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Т

ему трећег броја Политичке ревије чине радови које смо
свели под заједнички назив: Идентитет, култура, историја.
Први рад се бави ликом и делом Саве Мркаља, првог ученог српског филолога и истинског реформатора српске азбуке, тј. правописа и српског језика и писма. (М. Суботић) Тема другог рада разматра повезаност дубљих својстава националне културе са пословном културом у епохи глобоализованог пословања. (М. Бодин). У
трећем раду представљена је путописна, дипломатска, филантропска и политичка мисија Сер Артура Еванса у Босни и Херцеговини у време Аустроугарске окупације ових српских историјских и
етнојезичких области, 1878 године. (М. Радуловић).
У рубрици под насловом Геополитика, глобализам, животна
средина, налазе се три вредна рада, а посебну пажњу свакако привлаче радови наших руских колега који у својим радовима актуелизују два, по свему супротстављена, геополитичка модела: први
презентује вредности и потенцијале евроазијског пространства
и интегрисања (В. Огнева), а други приказује савремени либерализам и глобализам по виђењу познатог руског философа и политиколога А. С. Панарина (К. Шевченко). Верујемо да ће Ваш
интерес побудити и рад који се бави међународним организацијама и заштитом животне средине у Мароку, Алжиру и Тунису. (В.
Арежина, З. Дардури).
И друге две рубрике - ММФ и националне економије и Актуелно - садрже радове од научног, политичког и друштвеног значаја. Стога Вам препоручујемо да их прочитате.
И овог пута доносимо веома квалитетне Осврте и приказе из
актуелних историјских, политиколошких, филозофских, теолошких, песничких и других домена друштвене и хуманистичке науке.
Редакција Политичке ревије жели да се захвали свим својим
сарадницима на успешној и континуираној сарадњи, са жељом
да наш цењени часопис и даље буде разноврстан, садржајан и занимљив, квалитетан и истраживачки изазован.
Овим путем Вас обавештавамо да радове за четврти број Политичке ревије треба да пошаљете до 20. новембра 2018. године.
Главни и одговорни уредник
Др Момчило Суботић, научни саветник
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САВА МРКАЉ – РЕФОРМАТОР СРПСКЕ
АЗБУКЕ
Саже т ак
Циљ овог научног чланска јесте да укаже на одлучујући
допринос Саве Мркаља, као првог српског ученог филолога
и једног од најобразованијих Срба свога доба, у реформи
српске азбуке (правописа, језика и писма). Аутор је у раду
приказао историјске, друштвене, етничке, верске, језичке
и друге прилике у Војној Крајини и Мркаљевом родном
Сјеничаку, те у Србији тога времена, као и друштвене и
историјске прилике и развој филозофске и научне мисли у
Европи.
Рад је заснован на литератури и изворима Мркаљевих
биографа, филолога и лингвиста, врсних познавалаца
његовог дела. По узору на Аделунга, који је први прогласио
начело „пиши као што говориш“ (али га није успео
применити на немачки језик), Сава Мркаљ је, а не Вук како
се иначе у српској широј јавности сматра, поставио два
основна начела: „један глас једно слово „ и „пиши као што
говориш“, уводећи уместо етимолошког (какав је европским
државама) фонетски систем у српски језик и тако допринео
конституисању савршене азбуке. Своју генијалну реформу
ћирилице Мркаљ је описао у књизи од свега 18 страна коју
је због црквеног „незграпног“ правописа, поготово због
употребе „дебелог јер“, насловио Сало дебелога јера либо
азбукопротрес.
Сава Мркаљ је био геније, додуше непризнати, како то с
генијима почесто бива, а Вук је био маестрални прагматичар
који је схватио значај Мркаљевоr дела и који је умео да
га, уз неколико интервенција, приведе коначној намени,
прихвативши га касније као своје дело.
- 11 -
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САВА МРКАЉ – РЕФОРМАТОР СРПСКЕ АЗБУКЕ

Мркаљ је једноставно пребројао и гласове у свом српском
језику и набројао 29 (џ није узео у обзир) и ћириличке
знакове (слова), па их је избројао 41. Вишак је био велики, и
Сава га је одбацио.
При томе се Мркаљ посебно оборио на тврди знак јер као
нејнепотребнији називајући га поспрдно дебелим. Мркаљ је
словима покрио 25 гласова а за остала четири љ, њ, ђ и ћ тражио
је диграме и то решио тако што је словима л, н, т и д додао
меки знак означавајући тако њихову мекоћу... Вук је, дакле,
дизајнирао преосталих шест слова. Своју књижицу завршио је
револуционарним покличом: „Зато от данас све наше правописаније под ово долази начело-пиши како што говориш“.
Кључне речи: Сава Мркаљ, ћирилица, српски језик, језичке
и друштвене прилике у Европи и српским земљама, Доситеј,
Орфелин и други претходници, Аделунг, Копитар, Вук.
1. НОВО „ОТКРИВАЊЕ“ САВЕ МРКАЉА

Н

акон што је заблистао на српском језичко-културном небу
својим обимом малим али садржајем генијалним делом од
свега 18 страна под називом Сало дебелога јера либо азбукопротрес,
које је наишло да одушевљење српског интелектуалног „кружока“
у Бечу, Пешти и Будиму, али истовремено изазвало и крајње
негативне реакције у врху Српске православне цркве, Сава Мркаљ
је до данашњег дана наизменично откриван, па заборављан, те
тако, заједно са својим генијалним делом, остао у сенци великог
Вука.
Иако му као Вуковом претходнику није на адекватан начин
признато заслужено место модерног реформатора српске ћирилице,
које му је и сам Вук признавао, о њему је доста писано, а у последње време са намером да се у целости сагледа допринос Саве
Мркаља српској правописној реформи. Међу лингвистима је све
заступљенији став да: „Сава Мркаљ је био геније, додуше непризнати, како то с генијима почесто бива, а Вук је био маестрални
прагматичар који је схватио значај Мркаљевоr дела и који је умео
да га, уз неколико интервенција, приведе коначној намени, прихвативши га касније као своје дело. Вуку смо се, рекло би се, одужили. Сави ћемо се, ваљда, одужити. Ако ни због чега другога, оно
да бисмо ствари поставили на своје место, сада када знамо где им
је место.”1
1

Владо Ђукановић, Сава Мркаљ, из слободне Википедије, http://wikipedia.org/sr/Сава_
Мркаљ
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Изучавање Мркаљевог дела почело је биографском књигом
Ђорђа Рајковића из 1877. године.2 У то време о Мркаљу је писао и
хрватски лингвиста Ватрослав Јагић, који за Мркаља каже да „спада у најзнаменитије Србе и по томе што је био први југославенски
филозоф звукова српског језика“.3 Почетком 20. века о Мркаљу су
писали прота Димитрије Руварац4 те филолог Љубомир Стојановић, у оквиру своје књиге о Вуку.5
У другој Југославији обновљено је интересовање српске
језичке и књижевне науке за дело Саве Мркаља. Та заслуга се
приписује тројици-четворици језичких и књижевних прегалаца:
Младену Лесковцу6, Владану Недићу7, те Александру Младеновићу8, а затим су уследили радови више аутора, филолога, лингвиста, теоретичара и историчара књижевности и других списатеља.9
Да се овај генијални реформатор српског језика и писма приближи крајишком миљеу из кога је потекао, заслужни су његови
2
3
4
5
6

7
8

9

Ђорђе Рајковић, Сава Мркаљ: биографско-књижевна слика, Јавор, 1877 ( прештампано
и Изабрани списи, ред. М. Војиновић, Нови Сад, 1950, стр. 118-135
Према: Данко Перић, „Неколико маргиналија о Сави Мркаљу и Милану Радеки, заслужном што Мркаљ није заборављен у родном крају“, у: Сава Мркаљ- Поводом двестагодишњице...Азбукопротреса (1810-2010). Радови са стручног састанка , Нови Сад, 2010.
Димитрије Руварац, „Једно писмо Саве Мркаља“, Зборник Прилози за књижевност,
језик, историју и фолклор, књига 8, Београд, 1928.
Љубомир Стојановић, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, Београд, 1924. Стојановић
значајан простор посвећује Мркаљу.
Младен Лесковац, „Неколико података за биографију Саве Мркаља“, Зборник Матице
српске, серија друштвених наука, I, Нови Сад, 1950. Од 13 оригиналних Мркаљевих песама Лесковац је три уврстио у Антологију старије српске поезије, Нови Сад, Београд,
1973, стр. 189-191 То су ове три песме: „Састављено кад у горњокарловачку боловаоницу доспедох побеђен и остављен од свега света“, „Јелени Дијаковић на нову годину и „
Старац“, с исцрпним коментарима на стр. 394-395, а Миодраг Павловић у Антологију
српског песништва (XIII-XX век), друго издање, Београд, 1969, стр. 71 једну песму :
„Море зала ов` је свет“. Према: Душан Иванић, „Песничке парадигме Саве Мркаља“, у:
Сава Мркаљ-Поводом..., исто, стр. 39.
Владан Недић, Необјављене песме Саве Мркаља, Зборник Филозофског факултета, Београд, 1959, IV-2
„Професор Младеновић у раду Сава Мркаљ и његови претходници у реформи предвуковске ћирилице наводи, уз неколико анонимних појединаца, Захарија Орфелина (прилозима из 1767. и 1768.), Емануила Јанковића (1789), Стефана Стратимировића (1800),
Лукијана Мушицког (1800), Гаврила Хранислава (1804), Викентија Ракића (1808) и Стефана Новаковића (1809). Наравно, можемо само нагађати да ли је за све ове покушаје
Мркаљ знао...“ Мато Пижурица, „Презаслужни Сава Мркаљ, заборављен, откривен и,
ипак, остао у сенци великог Вука“, у: Сава Мркаљ- Поводом..., исто, стр. 28. У погледу
односа Мркаљ.- Вук, Младеновић подсећа: „Другим речима Сава Мркаљ је био претходник Вуков“.
О Сави Мркаљу су писали мање или више сви они који су писали о Вуку Караџићу:
Милорад Павић, Меша Селимовић, Миодраг Поповић, Јован Деретић, Милош Окука,
Павле Ивић, Милка Ивић, Драгољуб Петровић, Милорад Дешић, Жарко Ружић, Никола
Грдинић, Мато Пижурица, Милан Мицић, као и загребачки аутори Предраг Матвејевић, Милана Могуш, Драго Роксандић Филип Шкиљан.
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крајишки књижевни, ближи и даљи земљаци.10 Неки су писали
углавном о стручним филолошко-лингвистичким и филозофским
доприносима реформи српског правописа Саве Мркаља, а други,
шире историјско-социолошке и политиколошке студије о његовом
животу и раду.
За време Републике Српске Крајине, Српско културно
друштво у Топуском добило је име по Сави Мркаљу. У оквиру те
установе 1994. године др Жарко Ружић објавио је студију Сава Мркаљ, Песме и списи. Од тог времена, нарочито од пада Крајине,
Сава Мркаљ излази на светлост научне и историјске истине, многе институције, улице, тргови, названи су по њему. Тако је Главна
награда СКД „Просвјета“ из Загреба добила име Саве Мркаља; основна школа у његовом родном Сјеничаку понела је Савино име.
Именом Саве Мркаља зову се улице у Београду (насеље Борча),
Новом Саду (Футог), Крушевцу, Шапцу, Бања Луци, Градишки,
у Републици Српској. Именом „Сава Мркаљ“ названа су СКД-а у
Новом Саду и Батајници (насеље Бусије), а недавно је одржана манифестација Изложба о Сави Мркаљу и том приликом је одржано
предавање о првом српском ученом филологу и једном од најобразованијих Срба тога времена, и урађено попрсје-спомен плоча за
школу у родном Сјеничаку на Кордуну.11 Истовремено је покренута иницијатива да се новосаграђена школа у Батајници (Бусије)
назове по Сави Мркаљу и да се тим поводом изради копија његове
спомен плоче.
2. ДРУШТВЕНЕ ПРИЛИКЕ И ИДЕЈЕ У ВРЕМЕ САВИНОГ
РОЂЕЊА И ОДРАСТАЊА
Сава Мркаљ се родио 1783. године у Ласињском Сјеничаку, на
Кордуну, у Војној Крајини, тој највећој касарни у Европи, из које
је Хабзбуршка монархија регрутовала најјефтинију војску свог
времена...12 Историчар Милорад Екмечић је изнео интересантне
податке да се у Европи у 16. веку није ратовало свега четири дана,
а у 17. веку један дан више-пет дана. Ови ратови никако нису могли проћи без Срба Крајишника. Срби су живели живот граничара
стално у ратовима за циљеве Хабсбуршке монархије („Ој Крајино,
10 Гојко Николиш, Миле Мркаљ, Душан Кашић, Станко Кораћ, Мирко Демић, Вукосава Опачић-Лекић, Милан Радека, Душан Иванић, Светозар Борак, Јован Радуловић,
Здравко Крстановић Анђелко Анушић, Данко Перић, Мара Бекић-Војновић, Ђорђе Латас, Милан Р. Косановић и други.
11 Аутор овог прилога имао је част да говори о животу и делу Саве Мркаља.
12 Види: Милан Мицић, „Рубови светова Саве Мркаља“, у: Сава Мркаљ- Поводом..., исто,
стр. 6.
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крвава хаљино, с крвљу ручак, с крвљу и вечера“). Ти тзв. слободни Крајишници могли су бити само војници, а уколико би се одрекли православне вере и примили унију добијали су и високе официрске, па и највише генералске чинове (први фелдмаршал био је
Михаило Микашиновић 1860-их година, а познато је да је по истом
моделу и Петар Прерадовић добио генералски чин). Могли су да
буду и свештеници или калуђери, па све до архијерејских звања
и звања патријарха (патријарх Јосиф Рајачић рођен је у КрајиниЛика). Школа није било, осим понека основна- клиричка, о некаквом високом школству на простору Војне Крајине, није могло бити
ни речи.
У Европи тога времена развија се разнолика друштвена и филозофска мисао, те разноврсне уметности. То је време европског
(француског) просветитељства - Монтескије-Русо-Волтер-Дидро
- претходници Француске револуције и Наполеона, затим енглеског филозофског рационализма - Џон Лок, Дејвид Хјум, Френсис
Бекон, протестантског рационализма - Лајбниц, Спиноза, Декарт,
немачког класичног идеализма, који оличавају Кант, Шелинг,
Фихте, Хегел. Фихте је међу првим лингвистима прогласио језик
као главну одредницу нације. То је време Јозефинских реформи и
Пакта о верској толеранцији (1881).
Истовремено то је време када Русија Петра Великог и његових
наследника помаже српске главаре у Црној Гори почев од владике
Данила, а затим Саве и Василија, Петра Првог и Петра Другог Његоша, да одрже ову малу православну и словенску оазу окружену
претећим турским исламом и римским католичанством. Као једина словенска земља тога времена Русија помаже и братску Србију.
За то је свакако заслужан и један значајан Србин, први Царев дипломата и оснивач Руске обавештајне службе, Сава Владиславић
Рагузински. Наиме, Свети Синод Руске православне цркве одлучио је крајем маја 1726. године да Србима упути учитеља Максима Суворова који отвара школу у Сремским Карловцима. Наредне
године Суворов у Београду формира такође Руско-српску школу са
29 ученика. То су прве школе међу Србима. Треба поменути да су
прве амбициозније планове за ослобођење Срба уз помоћ Русије,
руском цару Алексеју Михајловичу Романову, у Москви маја 1668.
године, изложили браћа Бранковићи: Сава II, ердељски митрополит и Ђорђе, доцније гроф и писац знамените Славеносербске
хронике.
Кад је у питању језик треба имати у виду да су водећи слависти сагласни у мишљењу да су сви садашњи словенски народи
у далекој прошлости имали један језик. Један од водећих славис- 15 -
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та, Павел Јозеф Шафарик у књизи Историја словенског језика и
књижевности према свим наречјима (на немачком 1826), тврдио
је да је српски језик био мајка словенских језика. Временом се тај
словенски језик природним путем разгранао на наречја, која су затим постајали национални језици.13 Отуда није чудно да се Свети
Сава добро разумео са руским калуђерима и што се Номоканон
користио у Русији и Бугарској. Верски подељени и територијално-политички разједињени, Срби су своје име и идентитет чували
првенствено помоћу СПЦ-е. Црква је видела спас за народ у ослонцу на Русију, тада једину словенску независну државу, у којој
је доминантан народ, руски, био православне вере. Да би била што
ближе свом једином ослонцу, СПЦ је већ у првој половини 18. века
за свој богослужбени језик прихватила језик Руске православне
цркве, односно, црквенословенски језик руске редакције. Тај језик,
као црквенословенски, и данас је у употреби у црквеним обредима,
напоредо са српским језиком.
Русија је значајно утицала на буђење националне свести међу
Србима, а Кучук Карнаџиским споразумом (1774) постала је и
званични заштитник православних хришћана на Балкану. То је
време деловања српске образовне и интелектуалне елите: Јован
Рајић пише прву историју Срба, Захарија Стефановић Орфелин
пише Плач Сербији (1762), а затим Живот Петра (1772) (на рускословенском), са посветом Катарини Другој. То је време Кочине
Крајине и Темишварског сабора (1790) (на њему је за митрополита
српског изабран Стефан Стратимировић, и на том месту ће остати
до 1836.).
Стратимировић је имао значајан утицај на Српску револуцију
1804-1815, као и Сава Текелија, те Доситеј Обрадовић и други значајни Срби из прека - Иван Југовић, Божидар Грујовић (Теодор
Филиповић), професор Харковског универзитета.
У другим српским крајевима, који су од обнове Пећке патријаршије (1557) под њеном духовном надлежношћу, притиснути културним угњетавањем иноверних, насилном унијом римокатоличке
цркве, Срби су водили неравноправну борбу за очување свог верског
и националног идентитета. Неколико десетина година пре рођења
Саве Мркаља, Андрија Качић Миошић објавио је на народном језику
Разговор угодни..., а у то време Матија Антун Рељковић пише Сатир,
у којем нас обавештава да су његови српски преци српски писали
и српски читали... Доситеј Обрадовић је у години Савиног рођења,
(1783) објавио у Лајпцигу своје дело Живот и прикљученија.
13 Петар Милосављевић, Историја и филологија, Матица српска у Дубровнику, Београд,
Институт за политичке студије, Београд, 2014.
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У таквим друштвеним и историјским приликама у условима
највеће европске касарне- Војној Крајини- у Сјеничаку свет је
угледао Сава Мркаљ. У школском каталогу дознајемо да се Савин отац звао Петар, да је био „пучанин“; за мајку нема података. Како наводи његов биограф и земљак из Сјеничака, Сава је
као и већина убоге крајишке сиротиње рођен у плетари, у којој
су заједно боравили људи и стока; у беди и сиромаштву. Као дечак био је малешак, нејачак, бледуњав, вероватно најслабији међу
својим вршњацима... У рвању најслабији... Потиштен и несигуран почиње се повлачити у себе. Са повлачењем почиње и Савино
особењаштво.14 Већ тада у раном детињству Сава своју предност
над вршњацима, па и старијима од себе, види на другом, духовном
и интелектуалном плану.
3. САВИНО ШКОЛОВАЊЕ: ЗАГРЕБАЧКИ ЕМИНЕНС
У Сјеничаку је завршио основну школу, а затим богословију у
Плашком. Већ у основној школи је Сава уочио да деца уче часловац
тако што напамет бубају слова и речи која не разумеју. „Страстију
твојеју Христе страстјеј свободихом сја и воскресенијем твојим из
истљенија избавихом сја. Господи слава тебје“. Видео је да тако
нико не говори. „...Тако не говори ни мој ћаћа Петар, ни сеоске
бабе Инђија, Марта и Јулика, не говоре ни орачи, ни жетелице, ни
говедари“- наводи Сава.15
Након завршене двогодишње Клирикалне школе у Плашком16,
Сава Мркаљ је исте године (1799) постао учитељ у „славеносербској“ школи у Госпићу. Овде се Сава није дуго задржао, прво, јер
изгледа да му није пристизала плата по погодби, а друго, Сава се
није уклопио у школску средину, превасходно није „нашао“ заједнички језик са својим ученицима. Ти ученици били су неколико
година старији од Саве, све „брадоње“ и „бркоње“, синови официра и трговаца, припадници социјално вишег слоја, који су Саву
подбадали и са њим долазили у сукоб. Осим тога, они нису могли
да прате градиво које им је Сава излагао, а нису се ни трудили
да нешто науче. Све је то представљало удар на Савину ионако
осетљиву природу и утицало на његову одлуку да се, после две
године учитељевања, повуче.
14 Гојко Николиш, Сава Мркаљ. Повијест о једном страдању, „Просвјета“, Загреб, 1980,
стр. 19.
15 Према: Гојко Николиш, Исто, стр. 25.
16 Николиш наводи податак да су 1847. године у плашчанској Клирикалној школи били
следећи наставни предмети: догматика, библијска историја, граматика, пјеније, типик,
нравственост, методика тумачења јеванђеља и други.
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Године 1803/4 Сава постаје ученик загребачке Архигимназије.
Оцењен је оценом еминенс (одличан) из свих предмета. Сава је
најодличнији међу одличнима, тотални одликаш17, а није му било
лако, он тада има 21 годину а његови школски другови између 13
и 17 година. Посреди су биле и друге потешкоће. „ ... Сусрет Саве
Мркаља, током школовања, са пургерским (грађанским) Загребом,
био је сусрет сељака и војника са грађанском културом и са културом која је у свом бићу темељила садржај другачијег верског
идентитет.“18 Али, многоструко талентовани Сава био је толико
интелектуално супериоран те је својим млађим колегама држао
инструкције из више предмета. То ће се поновити и на филозофским студијама на загребачкој краљевској Академији знаности, које
Сава уписује 1805/6 (то одговара трећем и четвртом разреду гимназије данас)19 Tentamen publicum (јавни испит) Сава полаже на крају
1805. године (из логике, историје филозофије и математике) и на
крају 1806. (из архитектуре, хидротехнике и метафизике). И, наравно Сава је еминенс из свих предмета, а од 102 слушаоца први је
у рангу из математике. Заиста фасцинантно, имајући у виду крајње
неповољне услове под којима се Сава школовао у Загребу. Осим
тога, Сава потиче из сиромашне граничарске породице из које није
понео никакво предзнање. „Он је plebeius, а око себе, у Загребу, има
колеге чији су родитељи cives (пургери), па и племићи. Социјалне
разлике су драстичне, па и антагонизми у односима неизбјежни.“
20
Сава је захваљујући свом генијалном таленту умом и интелектом
увелико надрастао своју средину.
4. СТУДИРАЊЕ У БУДИМУ И СУСРЕТ СА СРПСКОМ
ИНТЕЛИГЕНЦИЈОМ
Од 1807. до 1810. године Сава Мркаљ студира философију и
математику на универзитету у Пешти. Ту сусреће младе српске
интелектуалце, медицинаре: Димитрија Давидовића (1789-1838),
који ће постати саветник Милоша Обреновића и писац првог српског устава, и Димитрија Фрушића (1790-1838), који су у Бечу 1813.
године покренули Новине сербске. Ту је и Лука Милованов (17841828), студент права, који ће касније написати Опит к сличноречности и слогомерју. Те 1810 године, у посластичарници код Стефана, догодио се сусрет двојице српских језичких реформатора: Саве
17 Међу 45 ученика има 14 одличних, а Сава је други по реду.
18 Милан Мицић, „Рубови светова Саве Мркаља...,“ исто, стр. 6.
19 Види: Гордана Ђилас, „Хронологија живота и рада Саве Мркаља“, у: Сава Мркаљ. Поводом...“, исто, стр. 114.
20 Гојко Николиш, Исто, стр. 34.
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Мркаља и Вука Караџића. Одмах су се зближили. Проучавају Улог
ума человјеческога Павла Соларића, кога Сава назива „наш велики Соларић“.21 То је време када се у Србији пре и у току устанака рађа национална идентитетска самосвест: Србији су потребни
школовани људи, потребна је духовна, језичка и књижевна подлога за стварање слободне националне државе. Сава Мркаљ је тада
први учени филолог међу Србима. У таквој клими Мркаљ пише и
објављује Сало дебелога јера.
Николиш, као и неки други биографи, познаваоци и тумачи
дела Саве Мркаља, попут Маре Бекић-Војновић, постављају питање како то да се човек који је познавао језике (у молби Конзисторији за пријем у манастир Гомирје, Сава је навео да познаје латински и немачки) није определио за неку сигурнију професију, занат
који би му донео извеснију егзистенцију. „ ...Зашто је човек, који
је студирао филозофију и математику, који је по својој унутрашњој
вокацији био филозоф, који је говорио француски, немачки, мађарски, руски, славеносербски, грчки хебрејски и који се служио латинским, толико страдао у свом релативно кратком животу? Мркаља је задесила типична судбина револуционара - из темеља је
уздрмао дотадашње устаљене погледе на српски језик и азбуку
(писмо)…“22
Нашавши се у кругу својих блискомишљеника, Мркаљ је видео да је реформа азбуке нешто што је постало неопходно. Уочио
је такође да је пометња при употреби слова оптерећивала и учене
српске просветитеље, његове претходнике, као што су Захарије
Орфелин, Доситеј Обрадовић, Сава Текелија, Атанасије Стојковић, Емануил Јанковић и Павле Соларић, који су настојали да у
српски језик, писмо и правопис унесу више рационалности и народног духа... Стојковић је духовито рекао да слово `дебело јера`
представља `пети точак у колима`, па га ваља одбацити као сметњу
и бесмислицу“.23
5. САЛО ДЕБЕЛОГА ЈЕРА ЛИБО АЗБУКОПРОТРЕС
Видевши да деца ни након четири године читања из часловца не науче да читају јер су ти текстове потпуно неразумљиви, те
да у ћирилици (црквеној) има далеко више знакова (слова) него
гласова, Сава Мркаљ написао та своја запажања. у књизи од 18
21 Исто, стр. 37.
22 Мара Бекић-Војновић, „Сава Мркаљ – модерни реформатор српске ћирилице“, у Рече
ми реч, Зборник Друштва за српски језик и књижевност у Хрватској, Вуковар 2010
(приредила Мара Бекић-Војновић), стр. 125.
23 Гојко Николиш, Исто, стр. 38-39.
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страна под саркасичним насловом Сало дебелога јера либо азбукопротрес. У њој је поставио два основна начела на којима наше
писмо и језик и данас почивају: један глас једно слово и пиши као
што говориш. Многи и данас међу Србима мисле да је ово Вуково
језичко правило. Вук је ово језичко правило једноставно преузео
од Саве Мркаља. Мркаљ у Предисловију изриче похвалу Доситеју,
који дебело јер често испушта, а исто то каже за Стојковића, Текелију и Соларића (за којег каже да је „дика и милота сербска“). Сава
је, како сам истиче, проучио дело енглеског филозофа Џона Лока
(1632-1704), родоначелника емпиријске теорије спознаје („Nihil est
im intellectu quod antea non fuerit in sensu)24 и зачетника филозофије
језика, који је извршио велики утицај на развој просветитељства.
Такође, упознао се и са делима немачког филолога Јохана Аделунга (1732-1806), који је већ 1790. године прогласио начело: „Пиши
како говориш“, које је Сава применио на српски правопис. Иначе,
ово генијално начело Аделунг није успео да примени на немачки
језик, као ни Копитар на словеначки.
Мркаљ је једноставно пребројао и гласове у свом српском
језику и набројао 29 (џ није узео у обзир)25 и ћириличке знакове
(слова), па их је избројао 41. Вишак је био велики, и Сава га је
одбацио.26
При томе се Мркаљ посебно оборио на тврди знак јер као нејнепотребнији називајући га поспрдно дебелим. Мркаљ је словима
покрио 25 гласова а за остала четири љ, њ, ђ и ћ тражио је диграме
и то решио тако што је словима л, н, т и д додао меки знак означавајући тако њихову мекоћу... Своју књижицу завршио је револуционарним покличом: „Зато от данас све наше правописаније под
ово долази начело-пиши како што говориш“. 27
Појава књижице изазвала је буру. У малим научним српским
круговима у Бечу, Пешти и Будиму, где се управо спремало постављање темеља модерној класичној српској језичкој и књижевној култури, дочекана је са одушевљењем. Копитар се код Вука распитивао: „Ма ко је тај Мркаљ? Ја сам на ових 18 страница нашао
више језичке филозофије него у каквој дебелој граматици“. Четири
године касније (1814) „дошао“ је Вук Караџић и написао дело под
називом Писменица сербскога језика по говору простога народа,
којом ће заокружити Мркаљеву азбуку признајући му генијалност
у свему... У Предговору Писменице, говорећи о својим претход24 Не постоји ништа у разуму што није већ постојало у чулима.
25 Мара Бекић – Војновић сматра да је Мркаљ изоставио глас џ зато што су га садржавале
турске речи пенџер, џак, џеп итд.
26 Гојко Николиш наводи 46 знакова, Мато Пижурица 42, а Голуб Добрашиновић чак 52
27 Мара Бекић – Војновић, Исто, стр. 126.

- 20 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2018 год. (XXX)XVII vol. 57.

стр: 11-31

ницима који су се бавили реформом српске ћирилице, издвојио је
Мркаља: „Ја сад овде, имајући за намјерење успјех серпскога књижества, не могу друге азбуке употребити него Меркајилову, јербо
за серпски језик лакша и чистија не може бити од ове. Г. Меркајило
изабрао је из славенски писмена за серпски језик сљедујућа: а, б, в,
г, д, е, ж, з, и к, л, м, н о, п, р с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, и тврдо, које Сава
звао дебело јер. А изоставио је серпскоме језику непотребна...“28
Било је то, иако са извесним закашњењем, велико признање Сави
Мркаљу. „Мркаљево дело Сало дебелога јера либо азбукопротрес
било је за Вука важно као ослонац и оријентација за прави почетак изложен у Писменици 1814. године... Мркаљев филолошки
допринос Вуковој правописној реформи је несумњив, и идејама и
практичним решењима. Сава Мркаљ, верујем, заслужује да понесе
епитет првог српског ученог филолога. Међутим, највеће заслуге,
ипак, припадају ономе који успе, а Вук је реформу довео до краја,
и успео.“29
У време Вукове Писменице..., Сава, недовољно подржан и под
притиском црквеног врха, нарочито митрополита Стефана Стратимировића, већ се био повукао, замонашио се, па напустио манастир
и препустио судбини песника луталице, потуцања и страдања. Расправљајући о наслову Мркаљеве књижице, Гојко Николиш уочава
да је заиста тешко било пронаћи „заједљивији и погрднији израз
од `сала`, и то за слово `дебело јер` које је представљало неприкосновени симбол не само азбуке него и цјелокупне идеологије
црквенослвенске. У томе изразу оцртавају се три основна мотива:
прво, Савина склоност за хумор и поругу којом се и данас одликује
његов сјеничарски народ; друго, склоност за формалну логику: будући да оно што је `дебело`, као што је `дебело јер`, мора и да пати
од претилности, од сувишка сала, онда тај патолошки израштај
треба одрезати! Треће, Сава није могао да заборави своје муке са
катихизисом и часловцем, кад је морао да буба наизуст њему, а по
свој прилици и самоме свештенику, посве неразумљиве ријечи...
Сам израз `сало` је, дакле, чиста поруга, чист изазов црквеној хијерархији, протест против владавине глупости, а како ћемо видјети
касније, Сава није имао снаге да прихвати и издржи рат који је
изазвао. Врло је вјероватно да он није био ни свјестан идеолошкополитичких посљедица свог дјела. Сало... није свјестан политички
изазов цркви, већ сасвим здраворазумска творевина, с примјесом
афекта (сарказма), а посљедице су наступиле мимо воље Савине“.
28 Види: Мато Пижурица, Исто, стр. 32.
29 Мато Пижурица, Исто, стр. 31.
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Николиш уочава да је што се азбуке тиче, „узрок пометње лежао
у постојању таквих слова у писму која немају никакву гласовну
подлогу, с једне стране, а с друге постојање таквих гласова у језику
за које нема одговарајућег знака... Одатле је проистицала нефункционалност српског писма, нејединственост и произвољност у
употреби језика и писма.“31
Јован Деретић истиче не само филолошку него и филозофску вредност Савиног Сала..., указујући на чињеницу да је Мркаљ
претходник Вуков, да је „Вукова азбука технички савршенија од
Мркаљеве, али његово (Вуково) схватање писма нема оне филозофско-теоријске дубине која одликује Мркаљеве погледе“. 32Другим речима, Мркаљ је био образованији од Вука „један од најученијих Срба свог времена и многоструко талентован“.33
30

6. КАЛУЂЕР ЈУЛИЈАН
Под притиском и ауторитетом Цркве, народни човек, слаб и
несигуран, а богобојажљив и веран вери и традицији, Сава Мркаљ
се одлучује за монашки живот. Двадесет и осам му је година, на
домаку научне славе, он узмиче, и у манастиру Гомирје тражи душевни мир.34 Да ли је Сава Мркаљ, сада монах Јулијан, веровао да
ће се у манастиру духовно прибрати за неко велико дело; обећао је
да ће написати и „језикопротрес“, тј. граматику „будушту књижицу моју“. Али како?, када се он у манастиру удаљава од народног
језика и од свог Сала... Осим тога, шта да ради свестрано надарен
човек у једном убогом манастиру међу једва писменом братијом,
који га још задиркује, и са којима је долазио и у физички сукоб.35
Није му од помоћи био ни архимандрит гомирског манастира,
Јосиф Рајачић, будући патријарх српски. Као и Стратимировић, па
и Лукијан Мушицки, тако и Јосиф Рајачић није имао довољно разумевања и хришћанске љубави за образованог и надареног Саву
Мркаља, не само да доврши своје генијално дело реформе српског
правописа, него и да не доживи горко страдање и бедан крај живота. Публициста Данко Перић, такође, истиче да је Стратимиро30 Гојко Николиш, Исто, стр. 44-45.
31 Гојко Николиш, Исто, стр. 47.
32 Јован Деретић, Расправа Саве Мркаља о српским писменима, Ковчежић, књ. IV, Београд, 1964.
33 Мато Пижурица, Исто, стр. 27.
34 У Плашком 26. јула 1811. године, на црквенословенском језику, исписује молбу Конзисторији: „Доље потписани се са страхопоштовањем усуђује молити да би био примљен
и пострижен у манастиру Гомирју.“ Према: Гојко Николиш, Исто, стр. 53.
35 Неуки калуђери су га изазивали: „Кад имаш толико сала, што не намажеш обућу“? или
„Учен си ти, оче Јулијане, али нијеси паметан, јер да си паметан, не би дошао међу нас“.
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вићев однос према Мркаљу био окрутан, јер је Мркаљ ударио на
црквену ћирилицу и дебело јер, па га је Стратимировић прогнао
у манастир Гомирје, а од пештанске цензуре испословао да се не
штампају Мркаљева дела.36 Перић сматра да је Милан Радека, карловачки катихета, који је истраживао и писао о Сави Мркаљу37,
прећутао окрутан однос митрополита Стратимировића као и непријатељство архимандрита Рајачића, потоњег српског патријарха,
према Мркаљу, због чињенице да су два црквена високодостојника
били масони38, као и аутор Радека39.
Вукова Писменица... се појавила у време Савинога лутања,
након што се замонашио и удаљио од српског интелектуалног круга
који је деловао на релацији Беч -Будим - Пешта. Изгубио је Мркаљ
контакт са многим старим пријатељима, па тако и са Вуком. Кад
Копитар саветује Вука да рукопис Писменице... понуди Мркаљу да
га прегледа, Вук му одговара „али он је далеко“. Вук заправо не зна
где је Сава, само слуша да је час тамо час овамо. Сава се уистину
одао лутању и несигурном животу. Његово генијално дело наишло
је на жестоку осуду црквених људи на челу са митрополитом Стратимировићем, и Мркаљ је морао да устукне. Да се закалуђери, па и
да се одрекне Сала... 40
„ Сави Мркаљу требало би да припадне слава што је дефинисао фонолошки систем нашег језика, реформисао азбуку и предложио да cе у српски језик уведе начело „пиши као што rовориш“.
Вуку Караџићу требало би да припадне слава што је дорадио дизајн шест слова, што је први применио тако реформисану ћирилицу и фонолошко правописно начело и што се читавог живота
жестоко борио за њих, не дочекавши коначну победу којa је стигла
тек 1868. године, четири године после његове смрти, 58 rодина после Савиног Сала дебелога јера и 50 rодина после Вуковог Српског
риечника.“41
36 Види: Данко Перић, Исто, стр. 56.
37 Милан Радека, Неколико прилога о Сави Мркаљу, Зборник Матице српске за историју,
31, Нови Сад, 1985.
38 Према Зорану Д. Ненезићу, Велика ложа у Београду од 1926. године носи име митрополита Стратимировића.
39 Податак да је и Радека био масон, Перић је такође пронашао код Зорана Д. Ненезића
40 „Стратимировић је, према Николишу, као што то увијек бива, настојао да своје властодржачке интересе омота идеолошким плаштом `виших интереса српства`. Мркаљева
књига је јеретичка! Она удара на православље и националну самосталност Срба! Она
хоће одвојити српство од мајке Русије и приближити га обалама католичког мора! Иронија је утолико већа што је баш Стратимировић био у присним односима са хабсбуршким двором, тим најјачим ослонцем католичанства! Али, за разлику од тзв. обичног
човјека, великим државницима су такве `нелогичности` допуштене“. Гојко Николиш,
Исто, стр. 57.
41 Владо Ђукановић, Исто
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Никола Грдинић нуди једно шире објашњење и утемељење
Мркаљевог лингвистичког опуса. „Рускословенски језик усвојен
је отварањем руских школа, и употребом руских црквених књига...
Заједно са рускословенским, Срби су прихватили и руску црквену
ћирилицу, и то у времену када је (1720. године) Петар Велики извршио реформу језика и писма увођењем геометризоване ћирилице изведене из холандске минускуле...Чим су Срби ступили на тло
Аустрије, јасно им је постављен захтев да прихвате унију са католичком црквом и у употребу уведу народни језик и латиницу. На
тај начин су аустријске власти желеле да приближе Србе Хрватима
и добију једнообразне поданике. Отуда је увођење народног језика
у књижевност, цркву и администрацију добило значење прихватања уније.”42
Овај аутор даље истиче да је увођење народног- говорног
језика била потреба да се пише свима јасним, разумљивим језиком а то је повезано са рађањем националне свести која се од
времена Доситеја Обрадовића све више идентификује са језиком
а не са конфесијом. Језик је добио значење које раније није имао,
а поготово га није имао у рускословенској фази.43 Грдинић указује
да је Стратимировић, у ситуацији кад је црква била под притиском
да уведе народни језик, понудио као компромис увођење славеносрпског. То само показује значај рускословенске компоненте славеносрпског у свести људи тога времена. Неки су замерали- истиче Грдинић- да се увођењем грађанске ћирилице уводи фонетски
принцип у писмо, а да сви европски народи пишу етимолошким
писмом, језика попут француског и немачког... Већ је Доситеј избацио дебело јер у својим писмима која је писао грађанском ћирилицом. Вукова Писменица је такође објављена на народном језику
и грађанској ћирилици. Црквена ћирилица је писмо рускословенског језика и оно је етимолошко. Грађанска ћирилица је писмо славеносрпског језика и оно је фонетско. Већина слова (знакова) које
је Мркаљ избацио из црквене ћирилице већ је била избачена из
грађанске ћирилице.44

42 Никола Грдинић, „Дело Саве Мркаљаи питање односа према прошлости, у: Сава Мркаљ. Поводом двестогодишњице Азбукопротреса..., исто, стр. 62. Грдинић помиње Хрвате, а не помиње Србе католике којих је било неупоредиво више од Хрвата. О њиховом
бројчаном односу у Хабсбуршкој монархији половином 19. века писао је Павел Јозеф
Шафарик.
43 Никола Грдинић, Исто, стр. 63.
44 Никола Грдинић, Исто, стр. 64-69
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7. ПАЛИНОДИЈА45 ДЕБЕЛОМ ЈЕРУ
У гомирском манастиру Мркаљ се задржао две године до
1813,46 а затим у наредних 12 година, све до 1825. године, Сава Мркаљ је био углавном учитељ луталица.47 Најпре у Бовићу (1814), а
затим у више наврата у Карловцу (од 1816. године). Од 1820-1822.
године учитељевао је по Далмацији,48 у Дубровнику, а затим је у
Шибенику био секретар унијатског владике Бенедикта Краљевића,
али је остао доследан и веран православљу. Године 1825. у Карловцу држи приватне часове латинског, а извесно време боравио је у
манастиру Св. Ђорђа у Банату. У наредној, 1826. Мркаљ је доспео
у затвор у Глини49 због насртаја на човека којем је предавао латински, учитеља цртања, извесног Милинковића (убо га је ножем),
а напад је третиран као последица Савине душевне болести. Од
1827-1829. налази се у карловачкој болници, да би крајем године
био преведен у бечку душевну болницу.50
Седам година после Сала..., четири године након изгнанства
из гомисрког манастира, Мркаљ пише Палинодију (хвалоспев) дебелом јеру. Те 1817, Сава по први пут након „одметништва“ пише
Вуку а пише и оду владики Лукијану Мушицком све у циљу да му
владика омогући да се поново врати у манастир.
Из Карловца пише писмо Вуку Караџићу, насловљено с
„Просвијећени Господине, Мени предраги пријатељу“. Пише о
изашлим књигама, што значи да је Сава и у „(само) изгнанству“
читао и био у току српског и европског списатељства. У Додатку
овог писма налази се критички, негативан осврт Мркаљев на књигу Милована Видаковића.
45 Од грчког палин = поново и оде = песма, хвалоспев
46 Није јасно да ли је Мркаљ добровољно напустио манастир или је из њега избачен. На
ово питање нема великог значаја ни чињеница да је Мркаљ 1817. године тражио да се
поново замонаши, и том приликом написао оду епископу Лукијану Мушицком, али му
Мушицки није услишио жељу.
47 „Тако, од сајма до сајма , путује филолог и пјесник Сава Мркаљ, кга сад сви виде само
као одрпанца, скитницу, урасла у браду, очију упалих од глади, смркнута, ћутљива и
мрзовољна. Само још завежљај списа и књига о рамену подсјећа на некадашњег интелектуалца, али и тај реквизит изазива у обичног свијета јоше веће чуђење: Гле, гле луде!
Овако је Гојко Николиш видео потуцање и пропаст свог славног и злосрећног земљака.
Цитирано дело, стр. 71.
48 Архимандрит манастира Крупа Герасим Зелић 27. јуна 1820. обавештава Вука да се
„достоучени господин Сава Мркаљ налази у Далмацији, али сиромах не има среће; каконо што и многи високога ученија људи малое имаду, а не говорим што свиет срећом
назива“. Према: Гојко Николиш, нав. дело, стр. 97.
49 „Призор је заиста ужасан. Првог српског образованог филолога и пјесника туку до те
мјере да се љесков штап расперјава на његовим леђима, а потом га стављају у тешке
окове и затварају у самицу...“ Гојко Николиш, Исто, стр. 81.
50 Види: Гордана Ђилас, „Хронологија живота и рада Саве Мркаља“, у Сава Мркаљ. Поводом..., исто, стр. 115
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8. МРКАЉ – ВУКОВА ПРАВОПИСНА РЕФОРМА
Ода епископу Мушицком насловљена је са „Сонет преславну
архипастиру“. Она је очигледно повезана са Палинодијом, којом се
Мркаљ по некима одрекао Сала...51 и реформе, док други сматрају
да није, већ да је остао привржен новом писму, трећи, пак, истичу
његову опредељеност да задржи дебели јер, не због потребе за њим,
већ да би се тако приказао историјат српског језика и писма. Мркаљ
је био за реформу, али и за задржавање реформисаног у образовању,
за чување традиције.52 Грдинић сматра да смисао Палинодије дебелог
јер није у одбацивању, негирању, покајању, већ ... секундарна последица изграђивања новог, те истиче да је Вук Мркаљев следбеник у
реформи правописа, па би се правописна реформа најпре и најтачније
требало звати „Мркаљ-Вукова правописна реформа“, никако само Вукова, јер од њега не почиње, као што не почиње сасвим ни од Мркаља,
јер је фонетски принцип уведен са грађанском ћирилицом.53 Грдинић
указује на један интересантан моменат, када истиче да: „...Језичким и
правописним преправљањем свега што је било пре реформе ствара се
језичка унификација, испада да су Свети Сава и Вук Стефановић писали истим језиком и правописом. Све је доведено у једну раван, чиме
се изгубила историјска димензија. Као да књижевни језик није имао
свој историјски развој. Нема стварне потребе да се средњовековни
писци осавремењују јер нема велике, непремостиве разлике између
језика Кулина Бана, Доментијана или неког савременог писца...“54
51 Милош Окука истиче да је Мркаљ покајање написао у „тренутку слабости и очајања“.
Према: Гојко Николиш, нав. дело, стр. 79. Николиш пак истиче да је Сава и даље очекивао некакву милост од црквене власти, те сматра да Палинодију... Сава Мркаљ није написао ни из каквог рачуна..., већ да је она „највјероватније неуротични суноврат“. Његова „преосетљива, амбицвиозна, плаховита, лабилна, напрасита, и на моменте егресивна
нарав“, није се могла помирити са ионако непријатељски настројеном средином чије
темеље својом реформом снажно подрива. Посебну пажњу је Николиш, као лекар, посветио Савиној болести и њеној генетској предиспозицији, на којима су своје дијагнозе
поставили аустријски лекари др Сакс и др Шофер, који су, с обзиром да се Сава жалио
на понашање своје мајке, за његове психичке тегобе окривили његову „злочесту“ матер. Николиш говори о Савиној неурози, која се налази између здравља и болести, али
која је као дуготрајни процес, под утицајем унутарњих (предиспозиција) –ендогених и
спољних животних егзогених фактора резултирала тешком психозом. Николиш у Савину неурозу „уводи“ и социјално-политички фактор, тј. српску православну, крајишку
судбину војника и страдалника (ратовања на Војној граници) за циљеве Хабсбуршког
двора диљем Европе, као и културна тлачења кроз насилно унијаћење. „У народу Мркаљевог ужег завичаја има добрано неуротичних срта: сиров, несагнан је и неограбљен
(како сам о себи каже), воли шалу и поспрд, понекад мекушан, али је и силован, па ће
због ситнице пасти у јарост и потегнути нож. Па и чувена буна у Сјеничаку против
„мађарона“ (1897), уза све остало, била је и један испад колективне неурозе“. Гојко
Николиш, Исто, стр. 111.
52 Исто, стр. 72.
53 Исто, стр. 85.
54 Исто, стр. 90.
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Мара Бекић-Војновић истиче да је Сава Мркаљ је показао и
педагошко разумевање. Препоручио је учитељима да не занемаре
ни остале знакове које више не користимо, али да их покажу ђацима кад буду старији, да знају шта смо имали.55
Милан Мицић овако тумачи Мркаљев чин: „...Револуционарни чин, а потом и негирање тог чина, јесу сведочанство о једној
великој усамљености. Оно што је започео, а потом се тога одрекао
Сава Мркаљ, Вук Караџић је прихватио, довршио и изборио се да
то дело остане трајно и велико у српској култури. Реформе Вука
Караџића инспирисао је Сава Мркаљ... Покајник који се у једном
тренутку усудио да нападне српску друштвену и културну елиту
која је чувала својим језиком и књижевношћу свој културни елитизам и своју друштвену посебност, истовремено тврдећи да чува
биће и идентитет српског народа.“56
Жарко Ружић, један од Мркаљевих биографа и врсни познавалац његовог песништва, тврди да је Сава Мркаљ био „неоспориви реформатор азбуке и први прави песник српског јамба“. Ружић
истиче да је Мркаљ написао неколико одличних песама (посебно
указује на „Божићну пјесму“); од 25 песама написао је 13 изворних и 12 превода, препева и прерада.57 Ружић не спори „унутрашње
чиниоце који су могли и највероватније да јесу битно определили
животни пут овог српског, на махове генијалног страдалника, ипак
мислим да је са више разумевања и, нарочито, љубави од стране
наших владика и митрополита (чудно немилосрдан однос према
Сави Мркаљу показивао је митрополит Стефан Стратимировић),
Сава Мркаљ могао да избегне трагичан крају у бечкој лудници...“
Ружић указује на Мркаљеву свестрану образованост и многе таленте, те лингвистичку, полемичку, песничку обдареност. И закључује: „ Генијална реформа српске азбуке довољна је да га сврстамо у најзнаменитије Србе свих времена.“58

55 Мара Бекић-Војновић, „Сава Мркаљ – реформатор српске ћирилице“, у: Рече ми реч,
приредила Мара Бекић-Војновић, Друштво за српски језик и књижевност, Вуковар,
2010, стр. 126.
56 Милан Мицић, „Рубови светова Саве Мркаља“, исто, стр. 8.
57 Избор из поезије Саве Мркаља налази се у Зборнику Сава Мркаљ. Поводом двестагодишњице... азбукопротреса (1810-2010), Нови Сад, 2010. стр. 118-140. То су песме:
„Јао...триста пута“, „Где је радост?“, „Старац“, „Јелени Дијаковић“, „Земунцима“, „Сонет преславну архипастиру“, „Божићна пјесам“, „Блажене девојке“, „Мом шаљивом
знанцу“, „Псалом 14 (15)“, „Молитва `Отче наш`“, „Побожна јутрења пјесна“, „Флакова
26. Ода у књ. I“, „Кв. Орац Флак на Торквата“, „Мом непостојаном знанцу“,
58 Жарко Ружић, „Мркаљ као неоспориви реформатор азбуке и први прави песник српског јамба“, у: Сава Мркаљ. Поводом двестагодишњице... Азбукопротреса (1810-2010),
Нови Сад, 2010, стр. 25.
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9. СУСРЕТ МРКАЉА И ВУКА У БЕЧКОЈ БОЛНИЦИ
Сава Мркаљ и Вук Караџић су се спријатељили и међусобно
уважавали од првог сусрета, и о томе постоје бројни докази. Вук је
све време Савиног „странствовања“ тражио свог пријатеља и језичког узора. О томе сведочи преписка многих виђених Крајишника,
који су заједно са Вуком стрепели над Мркаљевим потуцањем и
страдањем. Тражећи Мркаља Вук га је коначно нашао у Бечкој душевној болници. Тиме је Вук показао своју људску величину, јер је
великодушно прешао преко Палинодије која му свакако није ишла
у прилог. И поред свих својих невоља, Вук је хтео да успостави
некадашњу сарадњу. Јер, после размене пријатељских преписке из
1817., као што смо рекосмо, поново је наступио тајац.
Сава му се, дакле, јавља, у бедном стању из Бечке душевне
болнице, године 1833. Ословљава Вука са „Благородни, високоучени високопоштовани Господине“. И пише: „Увјерен будући да
Вас не мрзи разумјети, како се налазим, пишем Вам из постеље и
јављам да ми је сада много лакше: крв тешким и дугим страдањем
узнемирена већ умири се говорити могу59 и чујем бољма и надам се
да ћу ови дана из постеље устати моћи, Вас просим да ми дођете барем још једном ако више пута доћи не узможете. Дарујете л` ужасно
биједну и невољну још коју књигу, Бог ће Вам, ако дје Бог јест,
наплатити. Разумијевасе, Сербску књигу желим, а то јест коју сте
Ви писали“. Потписује се као „Ваш препонизни и благородни Сава
Мркаљ.“60 Вук га није напустио, посећује га, а Сава му даје своју
свешчицу од десетак песама, коју су захваљујући Вуку сачуване да
сведоче о Мркаљевој песничкој надарености. Било је то петнаестак
дана пред Савину смрт, у душевној болници у Бечу 1833. године..
„Уз све своје заслуге, Мркаљ је остао слабо познат. (остао је у
„илегали“- М. Р. Косановић).61 Није се имао ко зато побринути, јер
Срби на подручју данашње Хрватске нијесу успјели створити своје
културне институције које би усмјеравале народни живот као што
су у Угарској створили Матицу српску. А остао је у сјени грандиозне Вукове фигуре и то ће тако остати све док не уђе у уџбенике
на начин који заслужује.“62
59 Немоћ говора др Николиш тумачи или као последицу астеније (телесне исцрпљености)
или као хистерични мутизам (функционална одузетост). Гојко Николиш, Исто, стр. 101.
60 Према. Гојко Николиш, Исто
61 Милан Р. Косановић, „Сава Мркаљ филолошки темељ крајишког и српског идентитета“,
у: О идентитету Срба Крајишника (уредили др Момчило Суботић и Мирко Радаковић),
Удружење „Крајишки привредник“, Институт за политичке студије, Београд, 2018, стр.
90.
62 Мара Бекић – Војновић, „Сава Мркаљ – модерни реформатор српске ћирилице...“, Исто,
стр. 128.
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Momčilo Subotić
SAVA MRKALJ – REFORMER OF SERBIAN CYRILLIC
ALPHABET
Resu me
Sava Mrkalj, Serbia’s first (scholar) philologist and one of the
most educated Serbs of his time, predecessor and role model to
Vuk, is not appreciated enough as one of the modern reformers
of Serbian Cyrillic alphabet, the role that Vuk himself acknowledged. More and more prevailing attitude among linguists is that
Sava Mrkalj was a genius, although unrecognized (as most of
them in beginning) and that Vuk was a master pragmatic who
understood the importance of Mrkalj’s work and was able to,
alongside with a few interventions, fulfill its goal, accepting it
as his own creation.
Analysis of Mrkalj’s work begun with a biography book by
Đorđe Rajković in 1877. In that time, Vatroslav Jagić, Croatian
linguist, was also writing about Mrkalj and considered him as
“one of the most influential Serbs because he was the first Yugoslav philosopher of sounds in the Serbian language”. In the beginning of 20th century, archpriest Dimitrije Rukavac was writing
about Mrkalj and philosopher Ljubomir Stojanović studied him,
in his book about Vuk.
In second Yugoslavia, Serbian linguistic and literary sciences
became once again interested in Sava Mrkalj’s work. Acknowledgment for that goes to three of four linguist and literal scholars: Mladen Leskovac, Vladan Nedić and Aleksandar Mladenović. Following them was the work done by a number of authors,
philologists, linguists, theoreticians, historians of literature and
many more.
For the return of this brilliant reformer of Serbian language and
letter to his Krajina’s roots, several of his compatriots are responsible. Some of them wrote about his philological, linguistic
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and philosophical contributions and some wrote wider historical,
sociological and political studies about his life and work.
Following a model posed by Adelung, who was the first to proclaim the principle “write as you speak” (but was unable to implement it on German language), Sava Mrkalj, not Vuk (as it is
regarded in wider Serbian public), set two defining principles
on which Serbian language and letter are still based upon: “one
sound, one letter” and “write as you speak”. By replacing etymologic with a phonetic system in Serbian language, Mrkalj created
a perfect Serbian alphabet. He wrote about his brilliant reform
of Cyrillic alphabet in a book only 18 pages long, titled Салоде
белогајералибоазбукопротрес. With this sarcastic title, Mrkalj
attacked clerical Cyrillic alphabet and дебелојер, and because
of it was under immense pressure from church, especially from
metropolitan bishop Stratimirović and was forces to become a
monk. Soon after, he had to leave the monastery and end his days
as a wondering poet, living in misery.
Mrkalj simply counted sounds in his (Serbian) language and
came to a number of 29 (he didn’t consider letter and sound џ),
but the number of Cyrillic lettres was 41. Surplus in symbols was
too big, and he simply discarded it.
In doing so, Mrkalj was especially keen on dismissing a hard
symbol јерas the most unnecessary symbol, sarcasticallycalling it дебелoјер (fat јер). Mrkalj was able to cover 25 sounds
(а, б, в, г, д, е, ж, з, и к, л, м, н о, п, р с, т, у, ф, х, ц, ч, ш,
and a hard, which Sava called дебелоје) and for remaing 4 (љ,
њ, ђ and ћ)was searching for digraphs,but ultimately resolved
the problem by adding a soft sign to letters л, н, т and д. This
means that Vuk designed the remaining 6 letters. Mrkalj finished his little book with a revolutionary cry: „Зато от данас све
наше правописаније под ово долази начело-пиши како што
говориш“.
Keywords: Sava Mrkalj, Cyrillic, Serbian language, linguistic
and social circumstances in in Europe and Serbian countries,
Dositej, Orfelin and other antecedents, Adelung, Kopitar, Vuk.

Овај рад је примљен 13. септембра 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 21. септембра 2018. године.

- 31 -

УДК 316.722:005.96
DOI: https://doi.org/10.22182/pr.5732018.2
Прегледни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА

Година (XXX)XVII, vol. 57.
Бр. 3/ 2018.
стр. 33-42

Миленко Бодин

Факултет безбедности, Универзитет у Београду

КУЛТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА
Саже т ак
У раду се разматра повезаност дубљих својстава културе
са приступом организованом деловању. Нарочито се по
духовним својствима организационим потенцијалима види
значај трансфера особина националне културе на пословну
културу. Разрада пословне културе у свету глобализованог
пословања условљава два приступа, онај који тежи
обједињавању и онај који тежи одржању различитости
пословних култура. У раду се зато разматрају конвергентни
и дивергентни концепти пословне културе.
Кључне речи: национална култура, пословна култура,
конвергентно, дивергентно.

З

ашто мислимо да су националне културе најважнији извор
изучавања феномена културе уопште? Можда зато што нам се
чини да смисао културе врхуни у појму национална култура, добија
специфичну тежину филозофског (онтолошког, антрополошког,
друштвеног, историјског...) идентитета – могућности динамичког
само-препознавања у различитим оквирима и ситуацијама.
Дакле, тамо где се стиче у највећој мери потенцијал разумевања и
истраживања феномена културе јесте национална култура.
Не случајно, јер она представља средишњи ниво рефлексије
културног феномена. Она је налик синергијској тачки уливања
људских културних снага од партикуларних (појединачних и групних) преко општих (тековина светске баштине и цивилизацијских
обода културе) која треба да сведочи вредност и уопште смисленост људског живота.
Националном културом се зато, конкретизује и дејствено обухвата у различитим животним облицима егзистенцијални захтев
људског бића за препознавањем као односом према сопственом
бићу, и припадању као односу према сопственом животу. Модер- 33 -
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није речено тиме се омогућава динамика идентитета и разлике која
јесте у основи тзв. културне размене.
Метода културног искуства (уколико науци о култури обезбедимо и методологију) омогућава да спознамо културу на филозофски начин као и да разумемо у ком смислу се и културологија назива науком као преносивим учењем.
Културне науке су познати појам настао на прелазу 19. у 20.
век, у доба кризе (празнине) западне секуларизоване филозофије и
науке. За тај појам се везује пре свега име Макса Вебера.
Међутим, појам културе у оваквој категорији наука не рефлектује појам организационе културе, филозофију културе или
менаџмента. Разумевање културног искуства односно потреба за
њим, није последица лутања или изгубљености у потрошачком
(индустријском) западном свету већ проживљавање проблематичног стања људскoсти у њему.
Културно искуство има везе са античким појмом катарзе јер
чини унутрашњи доживљај света „преживљеним“ и стављеним у
искуство које се може употпунити као знање, како теоријско тако
и практично.
Главни носиоци катарзичног искуства, антички хероји, имали
су харизму која је многе конзументе културног трансфера, водила
ка катарзи и само-спознаји.
Катарза је повезана са харизмом као својством изузетности
која се преноси са посебне личности на оне „обичне“. Преносом
изузетности догађања које покреће харизматична личност, и друге личности проживљавајући дубинско очишћење од терета своје
уобичајености (катарзу), постају у одређеној мери носиоци харизме. Ту треба потражити смисао посвећености који се у преносу на
„секуларни“ план пословања препознаје као професија.
1. КОНСКВЕНЦЕ ПО ПОСЛОВНУ КУЛТУРУ
Богатство културних садржаја у националном културном наслеђу условљава и перцепцију водства уопште а онда и у организационој култури.
Та веза је одувек имала и практичан план. Како се наслеђују
породичне вредности тако је било и препознавање личних особина
као стечених кућним васпитањем. Тиме се дефинисао и однос према ауторитету (као однос према старијем), однос према слабијем
као и однос према раду и обавезама.
Харизма и вођство су теме којима се научна заједница у данашње време мора бавити. У свету препуном криза и проблема, људи
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се лако и брзо окрећу личностима које им делују као харизматичне,
изузетне и способне. Не постоји проблем у тој људској потреби за
лидерством и јаким вођом, али постоји проблем у избору лидера.1
Модерно доба обележила је појава, али на одређени начин и
доминација медија у обликовању идеја и мишљења људи. Некада
је харизму било много теже представити и промовисати широј јавности, посебно уколико ту харизму појединац, потенцијални вођа,
није ни поседовао.
Данас харизма може да буде маркетиншки производ, да буде
креирана посредством медија, или синтетисана за потребе извођења одређених кампањских активности.
Оно што је међутим, стварни учинак водства јесу последице
по начин сагледавања културолошких карактеристика харизме. Да
ли су они позитивни или негативни. Да ли она ограничава улогу
моћи или не; да ли она подстиче осећање извесности или ризика;
да ли јача индивидуални или колективни дух и коначно да ли је реч
форсирању мачо културе у пословању?
У овим питањима о преносу харизме из дубљих културних корена у облике пословног лидерствa стаје и питање о односу националне и организационе културе. Овде разматрамо тај однос као рефлексију узора националне културе као институционализованог облика
харизматичности у лидерство и стварања нових, организационих решења. Реч је о креативном процесу, оригиналном а не копирајућем.
Претпоставка научне употребљивости ове везе је дакле, у филозофском освешћивању и открићу карактеристика те релације.
Уколико откријемо недостатке у организационој култури морамо се упитати да ли су повезани са националном културом или
са групном, можда појединачном?
Разлика између менаџера који организује и управља пословима и људима и лидера јесте у томе што сваки лидер јесте уједно
и менаџер али сваки менаџер није уједно и лидер. Менаџер примењује знање и труди се да стандарди пословања буду што виши
како би и пословање било успешније.
Лидер се пре свега познаје по томе што има визију циља и
усмеравања пута доласка до њега. Поред тога он знање и циљ не
ставља у контекст стандарда већ открића и подухвата који подразумевају пренос харизме на сараднике који постају део подухвата.
Отуд је опет пренета у стандард за менаџере метода управљања
помоћу циљева (Menagemant by Objectives).2
1
2

О овоме видети више у Зоран Даниловић, Од Харизме до лидерства, Међународна филозофска школа Felix Romuliana, зборник радова Зајечар, 2016.
О овоме у: Odiorrne G. S. MBO: A system for menagerial leadership for the 80s, Fearon
Pitman
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Такође, је везано уз водство као облик рефлексије лидерства,
разматрана стандардизација тзв. стилова менаџмента. Тако се разликују ауторитативни, демократски или либерални стил а може их
бити и више. Овде није пре свега реч о својствима личности као
што би био случај са менаџером-лидером већ о стандардизованим
дакле, пожељним облицима стила менаџмента унутар одређене организационе културе.
Стилови се стога могу и мењати или смењивати по потреби
стратегије развоја пословања. То је поготову важно у околностима различитих промена у пословању од унутрашњих потреба до
потреба прилагођавања међународном контексту. Није реч само о
управљању променама, што је само по себи важно, у питању је укрштање различитих стандарда пословања па и стилова менаџмента као аспеката сличности и разлике организационих култура.
Повезаност националне и организационе културе нарочито се
види кроз сусрет са мултинационалним компанијама које доносе
стандарде из искуства промена како организационе тако и националне културе. Теорије које се баве проучавањем утицаја културе на организациону ефикасност у мултинационалном окружењу
могу се груписати од дивергентних до конвергентних.
2. КОНВЕРГЕНТНИ ПРИСТУП
Конвергентни приступ имплицира да у процесу индустријализације долази до значајних промена у веровањима и понашању
припадника националних култура. Слободно тржиште и капитализам доводе до промене у културним вредностима.
Ова претпоставка указује на то да под утицајем индустријализације и економског развоја, систем вредности менаџера различитих култура постаје сличан у великој мери. Сматра се да ће глобализација ујединити не само институционални контекст различитих
земаља, већ ће такође довести до конвергенције националних култура.
На пример, традиционално колективистичке земље у развоју
ће у том процесу усвојити вредности индивидуализма. Дакле, културна конвергенција вођена снажним технолошким развојем омогућава мултинационалним компанијама да примењују релативно
идентичне менаџмент праксе свуда у свету. Бројни су докази ефеката конгруенције у интернационалном бизнису и менаџмент пракси, нарочито у стратешком планирању.
Могу се пронаћи значајни трендови конвергенције у интернационалном менаџменту између култура. На основу тога могуће је
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замислити и тврдњу о постојању универзалних културних модела
у пословању. Ти модели би били «најбоље праксе» које треба следити јер могу повећати способности организација и обезбедити им
значајну конкурентску предност.
Овакав поглед манифестује универзалистичку орјентацију
која захтева јединствен приступ различитим околностима и земљама и може се повезати са доминацијом америчке менаџмент теорије која наводи на веровање да су менаџмент праксе универзалне
и да се могу применити било где.
3. ДИВЕРГЕНТНИ ПРИСТУП
Са друге стране теоретичари који заговарају дивергентни
приступ сматрају да су организације ефективније и конкурентније када су организационе праксе конзистентне са вредностима
специфичне националне културе (Bums and Stalker, 1961; Earley,
1994; Powell, 1992; Sullivan, Rothwell, i McLean, 1995). Дакле, упркос глобалној и регионалној интеграцији националних економија,
сматра се да културне разлике остају снажне. Менаџери још увек
препознају потребу прилагођавања менаџмент пракси локалним
условима.
Овај став заступају заступници перспективе дивергентне културе (Holden, 2001) који сматрају да разлике у културама узрокују
разлике у организационом понашању, односно мотивацији, комуникацији, конфликтима, орјентацији према послу, дефинисању
циљева, оцењивање перформанси и награђивању, доношењу одлука и стилу менаџмента. (Rollinson & Broadfield, 2002). Дакле
културне вредности имају пресудан утицај на понашање везано за
посао, запослених, као и менаџера (Schuler et al., 2001)» .
Између перспектива дивергентне и конвергентне културе који
представљају екстреме могу се сместити теоретичари који сматрају
да организациона култура може да утиче, али не може да елиминише вредности националне културе, односно они који заступају
конвергентни приступ који се може дефинисати као комбинација
организационих и националних културних вредности.
Многе компаније покушавају да пронађу оптимум између
перспективе конвергентне и перспективе дивергентне културе, односно између глобализације и локализације.
Дакле, при доношењу одлуке о имплементацији система за
процену друштвених и људских ресурса у српским установама
и предузећима можемо бирати између три алтернативе: одустати
од примене модела (ре)структуирања ресурса, јер су вредности на
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којима се он базира у великој мери инкомпатибилне са вредностима српске националне културе и чекати да национална култура постане слична западним културама са чијим је вредностима
одређени менаџмент модел компатибилан а у складу са приступом
конвергенције.3
Друга могућност је дизајнирање модела који ће бити потпуно усклађен са српском националном културом у складу са перспективом дивергенције. И трећа алтернатива, развијање модела за
процењивање и обликовање друштвених и људских ресурса који
ће бити довољно прилагођен српској националној култури да не
изазива отпор, а ипак задржати своје основне карактеристике.
Трећи се сматра добрим избором за транзиционе економије, па самим тим и за предузећа у Србији. Дакле, без обзира на приступ можемо закључити да култура има снажан утицај на структурирање
ресурса.
По Шејну4, први ниво културе представља понашање које произилази из усвојеног концепта понашања, које је лако уочити, али
тешко дешифровати и интерпретирати. Следећи ниво су вредности које дају основу за објашњавање начина на који организација
функционише. Па ипак, још увек не знамо ништа о правој суштини
културе, каква је она заправо, јер вредности су само манифестација, а не суштина културе. Оно што заиста креира вредности у
организацији и што представља основу парадигме сваке организације јесу базичне претпоставке које су, практично, невидљиве.
Мисли се на владајући поглед на свет, когнитивну мапу, хипотезе
о реалности, а који се у решавању проблема испољавају као коректни и валидни. Реч је о предрасудама које се усвајају током дужег
временског периода.
Најчешћа класификација садржаја организационе културе јесте подела на когнитивне и симболичке елементе.
4. КОГНИТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Когнитивни елементи су нетранспарентни, и то су оне заједничке категорије које креирају заједничко мишљење и понашање
људи у организацији, и чине да ситуације, ствари или појаве у организацији имају исто значење за све или већину њених чланова.
У когнитивне елементе спадају: веровања, вредности, очекивања,
3
4

О томе више у: Богићевић Миликић Б., Јанићијејвић Н, „Cultural Divergence and
Performance Evaluation Systems: a Comparative Study of Three Serbian Companies”,
Economic Annals, Volume LIV, No. 180, January-March 2009.
Један од најутицајнијих радова овог аутора на ову тему је и: Schein, E.H., “Organizational
Culture and Leadership”, San Francisco, CA, Jossey-Bass, 1985.
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претпоставке, етика, осећања, значења, неформална правила, начин мишљења, поглед на свет. Когнитивне елементе организационе културе није увек лако открити, а поготово мењати јер су их
запослени у великој мери прихватили као саставни део своје личности и често их нису уопште ни свесни.
Вредности су уопштеног карактера и срећемо их у писаним
формама (изјаве о мисији, визији, циљевима предузећа) представљају онај део интерпретативне шеме који говори чему треба да се
тежи, и како се треба понашати.
Веровања су конкретнијег карактера, обично се преносе усмено и представљају потврђене вредности у пракси пренете у подсвест појединца, као реално стање ствари које олакшава разумевање ствари и догађаја у окружењу. Веровање је она когнитивна
компонента организационе културе која говори како свет функционише и које узрочно - последичне везе постоје између ствари и
појава у реалном свету.
Базичне претпоставке чине најдубљу компоненту когнитивног садржаја културе, а знање и искуство које представљају је
много апстрактније, те имају и већи утицај на мишљење и понашање запослених, у свом објашњавању како функционише реалност.
Када се базичне претпоставке међусобно подржавају, и повежу се у јединствену целину, тада долази до настанка културних
парадигми које представљају огледало јаке организационе културе
и чине њено право језгро. Њих је тешко идентификовати и објаснити и често се везују за разлог постојања организације.
5. СИМБОЛИЧКИ САДРЖАЈ
Симболички садржај организационе културе представља испољавање когнитивних елемената кроз, пре свега, њима условљено понашање запослених.
Они су видљиви део организационе културе и ту спадају устаљени облици понашања и опхођења, специфичност језика тј.
жаргон организације, логотип организације, изглед званичне документације, ентеријер и екстеријер пословног простора, начин облачења
запослених, анегдоте и приче које круже организацијом, прославе и
церемоније, и сл. Дакле, готово све у организацији је симбол њене
културе «од улазне капије неког предузећа, преко понашања портира,
изгледа докумената, просторија, начина опхођења међу колегама и
према трећим лицима па до формално декларисаних и истицаних
политика, циљева и стратегија предузећа». Симболички садржај
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организационе културе не само да манифестује когнитивне елементе организационе културе већ их и потврђује, а може да утиче и
на њихово креирање. Како се неки симболички садржаји релативно
лако мењају, њихова промена може да буде индикација запосленима да
менаџмент жели да унесе одређене промене и у организационој култури.
Жаргон организације се састоји од специфичних речи, израза,
метафора и скраћеница, и често указује на начин на који се одређене
ствари и ситуације разумеју у организацији. Терминологија коју усваја
и користи менаџер може представљати сигнал за запослене да предстоји увођење промена у организацији. Упечатљив је пример менаџера
једне компаније који у циљу стварања агресивне организационе културе користе војну терминологију попут «герила маркетинга», «агресивног наступа» и «одбрамбених стратегија».
Анегдоте и приче које се могу чути у организацији често у себи
носе поруку у виду неке важне вредности, претпоставке које постоје у организационој култури предузећа. Оне обављају функцију
утврђивања вредности и њиховог преношења на пријемчив начин
члановима организације који их још нису упознали или посетиоцима.
У причама и анегдотама илустровани су формални и неформални кодекси понашања, важеће вредности као и последице које следе када
се они евентуално не поштују.
Идеална прилика за манифестацију, чак параду, потврду или
пак промоцију званичних културних вредности и норми јесу прославе и церемоније попут испраћаја чланова организације у пензију, прославе годишњица постојања организације, прославе добрих пословних резултата, додељивање награда.
Међутим, о правом културном концепту много верније сведочи свакодневно понашање запослених, пре свега менаџмента
при вредновању и награђивању запослених за пословне резултате, кажњавању грешака, решавању конфликтних ситуација, али и
реакције запослених. Посебан значај, наравно, има понашање менаџера.
ЗАКЉУЧАК
Култура је најзначајнији друштвени ресурс5 под условом да
културне образце можемо да препознамо, анализирамо у њиховој
практичној равни и да на њих делујемо. Стављајући их у погон
или утичући на њихову измену. У оба случаја треба водити рачуна
да није реч о социјалном инжињерингу и да национални културни
идентитет представља регулативну, филозофску идеју, којом образ5

О концепту друштвених ресурса опширно сам писао у књизи Људски и друштвени ре-
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це чинимо живим па и променљивим али тако што се национална
култура не сузбија или деструира већ оживотворује и у разноврсној примени – унапређује.
Јер, стратешки њен значај јесте у томе што њу можемо да понудимо за културну (духовну) размену народима око нас и онима
које још не знамо. Отворени а не затворени у самољубље. Јер наш
дух оптимизма, наша култура и наш начин живота није готова ствар већ, она која се стално изображава али и искушава у сложености данашњег света.
ЛИТЕРАТУРА
•
•

•
•
•

Бодин, Миленко, Људски и друштвени ресурси, ЦДИ, Београд, 2016.
Богићевић, Миликић Б., Јанићијејвић Н., „Cultural Divergence and
Performance Evaluation Systems: a Comparative Study of Three Serbian
Companies”, Economic Annals, Volume LIV, No. 180, January-March
2009.
Даниловић, Зоран, Од Харизме до лидерства, Међународна филозофска школа Felix Romuliana, (зборник радова) Зајечар, 2016.
Odiorrne, G. S. MBO: A system for menagerial leadership for the 80s,
Fearon Pitman
Schein, E.H., Organizational Culture and Leadership, San Francisco,
CA, Jossey-Bass, 1985.

Milenko Bodin
CULTURE AND ORGANIZATION
Resu me
The paper analyzes the means of transmitting deeper, so-called
spiritual properties of social heritage, which form traditional
and finally, cultural values. As a concept which integrates
cultural values with the culture of organization, the influence of
national culture on business culture is analyzed. This establishes
the link between national and business culture, which enables
the development of both, provided that the philosophical and
scientific analysis reach a so-called feedback relation.
A particularly important problem out of the connection between
national culture, organization and business culture in the domain
of issues regarding global business relations. Does the influence
сурси, 2016. (прим. аут.)
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of multi-national business organizations (companies) lead to
the unification of business cultures or not? Is there a need for
a certain convergence of cultures in order to establish better
business results, or is the expected success more likely under
preservation of divergent cultures?
Within this context, we consider characteristic positions of
proponents of the convergent and divergent approaches. We point
to a possible hybrid concept, which is particularly applicable
in countries in transition, like Serbia. It would comprehend an
attempt to apply compatible elements of national and multinational standards.
Keywords: national culture, business culture, convergent,
divergent.

Овај рад је примљен 23. јула 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 21.
септембра 2018. године.

- 42 -

УДК 94(497.15)“18“
DOI: https://doi.org/10.22182/pr.5732018.3
Прегледни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА

Година (XXX)XVII, vol. 57.
Бр. 3/ 2018.
стр. 43-63

Младен Радуловић

Висока Пословно Техничка Школа Добој

АРТУР ЕВАНС - ИЗМЕЂУ ПАТРИОТСКЕ
ДУЖНОСТИ И ИДЕАЛИСТИЧКЕ
ФИЛАНТРОПИЈЕ
Саже т ак
Турбулентни догађаји који су проткали историју Балканског полуострва обликовали су менталитете и карактере
народа који су обитавали на том простору, те 1877. године
када су Илирска писма истекла из пера тадашњег дописника Manchester Guardian-а, а каснијег чувеног археолога
и откривача античког града Кнососа на Криту и минојске
цивилизације, Сер Артура Еванса. Наиме, константан опрез становништва ових простора обликован је вишевjековним тежњама разноразних експанзионистичких сила, од
античких времена наовамо, које су у дужим или краћим
временским периодима запосједали територије Балкана. У
таквом процесу створене су околности из којих је произилазио став овдашњег становништва према свим званичним
и незваничним страним представницима, који је варирао и
мијењао се од позитивног ка негативном и обрнуто: све док
је окупација непосредна, а казна за непослушност моментална, дотле је и став према окупатору обиљежен растућим
незадовољством домаћег становништва, као што је то био
случај са влашћу Османлијског царства на Балкану, док се
остале велесиле, као што је то примјер Британске империје
која сопствене интересе остварује индиректно преко дипломатских представништава у Бечу, Пешти и Истанбулу, нажалост неријетко као резултат заблуде, посматрају као потенцијални ослободиоци напаћеног народа који им упућује
вапаје за ослобођењем. Атмосфера општег страха који је
владао међу све три групе које су сачињавале становништво
у побуњеној Босни, а која је проузрокована, како спољним,
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тако и унутрашњим факторима, нимало није ишла на руку,
тада младом и препуном полета и илузија о револуционарним идејама о јединству јужнословенских народа под капом
Аустроугарске, Сер Артуру Евансу. Страх бегова у Босни
почивао је на очекивању новог устава Високе порте који би
им у знатној мјери ограничио овлаштења над осталим, мање
имућним муслиманским и православним становништвом.
Босански муслимани лошијег материјалног статуса у страху
од врло извјесне одмазде беговата, уколико би им окренули
леђа и прикључили се побуни православног становништва
које је већ ионако живило у непрестаном страху за голи живот, одабрали су улогу неутралних посматрача. У таквој ситуацији извјесно је за претпоставити да је свака од три наведене групе могла двојако посматрати присуство Сер Артура
Еванса у Босни: као вјесник прољећа њиховој зими незадовољстава проузрокаваном постојећим стањем или као злогуки наговјештај да им тешка времена тек предстоје. Овим
радом покушаћемо да расвијетлимо евентуалне мотиве и
намјере који се крију иза његовог боравка у Босни. Тачније,
настојаћемо да утврдимо да ли је Сер Артур Еванс као истински човјекољубац дошао да помогне побуњеничком покрету православног становништва у настојању да се једном
заувијек ослободи османлијског или било чијег другог јарма
или да као понизни слуга британске владе и општег става
британског јавног мњења допринесе коначном разријешењу
источног питања и предаји Босне у руке, како ће се врло брзо
испоставити, нове окупационе власти Аустроугарске.
Кључне ријечи: Артур Еванс, Аустроугарска, Турска, Балкан, Босна, православно становништво, бегови, британска
дипломатија, национални идентитет, Словени.
1. УВОД

И

ако би се одлука коју је Сер Артур Еванс донио у августу
1875. године да ступи на тло побуњене Босне и обре се у
узаврелом окружењу револуције у Босни могла приписати вишеструким и међусобно прожетим личним разлозима: од немирног и
пустоловног духа младог Еванса чему свједоче и његове раније
ескападе (потрага за артефактима у Амијену који је у том тренутку још увијек био под опсадом пруске војске, илегални прелазак
Карпата дубоко у територију под Османлијским царством, тумарање пространствима Лапоније, Финске и Шведске у потрази за
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налазиштима новчића из бронзаног доба), духа који га неће напустити ни у његовим познијим годинама и који ће га нагнати да неуморно трага за археолошким локалитетима, те га довести до епохалног открића античког града Кнососа и минојске цивилизације
на Криту; преко незаинтересованости за формално образовање на
Брасеносе колеџу Унивезитета у Оксфорду (незаинтересованост
узрокована погрешним одабиром студија - умјесто студија археологије и класичних студија према којима Еванс показује афинитет, он одабире студије модерне историје); па све до евентуалне
потребе да изађе из сјене његовог оца, великог Џона Еванса (Џон
Еванс је био изузетно цијењен у круговима академске заједнице
Универзитета у Оксфорду као врстан археолог и геолог) - тешко
је, а да се не запитамо, постоји ли дубља политичка позадина и
геостратешки разлози који су, било теледириговано или свјесно,
довели Сер Артура Еванса у ове крајеве. Одговор на ово питање
нам даје српски историчар Милорад Екмечић у Предговору преводу Илирским писмима Сер Артура Еванса. Екмечић наводи закључак до кога је Еванс дошао обилазећи побуњена подручја. Наиме,
Еванс тврди „да је у интересу становништва које лежи између
Саве и Јадрана, у интересу саме Хабзбуршке монархије, у интересу Европе и човјечанства да Аустрија прикључи Босну својим
посједима и да обнови пропало сизеренство Хабзбурга широм
цијеле Илирије. Ја не волим Аустрију и не може се рећи да сам се
баш милостиво односио према њој у овој књизи. До ових закључака сам дошао уз велико жаљење. И, уколико сам у могућности
да предвидим, мислим да је ширење Аустрије на југ и исток, уз
коначну реконструкцију Монархије на илирској или југословенској бази, једини начин који може да одврати Русију од коначног
напредовања до обала Јадрана.“1 Наш уважени академик Екмечић
овај навод користи да би илустровао конфликт који Еванс осјећа
по питању његовог задатка. Конфликт који је заснован на потреби
Еванса да оправда истовремену улогу искреног југословенског родољуба и британског политичког мисионара. У више наврата кроз
Илирска писма, а поготово у последњем писму када ватрено брани анексију Босне и Херцеговине од стране Аустроугарске пред
неименованим чешким званичником можемо да осјетимо Евансову збуњеност неразумијевањем на које његови ставови наилазе.
Можда и због чињенице да понекад ни сам не вјерује исправности
политике чији ће параноични страх од руског утицаја дати крила
германском фактору на Балкану, а човјечанство суновратити у пакао Првог свјетског рата.
1

Артур Еванс, Илирска писма, Веселин Маслеша, Сарајево, 1967, стр. 7.
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Да ли је Евансов политички ангажман резултат његове фигуративне кратковидости (Еванс је иначе био кратковид, али је одбијао
да носи наочаре), па није увиђао какву политику води британски
дипломатски врх када је у питању побуњени православни живаљ
у Босни? За њих би и Османлијска власт у Босни била довољно
добра само кад би могла да спријечи продор Русије до Босфора и
Дарданелија и онемогући руски утицај на Балкану, те ширење идеје
коначног повезивања народа Балкана путем православне блискости са Русијом. Да је такав страх неутемељен и резултат параноје
британских дипломатских дужносника, говори и чињеница да је
Аустроугарска 15. јануара 1877, већ раније договоривши куповину
Босне од похлепног султана, потписала тајни споразум са Русијом
у Будимпешти у коме се Русија изричито обавезује „да се неће
дозволити стварање једне словенске државе на јужним аустроугарским границама“2. Информација са којом је Велика Британија готово сигурно била упозната с обзиром на њихову разгранату мрежу
дипломатских доушника који су обављали обавјештајну функцију.
Уколико је и сам Еванс био упознат са овом информацијом прије
доласка у Босну, онда би његова дипломатска мисија била врхунац
лицемјерства, јер како протумачити поступке некога ко наизглед
свесрдно подржава побуњенике, а истовремено врло добро зна да
је њихов устанак осуђен на пропаст, а њихова судбина запечаћена
од самог почетка. Али према ријечима професора емеритуса Божовића, врсног познаваоца енглеске историје, културе и политике, не
треба бити ни наиван у погледу очекивања правичног расуђивања
енглеске дипломатије, јер „су се догађаји и историја разумевали у
Енглеској сасвим другачије када се радило о туђој слободи, националним опредељењима и интересима“3.
Са друге стране, не би било изненађујуће да Британија у бескруполозној политичкој партији шаха, жртвује и покојег пјешака.
Увидјевши да би присуство добронамјерног, али залуталог интелектуалца Еванса у Босни могло бити од користи, британска политика је, такорећи, искористила ту, по њу сретну околност. Боравак
Еванса у побуњеној Босни, кога је британска јавност брже-боље
пожурила да прогласи експертом по питању Балкана, приказао
би британску дипломатију у најбољем свијетлу у очима локалног
2

3

Једна од главних одредби Будимпештанске конвенције. Милорад Екмечић, „Историјски
значај Устанка у Босни и Херцеговини 1875-1878“, у зборнику: Зборник радова са
Међународног научног скупа поводом 100-годишњице устанка у Босни и Херцеговини,
другим балканским земљама и источној кризи 1875-1878. године (приредио/ла/ли:),
Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, Сарајево, 1977, стр. 84.
Опште историјско искуство по питању енглеске дипломатије и интереса. Раде Божовић,
Стваралачка снага Енглеза, Центар академске речи, Шабац, 2015, стр. 190.
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становништва, јер је њихов углед већ дјелимично нарушен подношењем лажног извјештаја од стране конзула Холмса о стању његове провинције на Конференцији у Цариграду, о чему не говоре
само извјештаји Сер Артура Еванса, већ и извјештаји из других
извора, као на примјер извјештаји отправника послова при велепосланству у Сарајеву Едварда Фримена (ранијег професора и каснијег Евансовог таста), који су допрли до ушију либералних посланика у британском парламенту. Заправо, Сер Артур Еванс служиће
политици британске владе која подржава аустроугарску окупацију
Босне, све док и сам не увиди да се положај православног народа напаћеног током 400-годишње владавине Османлија није скоро ништа промијенио, те да православно становништво у Босни
није третирано као ослобођена, већ као покорена и инфериорна
раса. Када почне да пише јавна писма у корист побуне, Еванс бива
проглашен британским агентом провокатором од стране аустроугарских власти и подвргнут суђењу. Пресуда је била протјеривање
из земље. Тадашњи, чувени премијер Уједињеног Краљевства,
Вилијам Гледстон био је добро упознат са оним што се дешавало
његовом сународнику, али није повукао ниједну дипломатску везу
у Бечу да би га заштитио. А и зашто би? Није потребно угрожавати
дипломатске односе са Аустроугарском и у таквој ситуацији Еванс
представља само сметњу.
Узимајући у обзир наведено, овај рад би требао представљати
својеврсну полемику о томе колико је Еванс био свјестан да је
инструментализован и у коликој мјери су његови ставови, а и он
сам, доживјели метаморфозу од искреног британског патриоте ка
хуманитарцу, под утиском страдања и патње народа, чему је он
лично могао да посвједочи.
2. АРТУР ЕВАНС КРОЗ ИЛИРСКА ПИСМА
О личности Сер Артур Еванса би се свакако могло надуго и
нашироко расправљати. Међутим, у овом раду ћемо разматрати
Евансове намјере, утиске, ставове и доживљаје кроз визуру онога
што је он у његовим писмима као дописник преносио Manchester
Guardian-у током његовог боравка у побуњеној Босни. Писма која
су нешто касније скупљена и објављена као књига под називом
Илирска писма и која представљају једно објективно свједочанство
времена на овим просторима, али која, нажалост, износе и
субјективну претпоставку о томе како би потребе православног
становништва биле најбоље задовољене, а што ће се, како ће
каснија историјска дешавања показати, испоставити за грешку.
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Већ у првом писму Еванс започиње освртом на став
енглеске јавности о босанским православним избјеглицама
које су притиснуте глађу и неимаштином, али и под страшним
терором доминантног реда домаћих муслиманских фанатика
тражиле уточиште на просторима западне Далмације, Лике,
Кордуна, Баније и западне Славоније. Еванс иронично доводи у
корелацију европски мир и судбину православних становника
који би се, према мишљењу британске јавности које се очигледно
размимоилази са Евансовим мишљењем, требали препустити на
милост и немилост турској увиђавности која често сурово кажњава
и босанско муслиманско становништво за непослушност. Он
наглашава и вјеродостојност сопствених ријечи као неког ко лично
свједочи ономе што британска званична штампа негира као нужно,
а то је побуна хришћанског становништва у Босни које та иста
штампа назива дивљацима и варварима, умјесто прогнаницима и
страдалницима како их види Еванс. Његово саосјећање са патњама
хришћанског избјеглог становништва је несумњиво, а његова
свијест о потреби ослобођења је неупитна.
Помало је зачуђујуће зашто би неко ко дубоко проживљава
патњу домаћег православног становништва мислио да ће се
положај тог истог становништва промијенити уколико једног
угњетавача замијени другим, Турску Аустроугарском? Одговор
на ово питање лежи у објективној перцепцији тог времена која је
утицала и на Евансов суд: Аустроугарска припада групи напредних
држава Европе која би примјеном модерног управљачког система
требала донијети мир и стабилност простору над којим је назадно
Османлијско царство изгубило контролу, при чему се међу
побуњеницима не виде снаге које би имале потенцијал да ослободе
цјелокупну територију Босне, с обзиром на њихов хајдучки начин
ратовања, а камоли да модернизују сопствену државу након 400
година живота у коме се писменост одржавала путем усменог
предања и православних молитвених обреда који су се одржавали
кришом. Међутим, Еванс је овдје пренебрегнуо историјски
цикличну чињеницу да се свака власт која намеће рјешења, а не
руководи гласом народа, на крају претвори у експлоататорску
машинерију. А разлога за експлоатацију је свакако било: од људских
па до материјалних ресурса, о којима говори и једна брошура о
аустријским трговачким интересима на Балкану, објављена 1878
године у Бечу као дио редовног извјештаја Industrieller Club-а
у коме се наводи следеће: „Земље које су до сада посредно или
непосредно биле под турским скиптром, припадају најљепшим,
најплоднијим и за развој најпогоднијим на цијелој кугли земаљској.
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На овом подручју се налазе најзначајније трговачко-политичке
тачке свијета: Босфор и мореузи Суеза (!). Оно посједује тако богато
развијену обалу као Енглеска, благу климу као Француска чак и
у сјеверним дијеловима, освјежавајућу смјену планина и равница
као Њемачка и Аустрија. На том простору има плодних низија на
којима се у старо доба хранило стотине милиона људи, а такође
ту не мањка ни гвожђа и угља, који су мишице садашњости.“4.
Узимајући у обзир претходно наведено, остаје питање: да ли је
Еванс био упознат са садржајем брошуре, те да ли би се и даље
тако ревносно залагао за присаједињење Босне Аустроугарској
да је био упознат са њеним стварним намјерама? Питање на које,
чак ни са ове временске дистанце, не можемо дати чињенично
утемељен одговор, већ можемо само нагађати и полемисати.
Оправдање Евансовом опредјељењу да се залаже за
ослобођење Босне под окриљем Аустроугарске бисмо могли
пронаћи у његовом познанству са Узелцом, касније смијењеним
вођом побуне, и према Евансовом мишљењу достојанственим
човјеком вриједним поштовања, чији став према православном
свештенству није био нимало благонаклон. Наиме, Узелац кроз
неколико сликовитих прича илуструје двије најзначајније мане
митрополита, послушника османлијских власти, и његових
свештеника, а то су похлепа и разједињеност које их чине
недостојним да буду вође у једном тако озбиљном подухвату као
што је ослобођење Босне од турске власти. Ово сазнање је врло
вјероватно додатно учврстило Еванса у његовој тези да једино нека
„виша сила“ као што је Аустроугарска, све док то наравно није
Русија, треба да донесе просперитет становништву Босне. Заблуда
од које ће Еванс врло брзо одустати када већ пар година касније
увиди да становништво у Босни Аустроугарска жељезничка
хоботница одводи у мрачни тунел смрти, готово на исти начин као
што су „башибозучка“5 звјерства нагнала босански православни
живаљ да сконча у пећинама и гудурама западне Босне.
Недовољна информисаност Сер Артура Еванса по питању
иманетности средњовјековне историје Босне и Србије или
једноставно занемаривање њихове заједничке историје га наводе
на погрешне закључке о томе како православље негативно утиче
на идеју југословенског јединства. Вјероватно зато што не увиђа
да су за Србе у Босни православље и свијест о припадности једном
4
5

О аустроугарским интересима на Балкану. Милорад Екмечић, „Историјски значај
Устанка у Босни и Херцеговини 1875-1878“, нав. дело, стр. 74.
башибозук (тур. başibozuk) - војник нередовне и недисциплиноване турске војске који
се истицао окрутношћу. Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Просвета,
Београд , 1986, стр.106.
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истом народу са обије стране Дрине неодвојиви као нокат и месо.
Наиме, Еванс тврди како је побуњеницима њихова традиција
мало позната; како „код њих постоје традиције, али све оне
припадају средњовјековној Србији, а не средњовјековној Босни.
Сјећају се они својих хероја, али све су то Срби, а не Босанци.“6
Са овом тврдњом се свакако не можемо сложити, узимајући у
обзир историјску чињеницу да су неки средњовјековни босански
банови били и у крвном сродству са средњовјековном владарском
династијом у Србији (мајка најмоћнијег босанског бана Стефана II
Котроманића била је Јелисавета Немањић, кћерка српског краља
Драгутина), а не само столовали раме уз раме једни са другима.
Одговор на питање зашто би Еванс донио овакав погрешан
закључак можемо потражити у непрестаном страху од Русије,
која би као најмногољуднија православна земља вршила утицаја
на Србију, а самим тим и на братску Босну. Други разлог је тај
што се у саставу Аустроугарске, коју Еванс, бар у прво вријеме,
подржава као природног ослободиоца Босне, налази Краљевина
Хрватска у којој римокатоличка хијерархија представља врло
значајан фактор и којој јачање православног елемента захваљујући
броју од 250 хиљада махом православних избјеглица никако не
одговара, те ријешење овог проблема види у покатоличавању или
протјеривању избјеглица преко Саве у раље босанских бегова
фанатика. Додуше, Еванс у моралном погледу даје православној
вјери предност у односу на католичку вјеру у Босни, наводећи неке
елементарне разлике, као што је питање брака код православних и
католичких свештеника. Рекло би се да Евансу православље ипак
не представља проблем све док је у служби по његовом мишљењу
вишег циља, као што је револуција.
Претходно наведено би значајно расвијетлило нашу дилему по
питању Евансових намјера и његовог задатка у Босни, да, нажалост,
није било одређених побуњеничких вођа попут команданта
ироничног презимена Деспотовић који је због његове осионости и
осветољубивости оставио јако негативан утисак на Еванса. Такве
особине својствене војним дужносницима жељним одликовања и
славе су се српском народу и у историјским дешавањима након,
испоставиће се, неуспјешног устанка у Босни често обијале о
главу, јер у очима британског патриоте, какав је у том тренутку
Еванс сигурно и био, вођа побуњеника треба да буде неко ко дубоко
6

Оригинални текст: „They had historic traditions indeed,but they all belonged, not to ancient
Bosnia, but to ancient Serbia. The heroes they recalled were all Serbian, and not Bosnian“ Евансова инсинуација да побуњени Срби у Босни немају сопствену традицију, већ да
су је преузели од неке друге земље, у овом случају Србије. Arthur Evans, Illyrian letters,
Longmans, Green and Co., London, 1878, стр. 23.
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саживљава са патњом сопственог народа, а не неко ко је преузео
улогу вође ради властите промоције. Стога нас и не чуди Евансово
опредјељење да умјесто домаћих вођа бира Аустроугарску као
покретачку снагу ослобођења.
Похвално је истаћи да Еванс није био површан путописац,
те да није а приори прихватао приче о кукавичким сакаћењима
и мучењима ненаоружаних православних сељака, силовањима
жена и дјевојчица, него да се лично сусретао и испитивао актере
самих догађаја, под реалном опасношћу да и сам настрада, јер
је из повјерљивог извора једног мухамеданског ефендије који је
службовао код раније поменутог команданта Деспотовића сазнао
да босански бегови гаје отворену мржњу према њему као вијеснику
промјена. Исти они бегови према чијим наређењима су уништаване
православне цркве и гробља, а што је Еванс у његовим писмима
најоштрије осудио... Чини се да је и његова скепса по питању моћи
домаћег православног становништва да у потпуности ослободи
Босну имала реалну основу, пошто су побуњеничке снаге имале
капацитете да ратују искључиво герилски, а никако да озбиљније
науде центрима мухамеданског фанатизма попут Кулен Вакуфа.
Критика коју у већој мјери упућује на рачун званичних
извјештаја конзула Хоулмса и у нешто мањој мјери на рачун
званичних извјештаја вицеконзула Фримена неоспорно свједоче
о Евансовој објективности и правдољубивости када је у питању
угњетавано сељаштво у побуњеној покрајини, тим више што је
познато да се Еванс, за разлику од „високих изасланика“ у Босни,
на његову мисију упутио у сопственом аранжману. Он критикује
и погрешну процјену и избор Министарства спољних послова
Велике Британије да именује конзулом неког попут Хоулмса,
неког ко прије свега није спреман да се одрекне комфора његове
резиденције у Сарајеву и упути се стрмим кланцима и планинским
превојима ка попаљеним згариштима села и цркава, унакаженим
тијелима жртава и преосталом становништву које је изнемогло
од глади, а камоли да на то познаје и језик локалног народа. Иако
покушава у једном тренутку да образложи да су за нетачност
Хоулмсових извјештаја криви турски и туркофилски извори из
којих Хоулмс црпи информације, Еванс првенствено криви Хоулмса
за његову инертност. Евансова критика Хоулмса би се вјероватно
задржала на конзуловој лијености да сам конзул није показао
колика је његова сујета при суочавању са било каквом врстом
критике. Наиме, конзул, умјесто да прихвати Евансове извјештаје
као добронамјерна указивања на грешке, отворено напада Еванса
називајући га славенофилом, док се са друге стране он нимало не
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стиди чињенице да га називају љубитељем Османлија. Хоулмсов
цинизам према побуњеничком покрету кога води командант
Деспотовић, чијој способности у завођењу реда и дисциплине
међу побуњеним трупама, упркос његовој славољубивости, Еванс
одаје признаје, најбоље илуструју следеће ријечи: „Такозвани
побуњенички покрет једноставно је разбојништво већих
размјера и одржава се не снагом народа, већ, највећим дијелом,
уз помоћ авантуриста из других словенских области.“7 Ипак,
круна Хоулмсове пристрасности и бахатости је изјава да је,
иако он лично нема никакве доказе да су побуњеници починили
злочине над мухамеданским становништвом, башибозучка освета
достојанствен чин. Ову бескрупулозну изјаву Еванс оповргава
његовим личним утисцима при контакту са народом, како је
он назива, „слободне Босне“, при чему наилази искључиво на
гостопримство прогоном изнуреног становништва које са својим
британским гостом дијели и оно што нема.
У критици вицеконзула Фримена, Еванс бива нешто блажи,
с обзиром да је Фримен радио под врло тешким околностима
(лоше временске прилике, неприступачност терена и неспремност
преживјелих жртава да свједоче у страху од турске одмазде)
којима је Еванс и сам био изложен, а самим тим и да се њихови
извјештаји добрим дијелом поклапају, бар када су питању паљења
хришћанских села, набијања на колац, силовања жена и дјевојака,
и свеукупно биједно стање у коме се избјеглице налазе. Евансова
исправка Фрименових навода тиче се хронолошког редослиједа у
коме су се одређени злочини догодили, док је Евансова критика
усмјерена ка утиску који је Фримен стекао у вези са, према
његовом мишљењу, ниским степеном морала међу православним
становништвом у побуњеној Босни. Противријечећи Фрименовом
стајалишту по питању морала међу домаћим православним
живљем, Еванс се позива, не само на сопствени утисак, већ и на
бројне друге путописце који су тих година посјећивали Босну и
похвално говорили о строго одржаваном моралу православне
босанске раје од стране православне цркве у изузетно неповољним
условима.
Патриотска дужност Сер Артура Еванса коју је он у његовим
извјештајима поставио себи за циљ требала је да има корективно
дејство. Првенствено да укаже на пропусте високих британских
дужносника, а никако да наруши њихов углед за шта су се и
7

Оригинални текст: „The so-called insurrectionary movement is but a brigandage on a large
scale, being kept up, not by the people themselves, but for the most part by adventurers from
other Slav districts.“ - однос конзула Хоулмса према побуњеничком покрету у Босни.
Arthur Evans, Illyrian letters, нав. дело, стр. 86.
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они сами свјесно или несвјесно побринули. Са друге стране,
Евансова људскост огледа се у грижи савјести коју он осјећа када
побуњеничке вође критикују рад британске дипломатије у Босни.
Грижу савјести тако страну многим Евансовим сународницима
на високим положајима британске дипломатије, у временима за
вријеме, а и после његовог живота.
За разлику од турске бирократије у Босни која се на власти
одржавала под геслом: „Завади па владај“, Еванс је увиђао
нелогичност наметања коришћења турског као службеног језика
припадницима све три конфесије у Босни које се језички, реално
говорећи, савршено добро разумију, а све под маском уставних
промјена. Подржавање неслоге од стране турских бирократа,
осим ради њихове сопствене користи, између босанских
муслимана, католика и православаца је за Еванса представљало
чисту бесмислицу, тим више што је већина њих повезана разним
кумствима и заједничким прецима, за шта се потврде могу пронаћи
у бројним записима муслиманских и хришћанских вјерских
поглавара који свједоче о насилној исламизацији становништва.
Некад хришћанско, а сада муслиманско становништво никад није
заборавило те везе и наставило је да макар и кришом одржава везе
са својом хришћанском браћом. Домаћим ефендијама и беговима
Еванс озбиљно замјера силну театралност уз помоћ које они тумаче
нови устав изврћући његово значење у сопствену корист, па чак до те
мјере да њиме оправдавају масакрирања побуњених хришћана који
су се уопште дрзнули на побуну. Дволичност најмоћнијих босанских
властодржаца Еванс најбоље илуструје примјером Фехим-ефендије
који је притворио око стотињак бањалучких хришћана да би их
приморао да потпишу лажну петицију о „благодатима“ султанове
владавине у Босни чиме би се не само додворио Високој Порти, већ
задобио и симпатије британског амбасадора у Истанбулу, Хенрија
Елиота, који је шуровао са султаном и подржавао насилно гушење
побуна широм Османлијског царства не марећи за број жртава.
Неизношење овако гнусног и скандалозног дјела на видјело би
било просто непојмљиво за Еванса. Непојмљиво као и нехуманост
и грамзивост коју су мађарски погранични официри и службеници
показали док су заплијењивали и раскопавали топлу вунену одјећу
и ћебад коју је Еванс чак из Енглеске покушао да прослиједи до
напаћених и промрзлих избјеглица у планинским кланцима за
које је надолазећа зима без те помоћи значила готово сигурну
смрт. Евансово настојање да помогне убогим избјеглицама, за
разлику од многих британских дужносника који су слали дописе
британском парламенту из удобности њихових фотеља, није имало
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само декларативан карактер, већ је било конкретизовано стварним
трудом и радом на терену.
Политичко дјеловање Сер Артура Еванса је имало за циљ
јачање југословенске идеје. Уједињавање Срба и Хрвата, према
Евансу, има реалну основу, будући да они већ говоре практично
истим језиком који се разликује тек у неколико, за њега минорних
ситница, као што су различити дијалекти који не представљају
значајну препреку у њиховој комуникацији и разумијевању. Стварне
препреке уједињавању под заједничком идејом југословенства,
према ријечима Еванса, налазе се у различитости њихових
политичких тежњи и религијских аспирација. Наиме, већина
хрватског народа у областима тадашње Хрватске, Славоније и
Далмације које граниче са Босном су католици, равнодушни
према идеји југословенства и усмјерени ка унији свих католичких
Хрвата у једној држави. Сјеме идеје свих Хрвата у заједничкој
држави поникло је из страха католичког клера од губитка знатног
дијела корпуса вјерника под најездом 250 хиљада православних
избјеглица из Босне. Католичко свештенство убацује јабуку
раздора међу католичке и православне хришћане и умјесто да
потиче њихово јединство у Христу, што би требало да буде суштина
хришћанске вјере, оно распирује мржњу између народа истих
корјена, а различитих хришћанских деноминација. За разлику од
католичких, православни свештеници надахњују Србе љубављу и
надом ка, према Евансовим ријечима, јасном и узвишеном циљу,
а то је „евентуално јединство свих југословенских народа у једној
заједничкој и властитој држави“8.
Мрљу на малоприје поменути хуманитарни рад и политички
ангажман Еванса на идеји југословенства бацају двије ствари.
Прва је његово залагање за уједињењем југословенских народа
под плаштом Аустрије, а друга је коришћење тако формиране
југословенске силе као одбрамбеног штита британских родољубивих
интереса усмјереним против старог непријатеља Русије. Да ли је
Еванс заиста био у таквој заблуди да уједињени југословенски
народи могу икада остварити слободу под аустријском чизмом и
да ли је био свјестан колико је лицемјерно помагати једном народу
и оснаживати његову моћ само до тренутка када би га британска
политика искористила као топовско месо у борби са Русима питања су која нам не дозвољавају да посматрамо личност Сер
Артура Еванса у искључиво позитивном свјетлу. Мада, морамо
признати да су наша очекивања да се Еванс тек тако требао одрећи
8

Оригинални текст: „...the eventual union of all South Slavonic peoples in a free State of their
own.“ - идеја југословенства. Arthur Evans, Illyrian letters, нав. дело, стр. 68.
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његове патриотске дужности зарад добробити хришћанских
југословенских народа, слично очекивањима босанских бегова да
ће помпезним дочеком придобити Еванса да постане заступник
њихових интереса у Босни, поприлично претјерана и наивна, јер
је Еванс, очекујући да ће Аустроугарска донијети цивилизованост
горштачком и примитивном народу Босне постао чврст заговорник
аустроугарског окупирања Босне. Оно на шта Еванс није рачунао је
то да ће британски вјетар у леђа Аустроугарској ојачати германски
ратоборни дух, а под влашћу таквог духа Босна никада није могла
имати ни њену слободу, ни њен мир.
Управо је слобода одувијек била потребна српском народу
да настави цивилизацијску традицију коју неоспорно посједује,
па била она заснована на старим паганским обичајима или
хришћанским православним традицијама српских краљева
средњег вијека. Нит цивилизацијске традиције једног словенског
народа какав је српски народ је начелно била разумљива, али
суштински недокучива Евансу због дубоког културолошког јаза
који је постојао између земље из које потиче и простора на коме се
нашао, што он и сам признаје, изразивши његову сумњу у то „да ли
је неки чистокрвни Англосаксонац способан да потпуно разумије
Словена“9. Заправо, Еванс не схвата да бројним запажањима које
износи у Илирским писмима, а која су непобитан доказ да српски
народ у Босни никада није заборавио цивилизацијске тековине и
културни идентитет дубоко укоријењен у срж његовог постојања,
обесмишљава икакву потребу увођења аустроугарске власти у
Босни под изговором цивилизацијског просвјећења и тобожњег
спаса народа од азијске стагнације, јер ће вријеме показати да ће
Аустроугарска, само на један перфиднији начин, наставити праксу
поништавања цивилизацијског и културног идентитета српског
народа у Босни. Овдје ћемо поменути неке од случајева у којима
Еванс наводи примјере цивилизованости домаћег становништва
и практично побија сопствену теорију о нужности наметања
аустроугарске окупације зарад културног напретка:
1. Присуствујући зaсиједању побуњеничких војвода, Еванс
хвали њихове парламентарне способности и ораторске вјештине
приликом расправљања о заједничким проблемима, сматрајући да
им по њиховим језичким вјештинама и лакоћи изражавања енглески
фармери нису ни до кољена. Према Евансу, невоља и оскудица
су овдје, да би апсурд био још већи, васпитале народ који не зна
9

Оригинални текст: „...just as I doubt whether any pure-blooded Anglo-Saxon is capable of
fully understanding a Slav.“ - културне разлике између Англосаксонаца и Словена. Arthur
Evans, Illyrian letters, нав. дело, стр. 225.
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ни да чита ни да пише боље него што су британске јавне школе
васпитале енглеске масе које живе у мирнодопским условима.
Такође, Еванс хвали умјешност домаћих мушкараца при изградњи
кућа и жена при шивању одјеће и изради разноразних рукотворина.
Он сматра да, и поред очигледног непостојања литературе и било
каквог вида формалног образовања, побуњени народ има изузетно
наглашену естетску свијест, а што се огледа у њиховој пјесничкој
вјештини којом дочаравају личности и догађаје у јуначким епским
пјесмама, као и у њиховој фолклорној традицији: народним играма
и ношњама.
2. Осим неписмених војвода, Еванс наводи примјер љубазног и
начитаног војводе Павла Вукановића који је у вријеме поста кога су
се он и његови људи строго придржавали одлучио да почасти свог
госта не само печеном јагњетином и пастрмком, већ и рецитовањем
српских јуначких пјесама. Оно што је оставило посебан утисак на
Еванса је Вукановићева виспреност и потпуно одсуство фанатизма
у разматрању тренутног стања на терену. Наиме, Вукановић не
јурца безглаво у закључцима да се проблем ослобођења Босне
од османлијске власти може ријешити преко ноћи, па чак отвара
врата могућности савезништва са Аустријом. Сигурно је да Павле
Вукановић није био једини примјер оваквих побуњеничких вођа
чега је Сер Артур Еванс морао бити свјестан.
3. У љубави према витешким играма, Еванс проналази
сличности између Енглеза и Јужних Словена. Игре око којих се
најснажнији мушкарци међу побуњеницима окупљају и надмећу,
неодољиво подсјећају на такмичења која и дан-данас организују
потомци шкотских горштака и на неку верзију примитивног
фудбала, а добро знамо колико се Енглези, па тако и Еванс, поносе
чињеницом да су управо они измислили, како је данас називају,
„најважнију споредну ствар на свијету“, иако постоје документи
да се ова игра играла још за вријеме династије Чин у Кини у
III вијеку прије нове ере. С обзиром да и православна босанска
раја, а и њихова словенска муслиманска браћа са једнаким жаром
играју ове игре, Еванс у томе види могућност њиховог помирења
отјелотвореног у античкој олимпијској пракси да се током игара
обуставе сви ратни сукоби.
4. Мада сматра да је било какав прогресиван напор да се
народ у Босни оплемени кроз умјетност и науку угушен под
теретом оријенталног варваризма, Еванс не може да негира „да је
средњовјековна хришћанска цивилизација била на изразито вишем
степену него што је код провинцијског Турчина деветнаестог
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вијека.“10. Штавише, српске легенде које се у циклусу епских
пјесама о Краљевићу Марку преносе усменим предањем са кољена
на кољено, као и енглеске легенде о краљу Артуру своје заједничко
извориште налазе у словенском божанству Геровиту чији се симбол
двоглавог орла, сасвим случајно или не, налазио на штиту и једног
и другог јунака. Заслијепљен материјалним уништењем некада
богатих фрески босанских краљева и српских царева, пропадањем
путева и мостова, те неискориштеног рудног потенцијала у
околини ријеке Босне, Еванс заборавља да се културни идентитет
српског народа очувао током 400 година ропства захваљујући
духовној, а не материјалној цивилизацијској димензији испољеној
кроз архитектонске грађевине. Том зрну наде у слободу која се
чувала у блиским породичним везама и која се за разлику од вјере
у материјално није могла ничим затрти.
5. Најбољи примјер ове наде, Еванс даје говорећи о
добротворном раду његових сународница, госпођица Ирби и
Џонстон11, и у неутаживој жеђи избјегличке дјеце за знањем
у двадесет једној школи које су ове двије хуманитарке, уз
много потешкоћа узрокованих покушајима клерикализације
наставе од стране римокатоличког свештенства, основале на
просторима Војне Крајине гдје је 250 хиљада православног
српског становништва нашло уточиште од башибозучког зулума.
Учествујући у подјели неколико стотина књига српских историја
и присуствујући настави која се изводила у овим школама, Еванс
примјећује изузетне интелектуалне капацитете избјегличке дјеце
која представљају визију и наду у васкрснуће духовности након
400 година таме и запуштености под Османлијама. Занимљив је и
Евансов сусрет са старицом која је преузела бригу о двоје сирочади
која умртвљена биједом и глађу за њега остављају утисак нијемог
идиотизма. Међутим, све док постоје особе попут простодушних
старица и госпођица Ирби и Џонстон које ће преузети бригу да
оваква дјеца буду нахрањена, обучена и обувена, лијепо васпитана,
дотле постоји и нада да ће се окамењена лица заглупљености ове
дјеце претворити у дијаманте мудрости, јер она у њиховим душама
носе духовно сјеме цивилизованости. Сјеме коме не требају
корови турског ропства, ни пестициди аустроугарске окупације,
већ само добронамјерни и стручни култиватори, попут учитеља у
школама госпођица Ирби и Џонстон, и прилика за његов слободан
10 Оригинални текст: „...that the medieval civilization of the Christian kingdom was distinctly
on a higher level than the nineteenth century standard of the provincial Turk.“ - потврда
колико су цивилизацијске тековине народа у Босни уназађене под Османлијским
царством. Arthur Evans, Illyrian letters, нав. дело, стр. 126.
11 Видети: Dorothy Anderson, Miss Irby and her friends, Hutchinson, London, 1966.
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раст и развој. Први корак ка култивизацији, односно васпитању и
образовању избјегличке дјеце, направљен је захваљујући напорима
госпођица Ирби и Џонстон да пронађу и окупе домаће учитеље,
чему је услиједило формирање учитељске школе у Пакрацу под
вођством учитеља Димитрија Јосића12. Јосић својом стручношћу
и прегалачким радом образује један нови нараштај српских
учитеља, претварајући учитељски позив у наставну умјетност и
подучавајући своје студенте, како вјештинама наставне праксе,
тако и начинима за ефикасније уређење школског система. Својим
примјером Јосић не показује само како треба подучавати, већ како
научити дјецу да уз минималну асистенцију наставника усвајају
знања из разних предмета, као што су: матерњи језик, математика,
географија, биологија, физиологија, хемија и остали предмети. На
овај начин створила се атмосфера у којој су учитељи подучавали
са љубављу и преносили дјеци тај исти жар за знањем и то чак на
цивилизованији и углађенији начин него што су то чинили учитељи
у Енглеској - признаје Еванс.
6. Жалосно је да у реченици: „Небеса помажу оне који се сами
помажу.“13 - коју је један ученик написао на табли, Еванс не иде
дубље у њену анализу и не увиђа да је то крик за слободом и вапај
за самосталношћу српског идентитета, јер да би Срби били дио
једног заједничког словенског идентитета који је интегрални дио
цивилизацијских тековина Европе онда им треба допустити да
самостално развијају њихов културни идентитет, равноправно са
свим осталим слободним народима Европе, а не наметати им неки
други идентитет као њихов. Између осталог, то показује примјер
ученика који је током једног Евансовог присуства часу, рецитовао
пјесму о хероју са Косова уз енергичну гестикулацију, показујући
на тај начин колико је свијест о националној трагедији и потреба
12 Димитрије Јосић (1845-1899) - управитељ српске учитељ школе у Пакрацу и велики
пријатељ и добротвор српског народа у Босни и Херцеговини. Својим природним
даром још као ђак основне школе скренуо је на себе пажњу, па га је из тог разлога
помогла неколицина веома успјешних сомборских грађана. Његовим наставничким
даром скренуо је на самом учитељском испиту пажњу тадашњег најбољег српског
педагога доктора Ђорђа Натошевића, који га је одмах довео у Нови Сад, гдје је почео
своју учитељску праксу, с којом је брзо изашао на глас као један од најбољих младих
учитеља. Кад је 1870. године српски, народноцрквени сабор у Карловцима, послао
десеторицу својих учитеља у Њемачку и Швајцарску, Јосић је отишао на усавршавање
у Бремен, гдје је тада на учитељском семинару био управитељ чувени њемачки педагог
и методичар Август Либен. По повратку из Њемачке 1871. године, именован је за
професора новоотворене српске учитељске школе у Пакрацу и постављен за управитеља
исте школе, гдје је неуморно радио све док ту српску школу није затворио хрватски
шовинизам под баном Иваном Мажуранићем. Д., „Димитрије Јосић“, Босанска вила, - у
часопису Босанска вила, 30. 01. 1903.
13 Оригинални текст: „Heaven help those who help themselves.“ - потреба српског народа за
самосталношћу и слободом. Arthur Evans, Illyrian letters, нав. дело, стр. 224.
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за „самосталном слободом“ дубоко укоријењена у духовним очима
српске дјеце као покретачке снаге једног народа. Еванс свједочи
да српска дјеца, притиснута муком свог избјеглиштва, двапут
брже усвајају знање, него што то чине енглеска дјеца у условима
материјалног благостања, али очигледног духовног сиромаштва
потпомогнутог промовисањем индивидуалистичких вриједности.
Једнообразни карактер и темперамент српске дјеце који се огледа,
како у њиховој способности да упијају знање, тако и у њиховој
спремности да помогну једни другима, чини српску дјецу чак
напреднијом од енглеске дјеце, што је и сам Еванс приморан да
констатује.
7. Коначно, постоји и прећутни консензус између православне
и муслиманске раје у Босни по питању аустроугарске окупације коју
и једни и други посматрају са одбојношћу. Представници либералне
струје босанских муслимана, под утицајем неизбрисивог сјећања
на заједничке претке које имају са својом православном браћом,
спремнији су да прихвате власт Србије, него Аустроугарске, ако већ
Босна мора да изгуби статус вазалне државе у оквиру Османлијског
царства, док неки од најдалековиднијих припадника православног
становништва у Босни изјављују да неће бити стварне слободе
уколико Аустрија заузме Босну, те да је боље бити роб властитог
племства које говори истим језиком, него готово сигурно изгубити
националност под Аустроугарима.
Наводећи све ове примјере, тешко је, а да се не запитамо, чему
толико Евансово инсистирање на аустроугарској окупацији Босне,
осим ако није искључиво у служби британских спољнополитичких
интереса, што Еванс открива у разговору са једним водећим
чешким државником алудирајући на енглеске инвестиције у
руднике злата у Босни за чије се постојање са сигурношћу зна
још из историјских списа из времена цара Тиберија када је на
римским галијама дневно одвожено двадесет пет килограма злата.
На Евансова ургирања о анексији Босне од стране Аустроугарске
овај чешки државник, убијеђен да би у том случају Босна била
припојена мађарском дијелу Аустроугарске монархије, одговара:
„Они (Мађари) можда неће успјети да униште национални живот
Босанаца, али ми тако добро знамо каква је патња, чак и током
једне генерације, под интелектуалном тортуром и политичким
терором. Никако не желимо да Босанци подносе такву судбину чак
и за ограничен период. То никако! Босна је српска и требало би
да остане српска. И ви као Енглез морате сигурно дозволити да се
поштују народне жеље! Ако је нужно да се Босна припоји некој
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држави, онда она мора бити припојена Србији.“14. Да ли је Еванс
изманипулисан од неких изасланика британских дипломатских
кругова да буде ватрени заговорник њихових интереса или је то
чинио свјесно, оглушивши се на глас домаћег становништва, остаје
питање које ће и даље остати неразјашњено.
3. ЗАКЉУЧАК
Са жаљењем морамо да констатујемо да је Сер Артур Еванс
суочен са избором послушног изасланика британских националних
интереса и заступања жеља, под Турцима напаћеног, православног
српског народа одабрао ово прво. Између осталог, ријеч „интерес“
је по њеној дефиницији без боје, мириса и укуса. Она не познаје
ни емпатију, ни милосрђе. У њеном корјену је жеља за моћи и
доминацијом, а ту мјеста праведности за економски сиромашне
мале народе, какав је српски, нема. За утјеху нам једино остаје
чињеница да су људи попут Сер Артура Еванса, госпођица Џонстон
и Ирби, те многих других путописаца ипак походили ове крајеве
са, бар се надамо, искреном жељом да помогну, када су попут
многих британских парламентараца могли да креирају политику
на Балкану из удобности њихових фотеља.
С обзиром на бројна искуства кроз која је током његове крваве
историје, препуне погрома и страдања, српски народ пролазио, која
је поука коју можемо извући? У опхођењу са странцима, а нарочито
онима који представљају велике силе, добро водимо рачуна како
желимо да представимо себе појединачно и наш народ у цјелини.
Кључ свега су образовање и информисаност, јер једино на тај
начин можемо показати свијету да смо дио цивилизованог свијета,
а не неки дивљачки народ коме само велике силе могу донијети
просвећеност. То наравно не значи да нећемо бити на удару интереса
великих сила, долазиле оне са Запада или Истока, јер су велике
силе увијек експанзионистичке и настоје да прошире сфере њихове
доминације науштрб националних идентитета малих народа. Али су
сва велика царства пропадала када би достизала свој зенит, пошто
су била усмјерена на материјална богатства, а не на задовољство
народа којима управљају. Гомилање богатстава и централизација
моћи самих по себи води у уништење цијелог човјечанства, јер чему
14 Оригинални текст: „They may not eventually succeed in crushing the national life out of the
Bosniacs, but we know too well what it is to suffer even a generation of intellectual torture and
political mutilation; and we cannot wish the Bosniacs to endure such a fate, even for a limited
period. No; Bosnia is a Serbian State, and Serbian Bosnia should remain. Surely you, as an
Englishman, ought to admit that the wishes of the population should be respected! If Bosnia
is to be attached to any State, she must be attached to Serbia.“ - чешки државник о рјешењу
босанског питања. Arthur Evans, Illyrian letters, нав. дело, стр. 248.
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новац и моћ уколико се униште сви марљиви мали народи способни
да произведу одређену вриједност, било то интелектуално или
материјално добро које постојању новца даје смисао. У том смислу,
српски народ треба да уједини сопствено историјско искуство и знања
стечена образовањем. Уједињавање ових елемената резултирало би
мудрошћу која би надилазила мудрост великих сила која обитава у
њиховим интересима, на начин да представимо и покажемо управо
великим силама да је од суштинске важности за њихов сопствени
опстанак и њихове интересе очување, а не уништење малих народа
као што је српски народ.
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Mladen Radulović
ARTHUR EVANS - BETWEEN PATRIOTIC DUTY
AND IDEALISTIC PHILANTHROPY
Re sume
Turbulent events that have been woven into the history of the
Balkan Peninsula formed the mentality and character of people
who have lived in this area in 1877 when Illyrian letters have been
written by the former correspondent of Manchester Guardian,
and later, the famous archaeologist and discoverer of the ancient
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city of Knossos on Crete and the Minoan civilization, Sir Arthur
Evans. The constant vigilance of the population of this area has
been shaped by centuries-old aspirations of various expansionist
powers, from ancient times onwards, which had been occupying,
for longer and shorter periods of time, the territory of the Balkans.
Such process has created the circumstances in which the attitude
of the local population towards all official and unofficial foreign
representatives varied and changed from positive to negative
and vice versa: as long as the occupation is immediate and the
punishment for disobedience is momentary, the attitude of the
local people, as it was the case with the Ottoman Empire in the
Balkans, will be marked by growing dissatisfaction, while the
other great powers, such as the British Empire, which effectuates
its own interests indirectly through diplomatic offices in Vienna,
Budapest and Istanbul, unfortunately, as a result of misconception,
will be regarded as potential liberators of the suffering people
who are sending cries for liberation. The atmosphere of general
fear that ruled among all three groups that formed the population
in rebellious Bosnia, which was caused by both external and
internal factors, did not go in favor of, at that time, young and
filled with verve (and fascinated by an illusion of revolutionary
ideas about the unity of the South Slavic nations under the
protectorate of the Austro-Hungarian Empire), Sir Arthur Evans.
Fear of beys in Bosnia was based on the expectation of a new
constitution of the Sublime Porte, which would significantly
limit their powers over less wealthy Muslim and Orthodox
population. Bosnian Muslims of poorer material status, in fear of
the most certain retaliation of beys, in case of turning their backs
to them and joining the rebellion of their Orthodox brethren (who
already lived in constant fear for their bare lives), chose the role
of neutral observers. In such a situation, it is likely to assume
that each of the three groups mentioned above could observe the
presence of Sir Arthur Evans in Bosnia in a twofold manner: as
the announcement of spring to their winter of discontent caused
by the current state or as the sinister indication that difficult
times are yet to happen. With this paper, we will try to shed a
light on possible motives and intentions behind the stay of Sir
Arthur Evans in Bosnia. Specifically, we will try to determine
whether Sir Arthur Evans, as a true philanthropist, came to help
the rebellion movement of the Orthodox population in an effort
to (once and for all) get rid of the Ottoman or anyone else‘s yoke,
or had tried to contribute to the final resolution of „the Eastern
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question“, as a humble servant of the British government and
general attitude of the British public opinion, by handing over
the Bosnia into the hands of, how it would soon turn out to be,
the new occupation authorities of the Austro-Hungarian Empire.
Keywords: Arthur Evans, Austro-Hungarian Empire, Turkey, the
Balkans, Bosnia, Orthodox population, beys, British diplomacy,
national identity, Slavs.
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Ре зюме
В статье показано, что Евразийское пространство представляет собой сложную многоуровневую структуру, в которой сложилась различная геометрия сотрудничества государств – в формате Содружества независимых Государств
(СНГ), Организации Договора Коллективной Безопасности
(ОДКБ), Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС),
Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). По мнению
автора, Евразийский экономический Союз – перспективный
проект, в орбиту участия которого вовлекается все большее
число азиатских стран. Интерес к этому проявляют и некоторые государства Европы. Методологическим навигатором
экономической интеграции служит евразийская идея, претерпевшая трансформацию от концепции «Россия есть Евразия» до теорий «многополюсной Евразии», «междумирья»,
«Большого Евразийского партнерства» или «Большой Евразии». Обращается внимание на реально достигнутые успехи
ЕАЭС (общий рынок товаров, рабочей силы, услуг (в более
чем 40 сферах), таможенный союз, вовлечение в зону свободной торговли других государств). Отмечаются проблемные аспекты участия в ЕАЭС Сербии, во многом связанные с
давлением Европейского Союза, а также недостаточно высоким уровнем консолидированности общественного мнения
относительно участия в Большом евразийском партнерстве.
*
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Делается вывод о том, что осознание схожих национальных
проблем, связанных с обеспечением экономического развития, политической стабильности, региональной безопасности, сохранением собственной идентичности, будет способствовать дальнейшему расширению партнерских связей,
укреплению трансграничных коммуникаций не только в экономической, но и других сферах сотрудничества. Предлагаются пути повышения эффективности трансграничных взаимодействий на основе ориентиров евразийской интеграции,
ее реальных возможностей.
Ключевые слова: евразийское пространство, евразийская
идея, ЕАЭС, трансграничные коммуникации, евразийское
партнерство, приоритеты сотрудничества.

В

мире набирает силу процесс переформатирования поли-

тических и экономических союзов глобального и регионального масштабов, причем не только под влиянием экономической конъюнктуры, но не в меньшей степени под воздействием
цивилизационного фактора. Этим, в частности, можно объяснить
ренессанс евразийской идеи в ее современной повестке дня, вполне прагматичной, когда на смену императивному утверждению
классиков евразийства «Россия есть Евразия» пришли расширительные трактовки евразийского пространства: мы имеем дело с
концептами «междумирья», «многополюсной Евразии», «множественности «евразийских региональных держав», «большого Евразийского партнерства» или «Большой Евразии». В последнем
варианте эта идея была акцентирована Президентом России В.
В. Путиным на Петербургском экономическом форуме 17 июля
2016 года.1
Таким образом, Евразийское пространство становится уникальной исследовательской площадкой в теоретическом и прикладном аспектах, поскольку характерной чертой современных
взаимодействий становится трансграничность, фактический отход
от четких географических рамок. Понятие «Евразия», введенное в
политический лексикон в конце 18 века, объединило впоследствии
не только самый большой материк Земли, его территорию, но и
значительную общность развития органического мира и другие
проявления исторического единства.
1

См.: Стенограмма выступления Владимира Путина на Петербургском Международном
Экономическом Форуме-2016, Internet, https://rg.ru/2016/06/17/reg-szfo/stenogrammavystupleniia-vladimira-putina-na-pmef-2016.html
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Современное Евразийское пространство не совпадает с постсоветским, оно значительно шире его и крайне неоднородно. Этим
и объясняется тот факт, что в нем заложена разная геометрия сотрудничества – в рамках Содружества Независимых Государств
(СНГ), Шанхайской организации Сотрудничества (ШОС), Организации Договора Коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).
СНГ позволяет сохранять единое гуманитарное пространство.
ШОС направлена на взаимодействие в сфере безопасности, экономики и культурных связей. ОДКБ ставит задачей обеспечения
безопасности и борьбы с террористической угрозой. Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) претендует стать центром формирования более широкого интеграционного контура – Евразийского
всеобъемлющего партнерства.
Значимость Евразии придает тот факт, что регион, его особое
геополитическое положение, энергоресурсный потенциал, статус
перекрестка мировых транспортных путей, соединяющих Север и
Юг, Запад и Восток, позволяет контролировать различные коммуникации, находящиеся в фокусе интересов региональных и внерегиональных государств.
Первые попытки найти оптимальный способ интеграционного
взаимодействия на евразийском пространстве были предприняты в
рамках СНГ. В 1993 году между странами Содружества (кроме Украины и Туркменистана) был подписан договор о создании Экономического Союза.2 Он предусматривал поэтапное углубление интеграции через создание зоны свободной торговли, таможенного союза,
общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В 1994 году
стало реальностью Соглашение о создании зоны свободной торговли.3 Однако многосторонний режим торговли так и не заработал.
В этом же году Президент Казахстана Н. А. Назарбаев выступил с
проектом «О формировании Евразийского союза государств»4. Однако получивший широкий общественный резонанс, документ не
получил официального признания лидерами стран СНГ.
В 1995 году Россия и Беларусь подписали соглашение о Таможенном союзе.5 К нему сразу же присоединился Казахстан, в 1996
году Киргизия, и в 1999 году Таджикистан. Вместе с тем выстро2
3
4
5

Договор стран СНГ от 24.09.1993 «О создании Экономического союза», Internet, http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5465/
Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 «О создании зоны свободной торговли», Internet,
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3635/
Н. А. Назарбаев, Проект о формировании Евразийского союза государств, Internet,
http://eurasianclub.ru/proekt-o-formirovanii-evrazijskogo-soyuza-gosudarstv/
Соглашение стран СНГ от 20.01.1995 «О Таможенном союзе», Internet, http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6257/
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ить единое интеграционное объединение с фактическим введением режима свободной торговли, унификации законодательства,
гармонизирующего внешнеэкономическую деятельность, опять не
удалось.
Следующей вехой на пути к интеграции стал 2000 год, когда
Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и в 2006 году Узбекистан совместным договором учредили Евразийское Экономическое сообщество (ЕврАзЭС).6 Этот договор впервые предусматривал создание органов сотрудничества стран-участниц - Межгосударственный совет, Интеграционный комитет, Межпарламентскую
ассамблею и Суд сообщества. В результате было активизировано
торгово-экономическое сотрудничество, значительно оптимизированы таможенные процедуры.
Именно ЕврАзЭС заложил основы для создания Таможенного
союза России, Беларуси и Казахстана. В его рамках была сформирована солидная договорно-правовая база многостороннего сотрудничества. 215 договоров и соглашений охватывали самые различные сферы: от торговли до инвестиций, от высоких технологий
до гуманитарных связей.7
В 2007 году страны подписали Договор о создании единой
таможенной территории и формировании Таможенного Союза на
базе ЕврАзЭС. Но чтобы снять таможенный контроль на внутренних границах понадобилось еще несколько лет. Это случилось 1
июля 2011 года, а в ноябре этого же года была принята Декларация
о евразийской экономической интеграции.8 Приоритет на данном
этапе был отдан созданию Таможенного Союза.
Реально понимая опасность «бумажной интеграции», особенно в свете непростой политической и экономической ситуации в
мире и регионе, 29 мая 2014 года с участием государств, входящих
в Таможенный Союз, подписывается Договор о Евразийском Экономическом Союзе,9 затем к структуре присоединились Армения
и Киргизия. С 1 января 2018 года вступил в действие Таможенный
кодекс ЕАЭС. Обнадеживающими представляются показатели
взаимной торговли, которая начинает преодолевать тенденцию к
6
7
8
9

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ред. от 06.10.2007,
с изм. от 10.10.2014) (Подписан в г. Астане 10.10.2000), Internet, http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_106656/
См.: ЕврАзЭС прекращает свое существование в связи с запуском ЕАЭС, Internet, https://
news.tut.by/politics/419123.html
Декларация о евразийской экономической интеграции 18 ноября 2011 года, Internet,
http://www.kremlin.ru/supplement/1091
Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от
08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017), Internet, http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_163855
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сокращению, которое происходило из-за замедления темпов экономического роста в странах ЕАЭС. Известно, что в 2015 году
взаимная торговля сократилась на 25,5%. Однако в 2017 году она
увеличилась на 26,7% по сравнению с 2016 годом.10
В настоящий момент в формате ЕАЭС создан и развивается общий рынок труда, единый рынок услуг, который вобрал более 40
секторов (это строительные услуги, услуги в области оптовой и розничной торговли, услуги, относящиеся к сельскому хозяйству и др.)
и имеет тенденцию к поэтапному и согласованному расширению.
Немало сделано в отношении трудовых мигрантов. Работникам государств-членов ЕАЭС не требуется получения разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства.
Никто не будет ставить под сомнение тот факт, что Россия
стремится институционализировать свое влияние на евразийском
пространстве. На данном этапе всех устроил Меморандум о взаимодействии, статус наблюдателя Молдовы в ЕАЭС. Учитывая
сильные позиции прозападного большинства в молдавском парламенте, добиться большего будет непросто.11 Но даже такой подход
позволяет Молдове участвовать в обсуждении тех вопросов, которые представляют для нее интерес, высказываться по техническим
регламентам для той продукции, которая идет через нашу границу.
Евразийская экономическая комиссия прилагает серьезные
усилия к созданию Зон свободной торговли с такими крупными
странами, как Египет, Иран, Сингапур, Израиль и др. К примеру,
действующее Соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом, подписанное в мае 2016 года, предполагает в течение 10 лет
обнуление пошлин почти на 90% товаров, что позволит увеличить
товарооборот более чем в два раза.12
Следует, однако, отдавать отчет в том, что экономические санкции и известная резолюция ООН по Крыму (март 2014 г.) не могли
не затормозить процесс формирования зон свободной торговли с
участием России и ЕАЭС. Не случайно переговоры с Белградом о
зоне свободной торговли с ЕАЭС продолжаются более двух лет. А
ЕС все это время требует от Сербии отмены Зоны Свободной Торговли с Российской Федерацией (соглашение о ЗСТ было подписано в 2000 году) и даже прекращения самих переговоров с ЕАЭС по
такой зоне. Такая позиция вполне объяснима: не допустить уход
10 Интеграция в действии: каких результатов достиг Евразийский Экономический Союз в
2017 году, Internet, https://russian.rt.com/ussr/article/465964-eaes-rezultaty-razvitie
11 Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдавии с ЕАЭС, Internet, https://ria.ru/
economy/20170403/1491324653.html
12 ЕАЭС и Вьетнам подписали Соглашение о зоне свободной торговли, Internet, http://tass.
ru/ekonomika/2005555
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Сербии из под влияния ЕС и участия в этом процессе Черногории,
Македонии, Боснии-Герцеговины.
Для Сербии же участие в ЕАЭС позволило бы не только развивать торговлю со всеми странами Союза, но проводить точечную
модернизацию транспортной и энергетической инфраструктур,
поставлять в большем объеме фармацевтическую продукцию (для
справки: продажи компании «Хемофарм» в России и странах СНГ
составляют 46% от мировых продаж).13 Следует учитывать и то,
что российский рынок в экспорте Сербии занимает пятое место
после Италии, Германии, Боснии и Герцеговины и Румынии (около
5% товарооборота).14 Россия со своей стороны готова к расширению инвестиционного взаимодействия с Сербией и привлечению к
реализации экономических проектов таких крупных компаний, как
«РЖД», «АВТОВАЗ», «ЛИАЗ» и др.
Нам важно то, что и у других стран Европы имеются интересы, совпадающие с миссией ЕАЭС. Это Германия (сотрудничество
в области энергетики и транспорта), Венгрия (в сфере энергетики и логистики), Италия (энергетика, туризм), Австрия (энергетика, логистика, финансовый сектор), Греция (энергетика, туризм,
агротехнические проекты), Болгария (энергетика, туризм). Всем
понятно при этом, что в Евросоюзе не одобрительно относятся к
геостратегическим проектам своих стран с ЕАЭС.
Как известно, на Западе достаточно много говорят о проблемах
Евразийского Союза (это имеющиеся изъятия и ограничения, нетарифные административные барьеры, отсутствие единой промышленной политики, даже кратковременные торговые войны, предотвратить которые смогут создаваемые совместные таможенные
посты). Проблемы действительно налицо. Но ведь противоречий
немало и в ЕС, о чем коллеги из Европы знают не понаслышке. Разве Brexit, связанный с выходом благополучной в экономическом отношении Великобритании из альянса, не подрывает его единства?
Вслед за Великобританией вполне может возникнуть frexit и nexit.
Возникает вопрос почему Германия, немало сделавшая по развитию стран Восточной Европы, не получает от них ответной солидарности в приеме беженцев? У Италии справедливо вызывает
недоумение, почему отказ от проекта «Южный поток» повлек продвижение второй нитки «Северного потока», превратив Германию,
по сути, в региональный газовый хаб. Где здесь взаимная соли13 В. Дмитриев, „Россия и Сербия рассмотрят перспективы сотрудничества на «EXPORUSSIA SERBIA 2017“, Internet, http://gmpnews.ru/2017/03/rossiya-i-serbiya-rassmotryatperspektivy-sotrudnichestva-na-expo-russia-serbia-2017/
14 Приближая момент истины: Россия и ЕС в борьбе за Сербию, Internet, http://www.serbiahome.com/archives/2265
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дарность»? Претензии есть, несомненно, у Греции, к которой, как
справедливо замечают эксперты, были применимы в буквальном
смысле драконовские меры по стабилизации зоны евро.15
В Евросоюзе отмечается разброс показателей безработицы,
хотя в среднем по ЕС, согласно официальной статистике Евростата, она составляет 7,3%.16 Однако в Хорватии она достигает 9,8 %,
в Испании - 16,3%, а в Греции и того выше – 20,9%. Однако если
учесть категории работающих без трудовых договоров, занятых
неполный рабочий день или подписавших временные контракты,
а также не желающих регистрировать свое «безработное» состояние, то эта цифра может достигать, по некоторым данным, от 9,5
до 18%.17 В такой ситуации ЕС сложно брать ответственность за
тех кандидатов, которых хотелось бы видеть в своем составе.
Нельзя обойти вниманием проблему кризиса легитимности
Евросоюза. Он связан, в частности, с прогрессирующей передачей компетенций с национального на наднациональный уровень.
Степень легитимности иллюстрирует низкая явка на выборы в
Европарламент.18 В 2014 году в целом по ЕС она составила 43%,
а в отдельных странах достигала всего 20%. Голосованием против политики Евросоюза можно считать голландский референдум
по вопросу одобрения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
Известно, что 61,1% участников референдума выступили против
ратификации данного документа.19
Отношение к политике ЕС демонстрируют социологические
опросы. Так, согласно опросу немецкого Фонда Бертельсмана,
проведенному в ноябре 2016 года, лишь 51% итальянцев и 53%
французов выступают за пребывание в ЕС. В среднем по Евросоюзу за членство в ЕС проголосовали 62% респондентов.20
В ЕС наблюдается кризис демократических ценностей. Например, как объяснить ограничение судебной ветви власти в Вен15 Страны Еврозоны договорились о поддержке Греции и евро, Internet, https://inosmi.ru/
world/20100510/159826466.html,
16 Уровень безработицы в ЕС упал до 7% в 2017 – это самый низкий показатель с 2008
года, Internet,
https://joinfo.ua/econom/1223996_Uroven-bezrabotitsi-ES-upal-7v-2017--eto-samiy.html;
Уровень безработицы в Евросоюзе — самый низкий с 2008 года, Internet, https://news.
rambler.ru/economics/39298412/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink,
17 Центробанк ЕС: реальная безработица в Евросоюзе – 18%, Internet, https://regnum.ru/
news/2273691.html
18 Первые итоги выборов в Европарламент демонстрируют усиление позиций радикалов
и популистов, Internet, http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1215406
19 Озвучены результаты референдума в Нидерландах об ассоциации Украины с ЕС,
Internet, https://vz.ru/news/2016/4/7/803977.html
20 Жители Европы:отношение к Евросоюзу, Internet, https://ru.delfi.lt/news/economy/zhitelievropy-stali-polozhitelnee-otnositsya-k-evrosoyuzu.d?id=72934198
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грии и Польше? Согласитесь, что существует проблема неграждан
в странах Балтии. В ряде европейских стран налицо рост популярности правых сил, демонстрирующих нетерпимость к представителям других этносов и религий. Официально демонстрируется
защита меньшинств нетрадиционной ориентации.
Вполне объяснима озабоченность государств-кандидатов в
ЕС миграционной политикой союза, что привела к гуманитарным
проблемам, конфессиональным раздорам, заметному подъему террористической угрозы в Европе. В этой связи логично задаться вопросом о том, зачем, вступая в ЕС, принимать на себя концепцию
«разделения ответственности» за беженцев, если кандидаты в ЕС
никак к этому не были причастны?
Вполне резонна постановка вопроса относительно политических условий вступления в ЕС новых кандидатов. Это вхождение в
НАТО, не взирая, как заметил министр иностранных дел России С.
Лавров, на мнение населения той или иной страны, «как это было в
Черногории, как сейчас пытаются сделать в Македонии и в Боснии
и Герцеговине».21 Бросается в глаза, что эти условия индивидуализированы для каждой отдельно взятой страны. Для Сербии кроме
прочих условий признание независимости Косово, для Македонии
– решение межэтнических проблем, изменение названия страны,
для Боснии и Герцеговины – достижение статуса страны кандидата.
Разумеется, несмотря на глубину имеющихся проблем, ЕС
остается мощным интеграционным образованием. Однако поиск
баланса национального и интеграционного, с чем столкнулся ЕС,
будет, очевидно, не безболезненным. Только гибкое сотрудничество
может предостеречь дальнейшее углубление противоречий в ЕС.
Тактике гибкого сотрудничества следуют страны Евразийского экономического союза, прежде всего, Россия, открытые для
широкого партнерства. Россия выступает гарантом соглашения о
мире в Боснии и Герцеговине на основе Дейтонских соглашений,22
поддерживает усилия Сербии по созданию сообщества сербских
муниципалитетов Косово. Сербия, Македония, Босния и Герцеговина придерживаются линии на неприсоединение к антироссийским мерам ЕС. Укрепляются отношения сербских ведомств с
ОДКБ. Мы видим взаимное пересечение интересов.
21 Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С. В.
Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Первым заместителем
Председателя Правительства, Министром иностранных дел Республики Сербия И.
Дачичем, Белград, 22 февраля 2018 года, Internet, http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/
news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3090057
22 Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине (Париж, 14 декабря 1995
года), Internet, https://www.lawmix.ru/abrolaw/11038
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В целом в основе политики России на Балканах лежат энергетика, идентичность и безопасность. При этом интенсивность
энергетической политики несравнимо выше двух остальных направлений. Однако и «политика идентичности» (поддержание и
развитие гуманитарных связей с балканскими государствами на
основе духовной, религиозной, культурно-исторической близости)
и политика безопасности (сотрудничество в военно-политической
сфере, а также по линии управления чрезвычайными ситуациями)
традиционно значимы.23
Что касается гуманитарных контактов, здесь следовало бы
активнее использовать новые механизмы сотрудничества в области культуры, науки и образования. Это, прежде всего, российские центры науки и культуры за рубежом. На их основе можно
осуществлять отбор желающих для обучения в российских вузах.
Кстати говоря, это число в 2017 году превысило 80 тыс. чел. при
квоте 15 тыс. чел.24 Отбор иностранных граждан на обучение в
вузах России осуществляется через образовательный интернетпортал «Russia study». Освоению русского языка способствует
интернет-портал “pushkininstitute.ru”, где уже более 1 млн. зарегистрированных пользователей. Вклад в продвижение русского
языка вносит фонд «Русский мир». Он предоставляет гранты на
поддержание проектов в области русского языка и культуры, русскоязычных СМИ, открытия русских центров за рубежом. Было бы
целесообразно пролоббировать увеличение квоты на обучение студентов из европейских стран в России.
В настоящее время это совсем небольшой контингент иностранных студентов. В 2017 году, например, Министерство образования, науки и технологий Сербии выделило квоту на обучение
в России в количестве 20 чел. В 2018 году из Македонии в России
ожидается 40 студентов. Российских студентов в Хорватии – 58,
Черногории – 59, Боснии и Герцеговине – 76, Македонии – 89, Сербии – 289, Молдавии – 32. Могло быть и больше. Ведь через русский язык мы будем лучше понимать друг друга.
Реализации политики партнерства всегда содействует народная дипломатия, неправительственные организации, научно-экспертные сообщества. Весьма полезными оказываются диалоговые
площадки по типу конференций, семинаров, круглых столов.
В последнее время, к сожалению, сузилась сфера, масштаб
приграничного и трансграничного сотрудничества регионов. Мо23 Н. К. Арбатова, А. М. Кокеев, Европейский Союз на перепутье: нерешенные проблемы
и новые вызовы (политические аспекты), ИМЭМО РАН, Москва, 2016.
24 Там же.
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жет быть, стоило бы расширить пространство городов-побратимов, презентовать широкой общественности за рубежом духовные
бренды регионов тех стран, которые заинтересованы во взаимном
сотрудничестве, как это делает, например, Владимирская область,
развивать сферу туризма, интенсифицировать научные, культурные, образовательные обмены.
Сплотить евразийское пространство на условиях широкого
партнерства нереально без тесного взаимодействия в информационной сфере. Пример тому – Европейский Союз, где задействован
мощный информационный ресурс, в котором участвуют и страны
«Восточного партнерства». Там мы наблюдаем постоянный поток
новостей, дискурсивное обсуждение актуальной проблематики.
В этой связи стоит подумать о контенте органичного взаимодействия евразийской и национальной медиаполитики с учетом заинтересованности сторон и характера партнерских отношений.
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Валентина Огњева
ЕВРОАЗИЈСКИ ПРОСТОР: ТЕНДЕНЦИЈЕ
ТРАНСФОРМАЦИЈЕ, ПОТЕНЦИЈАЛ ШИРЕЊА
ПАРТНЕРСТВА
Резиме
У раду се показује да евроазијски простор представља сложену структуру с више нивоа коју карактерише различита геометрија сарадње држава – у формату Заједнице назависних
држава (ЗДН), Организације Уговора о колективној безбедности, Шангајске организације за сарадњу (ШОС) и Евроазијске
економске уније (ЕАЕУ). Према мишљењу аутора, Евроазијска
економска унија је перспективан пројекат у чију се орбиту
учешћа укључује све већи број азијских земаља. Интересовање
показују и неке европске земље. Као методолошки навигатор
економске интеграције служи евроазијска идеја, која је доживела трансформацију од концепције „Русија је Евроазија” до
теорија „вишеполарне Евроазије”, „простора међу световима”,
„Великог евроазијског партнерства” или „Велике Евроазије”.
Пажња се посвећује постигнутим успесима ЕАЕУ (заједничко тржиште робе, радне снаге и услуга (у више од 40 сфера),
царинска унија, увођење других држава у зону слободне трговине). Такође се истичу проблемски аспекти учешћа Србије у
ЕАЕУ, који су умногоме повезани с притиском Европске уније,
али и с недовољно усаглашеним јавним мњењем према учешћу
у Великом евроазијском партнерству. Долази се до закључка да
ће свест о сличним националним проблемима везаним за обезбеђивање економског развоја, политичке стабилности, регионалне безбедности и очување сопственог идентитета помоћи
у даљем ширењу партнерства и јачању трансграничне комуникације не само у економској, већ и у другим сферама сарадње.
Предлажу се начини за повећавање ефективности трансграничних узајамних утицаја на основу оријентира евроазијске
интеграције и њених остваривих могућности.
Кључне речи: евроазијски простор, евроазијска идеја, Евроазијска унија, трансгранична комуникација, евроазијско партнерство, приоритети сарадње.

Овај рад је примљен 8. марта 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
21. септембра 2018. године.
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Ре зюме
Известный российский философ и политолог А.С. Панарин,
анализируя идеологию современного либерализма, выделил
в качестве его главной отличительной черты наличие «двойных стандартов» как в социально-экономической области и
в геополитике, так и в сфере культуры. По мнению российского учёного, суть данных «двойных стандартов» состоит
в том, что идеология либерализма признает право западных
стран на то, в чем она отказывает незападным государствам.
Так, в культурной сфере либерализм стоит на страже исключительно западной культуры, дискриминируя незападные
культуры. В геополитической области идеологи либерализма защищают интересы западных стран, отказывая незападным государствам в праве на суверенитет и на интеграцию в
собственных интересах.
Ключевые слова: Либерализм, идеология, глобализация, Панарин, «двойные стандарты».

Р

аспад СССР и становление независимой России в 1991 году
проходили под знаком и в условиях крушения коммунистической идеологии и торжества либерализма; при этом «победа
Запада в холодной войне была воспринята адептами либеральной
идеологии едва ли не как крушение последней преграды на пути
окончательной вестернизации мира…».1 Именно воинствующая
1

Панарин А.С. Политология. О мире политики на Востоке и на Западе. Москва: Книжный
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либеральная модель развития полностью определяла политику руководства России в годы президентства Б. Ельцина в 1990-е годы.
Примечательно, что главную роль в ходе крушения российской
государственности в ХХ веке – и Российской империи в 1917 году,
и Советского Союза в 1991 году – играла либеральная оппозиция
существующей власти. Не менее примечательно и то, что в ходе
распада СССР в лагерь воинствующего либерализма перешли
многие представители высшей советской коммунистической
номенклатуры, которые заняли ведущие государственные
должности в России при Ельцине и определяли социальноэкономическую политику в стране и её идеологический облик.
Однако попытка реализации либеральной модели развития на
практике привела как к колоссальному социально-экономическому
кризису и общей деградации страны, так и к резкому ослаблению
России на международной арене. «Неизбежным итогом такого
рода реформ стал рост имущественного и социального расслоения,
деградация человеческого капитала… Характерной чертой новой
экономики стал массовый переток капитала из высокотехнологичных
секторов экономики в торговый и финансовый сектора.
Значительная часть выжатых из производственной сферы средств
осела за рубежом или была просто проедена в ходе паразитарного
потребления»,2 - отмечают современные российские эксперты.
Насаждение либеральной идеологии в области образования и
гуманитарных наук также имело крайне негативные последствия
для российского общества. По этой причине в 1990-е годы
идеология современного либерализма и её практические аспекты
стали объектом пристального внимания российских ученых, в том
числе одного из крупнейших современных российских философов
и политологов профессора МГУ А.С. Панарина (1940-2003).
***
Отмечая, что политология является одной из самых молодых
наук, которая оформилась на Западе примерно в 1940-1950-е годы,
А.С. Панарин подчеркивает ярко выраженный европоцентризм
современной политической науки. По словам российского
ученого, сложившаяся на Западе политическая наука описывает
мир политики в том виде, «в котором он сложился в Европе
после модернизационных сдвигов XV-XVIII веков. Политика
понимается как соревнование различных политических сил
2

дом Университет, 1999. С. 8.
1991 год. Поворот в мировой и российской политике. Под редакцией академика РАН
С.Ю. Глазьева и доктора исторических наук А.Ю. Полунова. Москва: Издательство
Московского университета, 2018. С. 18.
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(партий) перед лицом независимых избирателей, определяющих,
кому из них доверить власть».3 Панарин обращает внимание
на то, что политический процесс в западных странах «хорошо
описывается по рыночной модели. Политические партии и лидеры
выступают как продавцы политических товаров (программ,
платформ, лозунгов…), стремящихся найти массового покупателя
(избирателя) и прибегающих для этого к услугам специальной
массовой рекламы».4 Констатируя, что «вся политическая наука»
и весь её понятийный аппарат основаны на данной модели,
Панарин подчёркивает, что эта модель применима лишь к
новейшему демократическому Западу на протяжении последних
200-300 лет; при этом, по словам российского учёного, подобное
«европоцентристское высокомерие» контрпродуктивно, так как,
по его словам, «политическая история цивилизаций Востока
насчитывает много тысяч лет и именно там возникли первые
государства и сложились первые технологии производства и
воспроизводства власти».5
Исторически сложилось так, отмечает Панарин, что Запад
выступал поставщиком инновационных технологий, а Восток –
«духовных инициатив надэмпирического характера. Неслучайно
все великие мировые религии зародились не на Западе, а на
Востоке».6 Что касается практических последствий западной
модели развития, то, как указывает Панарин, «западный
фаустовский человек существует на земле всего несколько
столетий, но он успел нагромоздить столько проблем, что уже
сейчас не ясно, будет ли он существовать завтра… Религиозные
войны, унесшие более 2/3 жителей стран-участников, кровавые
завоевательные походы против других стран, сопровождающиеся
почти поголовным истреблением туземного населения, наконец,
мировые войны ХХ века – всё это инициировали не экзотические
тираны Востока – это затеял западный «фаустовский» человек,
одержимый опасными… политическими страстями…».7 Одним
из самых существенных минусов западной «технической»
цивилизации, по мнению Панарина, является то, что она
«поссорилась с природой и уготовила человечеству глобальный
экологический кризис».8
3
4
5
6
7
8

Панарин А.С. Политология. О мире политики на Востоке и на Западе. Москва: Книжный
дом Университет, 1999. С. 5.
Там же.
Там же. С. 6.
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Большое внимание А.С. Панарин уделил понятию «открытое
общество», которое было предложено австро-английским
философом К. Поппером9 для обозначения либеральных
демократических обществ в противоположность «закрытым»
авторитарным обществам и которое нередко выступает в качестве
интеллектуального инструмента вестернизации незападного мира.
По мнению Панарина, один из самых главных изъянов
«открытого общества» состоит в его многочисленных двойных
стандартах. «Демонстративной добродетелью «открытого
общества» является плюрализм, терпимость к многообразию,
универсальные правила игры, - отмечает российский учёный. –
Но либеральным адептам «открытого общества» моментально
изменяет их либерализм, как только речь заходит о плюрализме
культур. Здесь презумпции равенства, многообразия, свободной
соревновательности вытесняются неприличной авторитарностью,
нетерпимостью, иерархией. Современный либерализм склонен
легитимировать только одну культуры – западную. Остальные
третируются как пережиток, восточная архаика, воплощение антисовременности».10
Как показывает Панарин, концепция «открытого общества»
используется для обоснования права западной культуры «на
безграничную экспансию и запрет другим культурам защищаться от
этой экспансии, отстаивать свою идентичность, свою традицию».11
При этом агрессия современной либеральной идеологии против
незападных традиционных культур, по мнению Панарина,
является, по сути, избыточной, поскольку, во-первых, западная
культура в техническом и материальном отношении оснащена
значительно лучше и, во-вторых, западная культура «адресуется
к массовому, потребительско-гедонистическому сознанию,
потакая примитивным вкусам… Другие культуры привыкли
играть на повышение, требуя от своих адептов кроме достаточно
сложных ритуалов ещё и таких добродетелей, как жертвенность,
самоотверженность, уважение к норме…».12
Важной отличительной чертой идеологии современного
либерализма, как подчёркивает Панарин, является американо
центричность, которая выражается в том, что «во всех странах
мира либеральный интернационал склонен охаивать местные
культурные традиции и призывать к идейному и культурному
9 Поппер К. Открытое общество и его враги. Киев: Ника-Центр, 2005. С. 6-7.
10 Панарин А.С. Политология. О мире политики на Востоке и на Западе. Москва: Книжный
дом Университет, 1999. С. 175.
11 Там же.
12 Там же.
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разоружению перед американской экспансией – к предельной
культурной открытости. Единственным адекватным эталоном
современности объявлена американская культура…».13
С мнением Панарина об отличительных чертах современной
западной культуры солидарны и другие российские учёные. Так,
по словам российского историка и публициста О. Неменского,
«Западу свойственно абсолютно положительное восприятие
себя как наиболее прогрессивной части человечества и
носителя универсальной цивилизации. Всё, что «не-Запад»,
- это принципиально недоразвитый и противоположный ему
мир, который мучается в своём невежестве и ждёт не дождётся
спасительного воздействия западной силы».14
Что касается геополитического содержания доктрины
«открытого общества», то и в этой области Панарин констатирует
наличие явных двойных стандартов, отмечая, что то, что считается
выгодным для Запада, «категорически осуждается применительно
к не-Западу».15 В первую очередь это касается национального
суверенитета, который идеологи либерализма объявили «вредной и
опасной химерой, препятствующей процессам свободного обмена
и несовместимой с объективными тенденциями глобализации».16
При этом, однако, роль «дирижёра» процессами глобализации
отводится крупнейшим странам Запада. Панарин отмечает,
что «процессы интеграции на Западе всячески поощряются и
одобряются как соответствующие объективным требованиям
глобализации. Но те же процессы на Востоке, например, в
странах СНГ категорически осуждаются… как рецидив «русского
империализма».17 Причину столь явных «двойных стандартов»
Панарин усматривает в том, что эффективная интеграция и
консолидация других стран и народов «может стать помехой
для архитекторов однополярного мира, заинтересованных в том,
чтобы могущественной сверхдержаве противостояли не спаянные
и консолидированные «оппоненты», а разрозненные и слабые
одиночки».18
В духовной и культурной сфере «двойные стандарты»
проявляются в том, что глобализм предполагает «не взаимный
обмен ценностями, а одностороннюю экспансию западных
13 Там же. С. 176.
14 Неменский О. Сами себе рады // Литературная газета. 2018. № 29(6652). С 2.
15 Панарин А.С. Политология. О мире политики на Востоке и на Западе. Москва: Книжный
дом Университет, 1999. С. 177.
16 Там же. С. 178.
17 Там же.
18 Там же.
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ценностей. Протекционистские барьеры, - подчёркивает Панарин,
- как в области экономики, так и в области культуры, категорически
осуждаются западными адептами «открытого общества», когда
речь идёт о странах не-Запада. Но эти же защитные технологии
беззастенчиво применяются самим Западом перед лицом неЗапада».19
По вполне обоснованному мнению российского учёного,
«сегодня на наших глазах складывается новый либеральный
интернационал. Его адепты внушают, что понятия национального
суверенитета, патриотизма, отечества безнадёжно устарели и
свидетельствуют о тёмном и агрессивном «традиционализме»,
что у либералов всего мира есть одно подлинное отечество –
Соединённые Штаты Америки, стоящие на страже свободы и
прав человека во всём мире…».20 При этом, как полагает Панарин,
лозунг «прав человека» позволяет легализовать вмешательство
западных стран в дела других государств и даже придать им форму
«гуманистической заботы о других».21
Процесс вестернизации незападного мира предполагает
наличие особой социальной силы, которая бы осуществляла
данный проект на практике. В этой роли выступают новые
прозападные элиты, глобализированное самосознание которых
тесно связано «с международным банковским капиталом» и
которые, по словам Панарина, «откровенно тяготятся национальной
принадлежностью и налагаемыми ею обязанностями. Если в свое
время коммунистический интернационал освобождал пролетариев
от принадлежности к отечеству, то либеральный интернационал
выносит аналогичный проект освобождения для представителей
мирового истеблишмента».22
Удачным символом новых прозападных элит Панарин считает
образ, созданный одним из идеологов «открытого общества»,
представителем мировой финансовой олигархии Ж. Аттали, который
писал о «богатых номадах», покончивших с любой «национальной
привязкой» и превратившихся в привилегированных потребителей,
«мигрирующих от континента к континенту с компьютером в
портфеле и кредитной карточкой в кармане».23 Как отмечает
Панарин, в центре новой глобализированной экономической
системы находится не традиционное промышленное предприятие,
«вынужденное сохранять некоторые рудименты архаической
19
20
21
22
23

Там же.
Там же. С. 179.
Там же. С. 180.
Там же. С. 182.
Там же. С. 183.
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оседлости, а банк, способный мгновенно переводить счета с
континента на континент и призванный обслуживать не местное
население, а диаспору привилегированных кочевников…, которая
находит свое отечество там, где находятся её банковские счета».24
Интересы именно этой части мировой элиты и обслуживает
идеология современного либерализма.
Одну
из
главных
причин
современной
мировой
нестабильности Панарин усматривает в том, что традиционный
производственный капитализм превратился в «паразитарноспекулятивный, ростовщический… Судьбы мира, - полагает
российский учёный, - по сути, зависят от того, успеет ли
человечество найти эффективную альтернативу этому капитализму
до того, как он в своём паразитарном утверждении окончательно
опустошит кладовые природы и культуры и подорвёт саму базу
цивилизованного человеческого существования».25
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МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У
ЗЕМЉАМА МАГРЕБА
Саже т ак
Већина земаља Магреба, односно Уније арапских земаља
Магреба (УМА) суочава се са сличним еколошким проблемима, као што су пораст температуре и ширење пустиња
(Мауританија, Либија, Алжир), оскудица питке воде, салинизација (Алжир, Либија, Тунис, и Мароко), пораст нивоа
мора (Либија, Мароко, Тунис), смањење биодиверзитета,
неконтролисана сеча шума, итд. Предмет рада односи се
на унапређење сарадње и примену међународних споразума, програма и пројеката Уједињених нација и других
међународних организација ради заштите животне средине
у земљама Магреба. Осим тога, многи еколошки проблеми
као што су оскудица пијаће воде, дуги сушни периоди, екстремне непогоде и друго, представљају озбиљну претњу за
националну безбедност сваке државе. Циљ рада је да објасни
како су неке земље Магреба, на пример Краљевина Мароко, примениле неке међународне споразуме и пројекте ради
заштите животне средине и тако избегле многа превирања
током и после тзв. арапског пролећа. Краљевина Мароко је
у својој Националној стратегији о одрживом развоју и еколошкој политици применила многе међународне споразуме
као што су Париски споразум из 2015, Агенда 21, Агенда
2030, као и принципе и циљеве одрживог развоја. Такође, у
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раду указујемо на значајну улогу Европске уније и других
регионалних организација као што су Организација Афричке уније (АУ), Институт за Блиски исток и Магреб центар
и друге за унапређење еколошке безбедности неких земаља
Магреба.
Кључне речи: животна средина, процена животне средине,
еколошка безбедност, земље Магреба, Уједињене нације, Европска унија, Афричка унија.
1. ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ УНИЈЕ АРАПСКИХ ЗЕМАЉА
МАГРЕБА (УМА)

У

нија арапских земаља Магреба (УМА) основана је 1989. године у Маракешу, са циљем да координира и хармонизује
политике држава-чланица као што су Алжир, Тунис, Краљевина
Мароко, Либија и Мауританија. Сам термин Магреб потиче од
арапске речи ( يبرعلا برغملا- ал-Магриб), што значи западно,
а у ширем схватању односи се на државе на северу Африке које се
налазе западно од реке Нил.
Многе земље Магреба суочавају се са сличним еколошким
проблемима, као што су пораст температуре, оскудица питке
воде, ширење пустиња, салинизација, смањење биодиверзитета,
неконтролисана сеча шума, итд. Иако постоје веома различита
схватања о еколошким проблемима, значајан допринос у
дефинисању овог појма дао је Данило Ж. Марковић који сматра
да се „еколошки проблеми изражавају преко нарушавања
уравнотежености услова и утицаја у човековој средини и траже
решавање на глобалном плану.“1 Еколошки проблеми са којима
се суочавају земље Магреба су климатске промене, пораст
температуре, смањење падавина, дуги сушни периоди, ширење
пустиња, екстремне непогоде, и други.
1.1. Климатске промене, пораст температуре и смањење
падавина
Еколошки програм Уједињених нација (UNEP) и Светска
метеоролошка организација основали су средином `80-их година
Међувладин панел за промену климе (Intergovernmental Panel
on Climate Change – IPCC) са циљем да врше процену ризика
1

Данило Ж. Марковић, Савремена екологија, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд, 2005, стр. 170.
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од климатских промена узрокованих активношћу људи, као и да
издају посебне извештаје на основу примене Оквирне конвенције
Уједињених нација о промени климе. На основу извештаја
Међувладиног панела о климатским променама (IPCC) упозоравају
да гасови који изазивају ефекат стаклене баште утичу на пораст
температуре у свету што доводи до других еколошких проблема.
„Сматра се да ће повећање глобалне температуре изазвати пораст
нивоа мора и променити количину и шему падавина, вероватно
повећавајући суптропске пустињске регије. Први пут у својој
шездесетогодишњој историји, и Савет безбедности УН је 2007.
године расправљао о утицају климатских промена на мир у свету,
упозоривши да ће глобално загревање изазвати сукобе и глад. Због
ратова, природних катастрофа и великих индустријских пројеката
већ је 163 милиона становника света приморано да напусти своје
домове – толико их је званично добило статус избеглица“.2
Због климатских промена у периоду од 1970-1990. године у
многим земљама Магреба дошло је до повећања температуре
од два степена Целзијуса, а процењује се да ће доћи до пораста
температуре око три степена Целзијуса до 2050. године. Такође,
процењује се да ће у овом веку доћи до смањења падавина током
летњег периода за 10-20%, а у области Сахаре за 30%, што ће
угрозити многе земље Магреба, а посебно Мауританију, Тунис,
Либију и Мароко. „...несразмерно велике миграције тзв. еколошке
миграције које за последицу могу имати и сада, у савременом
свету, имају и несагледиве политичке и међународне последице
јер веома снажне и поготову трајне климатске промене могу бити
извор и веома великих тешкоћа становништва тиме што знатне
делове земље чине неподесним за живот. На пример, услед ширења
пустиња, пораста нивоа мора,...“3
Скоро све земље Магреба постале су чланице Оквирне
конвенције Уједињених нација о климатским променама из 1992,
а Мароко је ратификовао Кјото Протокол 2002. године. Такође,
многе земље Магреба, као и већина чланица Уједињених нација,
ратификовале су Париски споразум из 2015. до краја следеће године.
2

3

Дарко Надић, „Климатске промене и политика Сједињених Америчких Држава“,
Климатске промене – Правни и економски изазови, (Стеван Лилић, ур.), Правни
факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд,
2011, стр. 111-112.
Видети и: Michael Mann, Lee R. Kump, Dire Predictions: Understanding Climate
Change, DK, 2 edition, 2015, p. 78-85, 108-111; Александар Петровић, Осунчавање
и клима - Милутин Миланковић и математичка теорија промена климе, Савезни
хидрометеоролошки завод, Српско друштво за историју науке, Београд, 2002, стр. 5-15.
Арежина Вера, „Еколошке миграције”, Политичка ревија, Институт за политичке
студије, Београд,
бр. 4/2006, год. 18 (5), вол. 12, стр. 961-976.
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Ово је први правно обавезујући споразум о климатским променама
са циљем да се постигне глобални одговор на климатске промене
и то одржавањем глобалног пораста температуре у овом веку на
мање од два степена Целзијуса у односу на преиндустријски ниво,
као и да се смањи емисија гасова са ефектом стаклене баште.4
Oсим тога, у Краљевини Мароко пре десетак година усвојен
је Национални план против глобалног загревања, а од 2014.
године примењују Политике о климатским променама, са циљем
ублажавања последица климатских промена и очувања еколошке
безбедности.5
1.2. Суше, ширење пустиња и екстремне непогоде
Крајем деведесетих година 20. века, суша је нанела велике
штете пољопривреди у Мауританији, Мароку и Алжиру. Процењује
се да ће до 2050. године, осим ових земаља Магреба, бити угрожене
и Тунис и Либија. Гаврило Остојић упозорава да последице
климатских промена, а посебно дуги сушни периоди, екстремне
непогоде и оскудица пијаће воде „представљају озбиљну претњу
за националну безбедност сваке државе“.6
Земље Магреба су настојале да ублаже тешке последице суша
и ширења пустиња. Већина ових земаља су потписнице Конвенције
УН у борби против дезертификације (UN Convention to Combat
Desertification – UNCCD) из 2001. године.7 Осим тога, Тунис
је донео Национални акциони план, а Унија Арапског Магреба
донела је Подрегионални акциони план, на основу горе наведене
Конвенције Уједињених нација.

4

5

6
7

United Nations Climate Change – UNCC, The Paris Agreement, Internet, https://unfccc.int/
process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement, 22/05/2016; Видети и: Драгољуб
Тодић, „Глобална политика у области климатских промена и политика држава највећих
емитера гасова са ефектом стаклене баште”, Међународна политика, вол. 1150, бр. 2,
2013, стр. 80–91; Spencer R. Weart, „The Evolution of International Cooperation in Climate
Science”, Journal of International Organizations Studies, Vol. 3, No. 1, 2012, p. 42-43.
Kingdom of Morocco, National Plan against Global Warming – 2009, Internet, http://www.
onhym.com/pdf/Publications/Plan%20of%20Morocco%20Against%20Global%20Warm.
pdf, 12/04/2018, p. 8-9; Видети више о ублажавању последица климатских промена:
Kingdom of Morocco, Moroccan Climate Change Policy - 2014, Internet, https://www.4c.
ma/medias/MCCP%20-%20Moroccan%20Climate%20Change%20Policy.pdf, p. 24-33.
Гаврило Д. Остојић, „Климатске промене и национална безбедност“, Војно дело,
Београд, 2016, вол. 68,
бр. 7, стр. 45-67.
Закон о потврђивању Конвенције Уједињених нација о борби против дезертификације
у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци, Службени
гласник РС – Међународни уговори, бр. 102/07.
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1.3. Пораст нивоа мора
Према најновијим истраживањима, научници М. Менгел, J.
Рогељ и други упозоравају да ће нивои мора и океана наставити
да расту у овом веку, јер владе држава чланица Уједињених нација
не испуњавају мере предвиђене Париским споразумом из 2015.
године, а који је ступио на снагу годину дана касније.8 Уколико се
остваре процене о порасту нивоа мора у Медитерану од 10-15цм
до 2030. године, то може угрозити Тунис и Краљевину Мароко од
земаља Магреба. Због пораста нивоа мора, и данас су угрожене
приобалне низије на северу Марока у области Тангер, a на истоку
земље угрожене су област Саидиа, делта реке Мулоја (Моulouyа),
итд. Посебан проблем представља што у тим приобалним
областима живи већи део становништва, а ту се налазе и бројна
индустријска постројења.
1.4. Oскудица и загађење водних ресурса
Све земље Магреба већ неколико деценија суочавају се са
оскудицом питке воде,9 а највише Мауританија и Либија због
неравномерне расподеле водних ресурса. Према резултатима
истраживања Еколошког програма Уједињених нација - УНЕП и
Европске еколошке агенције - ЕЕА о животној средини у Африци,
процењује се да је оскудица питке воде погодила многе земље
Магреба, а да ће до 2025. године посебно бити угрожене Либија,
Тунис и Мароко. Осим тога, у већини земаља Магреба, а посебно у
Тунису и Краљевини Мароко долази до све већих загађења водних
ресурса услед развоја индустрије, саобраћаја, туризма, и др. У
приобалном граду Габес на југу Туниса налази се веома развијена
хемијска и нафтна индустрију, цементаре и циглане те је то један
од најзагађенијих градова у земљи.
Већина земаља Магреба примењује различите активности и
пројекте са циљем ублажавања негативних последица од оскудице и
загађења водних ресурса. У Либији је покренут иригациони пројекат
још средином ’80-их година прошлог века под називом Велика
вештачка река (Great Man-Made River - GMR) помоћу кога се системом
подземних цеви од око 2.800 километара из великог подземног језера
8

9

Matthias Mengel, Anders Leverman, at al. „Future sea level rise constrained by observations
and long-term commitment”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA
– PNAS, No. 113, 2016, p. 2597-2602; Joeri Rogelj, „Geosciences after Paris”, Nature
Geoscience 9, 2016, p. 187-189.
Вера Арежина, „Проблеми мерења еколошке безбедности“, МСТ Гајић, Београд, 2010,
стр. 249-252.
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на испод Сахаре на југу Либије, допрема 6,5 милиона пијаће воде
дневно до Триполија, Бенгазија, Сирта и других насељених места.10
Такође, Мароко и Алжир повећали су јавно-приватна партнерства у
пројектима за управљање водоводом, канализацијом или за изградњу
постројења за прераду отпадних вода.
1.5. Смањење биодиверзитета
Као и многе друге земље у свету, и земље Магреба се суочавају
са смањењем биодиверзитета. Међутим, за разлику од Мауританије
и Либије, Краљевина Мароко због свог географског положаја има
веома разноврсне екосистеме, од шума, приобалних области до
степа и пустиња. До смањења биодиверзитета у многим земљама
Магреба долази због климатских промена, дугих сушних периода,
природних непогода, пораста загађења и уништавања природних
станишта многих биљних и животињских врста.
Многе земље Магреба настоје да примене битне споразуме
о очувању биодиверзитета као што су Конвенција о биолошкој
разноврсности (Convention of Biological Diversity - CBD),
Конвенција из Барселоне, Рамсарска конвенција, Бонска конвенција,
и друге. Осим тога, у земљама Магреба спроводе се активности
ради очувања биодиверзитета као што су означавање заштићених
подручја, заштита угрожених врста, обнављање екосистема, и
друго. На основу истраживања Међународне уније за заштиту
природе (International Union for Conservation of Nature – IUCN)
под називом Програм за северну Африку 2017-2020, наводи се да
су повећане површине заштићених подручја на 44 процената у
Алжиру, 34 процената у Мароку, али да је дошло до побољшања
у Тунису на 5 процената и у Либији на 0,3 процената укупне
површине. На основу истраживања наводи се да су повећане
површине под националним парковима на 17 у Тунису, 10 у Мароку,
9 у Алжиру, 4 у Либији, као и природним резерватима на 17 у
Тунису, и по 4 у Либији и Алжиру. Такође, дошло је до повећања
заштићених приобалних области и то три у Тунису и по једна у
Алжиру и Мароку.11 Осим тога, наведене су биљне и животињске
врсте које се налазе на тзв. црвеној листи екосистема, односно које
су угрожене или им прети угрожавање.12
10 Peter Gijsbers J.A., Daniel Peter Loucks, „Libya`s choices: Desalinitation or the Great Manmade River Project”, Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and
Atmosphere, Vol. 24, Issue 4, 1999, p. 385-389.
11 International Union for Conservation of Nature – IUCN, North Africa Programme 2017-2020,
2017, р. 13-15.
12 N. Garcia, D. Abdul Malak, at al., „The status and distribution of freshwater fish“, in: The
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Осим тога, од земаља Магреба, једино је у Краљевини
Мароко 2010. године усвојена Национална повеља о заштити
животне средине и одрживом развоју (National Charter for the
Environment and Sustainable Development), где се посебно истичу
проблеми очувања биодиверзитета. Крајем прошле године, у
Мароку је усвојена Национална стратегија о одрживом развоју
до 2030. године, у којој се истиче интегрисање одрживог развоја и
образовања, као и економије кроз отварање нових радних места у
тзв. зеленој економији, и друго.13
2. ПРОЈЕКТИ ЕКОЛОШКОГ ПРОГРАМА УЈЕДИЊЕНИХ
НАЦИЈА РАДИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕМАЉА
МАГРЕБА
Еколошки програм Уједињених нација (UN Environment
Programme - UNEP) основан је на Конференцији УН у Стокхолму
1972. године са циљем да проучава еколошка питања на глобалном
и регионалном нивоу, као и да унапређује развој еколошких
политика држава чланица УН. За земље Магреба, осим пројеката
по одређеним питањима, значајну улогу има Регионална
канцеларија УНЕП за Африку (Regional Office for Africa – ROA),
са циљем да координира свим програмима и пројектима УНЕП у
Африци, у сарадњи са министарствима, али и другим регионалним
међународним организацијама.
Еколошки програм УН (УНЕП) реализује неколико пројеката у
земљама Магреба, а у значајне убрајамо: Пројекат о климатским
променама са циљем да се и ублаже последице и побољша
примена обновљивих извора енергије, затим Атлас вода у Африци,
заштита регионалних мора, Глобална процена биодиверзитета, и
други.
Атлас вода у Африци проучава различите проблеме који се
односе на водне ресурсе, а посебно на оскудицу и загађење водних
ресурса, прекогранична сарадња, итд. Од земаља Магреба, највећа
оскудица водних ресурса је у Мауританији и Либији. Пошто се већи
део територије Мауританије налази у пустињи, сушни периоди су
чести, али је ипак побољшан приступ пијаћој води са 30 процената
током 1990, до 49 процената у 2008. години. Слично је у Либији,
где због оскудних водних ресурса око половине становништва има
приступ пијаћој води. На трећем месту по оскудици водних ресурса
Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in Northern Africa, (eds. N. Garcia,
A.Cuttelod, D. Abdul Malak), IUCN, Malaga, Spain, 2010, p. 13-20.
13 Royame du Maroc, Strategie Nationale de Developpment Durable (SNDD) 2030, Octobre
2017.
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у земљама Магреба је Алжир, где је дошло до погоршања јер је
смањен приступ пијаћој води са 94 процената током 1990, на 83
процената у 2008. години. Супротно томе, у Мароку је побољшан
приступ пијаћој води са 70 на 81 проценат, као и у Тунису са 81
на 94 процента у периоду 1990-2008. године.14 У већини земаља
Магреба потврђено је повећање загађења водних ресурса, углавном
због развоја индустрије и пољопривреде.
Еколошки програм УН – УНЕП спроводи заштиту регионалних
мора, а према Конвенцији из Барселоне из 1976, земље Магреба
обухваћене су пројектима који се односе на Медитеран. На основу
тога, усвојени су Стратегија за одржив развој у Медитерану
2016-2025, Акциони план за Медитеран15 као и Национални
акциони планови, ради праћења, процене и смањења загађивања
регионалних мора, а оснивају се заштићене приобалне области (у
Тунису, Мароку, итд.).
Осим тога, важни су и Глобални преглед биодиверзитета
УНЕП из 2014. године, као и из децембра 2017. године за примену
Стратешког плана за биодиверзитет за период 2011-2020.
године. У тим документима упозорава се да негативно утичу
на биодиверзитет неконтролисана сеча шума, изрибљавање
и деградација приобалних области, и др. Такође, дефинисани
су циљеви очувања биодиверзитета, а то су усвајање, затим
повећање заштићених области до 2020. године, као и усклађивање
националних стратегија и акционих планова о биодиверзитету са
Стратешким планом за биодиверзитет 2011-2020. године.16
Такође, за земље Магреба значајан је пројекат УНЕП о
Контроли дезертификације са циљем сузбијања ширења пустиња
и за одрживо управљање афричким пустињама. Дезертификација
негативно утиче на многе еколошке чиниоце, и доводи до
смањења водних ресурса, биодиверзитета плодног земљишта и
угрожавања шума. У случају веома изражене дезертификације,
становништво је принуђено да се пресели јер немају приступ
питкој води ни обрадивим површинама. УНЕП је иницирао
да се усвоји Конвенција Уједињених нација о борби против
14 UNEP, Africa water Atlas, Division of Early Warning and Assessment (DEWA), Nairobi,
Kenya, 2010, р. 258-259, 188-199.
15 UNEP, Mediterranean Strategy for Sustainable Development 2016-2025, Mediterranean
Action Plan (MAP), Athens, Greeece, 2016, p. 16-19; Видети и: UNEP, Regional Seas
Programmes and other UNEP Activities Relevant to Marine Biodiversity in Areas beyond
National Jurisdiction, 26 August 2016.
16 UNEP, Global Biodiversity Outlook 4 (2011-2020), Secretariat of the Convention on
Biological Diversity, Montreal, Canada, 2014, р. 14-18; UNEP, Fifth Edition of the Global
Biodiversity Outlook: Considerations for its Preparation, Convention on Biological Diversity,
CBD/SBSTTA/21/6, Montreal, Canada, 11-14 Decembar 2017,
р. 1-3.
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дезертификације (The United Nations Convention to Combat
Desertification – UNCCD),17 која је ступила на снагу 1996. године
са циљем да се смање последице суше, да се помогне државама
у обнављању сушних области, и друго. Све земље Магреба
потписале су ову конвенцију, на основу које су у септембру 2017.
године постављени нови циљеви за период 2018-2030. године
као што су: смањење дезертификације, побољшање услова за
екосистеме и услове за живот људи који су угрожени због суша
и ширења пустиња, те су приморани да напусте своје домове,
развој и примена националних, подрегионалних и регионалних
акционих програма, и друго.18
Еколошки програм Уједињених нација (УНЕП), у сарадњи
са и Одељењем УН за економска и социјалне питања (The United
Nations Department for Economic and Social Affairs – UNDESA),
министарством Краљевине Мароко, и другим еколошким
организацијама покренуо је Маракеш процес током 2003. у
Мароку, са циљем да се помогне у изградњи институција, примени
одрживог развоја у области политике, турзима, производње,
потрошње, образовања и друго.19 На основу тога, на међународној
конференцији УН у Рио де Жанеиру 2012. године усвојен Оквирни
програм о одрживој потрошњи и производњи за период од десет
година, усвојени су акциони планови, и унапређена је сарадња у
земљама Магреба. Такође, покренути су и многи значајни пројекти,
као што су одрживи туризам и пренос зелених технологија.
Пројекат одрживи туризам20 спроводи се од 2006. године у
оквиру програма Маракеш процес у Мароку, Мауританији, али и
другим афричким земљама (Сенегал, Кенија, Јужна Африка, итд.).
На основу тога, УНЕП је дефинисао смернице за владе наведених
држава које на основу тога треба да развију политике о одрживом
туризму, са циљем да се повећају позитивни ефекти као што су
повећање прихода, смањење сиромаштава становништва у тим
областима, и умање негативни ефекти као што су угрожавање
животне средине и природних станишта одређених биљних и
животињских врста.
Други значајан пројекат у оквиру Маракеш процеса који
се спроводи у земљама Магреба односи се на пренос зелених
17 United Nations, Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing
Serious Drought and/or Desertification, Particulary in Africa, Treaty Series, vol. 1954, p. 3;
depositary notification C.N.176.1995.TREATIES-6 of 27 July 1995.
18 United Nations, Convention to Combat Desertification – The future strategic framework of
the Convention, ICCD/COP(13)/CST/L.18, Ordos, China, 14 September 2017, p. 3-5.
19 UNEP, Sustainable Consumption and Production in Africa 2002-2012, DRC/1617/NA,
Nairobi, Kenya, 2012,
p. 8-11.
20 Исто, стр. 30.

- 95 -

Вера Арежина, Заинаб Дардури

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ...

технологија, са циљем да се смањи загађење ваздуха, земљишта и
водних ресурса, а побољша примена обновљивих извора енергије.
На основу овог пројекта, Еколошки програм УН је омогућио у
земљама Магреба тзв. соларне кредите за куповину соларних
система. Ти соларни кредити, под називом Просол примењују се
од 2005. године у Тунису21 и Краљевини Мароко, али и у другим
земљама у развоју као што су Мексико и Индонезија.
3. ПРОЈЕКТИ EВРОПСКЕ УНИЈЕ РАДИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕМАЉА МАГРЕБА
У последње две деценије Европска унија подстиче интеграцију
земаља Магреба преко различитих иницијатива и пројеката.
Европска унија је покренула иницијативу Евро – медитеранског
партнерства (ЕуроМед) који се назива и Процес у Барселони од
средине `90-их година. Ова иницијатива има више од четрдесет
држава чланица, укључујући и државе Магреба, осим Либије која
има статус државе посматрача.
На основу Евро – медитеранског партнерства (ЕуроМед),
и у сарадњи са Еколошким програмом УН (УНЕП) реализован
је Медитерански акциони план22 и многи пројекти као што
су Медитерански соларни план, са циљем повећања примене
соларне енергије до 2030, пројекат о пречишћавању Медитерана,
пројекат Хоризонт 2020, и у неким земљама Магреба као што
су Краљевина Мароко и Тунис усвојени су Национални акциони
планови (НАП), и друго. Прва фаза пројекта Хоризонт 2020 „...
(2007-2013) усмерена је на три приоритетна подручја политике,
односно комунални отпад, отпадне воде у градским срединама и
загађење због индустрије. Сматра се да су они одговорни за више
од 80% загађења у Средоземном мору. Остале теме, укључујући
дезертификацију, климатске промене, биодиверзитет и квалитет
ваздуха разматрају се дугорочно.“23 Циљ овог пројекта је смањење
загађења у Средоземном мору, али и истраживање и мониторинг
различитих еколошких проблема као што су последице климатских
промена, пораст температуре и нивоа мора, смањење падавина,
угрожавање екосистема, и друго.24
21 UN – Sustainable Development, PROSOL – Solar Programme, Internet, https://
sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=99&nr=39&menu=1449,
15/06/2018.
22 UNEP, Mediterranean Strategy for Sustainable Development 2016-2025, Mediterranean
Action Plan (MAP), Athens, Greece, 2016, p. 16-19.
23 Еuropean Environmental Agency – EEA, Horizon 2020 Mediterranean report, EEA-UNEP/
MAP joint report, EEA Technical report No. 6, Luxembourg, 2014, p. 12.
24 Исто, стр. 32-40.
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Осим тога, у области Медитерана реализује се пројекат Плави
план25 на основу Медитеранског акционог плана, у сарадњи
Европске комисије, Европске еколошке агенције и Еколошким
програмом УН. Овај пројекат има циљ да до 2025. године побољша
примену одрживог развоја у Медитерану, а то се посебно односи
на водне ресурсе, приобалне области, урбане и руралне средине,
саобраћај, и друго. Такође, овим пројектом су обухваћене и многе
земље Магреба.
4. ПРОЈЕКТИ AФРИЧКЕ УНИЈЕ И ДРУГИХ
РЕГИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Неколико регионалних организација реализује различите
пројекте са циљем очувања животне средине у земљама Магреба.
Организација Афричке уније (African Union - AU) усвојила је
документ Агенда 2063 пре неколико година, са циљем да координира
и интензивира сарадњу у области мира и безбедности, економије,
науке, образовања, животне средине и одрживог развоја. Осим тога,
посебно се истиче да је потребно ублажити последице климатских
промена, применити „...одрживо коришћење и управљање водним
ресурсима ради друштвено-економског развоја, регионалне
сарадње и животне средине...“26 као и очувати јединствене
екосистеме и повећати пољопривредну производњу. Такође,
Афричка унија у сарадњи са Европском комисијом покренули
су пре две године пројекат о Глобалном мониторингу животне
средине и безбедности у Африци (ГМЕС и Африка), са циљем да
се помогне афричким земљама у заштити животне средине и боље
примене одрживог развоја, као и решавања одређених еколошких
проблема (оскудице питке воде, ширења пустиња, итд.). На основу
тога, усвојен је Акциони план, као први акциони план Евроафричког партнерства у коме се као битне области наводе „...
дугорочно управљање природним ресурсима, управљање морским
и приобалним подручјем, и управљање водним ресурсима.“27
Oсим Афричке уније, значајне су регионалне међународне
организације као што су Институт за Блиски исток и Магреб
центар.
25 Guillaume Benoit, Aline Comeau, „A Sustainable Future for the Mediterranean: Тhe Blue
Plan`s Environment and Development Outlook”, Earthscan, London, 2005, p. 29-49.
26 African Union, Agenda 2063: The Africa we want, Addis Ababa, Ethiopia, 2015, p. 4.
27 African Union, The African Union and European Commissions Launch the Call for Proposals
for the Global Monitoring for Environment and Security in Africa (GMES&Africa), May
23, 2017, Internet, https://www.au.int/web/en/pressreleases/20170523/african-union-andeuropean-commissions-launch-call-proposals-global, 12/05/2018.
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Институт за Блиски исток (Middle East Insitute) основан је
после Другог светског рата у Вашингтону, САД, ради проучавања
различитих питања међународних односа, спољне политике,
економије, безбедности, до енергетике и заштите животне средине.
У њиховој студији о Животној средини и одрживом развоју у
земљама Магреба сматрају да је потребно да се заштити животна
средина тако што ће се основати или ојачати институције уз већи
степен међународне сарадње и примену међународних еколошких
конвенција. Према њима, то се посебно односи на еколошке
проблеме као што су дезертификација, „...суше, деградација
земљишта, интегрисано управљање водним ресурсима, управљање
лукама и приобаљем, и заштита и управљање природним ресурсима
(шуме, биодиверзитет, биолошка безбедност, генетски ресурси)“.28
Осим тога, они упозоравају да ће климатске промене променити
динамику у енергетском сектору у земљама на северу Африке и
Блиског истока. „Ове промене могу погоршати или стварати нове
безбедносне проблеме на међународном и националном нивоу, и да
додатно утичу на унутрашњу безбедност и стабилност тих земаља.”29
Такође, Магреб центар (The Maghreb Center)30 је непрофитна,
невладина организација која је основана 2006. године са седиштем
у Вашингтону, САД, са циљем да се повећа регионална стабилност,
сарадња у многим областима, као и у области заштите животне
средине и одрживог развоја. Иако организују конференције о
јачању безбедности, о последицама арапског пролећа и економској
транзицији у свим земљама Магреба, у фокусу њихових
истраживања су Алжир и Тунис.
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Vera Arežina, Zainab Darduri
THE ROLE OF THE UNITED NATIONS AND OTHER
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN ENVIRONMENTAL
PROTECTION IN THE MAGHREB COUNTRIES
Re sume
Most of the Maghreb countries, that is, the Union of Arab
Maghreb (UMA), are facing similar environmental problems,
such as the rise in temperature and desertification, drinking water
scarcity, salinization, sea level rise, reduction of biodiversity,
uncontrolled logging, etc. In Mauritаnia Algeria and Tunisia,
there has been a significant increase in temperature and reduction
of precipitation. Mauritania has been most affected by drought
and the desertification, and also the rise in sea levels can endanger
the coastal lowlands in Libya, the Kingdom of Morocco, and
the bays in Tunisia. The increase in salinization of seawater can
endanger Algeria, Libya, Tunisia, and Morocco, as in the last
few decades water in the Mediterranean has become warmer and
more salty. The subject of this work is to improve the cooperation
and implementation of international agreements, programs
and projects of the United Nations and other international
organizations in order to protect the environment in the Maghreb
countries. In addition, many environmental problems such
as scarcity of drinking water, long drought periods, extreme
weather and other, pose a serious threat to the national security
of each state. The aim of the paper is to explain how Maghreb
countries, for example, the Kingdom of Morocco, have applied
certain international agreements and projects to protect the
environment, thus avoiding many turmoil during and after the socalled Arab spring. Тhe Kingdom of Morocco has applied many
international agreements such as the Paris Agreement 2015, the
Agenda 21, the Agenda 2030, and the principles and objectives
of sustainable development into their National Strategy for
Sustainable Development and Environmental Policy.
The UN Environment Program (UNEP) has developed the
Mediterranean Strategy for Sustainable Development 20162025, the Mediterranean Action Plan (MAP), and monitor the
implementation of UN Convention to Combat Desertification and
Convention on Biological Diversity in the Maghreb countries.
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Besides, UNEP implements several projects in the Maghreb
countries, and the most significant are the Climate Change
Project, in order to mitigate the consequences and to improve
the use of renewable energy sources, as well as projects the Atlas
Water in Africa, the Global Biodiversity Assessment, and others.
The Atlas Water in Africa is studying various problems related
to water resources, especially scarcity and pollution of water
resources, cross-border cooperation, etc. Mauritania and Libya
have scarce water resources, and pollution of water resources has
been increased in several Maghreb countries.
Also, the paper points out the important role of the European
Union which has launched an initiative of the EuroMediterranean Partnership (EuroMed) within several projects
have been implemented in the Maghreb countries. Those projects
are the Mediterranean Solar Plan in order to increase the use
of solar energy by 2030, the Horizon 2020 project with aim to
reduce pollution in Mediterranean, and therefore the Kingdom
of Morocco and Tunisia have adopted the National Action Plans
(NAP).
Several regional organizations such as the Organization of the
African Union (AU), the Institute for the Middle East and the
Maghreb Center make some effort in environmental security and
environmental protection in the Maghreb countries. The African
Union has adopted Agenda 2063, and launched the Global
Monitoring for Environment and Security in Africa. Also, the
Middle East Institute points out that international cooperation
is important for environmental protection and sustainable
development in the Maghreb countries.
Keywords:
environment,
environmental
assessment,
environmental security, Maghreb countries, United Nations,
European Union, African Union.

Овај рад је примљен 7. септембра 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 21. септембра 2018. године.
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УТИЦАЈ МЕЂУНАРОДНОГ МОНЕТАРНОГ
ФОНДА НА ПОЛИТИЧКЕ ПРОЦЕСЕ У
ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА
Саже т ак
Кредитни аранжмани Међународног монетарног фонда
имају економске и политичке импликације на државе чланице. Структура чланства, као и начин одлучивања у Мeђународном монетарном фонду омогућују формалне и неформалне утицаје најважнијим индустријским земљама, а посебно
Сједињеним Америчким Државама. Услови кредита утичу
на политичке процесе у земљама чланицама у правцу промена економског и политичког система, стимулисања или
спречавања формирања опозиционих ставова или подршке
ауторитарној власти, ради одржања унутрашње или регионалне стабилности. Услови Међународног монетарног фонда мењају понашање у спољној политици држава чланица у
правцу усаглашавања са политиком Сједињених Америчких
Држава и других индустријски развијених држава, којима се
одражавају њихови геополитички циљеви.
Кључне речи: Међународни монетарни фонд, државе чланице ММФ, политика условљавања, политички утицај, спољна
политика.

М

еђународни монетарни фонд је у перцепцији јавности
једна од најконтроверзнијих институција у свету. Нису
претеране тврдње да је он, с обзиром на економски и политички
утицај, „најмоћнија међународна институција у историји“.1 Ос1

Stone, Randal: Lending Credibility: International Monetary Fund and the Post-Communist
Transition, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2002, p. 1. Цитирано према: Nelson,
Stephen C., The International Monetary Fund’s evolving role in global economic governance,
у: Moschela Emanuela and Catherine Weaver, eds., Handbook of Global Economic
Governance – Players, power and paradigms, Routledge, London, 2014, p. 156.
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нивачки акт са конференције у Бретон Вудсу, 1944. године, дао је
Фонду обележја међународне финансијске институције, међутим
он није био замишљен као институција која ће утицати на социјалне и политичке прилике у државама којима је одобрио финансијска
средства. Финансирање платнобилансних неравнотежа, као његов
основни задатак, требало је да буде резултат специфичне понуде и
тражње за девизним резервама. Међутим, утицај његових „акционара“, начин гласања о аранжманима, процедура избора извршног
директора, теоријска и идеолошка оријентација Фонда, интереси
извршних и политичких структура у државама које користе аранжмане, утицај интересних група, однос према социјалним проблемима и неједнакости и други фактори – чине испреплетани систем
доношења одлука и њихових последица које имају политичке реперкусије, како у унутрашњој политици држава које склапају аранжмане са Фондом и у унутрашњој политици држава које га финансирају, тако и у спољној политици обе групе држава.
Дубља анализа овог сплета односа и издвајање (не)прихватљивог
утицаја Међународног монетарног фонда на политичке процесе у
државама чланицама, преко аранжмана финансирања и политике
условљавања која их прати, треба да покаже да је Фонд изашао из
свог првобитног мандата и да је, под утицајем интереса најмоћнијих
држава чланица, постао прворазредни светски политички фактор.
Ово је посебно важно стога што услови у кредитним аранжманима
Фонда треба да буду „власништво“ државе која користи средства,
у мери у којој иницира, прихвата или пристаје на имплементацију
елемената условљавања. Наравно, „власништво“ треба схватити
у условном смислу, јер је и сама Служба за (интерну) евалуацију
ММФ, у свом прегледу политике условљавања из 2007. године,
утврдила да је 84% консултованих мисија Фонда признало да је
први нацрт меморандума о економској и финансијској политици
државе корисника кредита било припремљено од стране стручњака
Фонда, а таква пракса је вероватно настављена и касније.2 Другим
речима, у пракси кредитирања држава чланица присутан је
својеврсни цинизам, пошто Фонд намеће услове, који често задиру
у суверенитет држава чланица, а оне их прихватају као израз својих
аутентичних интереса.
Да би се истражили политички аспекти политике условљавања,
потребно је дати неколико општих напомена о главним актерима
који учествују у доношењу одлуке о аранжманима, односно
кредитирању држава чланица од стране Фонда.
2

Griffiths Jesse and Konstantinos Todoulos, Conditionally yours: An analysis of the policy
conditions attached to IMF loans, EURODAD, April 2014, p. 7.
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Међународни монетарни фонд је скоро универзална
међународна финансијска институција. Према подацима за 2017.
години Фонд је имао 189 држава чланица.3 Највећи „акционар“
биле су САД са 17,46 % учешћа у укупним квотама Фонда, што им
даје 16,52% гласова, а заједно са групом најразвијенијих земаља
(Г–7), располажу са 38,02% учешћа и 36,05% гласова. Свака земља
из ове групе има сталне чланове у извршном одбору. За њима
следе Кина, Русија и Саудијска Арабија са укупно 11,22% учешћа
односно 10,70% гласова и са сталним члановима извршног одбора.4
Највиши орган Фонда је одбор гувернера, а главни оперативни
орган, који доноси одлуке о аранжманима је извршни одбор, којим
председава извршни директор (енгл. Managing Director).
У Извршном одбору Фонда гласа се пондерисаним гласовима,
који су везани за износ квоте сваке државе чланице. Знатан део
одлука доноси се квалификованом већином од 85% гласова, што
даје могућност Сједињеним Државама, као највећем акционару,
да може блокирати доношење најважнијих одлука. У случају
гласања простом већином, САД могу да формирају „победничку
коалицију“ са другим економски развијеним државама чланицама.
Ова коалиција може омогућити САД да располажу са већим
утицајем него што им пружа номинално власништво квоте, а
нека истраживања показала су да у оквиру коалиција, САД могу
располагати и са 62,3% гласова у извршном одбору.5
У односима са државама чланицама, Међународни монетарни
фонд сарађује са извршном граном власти, односно владом
државе чланице – посебно са министарством финансија, као и са
централном банком. До 1999. године, садржина Писма о намерама
и пратећих докумената државе чланице, који представљају захтев
државе за одобравањем финансијског аранжмана са Фондом
(односно, добијање кредита), као и садржина аранжмана са
Фондом нису били доступни јавности, што је могло да доведе
до асиметричности информација у самој држави чланици и
да има одређене политичке реперкусије у односима са другим
унутрашњим политичким чиниоцима, посебно са законодавном
граном власти.
Утицај Фонда на политичке процесе у државама чланицама
испољава се кроз политику условљавања која прати кредитне
аранжмане. Он се може испољити као директни резултат политике
условљавања, кроз наметање тзв. „критеријума извршења“,
3
4
5

http://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
Momani, Bessma, “American politicization of the International Monetary Fund“, Review of
International Political Economy, Vol. 11, No.5, December 2004, p. 885.
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односно услова које држава треба да испуни како би јој се
сукцесивно одобравало повлачење кредитних средстава, или да
настане као индиректна последица усвојене политике условљавања.
Са становишта доносиоца одлука, оне могу бити резултат односа
„политике моћи“ у извршном одбору или оријентације експерата
Фонда, као и политичког односа снага и интереса у држави
корисници финансирања. Имајући у виду бројност и специфичност
аранжмана финансирања, почетни корак у анализи политичког
утицаја Фонда може бити моделско профилисање доношења
одлука.
Један од првих покушаја моделског приступа доношењу
одлука у Међународном монетарном фонду6 формулише три
модела одлучивања:
Функционалистички модел, односно модел бирократске
стручности и ауторитета, полази од претпоставке да је Фонд
експертска институција професионалаца, усмерених на
испуњавање циљева Фонда, који су садржани у његовом статуту.
Они треба да непристрасно, „технократски“, синтетишу добијене
информације и да их интерпретирају у складу са доминантном
теоријском оријентацијом Фонда (на пример, са „финансијским
програмирањем“ или са неолибералистичком доктрином). Овај
модел подразумева да политика Фонда према држави чланици
произилази из експертске анализе финансијских података.
Модел политичке доминације претпоставља да политички
чиниоци доминантно утичу на политику Фонда. Они су присутни
у одлучивању у извршном одбору, у коме главну улогу имају
најразвијеније капиталистичке државе чланице, посебно САД.
Стога, „најбољи индикатор могуће политике условљавања је
политика доминантне државе чланице у Фонду...Додатно, могло
би се очекивати да ће се у политици Фонда одражавати циљеви
безбедности најважнијих сила, на начин да ће кључни савезници
ових сила добијати специјалан третман и подршку, док ће
револуционарним или радикалним режимима бити дозвољено да
буду срушени у економском колапсу“.7
Неофункционалистички модел уобличава скуп актера који
доносе одлуке о аранжманима, унутар Фонда и унутар државе
чланице. Ниједан актер сам по себи не контролише одлучивање,
а утицај деле различите јединице, зависно од околности; свака
ова јединца може имати сопствене интересе. То се односи на
6
7

Stiles, Kendal W., „IMF Conditionality: Coercion or Compromise?“ World Development, Vol.
18, No.7, pp. 959- 974, 1990.
Stiles, Kendal W., „IMF Conditionality: Coercion or Compromise?“, World Development,
Vol. 18, No.7, pp. 959 - 974, 1990, p. 960.
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одлучивање како у самом Фонду (теренске мисије, службенички
корпус, извршни одбор), тако и на места одлучивања у државама
корисницима аранжмана, али и на доношење одлука под утицајем
других екстерних чинилаца (на пример, колективни притисак
земаља у развоју). Према овом моделу, одлучивање о кредитима
и условима, које држава чланица треба да испуни како би јој била
одобрена средства, је децентрализовано и зависи од компромиса
и сагласности различитих чинилаца; стога, оно отвара простор
за испољавање политичког утицаја Фонда, који по дефиницији
користи асиметричност информација у доношењу одлука.
Слична класификација одлучивања формулише моделе: (1)
рационалног избора, у коме експерти Фонда наступају у улози
агента, који у име принципала – држава чланица, доносе одлуке о
финансирању користећи своја експертска знања, али уз тежњу да
максимизују и сопствене интересе, укључујући и професионалне
(повећање броја кредитних услова) и материјалне (плате и награде)
и (2) неформалне доминације, у коме на одлуке Фонда утичу
интереси економски доминантних држава, посебно Сједињених
Држава.8
Утицај Међународног монетарног фонда на политичке процесе
у земљама чланицама изражава се кроз модификацију унутрашњих
и спољнополитичких интереса држава чланица.
1. УТИЦАЈ МЕЂУНАРОДНОГ МОНЕТАРНОГ ФОНДА НА
УНУТРАШЊУ ПОЛИТИКУ ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА
Одобравање кредита Фонда држави чланици већ од почетка
педесетих година прошлог века прати политика условљавања,
која је оправдана потребом заштите интегритета средстава Фонда,
као и интересом да се држава чланица „научи“ да не понавља
грешке вођења економске политике, које су довеле до потребе за
коришћењем средстава Фонда. Међутим, политика условљавања,
поред економских ефеката, има утицај и на политичке процесе у
земљама корисницама финансирања.
Међународни монетарни фонд се у првим деценијама своје
активности, све док је његово кредитирање земаља чланица било
под доминацијом модела „финансијског програмирања“, односно
било ограничено на формулисање економских параметара који су
могли, по мишљењу Фонда, да доведу до кориговања економске
политике у циљу отклањања краткорочне неравнотеже у платном
8

Stone, Randal: The Scope of IMF Conditionality, International Organization, February 2008.
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билансу, придржавао политика „економске неутралности“, која
је произилазила из оснивачког акта. То значи да су земљама
чланицама као услови за коришћење средстава прописивани само
захтеви везани за смањење буџетског дефицита и рестриктивну
монетарну политику, као и за девалвацију домаће валуте у циљу
постизања екстерне конкурентности.
То не значи да овако заснована политика кредитирања
није имала за последицу развојне и социјалне ефекте, пошто је
углавном била усмерена на ограничавање домаће тражње, што је
имало за последицу контракцију економске активности. Политика
штедње у земљама корисницима финансирања Фонда, међутим,
имала је индиректно дејство и на унутрашње политичке процесе.
На пример, у аранжману са Суданом, један од услова везаних за
санацију буџета (уз подизање цене нафте) био је и повећање цене
хлеба, што је после протеста становништва, изазвало смену владе
Судана (истовремено са захтевом Фонда и САД су блокирале 67
милиона долара економске помоћи Судану захтевајући да се ти
услови испуне).9
Поред тога, политика условљавања имала је и директне
последице по унутрашње политичке процесе.
Прво, она је била средство за реализацију политичких циљева
владајућих партија – односно владе која је закључивала аранжман,
везаних за спровођење реформских процеса за које није имала
политичку сагласност опозиционих партија. Пребацивање на
Фонд одговорности за иницирање непопуларних мера може бити
значајна заштита владе пред бирачима. За опозицију, с друге
стране, увођење ММФ као фактора реформи „подиже трошкове
одбацивања предлога власти, пошто одбацивање није више само
одбацивање власти, него и Фонда. Потпуно одбацивање ММФ
не само да ограничава кредит који ће Фонд одобрити држави,
него он шаље и скупе негативне сигнале другим кредиторима и
инвеститорима“.10
Последице овог инволвирања Фонда у унутрашњи политички
процес јесу, с једне стране, смањивање политичке партиципације у
њему, односно немогућност да се изразе сви политички интереси. С
друге стране, влада настоји да непопуларне аранжмане са Фондом
9

Schechter, Henry: „IMF Conditionality and the International Economy: A US Labor
Perspective“, у: Myers, Robert John: The Political Morality of the International Monetary
Fund, Ethics and Foreign Policy, Vol. 3, Тransaction Books, New Brunswick, NJ, 1987, p.
10 Vreeland, James Raymond: Institutional determinants of IMF agreements, Yale University,
Department of Political Science, New Haven, 28 September 2001, p. 4. Супротно: Stone,
Randal W., „The Scope of IMF Conditionality“, International Organization February 2008,
p. 43.
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закључи ван изборног периода, рачунајући на „кратко памћење“
бирача.
Друго, у случајевима када у политичком процесу постоје тзв.
„вето играчи“, односно актери који могу блокирати реформе, улога
политике условљавања Фонда јесте да убрза процес доношења
политичких одлука у држави која је корисник финансирања.
Вето играчи не морају бити опозиција, могу бити и коалициони
партнери, који не одобравају реформе. У таквим условима, владе
могу бити склоне у преговорима са ММФ, ради остваривања
унутрашње легитимације, „да прихвате неповољније услове ако
су ограничене законодавном опозицијом или бројним коалиционим
партнерима, пошто су ти услови, за лидере, средство да пониште
ограничења домаће политике“.11 Последица може бити да Фонд
лакше преговара са државама које имају мање „вето играча“ и да је
стога склонији закључивању аранжмана са диктаторским, него са
демократским режимима („Фонд ретко среће диктатуру која му
се не свиђа“).12
Од 1980-тих година, „одговарајући на политичке притиске и
нове економске идеје“, политика кредитирања Фонда и политика
условљавања која је из ње произилазила, наметнула је земљама
корисницима аранжмана (а све до друге деценије овог века
развијене државе нису користиле средства) низ нових економских и
политичких услова, сажето изражених у концепту тзв. структурног
условљавања. Поред претходног економског садржаја, који је
спадао у компетенције Фонда, политика условљавања укључила је и
политички садржај. Наметање структурног условљавања државама
чланицама представљало је „инволвирање Фонда у осетљиве
политичке области, као што су приватизација државних предузећа,
либерализација трговине и финансија и дерегулација привреде. У
току каснијих година, домашај условљавања је даље напредовао,
покривајући низ области политике, укључујући социјалну политику,
реформе тржишта рада и ‘добро управљање’“.13
Треће, доминантна држава чланица Фонда могла је, кроз
утицај на одобравање кредита Фонда, наметнути своје посебне
захтеве некој од земаља чланица, за коју сматра да је у фокусу
11 Stone, Randal W., „The Scope of IMF Conditionality“, International Organization February
2008, p. 9.
12 Vreeland, James Raymond: Institutional determinants of IMF agreements, Yale University,
Department of Political Science, New Haven, 28 September 2001, p. 22. супротно
становиште налазимо код: Stone, Randal W., „The Scope of IMF Conditionality“,
International Organization, February 2008, p. 39-40.
13 Kentikelenis, Alexander E., Thomas H. Stubbs and Lawrence P. King, „IMF conditionality
and development policy space, 1985-2014“, Review of International Political Economy,
2016, p. 7.
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њеног националног интереса, и на тај начин усмеравати
унутрашњу политику државе кориснице кредита. То су Сједињене
Државе користиле ради одржавања савезничких режима на власти,
односно спречавања формирања политичке опозиције у случају
криза у Индонезији и Аргентини, крајем прошлог века. Кризе су
фактор политичке дестабилизације. „Обезбеђивањем издашног
зајма ММФ може смањити оштрину захтеваног економског
прилагођавања и на тај начин спречавање појављивања политичке
опозиције“.14
Нова оријентација политике Фонда била је уобличена у тзв.
Вашингтонском консензусу, у складу са теоријском парадигмом
неолиберализма, која је апсолутизовала утицај слободног
тржишта и смањење регулаторне улоге државе. Међународни
монетарни фонд је постао једна од институција која је управљала
неолибералном трансформацијом светске привреде.15 Фонд,
Светска банка и америчко Министарство финансија (Трезор)
су усвајале исте препоруке везане за реформе земаља у развоју
и бивших комунистичких држава и својим инструментима
финансирања утицале су на реализацију тих реформи. Политичке
реперкусије такве политике условљавања, имале су и изражено
идеолошко усмерење. Оне су земљама корисницима кредита
постављале услове који се обично везују за демократију као облик
политичког система.16
Повећани број услова, посебно оних који су тражили озбиљне
структурне реформе, као и превелика усмереност ка препорукама
Вашингтонског консензуса, пробудиле су бројне критике. Многе
земље су критиковале овај нови правац који је узео ММФ сматрајући
да је инвазиван, да је изражен кроз програме „стезања каиша“
(енгл. Austerity Programs) и да на тај начин повећава сиромаштво
и социјално раслојавање у државама чланицама, као и да подрива
национално „власништво“ над програмом, као и да је на овај начин
ММФ постао превише укључен у реформе које су изван његових
основних области компетентности. С друге стране, овакав утицај
Фонда, усмерен у „области које у суштини припадају области
политике“,17 оспоравао је национални суверенитет и домаћу
14 Oatley, Thomas and Jason Yackee, „American Interests and IMF Lending“, International
Politics, 2004, p. 418.
15 Williamson, John, „Democracy and the ‚Washington Consensus’“, World Development, Vol.
21, No. 8, pp. 1329- 1336, 1993.
16 Martinez-Vazquez, Jorge, Felix Rioja, Samuel Skogstad and Neven Valev, „IMF Conditionality
and Objections: The Russian Case“, The American Journal of Economics and Sociology, Vol.
60, No. 2 (Apr., 2001), pp.501-517.
17 Stiglitz, Joseph E., Globalization and its Discontents, W.W. Norton, New York, 2002, p. 44 –
45.
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аутономију у формулисању политике, посебно због тога што је
измештао процес политичког одлучивања са репрезентативних
(законодавних) тела, која по дефиницији треба да усмеравају
политичке процесе и одговарају бирачима и ставља их у отуђени
центар технократског одлучивања, Међународни монетарни фонд,
који је уз то и подложан утицају доминантних држава чланица
(“Ми смо их позвали у помоћ, а не да се мешају у наше унутрашње
ствари“, изјавио је портпарол грчке владе поводом политике
условљавања коју је ММФ прописао у аранжману са Грчком, 2010.
године).18
Посебна пажња биће усмерена на унутрашње-политичке
реперкусије политике структурног условљавања Фонда у једној
од области која има највише политичког потенцијала: положај
радничке класе (рада). Ова класа представља политички фактор
стога што је најбоље организована социјална група, способна да
артикулише своје политичке интересе. Остале социјалне групе (на
пример, пензионери, сиромашни слојеви) имају мању способност
политичке артикулације својих интереса, али су и они, у кризним
околностима, политички фактор.
До 1987. године, политика условљавања није садржала услове
везане за положај радника.19 Од тада, структурни услови који се
односе на положај и права радника фигуришу у скоро сваком
аранжману Фонда (поред оних који се индиректно односе на
рад у условима везаним за фискалну консолидацију), посебно
у погледу: реформе радног законодавства у правцу постизања
„флексибилности тржишта рада“, што је еуфемизам за одредбе које
олакшавају отпуштање радника, реформе колективног преговарања
у правцу смањења права радника, ограничавања зарада радника
(плафони раста плата), одређивања ниже минималне цене рада,
директног отпуштања радника, посебно у државном сектору,
смањењу социјалних права радника, и др.20
Ови услови садржани су или као услови претходне политике
(који се морају испунити пре повлачења кредита) или као
структурни показатељи, али који се третирају као „критични“
за реализацију аранжмана (на пример, у аранжману са Србијом,
18 Цитирано код: Nelson, Stephen C., „The IMF Evolving Role in Global Economic
Governance“, Manuela Moschella and Catherine Weaver, eds., Handbook of Global Economic
Governance – Players, power and paradigms, Routledge, London, 2014, p. 165.
19 Caraway, Teri L., Stephanie J. Rickard and Mark S. Anner, „International Negotiations and
Domestic Politics: The Case of IMF Labor Market Conditionality“, International organization,
Volume 66, Issue 1, January 2012, p. 30.
20 Видети код: Kentikelenis, Alexander, Thomas H. Stubbs and Lawrence P. King, „IMF
conditionality and development policy space, 1985-2014, Review of International Political
Economy“, 2016, p. 16.
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структурни показатељи били су: замрзавање пензија у периоду
2009-2011. године и подизање старосне границе за одлазак у
пензију).21
Програми прилагођавања пребацују терет штедње углавном на
раднике (и сиромашне слојеве); „најконзистентнији ефекат који
се чини да политика ММФ има, јесте редистрибуција дохотка
од радника“22. И политика Фонда у односу на развијене државе
чланице Европске монетарне уније поводом санације њихове
презадужености (после 2010. године), има такве реперкусије; чак
је и амерички синдикат АФЛ–ЦИО тражио од америчког Конгреса
да у политици условљавања ММФ заштити права радника.23
Носиоци унутрашњих политичких одлука везаних за склапање
аранжмана са Међународним монетарним фондом морају водити
рачуна о утицају синдикалног и политичког организовања
радника, пошто је разумљиво да ће се радници супротставити
условима који ограничавају њихова права и материјални положај.
Суочен са отпорима радника, Фонд је све више пажње у политици
условљавања посветио унутрашњем социјалном консензусу у
државама корисницама кредита;24 али, услови везани за рад и даље
су део структурног условљавања. Исти је случај и са односом према
другим компонентама социјалне заштите: „иако је некакав прогрес
учињен, формална тврдња да ‘у програмима које подржава ММФ,
он помаже државама да заштите и чак и да повећају социјална
давања’ не поткрепљују стварни подаци“.25 Такав несклад између
службених тврдњи Фонда и стварних података, који показују да
су структурни услови и даље присутни у политици условљавања
Фонда и да стварни резултати његове политике у области рада
и социјалне заштите нису у складу са службеним тврдњама,
21 IMF, Republic of Serbia: Letter of Intent, and Technical Memorandum of Understanding,
December 9, 2010,Washington, DC.
22 Pastor, Manuel. „The International Monetary Fund and Latin America: Economic
Stabilization and Class Conflict“. Westview Press, Boulder,1987, стр. 89, цитиатно према:
Vreeland, International and Domestic Politics of IMF Programs, Reinventing Bretton Woods
Committee and World Economic Forum conference on The Fund’s Role in Emerging Markets:
Reassessing the Adequacy of its Resources and Lending Facilities. Amsterdam, November
18-19, 2004, De Nederlandsche Bank, Westeinde 1., p. 28.
23 Цитирано према: Broz Lawrence and Michael Brewster Hawes, US domestic politics and
International Monetary Fund policy, Annual Meeting of the American Political Science
Association, Philadelphia, August 28-31, 2003, p. 95.
24 За ангажовање ММФ у европским државама, чланицама Економске и монетарне
уније, видети: Takagi, Shinji,| International Monetary Fund, Independent Evaluation Office:
The IMF and the crises in Greece, Ireland, and Portugal, Washington, DC : International
Monetary Fund, 2016, р. 26.
25 Kentikelenis, Alexander, Thomas H. Stubbs and Lawrence P. King, „IMF conditionality and
development policy space, 1985-2014, Review of International Political Economy“, 2016, p.
23.
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представља „хипокризију Фонда“, коју он успешно одржава.26
Које су границе политике условљавања, када је реч о унутрашње
политичким процесима? До које границе државе чланице – које су
формални носиоци „власништва“ над програмима прилагођавања,
пристају на услове Фонда? Видели смо раније зашто пристају; а
граница је легитимитет власти, односно социјална и политичка
издржљивост становништва (укључујући и сиромашног).
Легитимитет се проверава на изборима, али и оспорава, с једне
стране у независним институцијама (нпр. уставни судови, као
у примеру Португалије) али и на улици, као што се показало у
случају Грчке, Аргентине и других држава.27 Овај други начин је
далеко опаснији и за унутрашњу власт и за Фонд.
2. УТИЦАЈ МЕЂУНАРОДНОГ МОНЕТАРНОГ ФОНДА НА
СПОЉНУ ПОЛИТИКУ ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА
Импликације политике кредитирања Међународног монетарног
фонда на спољну политику земље која користи финансијска
средства Фонда испољавају се као процес прилагођавања спољне
политике државе чланице, која користи средства, са интересима
доминантних држава чланица, посебно САД. Фонд у великом броју
случајева представља трансмисију спољнополитичких интереса
САД.
Овако рационализована политика ММФ и њен утицај на
спољну политику држава зајмопримаца може се анализирати кроз
постулате модела политичке доминације. У оквиру овог модела,
развијени су посебни приступи, када је реч о доминантним
чиниоцима условљавања: приступ доминантног хегемона и
приступ колективне хегемоније; са различитим интересима
спољнополитичког или геополитичког карактера, као и интересима
капитала (посебно финансијског).
Студију која је отворила поље анализе спољнополитичке
интеракције доминантне државе финансијера и држава корисника,
посредством финансирања Међународног монетарног фонда,
објавио је 1999. године Сторм Такер (енгл. Storm C. Thacker). Циљ
истраживања био је да се анализира политички карактер одлука
Фонда, „кроз статистичко тестирање политичког објашњења
26 Kentikelenis, Alexander, Thomas H. Stubbs and Lawrence P. King, „IMF conditionality and
development policy space, 1985-2014“, Review of International Political Economy, 2016, p.
4.
27 Brown Chelsea, „Democracy‘s Friend or Foe? The Effects of Recent IMF Conditional
Lending in Latin America“, International Political Science Review (2009), Vol. 30, No. 4,
431-457
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образаца кредитирања Фонда“. Наиме, иако се претпоставља да
ММФ одобрава кредите државама чланицама са платнобилансним
проблемима на бази објективних економских критеријума, постоји
неколико разлога који доводе у сумњу његову непристрасност: он
кредитира и даље дужнике који нису вратили претходне кредите;
чланови извршног одбора су именовани од стане држава чланица;
пондерисано гласање у овом органу Фонда оставља простора за
политички утицај, а „моћније чланице Фонда манипулишу њима да
би промовисале своје економске и политичке интересе“.28
Политички утицај Сједињених Држава је доминантан
фактор који утиче да се одобравање кредита Фонда не врши на
непристрасан начин, већ према политичким преференцама. Поред
економских критеријума, које формулишу експерти Фонда, на
одобравање кредита утичу и политички критеријуми: уколико је
држава која тражи финансирање „политички блиска“ САД или
уколико показује „политичко кретање“ у правцу блискости са
интересима САД на међународној сцени, постоји већа вероватноћа
да ће добити кредит, пошто САД имају механизам утицаја на
одлуку Фонда о добијању кредита, као и на у њој садржане услове.
Политичка блискост или политичко кретање у правцу
блискости са САД, може се мерити преко резултата тзв. кључних
гласања за САД у генералној скупштини Уједињених нација,
поводом питања које оне сматрају важним за своје националне
интересе. Гласања, по мишљењу америчке администрације, „која
легитимно могу бити тумачена као мера подршке САД су она
гласања која ми можемо идентификовати као важна за нас и
за која ћемо лобирати код других нација“.29 Амерички Конгрес
је до 2001. године усвојио најмање 60 императивних захтева
америчким представницима у Фонду да искористе политику
условљавања у одобравању аранжмана, како би се остварили
посебни амерички циљеви.30 И администрација Доналда Трампа
је скорије (децембра 2017. године), поводом одлуке о премештању
америчке амбасаде у Израелу у Јерусалим, на осуду у генералној
скупштини ОУН реаговала „пописивањем гласова“ ради претње
обустављања помоћи САД.31 Ова „висока политика“, како је назива
Такер, омогућава утицај политике кредитирања Међународног
28 Thacker, Storm C., „The High Politics of IMF Lending“, World Politics, 52, October 1999, p.
42.
29 Цитирано код: Thacker, Storm C., „The High Politics of IMF Lending“, World Politics, 52,
October 1999, p. 53.
30 Oatley, Thomas and Jason Yackee, „American Interests and IMF Lending“, International
Politics, 2004, 41, (415-429), р. 416.
31 Landler, Mark, „Trump Threatens to End American Aid: ‚We‘re Watching Those Votes‘ at the
U.N.“, The New York Times, 20. 12. 2017.
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монетарног фонда на спољнополитичке потезе држава чланица;
посебно да кроз ММФ САД „награђују пријатеље, а кажњавају
непријатеље“.
Изведени начин „високе политике“ ММФ је и колективна
хегемоније најразвијенијих држава чланица у оквиру извршног
одбора Фонда и њен утицај на спољнополитичку оријентацију
држава корисника финансирања. Политику условљавања
дефинишу и интереси других пет највећих држава чланица које,
такође, детерминишу и улогу и аутономију експерата Фонда у
формулисању политике условљавања; „скоро да је незамисливо да
се одлуке о кредитима доносе без сагласности ове групе“.32 Ова
група има значајан интерес везан за кредитирање ММФ, пошто
је углавном одговорна за стабилност међународног финансијског
система. Али, њихов утицај има и снажан политички аспект, везан
за геополитичке факторе и економске интересе; у таквом случају
Фонд ће одобрити веће кредите, под повољнијим условима земљама
које се сматрају за економски и геополитички важне. Крајњи циљ
може бити и контрола ресурса геополитички важне државе.33
Из наведених истраживања може се закључити да развијене
државе чланице, које доминирају у одлучивању у Фонду, користе
средства ММФ да промене „гласачко понашање“ или да награде
земље у развоју за гласање у складу са својим интересима; другим
речима, развијене државе користе механизме међународних
финансијских институција да „подмите или награде државе
кориснице кредита“34. Карактеристично је у том погледу
истраживање понашања несталних чланица савета безбедности
ОУН: њихови гласови у одлукама које су од интереса за САД
су предмет политичке трговине, пошто на тај начин Сједињене
Државе добијају легитимацију за своје спољнополитичке
активности. Гласање поводом Заливског рата (1990-1991. године)
усаглашено са САД омогућило је неким несталним чланицама
Савета безбедности да добију кредите ММФ по блажим условима
(нпр. Зимбабве, Румунија, Еквадор). „Привремено чланство у
Савету безбедности повећава вероватноћу добијања програма
ММФ за око 20%“.35
32 Copelovitch, Mark: Master or Servant? Agency Slack and the Politics of IMF Lending,
Department of Political Science & La Follette School of Public Affairs University of
Wisconsin-Madison, November 2006, p. 7.
33 Reynaud, Julien and Julien Vauday, „IMF Lending and Geopolitics“, ECB Working Paper
Series, No. 965, November 2008, p. 11.
34 Dreher, Axel and Jan-Egbert Sturm, Do IMF and World Bank Influence Voting in the UN
General Assembly?, April 2006, р. 2.
35 Axel Dreher, Jan-Egbert Sturm, James Raymond Vreeland, „Does membership on the UN
Security Council influence IMF decisions? Evidence from panel data“, CESIFO Working
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Зашто развијене државе користе механизме ММФ и других
међународних финансијских институција да би кроз политику
условљавања садржану у њиховим кредитима утицале на државе
кориснике, уместо да то чине директно политички или кроз билатералну
помоћ? Чини се да је разлог унутрашње политичке природе за обе
групе држава: политички притисак је непопуларан и може изазвати
негативну репутацију; такође, ММФ може наметнути „кажњавање“
држава чланица кроз политику условљавања много ширег опсега;
најзад, кредити међународних финансијских институција су „много
вреднији потенцијалним корисницима него што су скупи за САД“.36
Како САД користе своју позицију у ММФ да би, неформалним
каналима, утицали на спољну политику држава чланица?
Канали утицаја су начин доношења одлука – сагласношћу
чланова извршног одбора, као и централизација информација
у Фонду. У првом случају САД контролишу суштину предлога
за одобравањем аранжмана, пошто једине имају неформалан
приступ тим предлозима и на тај начин преузимају прерогативе
формулисања предлога од извршног директора Фонда. С друге
стране, постоји низ неформалних правила која спречавају друге
извршне директоре да буду укључени у програме везане за поједине
државе чланице па дакле и у формулисању политике условљавања.
Последице неформалног утицаја САД на политику условљавања
ММФ огледају се у чињеници да су циљеви Фонда, посебно везани
за унапређење дугорочног раста и отвореног тржишта, подређени
стратешким интересима доминантне државе чланице, САД.37
Када је реч о „ниској политици“ утицаја на политику условљавања
Међународног монетарног фонда, политички интерес доминантних
држава чланица да утичу на спољнополитичку оријентацију
корисника кредита Фонда везан је за интерес њихових банака, које
имају улагања у државе кориснике кредита; политички утицај огледа
се у одобравању кредита Фонда оним државама у којима су пре свега
присутне америчке банке, како би могли да се сервисирају дугови тих
банака,38 као и да се у случају санације финансија државе корисника
кредита, обезбеди враћање већ одобрених комерцијалних кредита
(тзв. „морални хазард Фонда“).39
Paper, No. 1808, September 2006, р. 4.
36 Видети шире у: Dreher, Axel and Jan-Egbert Sturm, Do IMF and World Bank Influence
Voting in the UN General Assembly?, April 2006, р. 16.
37 Видети шире у: Stone, Randal: „The Scope of IMF Conditionality“, International
Organization, February 2008, p. 13.
38 Oatley, Thomas and Jason Yackee, „American Interests and IMF Lending“, International
Politics, 2004, 41, (415-429).
39 Calomiris, Charles W., „The IMF’s Imprudent Role as a lender of Last Resort“, Cato Journal,
Vol. 17, No. 3, Winter 1998, pp. 275-294.F IUT ROLE AS LENDER OFST RESOR
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Поред овог, посебног утицаја на политику условљавања Фонда,
ова институција има и генералан значај за САД, иако су у овој земљи
чести гласови да Фонд треба укинути. У прилог томе говори неколико
аргумената: ова институција проширује број опција које стоје на
располагању америчкој спољној политици, а САД задржавају право
да делују и једнострано, користећи за финансијску помоћ другим
државама сопствена средства; друго, мултилатерална институција
је корисна јер омогућава увећање средстава која се могу користити
за решавање финансијских криза и увођење остатка међународне
заједнице у подношење ризика за такве операције; треће, без обзира
на то што САД доприносе само 1/6 ресурса Фонда, оне имају право
вета на главне одлуке Фонда и далеко су најутицајнији појединачни
члан; „ни једна међународна организација не одражава верније
преференце економске политике САД од ММФ“.40
Бројни су примери политичког утицаја Сједињених Америчких
Држава на спољну политику држава корисница кредита ММФ
посредством политике условљавања Фонда. Неки карактеристични
случајеви „политичке злоупотребе“ Фонда представљају и „награде“
Русији за подршку америчкој и НАТО интервенцији на Косову
и Метохији, 1999. године;41 док су подршку за гласање у савету
безбедности ОУН за рат у Ираку (1990. године) САД везале за кредите
ММФ. Јемен је одбио да гласа у прилог америчке агресије на Ирак,
1999. године, „из очигледних разлога домаће и регионалне политике“,
након чега је јеменски амбасадор добио ноту америчког државног
секретара, Џејмса Бејкера (енгл. James Baker) у којој је писало: „то
је најскупље гласање које сте икад обавили“. САД су укинуле сву
помоћ Јемену у износу од 70 милиона долара, а Јемен наредних шест
година није добио аранжман Међународног монетарног фонда.42
Посебну студија случаја политичког утицаја на политику
Међународног монетарног фонда у циљу остваривања
спољнополитичких интереса САД налазимо у студији Бесме
Момани (енгл. Bessma Momani).43 Студија случаја односи се на
два кредита ММФ одобрена Египту 1987. и 1991. године, који су
садржавали блаже услове, настало као резултат активног учешћа
САД у процесу преговарања Египта за аранжман са Фондом.
40 Henning, Randall C., „US Interests and the International Monetary Fund, Peterson Institute
for International Economics“, Policy Brief, No. PB 09 – 12, June 2009, p. 7.
41 Blackmon, P., „The IMF: A New Actor in Foreign Policy Decision Making“, у: Proceedings
of the 41st Annual Convention of the International Studies Association, 14-18 March 2000.
Los Angeles: рр. 1-16.
42 Dreher, A., et al., „Global horse trading: IMF loans for votes in the United Nations Security
Council“, European Economic Review, 2009, p. 5.
43 Momani, Bessma, „American politicization of the International Monetary Fund“, Review of
International Political Economy, Vol. 11, No.5, December 2004, pp. 880-904.
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Активности Сједињених Држава имале су за последицу да је
мишљење експерата Фонда о условима садржаним у наведеним
кредитима био игнорисано и да је одлука о одобравању кредита
била донета под политичким притиском те државе. Иако Египат
није испунио ни те блаже услове аранжмана, САД су инсистирале
на комплетирању програма, пошто су биле забринуте за одржавање
политичке стабилности у Египту, посебно важне за очување мира
на Блиском истоку, као и за награду савезнику који је био важна
карика у давању легитимитета америчком рату против Ирака.
Анализа глобалног положаја најразвијенијих држава чланица
Међународног монетарног фонда и њиховог формалног и
неформалног утицаја на политику кредитирања Фонда показала
је да ова институција није имуна на њихове политичке притиске,
који имају за циљ реализацију посебних интереса. Иако се на тај
начин ограничава аутономија експерата Фонда и сузбија њихова
тежња за спровођењем експертске политике, која нужно не мора да
следи интересе свих чланица Фонда, тај утицај додатно ограничава
демократски легитимитет Фонда. Све ово доводи до закључка да су
потребне његове дубље реформе како би се он вратио оригиналном
мандату.
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The International Monetary Fund’s credit arrangements have
economic and political consequences on member countries.
Membership composition and decision making procedures
within the Fund work in favor of formal and informal influence
of major industrial nations, particularly United States. Such
position enables them to adjust Fund’s credit policy according
to their interests in a manner of facilitating or tightening the
conditions attached to IMF programs. Loan conditions influence
domestic political developments in borrowing countries in the
way of changing economic and political systems, sometimes
encouraging and sometimes preventing the creation of opposing
opinions, or support to authoritarian political rulers in order to
preserve inner or regional stability. IMF conditionality modifies
external politics of borrowing countries aligning them to the
interests of the United States and other major industrial nations
reflecting their geopolitical goals.
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АКТУЕЛНИ МОДЕЛ НАЦИОНАЛНЕ
ЕКОНОМИЈЕ МАЂАРСКЕ ВЛАДЕ
ПРЕМИЈЕРА ВИКТОРА ОРБАНА
Саже т ак
Актуелни модел националне економије мађарске владе премијера Виктора Орбана представља оригиналан и адекватан одговор на доминантни ток транзиционих тенденција у
земљама Источне Европе, које су на крају 20. и почетку 21.
века прошле кроз фазу трансформације од једнопартијског
ка вишепартијском политичком систему и период власничке трансформације, тј. приватизације државне и друштвене
имовине у приватну својину, чиме су њихове националне
економије и национална економска богатства постали у великој мери својина транснационалних корпорација (ТНК).
На тај начин је транзиција као систем великих друштвених
промена захватила комплетне друштвене структуре и подсистеме као што су национална економија, политика и држава. Наведене транзиционе промене у економској сфери
су довеле до катастрофалних последица као што су: ниска
стопа привредног раста, енормно нагомилани дугови, стално
нарастајућа инфлација, армија незапослених људи, пад просечног прихода становништва, незапамћен ниво социјалне
диференцијације, апсолутно осиромашење становништва и
изузетно увећана стопа смртности, које су се манифестовале
знатно пре светске економске кризе која је ескалирала у лето
2008. године.
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Предмет истраживања ове студије је национална економска
политика владе мађарског премијера Виктора Орбана, која
представља карактеристичан модел националне економије
земаља у транзицији. Циљ истраживања представља утврђивање узрока и последица утицаја транзиционих промена на
националне економије земаља бившег реалног социјализма и
дефинисање адекватног модела економске политике земаља
Источне Европе на почетку 21. века. Метод истраживања је
компаративна квантитативна и квалитативна анализа садржаја домаћих и иностраних научних и стручних монографија,
студија и чланака, доступних релевантних докумената и текстова објављених у електронским и штампаним медијима.
Кључне речи: национална економија, мађарски модел,
мађарска влада, транзиција, транснационалне корпорације
(ТНК).
УВОД

П

роцес транзиционих промена у источноевропским земљама бившег реалног социјализма после пада Берлинског
зида 1989. године манифестовао се крајем 20. и почетком 21. века
путем трансформације политичких и уставно-правних државних
уређења од једнопартијских ка вишепартијским системима, као и
истовремене економске власничке трансформације, тј. приватизације државне и друштвене имовине у приватну својину, која је изведена у облику првобитне акумулације капитала, што је омогућило транснационалним корпорацијама (ТНК) да постану власници
великог дела националних економских богатстава и тако успоставе
доминацију над националним економијама ових земаља.
Преузимање контроле ТНК над националним економијама
источноевропских земаља у процесу транзиције имало је велики
утицај на губитак самосталности приликом доношења одлука о
њиховом даљем привредном, социјалном и политичком развоју.
Губитак права на суверено одлучивање о правцима економске политике резултирао је катастрофалним последицама као што су:
ниска стопа привредног раста, енормно нагомилани дугови, стално
нарастајућа инфлација, армија незапослених људи, пад просечног
прихода становништва, незапамћен ниво социјалне диференцијације, апсолутно осиромашење становништва и изузетно увећана
стопа смртности, које су се манифестовале знатно пре светске економске кризе која је ескалирала у лето 2008. године.
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Колика је данас концентрација финансијске моћи ТНК показује
и ова констатација проф. др Зорана Милошевића: „Према резултатима истраживања Швајцарског федералног технолошког универзитета 90% корпорацијског дохотка глобалне економије кроз различите форме слије се само у 300 транснационалних корпорација,
при чему 60% дохотка отпада на финансијске корпорације.“1
Појам национална економија се обесмишљава, тј. губи смисао
у свету ТНК, с обзиром на то да је све мање повезана с државом –
нацијом као и потребама њених грађана. ТНК, иначе, што је и за
очекивати, размештају своју робу и пласирају њихове производе
увек тамо где је за њих најпрофитабилније; ту нема никакве толеранције и милости.
Момир Булатовић у својој књизи Економија и демократија
илуструје монопол компанија на светском тржишту на основу писања часописа Економист и каже: „Часопис Економист објавио је
да пет предузећа управља са више од 50% светског тржишта у следећим индустријама: индустрији трајних потрошних добара, аутомобилској, електроенергетској, електронској и индустрији челика.
По истом извору пет фирми контролише преко 40% глобалног тржишта нафте, персоналних рачунара и медија.“2
Новим светским финансијским олигархијама сметају баријере
као што су националне државе, зато што њима сметају све препреке које стоје на путу ТНК. Процеси десуверенизације савремених
држава нису праволинијски ни симплификовани и остварују се
путем различитих модела и метода ширењем и сужавањем државних простора. Независно од тога да ли се ради о дезинтеграцији
или интеграцији, разарању државе изнутра или споља, или само о
њеном политичком, правном или економском разарању, увек је у
питању главни атрибут сваке, а не само националне државе, њена
сувереност.
Светска доминација ТНК води подривању суверенитета државе, који проистиче из суверенитета народа, на тај начин што се данас одлуке које се тичу живота народа и становништва државе све
мање доносе на изборима и њих не доносе изабрани представници
већ се политичке одлуке доносе споља; доносе их отуђени центри
финансијске и политичке моћи.
Међународна подела рада поприма све више интензиван карактер, што производи дубоку социјалну и политичку диференцијацију. У овим процесима велики делови друштва, чак и целе
1
2

Зоран Милошевић, “Транснационалне корпорације и држава“ у зборнику радова З.
Милошевић, Ж. Ђурић (приредили), (Дез)интеграција држава и идентитет, Институт
за политичке студије, Београд, 2014, стр. 101.
Момир Булатовић, Економија и демократија, Ју Медиа Монт, Подгорица, 2011, стр. 40.
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нације, остају на рубу економског развоја и социјалног безнађа без
икаквих могућности да се самостално, тј. уз помоћ сопствене државе некако извуку из настале катастрофалне ситуације, поготово
не у неко блиско време у будућности. Макроекономска политика се
фундира по вољи и интересима центара моћи на Западу. Потпуно
је слободно кретање роба из развијених земаља у земље у развоју,
чиме се гуши сопствена национална производња и земље доводе у
финансијску презадуженост и у неоколонијално ропство.
Глобално узевши, расцеп између богатих и сиромашних земаља се рапидно увећава, тако да се у документима УН још од 90их година појавио термин „веома неразвијене земље“, што значи
да у свету постоје земље које више не треба увршћавати чак ни
међу земље у развоју, а чије становништво живи испод сваког прага предвидљивог сиромаштва.3
1. УЗРОЦИ КОЈИ СУ ПРЕТХОДИЛИ ПРЕОКРЕТУ У
ПОЛИТИЦИ МАЂАРСКЕ ВЛАДЕ ПРЕМИЈЕРА ОРБАНА
Када се анализирају разлози преокрета до кога је дошло у политици мађарске владе премијера Орбана од 2010. године, треба
имати у виду да Мађарска припада групи од 16 источноевропских
држава, некадашњих чланица Источног блока, као и република
еx-СФР Југославије, које су припадале комунистичком совјетском
систему тзв. „реалног социјализма“ у релативно дугом временском раздобљу од 1945-1989. године, тј. од краја Другог светског до
окончања Хладног рата. Ту групу бивших комунистичких земаља
чине: Естонија, Летонија, Литванија, Пољска, Чешка, Словачка,
Мађарска, Румунија, Бугарска, Албанија и републике бивше СФР
Југославије – Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија,
Црна Гора и Македонија.
У наведеним источноевропским земљама је почетком 90-их
после пада Берлинског зида и уједињења Немачке, те распада
Источног блока и Совјетског Савеза, почео период политичке,
економске и социјалне пост-социјалистичке транзиције, који је
представљао политички коперникански обрт од монопартијског
реалсоцијалистичког система под владавином комунистичке партије, ка дугогодишњем транзиционом процесу, који карактерише
успостављање вишепартијског парламентарног система, владавине права и правне државе, тржишне привреде засноване на при3

Анастасија Владимировна Митрофанова, „Kриза националне државе у епохи
глобализације“, Национални интерес, 1/2012, Институт за политичке студије, Београд,
2012, стр. 11-13.
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ватном власништву и предузетништву, као и цивилног друштва
утемељеног на грађанским и људским правима и слободама. Процес транзиције у свим источноевропским земљама је обухватао
бројне структурне трансформације, које су због многобројних
политичких, економских, социјалних и културних тешкоћа и проблема праћене и честим периодима регресије са варијацијама од
земље до земље.
Услед ширења геополитичких конфликата у Европи и свету
условљених светском економском кризом, која је достигла врхунац током 2008. године, у Мађарској је током 2010. године дошло
до оштрог заокрета у односу на дотадашњу глобалну транзициону
стратегију и политичку праксу на државном и националном плану. Преокрет у политици мађарске владе настао је после убедљиве
победе на парламентарним изборима коалиције коју је формирао
ФИДЕС – Мађарски грађански савез са Демохришћанском народном странком, са Виктором Орбаном на свом челу.
Узроке преокрета политике владе Виктора Орбана чини неколико кључних фактора. То су, пре свега, озбиљне грешке влада и
странака, које су деловале у мађарском парламенту и ван њега у периоду од 1990-2010. године, ширење корупције, трауме од масовне
незапослености, повећање социјалних разлика, разочараност јавности, која је неизбежна после великих очекивања насталих услед
радикалних промена политичког система. Неопходно је имати у
виду да је сазревање демократије дугорочан историјски процес,
који је Мађарска недавно започела.
Дубљи узроци овог стратешког политичког преокрета налазе
се и у раздобљу пре 1990. године и тренутка промене система. Ово
се односи, пре свега, на последње раздобље мађарског „реалног
социјализма“, који је на Западу био познат под називом „гулаш-комунизам“, током кога су се људи навикли на патернализам режима
чврсте руке.
Осим овог, постоји још дубљи, старији слој историјског
памћења, који формира савремени начин размишљања, а који
представља националистичка, расистичка, антисемитска идеологија аутократије из доба Хортијевог фашистичког режима од
1919-1945, са спољнополитичким приоритетом ревизије комадања
мађарске државне територије после Првог светског рата, што је
допринело да Мађарска постане лојални савезник нацистичке Немачке до коначне пропасти Трећег рајха.
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2. НАЦИОНАЛНО-КОНЗЕРВАТИВНА И
ЕВРО-СКЕПТИЧНА ПОЛИТИКА ВЛАДЕ
ПРЕМИЈЕРА ВИКТОРА ОРБАНА
Виктор Орбан (1963), адвокат по професији, председник је
странке ФИДЕС (Алијанса младих демократа) од 1990. године
(основане 1988), коју је од либералне претворио у конзервативну
партију. У октобру 2002. године Орбан је изабран за потпредседника Европске народне партије (Еуропеан Пеопле Партy – ЕПП).
ФИДЕС је победио на парламентарним изборима 1998. године,
освојивши 42% гласова. Формирао је владу у коалицији са Мађарским демократским форумом, обећавши измене здравственог система као противмеру програму штедње, који је спроводила бивша
влада Социјалистичке партије и Алијансе слободних демократа.
Економска политика прве Орбанове владе базирана је на
смањењу пореза и социјалног осигурања, што је довело до смањења
инфлације и незапослености. Влада је такође најавила и намеру да
настави са програмом социјалистичко-либералне владе, којим би
се БДП повећао за 4,5%. Претходна влада је скоро у потпуности
реализовала програм приватизације друштвених предузећа и створила нови пензиони фонд.
Нова Орбанова влада је одмах покренула радикалне реформе
државне администрације, реорганизовала министарства и створила супер-министарство економије. Угледајући се на немачки
канцеларски модел, Орбан је ојачао кабинет премијера, и именовао
министра који би пратио рад кабинета председника владе.
Економски успех прве Орбанове владе, огледао се у смањењу
инфлације од 15% 1998. године на 3,8% 2001. У то време су били
реални изгледи да мађарска постане чланица Еврозоне 2009. године.
Међутим, преговори око уласка Мађарске у Европску Унију успорени су у јесен 1999, када је ЕУ одлучила да прими још шест држава.
Многобројни политички скандали током 2001, довели су до
распада владајуће коалиције. Скандал око примања мита у фебруару довео је до подизања оптужница против Независне странке закупаца (ФКПГ). Ова афера довела је до смењивања Јожефа Торгианија и са места председника ФКГП-а и министра пољопривреде.
Мађарска је привукла пажњу страних медија због доношења
закона по коме су преко три милиона грађана мађарске националности који живе у суседним земљама (Румунија, Словачка, Србија,
Хрватска, Словенија и Украјина) добили двојно држављанство,
чиме су такође и добили право на бенефиције у здравству, образовању и запошљавању у матичној земљи. Тиме је Орбанова влада
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покушала да санира по Мађарску штетне ефекте Тријанонског уговора из 1920. године.
Избори одржани 2002, били су проглашени за најважније у
Мађарској. Орбанова коалиција изгубила је од опозиционе Социјалистичке партије и њених савезника либералне Алијансе слободних демократа.
На следећим парламентарним изборима одржаним 2006, Орбан је поново био кандидат партије ФИДЕС, која је изгубивши
изборну трку довела у питање Орбанову политичку перспективу.
На изборима за Европски парламент 2009, ФИДЕС са Орбаном на
челу односи убедљиву победу. Овакав резултат је претпостављао
и убедљиву победу на изборима за мађарски парламент 2010, на
којима ФИДЕС убедљиво тријумфује.
Нова Орбанова влада одмах је наставила са радом на доношењу закона о двојном држављанству, у чему им је највећи противник била словачка влада на челу са бившим премијером Робертом Фицом.
Међутим, словачки парламент одобрио је закон у мају 2010,
али са одредбом да сваки грађанин Словачке који узме држављанство неке друге земље губи право на словачко држављанство.
Већина коју је Орбанов ФИДЕС освојио на парламентарним изборима 2010, обезбедила му је довољан број гласова у парламенту
за промену устава. Сходно томе, уставним изменама, у мађарски
устав унет је члан који афирмише традиционални брак.4
Током свог другог мандата, Орбанова влада доноси многе нове
законе, укључујући и контроверзну реформу изборног система
којом је смањен број посланика у парламенту са 386 на 199.5 Други
Орбанов мандат обележио је сукоб са Европском унијом, и честе
Орбанове изјаве у којима осуђује идеју федералне Европе. Орбан
се позиционирао као заступник јаке националне државе, очувања
хришћанске културе и традиционалних вредности, истовремено се
противећи неолиберализму у економији.
Орбанове монетарне мере имале су за циљ већу независност
Мађарске од Европске централне банке (ЕЦБ), али и смањивање
јавног дуга, који се драстично повећао у периоду између 2009. и
2012. Орбанова влада увела је и пропорционални порез на лични
доходак, са пореском стопом од 16%.
На мађарским парламентарним изборима 2014, Орбанов ФИДЕС освојио је апсолутну већину, захваљујући измењеном избор4
5

„Kонтроверзни Устав ступио на снагу: Мађарска, Бог и брак“, Блиц, 01. 01. 2012.
„Мађарска усвојила спорне промене устава“,“, (http://www.vesti.rs/Evropska-Unija/
Madjarska-usvojila-sporne-promene-ustava.html), Вести.рс, 12. 03. 2013. Приступљено
04. 12. 2016.
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ном систему, чиме је ФИДЕСУ припало 133 од укупно 199 места у
парламенту.6 Током свог другог мандата Орбан је био на мети критичара због идеје „илибералне демократије“ коју заговара, а коју
његови опоненти, како у земљи тако и у иностранству карактеришу као покушај ауторитарне владавине.
Након ескалације европске мигрантске кризе 2015. године, Орбан постаје један од најгласнијих критичара европске политике према мигрантима и имиграционе политике немачке канцеларке Ангеле
Меркел. У својим изјавама и јавним наступима, Орбан често наводи
потребу очувања националних граница, као и своје противљење неконтролисаној миграцији. Орбан се истовремено залаже за очување
мађарског националног идентитета. Орбанова влада наложила је изградњу жичане ограде на граници Мађарске и Србије, са циљем заустављања прилива илегалним мигрантима, који су преко Балканске
руте (Грчка, Македонија, Србија) улазили у Мађарску, на свом путу
ка Немачкој и осталим земљама Западне Европе.7
Током свог другог мандата, Орбан постаје један од главних савезника руског председника Владимира Путина унутар Европске
уније. Економски односи Мађарске и Русије у сталном су успону,
а Орбан и Путин састали су се неколико пута, што је довело до
протеста у Будимпешти. Орбан, такође, заговара укидање санкција
које је Европска унија увела Русији због кризе у Украјини, а био је
и један од главних заговорника изградње гасовода Јужни ток, чији
је један крак требало да пролази кроз Мађарску.8 Ипак, Орбан је
путем билатералних споразума са Русијом обезбедио снабдевање
руским гасом, које је од виталног значаја за Мађарску, будући да
та земља већину својих потреба за природним гасом задовољава
увозом из Русије. Почетком 2014. године, Орбан је са руским председником уговорио и значајно проширење мађарске нуклеарне
електране Пакш.9
У односима са Србијом, Орбан подржава европске интеграције Србије, а током последњих неколико година, Србија и Мађарска бележе изузетно добре међусуседске односе.10 Орбан се током
новембра 2016, састао у Нишу са српским премијером Александром Вучићем где је одржан заједнички састанак две владе.11 Ор„На изборима у Мађарској победила партија премијера Орбана“, Блиц, 06. 04. 2014.
„Орбан: Зид изнуђен потез, није уперен против Србије“, Блиц, 01. 07. 2015.
„Орбан потврђује решеност да се с Русијом гради Јужни ток“, „, (http://www.
balkanmagazin. Net/novosti-i-politika/cid128-101891/orban-potvrdjuje- resenost-da-se-srusijom-gradi-juzni-tok), Балкан Магазин, 05. 11. 2014. Приступљено 04. 12. 2016.
9 „Путин и Орбан договорили проширење мађарске нуклеарке Пакш, Блиц, 14. 01. 2014.
10 „Вучић и Орбан данас у Суботици: Мађарска је прави пријатељ Србије, Блиц, 13. 04.
2016.
11 „Орбан: Ниш је погодан да у њему Мађари изразе поштовање према Србима, (http://www.
6
7
8
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бан је подржао настојања Србије да се придружи Европској унији,
али и најавио могућност мађарских инвестиција у Србији. Двојица
премијера разговарали су о заједничкој енергетској политици две
државе као и о мигрантској кризи.12
Орбан је 24. фебруара 2016, објавио да ће Мађарска влада иницирати одржавање референдума о прихватању обавезних мигрантских квота за размештање миграната које је прописала ЕУ. Неслагање Орбанове владе са мигрантском политиком Брисела нагнало
је Орбана да одбаци мигрантске квоте. Орбан је рекао да ће влада
позвати грађане да гласају против мера ЕУ на референдуму. Парламент је подржао владину иницијативу, упркос противљењу дела
опозиције, а овакву одлуку потврдио је и Уставни суд, па је мађарски
председник, Јанош Адер, расписао референдум за 2. октобар 2016.
Референдум није успео, будући да је гласало само 44% гласача,
што је мање од потребних 50%. Ипак, чак 98,36% изашлих бирача
одбацило је мигрантске квоте. Орбан је изјавио да су резултати референдума „изванредни“ и додао да је број оних који су гласали за
одбацивање мигрантских квота већи од броја оних који су гласали
за улазак Мађарске у ЕУ 2004.13
Орбан је најавио промену Устава, истакавши да „вољу народа
треба унети у највиши правни акт земље“. Том приликом Орбан је
изјавио: „Остварили смо велики резултат. Данас смо кренули на
дугачак пут. Направили смо први, најзначајнији корак. На том путу
нас чекају тешке борбе и сукоби. Након славља треба да урадимо
две ствари. Прво, да вољу народа преточимо у законе. Наредних
дана ћу предложити парламенту измене Устава.“
Део опозиције критиковао је одржавање референдума, док га
је део европске јавности тумачио као први корак ка напуштању ЕУ.
Референдум је критиковао и тадашњи председник Европског парламента, Мартин Шулц, назвавши га опасном игром.14
Мађарски парламент је 8. новембра 2016, одбацио предлог уставног амандмана којим би се мигрантима забранило да се настањују
у Мађарској. Предлог није добио потребну подршку у парламенту
јер је имао два гласа мање од неопходне двотрећинске већине.15
juznevesti.com/Politika/Orban/-Nis-je-pogodan-da-u-njemu-Madjari-izraze-postovanjeprema-Srbima.sr..html), Јужне Вести, 21.11. 2016 . Приступљено 04.12. 2016.
12 „Вучић и Орбан у Нишу. Односи одлични, Мађарска има капитал и хоће да уложи у
Србију, Блиц, 21. 11. 2016.
13 „Мађарски референдум није успео, Орбан предлаже промену
устава“,.(http://www.rts..rs/page/stories/ci/story/3/region/2474142/madjarski/referendum-naivici
neuspeha.html), RTS, 02. 10. 2016. Приступљено, 04. 12. 2016.
14 „Шулц: Мађарски референдум је опасна игра“, Блиц, 02. 10. 2016.
15 „Kрах Орбановог плана: Мађарски парламент није изгласао антиимигрантске уставне
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Орбанову политику често описују као евро-скептичну и популистичку, а његову владу као национално-конзервативну. Честа
су поређења Орбана и његових политичких ставова са оним лидерке француског Националног фронта, Марин Ле Пен, бившег
британског премијера Дејвида Камерона, лидера пољске партије
Право и правда, Јарослава Качињског, бившег италијанског премијера Матеа Ренција, као и председника САД Доналда Трампа,
турског председника Реџепа Тајипа Ердогана и руског председника
Владимира Путина.
Орбанова политичка филозофија укључује јако неповерење
према европском владајућем естаблишменту и пропагира бескомпромисну одбрану националног суверенитета. Орбан је одбацио на
Западу доминантну теорију либералне државе као слободне заједнице појединаца. По Орбановом мишљењу, држава је одговорна за
организацију, оснаживање и чак конструкцију националне заједнице и треба да има јаку регулаторну улогу, насупрот концепту либералне државе усвојеном у већини модерних западних земаља, у
коме је мешање државе (посебно у економији) виђено као непожељно и у коме је државна интервенција прихватљива само као
крајња и неопходна мера.
Ипак, тип државе коју пропагира Орбан, није у супротности са
традиционалним либералним идејама поштовања грађанских права, али је назван „илибералним“ будући да посматра заједницу, као
основну политичку јединицу. У теорији, Орбанова идеја „илибералне економије“ промовише националну самодовољност, национални суверенитет, одбрану традиционалног концепта породице и
пуно право на запошљавање, као и очување културног идентитета
и хришћанског наслеђа Европе. У својим говорима, Орбан наводи
како је западни концепт либералне демократије у дубокој кризи, и
да се свет налази у фази промене глобалног модела и да од униполарног светског поретка на челу са САД долази до постепене трансформације ка мултиполарном поретку у коме ће доћи до баланса
између неколико глобалних сила, попут САД, Русије и Кине.16
Орбан је током октобра 2017, оптужио Европски парламент
да је почео да примењује „Сорошев план“ пошто је Одбор ЕП за
грађанске слободе, правосуђе и унутрашња питања (ЛИБЕ) усвојио извештај о примени Даблинских прописа. Извештај ЛИБЕ
промене“,
(http://www.naslovi.net/2016-11-08/blic/krah-orbanovog-plana-madjarskiparlament-nije-izglasao-antiimigrantske-ustavne-promene/19206063), Naslovi net, 08. 11.
2016. Приступљено 04. 12. 2016.
16 Full text of Victor Orbans speech at Baile Tusnad (Tusnafurdo) of 26 July 2014, (http://
budapestbeacon.com/pub/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-baile-tusnadfurdo-of-26july-2014/10592), Budapest Beacon, 26. jul 2014. Приступљено 04.децембар 2016
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„занемарује опасност да постоји веза између миграција и тероризма“, рекао је Орбан додавши да ће примена тих прописа такође
ограничити овлашћења држава чланица. Он је оценио да је упркос
„забрињавајућим разликама по тим питањима“ између Вишеградске четворке и Европске комисије, радна вечера лидера В4 и председника ЕК, Жан Клод Јункера, била успешна. Такође је додао да
постоји добра шанса за побољшање сарадње, преноси МТИ. Према његовим речима, несугласице по питању будућности Европе и
миграције више су укорењени у културолошким него политичким
разликама. „Разјаснили смо известан број питања око којих се не
слажемо и успели смо да кажемо Јункеру да желимо више поштовања за народе Централне Европе, међу којима су и Мађари“, рекао је Орбан.
ЗАКЉУЧАК
Резултати спроведене анализе су потврдили полазну хипотезу
да је актуелна политика владе мађарског премијера Виктора Орбана национално-конзервативна и евро-скептична, јер је заснована
на давању приоритета националним економским, политичким и
социјалним интересима у односу на интересе ЕУ, САД и ТНК. Политика Орбанове владе представља карактеристичан модел националне економије источноевропских земаља у процесу транзиције,
који је конципиран у циљу заштите националног суверенитета и
територијалног интегритета у унутрашњој и спољној политици
Мађарске.
Ради остваривања наведених циљева у унутрашњој и спољној политици Орбанова влада је спровела радикалне реформе у
унутрашњој политици, које се огледају у јачању националне економије, културе и традиције засноване на хришћанским и породичним вредностима и супротстављању неолибералној глобалистичкој политици, као и самосталне спољнополитичке иницијативе у
циљу успостављања сарадње са значајним иностраним партнерима међу којима посебно место заузима Руска Федерација у области
снабдевања енергентима.
Посебно значајну спољнополитичку активност актуелне
мађарске владе представља отворено супротстављање мигрантској
политици ЕУ са Немачком на челу, које се огледа у одбијању прихватања квота за пријем миграната са Блиског истока и предузимању самосталних мера за сузбијање прилива миграната (појачана
погранична контрола, подизање жичане ограде на граници Мађарске и Србије).
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Mile Rakić, Goran Budžak
CURRENT MODEL OF NATIONAL ECONOMY OF
HUNGARIAN GOVERNMENT OF PRIME MINISTER
VIKTOR ORBAN
Resu me
The current model of the national economy of the Hungarian
Government, Prime Minister Viktor Orban, is an original
and adequate response to the dominant flow of transitional
tendencies in the countries of Central, Eastern and Southeastern
Europe, which at the end of the 20th and the beginning of the
21st century went through a transformation phase from a one
party to a multiparty political system, the period of ownership
transformation, i.e. the privatization of state and social property
into private property, whereby their national economies and
national economic wealth became largely the property of
transnational corporations (TNKs).
In this way, the transition as a system of mayor social changes
has affected the complete social structures and subsystems,
such as the national economy, politics and the state. The abovementioned transitional changes in the economic sphere have led
to catastrophic consequences such as a low rate of economic
growth, enormously accumulated debts, steadily rising inflation,
an army of unemployed people, a drop in the average income of
the population, an unprecedented level of social differentiation,
an absolute impoverishment of the population and an extremely
increased mortality rate which manifested significantly before
the global economic and financial crisis that escalated in the
summer of 2008.
The object of this study is the national economic policy of the
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Hungarian Prime Minister Viktor Orban’s government, which
represents a characteristic model of the national economy of the
countries in transition.
The aim of the research is to determine the causes and
consequences of the impact of the transition changes on the
national economies of the countries of former real socialism and
the definition of an adequate model of economic policy of the
countries of Eastern Europe at the beginning of the 21st century.
The method of research is a comparative qualitative and
quantitative analysis of the contents of domestic and foreign
scientific and professional monographs, studies, and articles,
available relevant documents and texts published in electronic
and print media.
Keywords: national economy, Hungarian model, Prime Minister
Viktor Orban, Hungarian Government, Transition, East Europe,
transnational corporations (TNC).

Овај рад је примљен 21. јуна 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 21.
септембра 2018. године.
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МЕРЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ВРШЊАЧКОГ
НАСИЉА У ШКОЛАМА У СРБИЈИ
Саже т ак
У раду је анализиран феномен вршњачког насиља као саставног дела живота деце у школама, с посебним освртом на
мере превенције и начине спречавања вршњачког насиља
сагледаних из различитих углова у циљу заустављања истог.
Испољавање насилничког понашања код деце је праћено
чињеницом да је оно у извесним облицима заједничко свим
друштвима и културама у свету. Пажња друштва, медија и
научне јавности за проблем вршњачког насиља постаје израженија откако је школа постала место његовог испољавања.
У оквиру излагања о факторима ризика за појаву вршњачког насиља, у раду су представљени неки од најуочљивијих
фактора, али и они који могу умањити потенцијално насиље или га пак спречити. Стога је неопходно узети у обзир
и друштвене чињенице које су довеле до повећања његове
учесталости.
Предмет истраживања овога рада су мере у циљу спречавања вршњачког насиља, а методе које се примењују у раду
су научно дескриптивна, анализа садржаја и компаративни
метод. Циљ рада је да се анализом бројних предлога и начина спречавања вршњачког насиља добијених из различитих
извора, почев од наставника, психолога, преко Министарства
просвете до родитеља и ученика, дође до одређених ставова,
као дела закључних разматрања, који би могли да допринесу
борби против овог нарастајућег проблема.
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Проблем вршњачког насиља није довољно решавати
саветима, који свакако јесу од помоћи у стварању културе
ненасиља у школама. Бројне предлоге и начине спречавања
вршњачког насиља сагледане из различитих углова потребно
је одабрати према критеријумима корисности и етичности и
потом их уградити у друштвени амбијент у коме ученици одрастају. Тек тада можемо очекивати да превентивне, као и
мере интервенције буду делотворне у погледу сузбијања и
заустављања вршњачког насиља.
Kључне речи: вршњачко насиље, образовање, фактори ризика, превенција.
1. УВОД

И

спољавање насилничког понашања код деце има веома
различите појавне облике јер на њега делују бројни фактори. Оно што је заједничко за све облике насиља деце над децом
јесте присутност у свим друштвима и различитим културама у свету, што чини ту појаву и генералним колико и специфичним предметом истраживања, због чега је у раду анализирано вршњачко
насиље као посебан облик насиља уопште.
Анализу мера у циљу спречавања насиља у школама вршимо
применом научно дескриптивне методе, анализе садржаја и
компаративног метода.
C oбзиром на комплексност теме којом рад бави, потребно ју је
сагледати са различитих аспеката - од социолошког, психолошког
до правног и безбедносног.
Један од бројних разлога отежане борбе против истог огледа
се у томе што се од стране друштва насиље у одређеној мери
прихвата као нешто неизбежно и нормално. Поред тога, у нашем
друштву неретке су ситуације где се дисциплиновање у школама
још увек врши путем физичког и понижавајућег кажњавања или
застрашивањем и сексуалним узнемиравањем, што је прихваћено
као „нормално“, све док нема некаквих видљивијих физичких
повреда. Приличан број насилних активностиу школама остаје
скривен због тога што се деца, која су жртве насиља, углавном
боје да пријаве исто, не само због могућности понављања насиља
у форми казне, већ и због стигматизације која је последично
везана за обелодањивање насилног понашања, то знатно отежава
ефикасније учешће самих ученика у борби против вршњачког
насиља.
Важно место у раду заузима пажња друштва, научне и стручне
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јавности, као и медија за проблем вршњачког насиља које је данас
све израженије, а о чему сведоче многобројни новински написи о
различитим видовима вршњачког насиља и могућностима његовог
сузбијања. Стога су предмет овог рада фактори ризика и мере
сузбијања вршњачког насиља.
Циљ рада је да се анализом бројних предлога и начина
спречавања вршњачког насиља добијених из различитих извора,
почев од наставника, психолога, преко Министарства просвете
до родитеља и ученика, дође до одређених ставова, као дела
закључних разматрања, који би могли да допринесу борби против
овог нарастајућег проблема.
2. ПОЈМОВНО - ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ ПОЈМА
НАСИЉА
Да бисмо на прави начин сагледали значење појма насиља
неопходно је постојање свести о огромном утицају који оно има
у друштвеним односима. Многи аутори су склони површном
тумачењу насиља где је оно појмљено само као примена силе јачег
над слабијима. Супротно томе, постоје и мишљења о насиљу које
није лако препознатљиво.
Анализирајући постојећу литературу издвајамо неколико
дефиниција појма насиља, како би се стекао бољи увид у значај
истраживања ове тематике. Једну од у нас најприхваћенијих
дефиниција насиља дао је Драган Симеуновић који истиче да „насиље
није проста употреба силе, већ је оно њен рад као облик људске
делатности у којој се директно или индиректно користи сила”.1
Поједини аутори сматрају да се насиље појављује кад је моћ
у опасности, те да остављено само себи оно окончава у нестанку
моћи. Из тога произилази да насиље може уништити моћ, али је
потпуно неспособно да је ствара.2 Класично одређен појам насиља
је онај који укључује противљење и отпор жртве.3
Насиље је често дефинисано и од стране институција. На
пример, Министарство просвете Републике Србије одређује насиље
као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или
невербалног понашања које за циљ има последицу у виду стварног
или потенцијалног угрожавања здравља, развоја и достојанства
детета/ученика.4
1
2
3
4

Драган Симеуновић, Теорија политике - I део, Београд, Удружење „Наука и друштво“,
2002, стр. 151.
Хана Арент, О насиљу, Нова српска политичка мисао, Београд, 2002, стр. 175.
Ivan Kuvačić, Obilje i nasilje, Naprijed, Zagreb, 1979, стр. 23.
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
у образовно - васпитним установама, Министарство просвете Републике Србије,
Београд, 2007, стр. 3.
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Чешћа класификација вршњачког насиља у теорији и
пракси јесте према интензитету истог. Подела се врши на основу
познавања контекста догађања или изјаве о конкретној ситуацији
дате од стране повређеног детета. Стога није могуће дати трајно
првенство неком од облика насиља, будући да постоје случајеви,
када се, на пример, физичко насиље не сматра озбиљнијим од
психичког повређивања.
Насиље се, према Симеуновићу, доводи у везу и са дисбалансом
моћи и снаге будући да насилник скоро никада неће напасти онога
који је по његовој процени јачи од њега. Реч је о перцепцији моћи
која је често важнија него однос реалних моћи.5
Из свега наведеног може се закључити да употреба термина
насиље обухвата широк контекст, који укључује његове бројне
облике и представља неки вид манифестације моћи „јачег/
надређеног“ над „слабијим/подређеним“.
2.1. Дефинисање вршњачког насиља
Вршњачко насиље подразумева четири вида насилничког
деловања (физичко, сексуално, психичко и емоционално насиље)
усмереног на дете/ученика, а од стране његових вршњака, које
је почињено у намери да сe једном или више пута исто повреди.6
Дакле, вршњачко насиље је сваки облик насиља који има везе са
социјалним животом ученика у школи.
Према субјекту према којем је усмерено насиље се може
поделити на три категорије: насиље усмерено ка самом себи, насиље
између особа и колективно насиље.7 Насиље се манифестује кроз
различите форме, те тако постоји и подела насилничког деловања
на: физичко, сексуално, психичко и емоционално насиље.
Најчeшће врсте насиља која су заступљена у школама су психичко/емоционално (вербално и невербално), физичко, сексуално,
социјално и електронско. У раду користимо као научнији израз
психичко насиље иако је у разним стручним, па и актима више министарстава скоро одомаћен израз психолошко насиље.8
Емоционално насиље је тешко прецизно дефинисати, будући
да су последице овог типа насиља невидљиве оку, јер су ожиљци
5
6
7
8

Драган Симеуновић, Теорија политике - I део, Београд, Удружење „Наука и друштво“,
2002, стр. 147.
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
у образовно-васпитним установама, Министарство просвете Републике Србије,
Београд, 2007, стр. 3.
Etienne Krug, Preface. In: Preventing child maltreatment: a guide to taking action and
generating evidence,. Geneva, World Health Organization, ISPCAN, 2006, стр. 8 - 9.
Види: Драган Симеуновић, Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.
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оваквог вида злостављања унутрашњи. Врло често ни сама жртва
није свесна да трпи насиље. Психичко насиље односи се на онај
вид понашања које доводи до тренутног или трајног угрожавања
психичког и емоционалног здравља и достојанства детета.9 Сматра
се да се најчешће односи на ситуације у којима није обезбеђено
сигурно и подржавајуће окружење за здрав емоционални развој
детета. Поступци који обухватају овај вид насиља су они којима
се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, уцењивање,
вређање, оговарање, подсмевање, називање погрдним именима,
исмејавање, изнуђивање, неприхватање, манипулисање, претња,
застрашивање, ограничавање слободе кретања, ускраћивање
пажње, превисоки захтеви и очекивања и слично.
Наношење психичке боли угрожавањем нечијег самопоштовања
сматра се вербалним насиљем. Врло често речи насилника могу
оставити много веће последице од, рецимо, ударца, нарочито
уколико је реч о континуираном вербалном насиљу.10
У школама психичко насиље пре свега укључује неприхватање
заслуга ученика, увредљиве примедбе на њихов рачун,
застрашивање, претње или исмејавање. Кад је реч о кажњавању оно
тако припада виду нефизичког кажњавања, али не мање суровог и
понижавајућег у односу на физичко насиље.
Социјално насиље представља искључивање неке особе (у
овом случају детета) из групних активности, причање неистина
о истој, наговарање других да се са том особом не друже,
оговарање, и друго.11 Облици испољавања ове врсте насиља су
одвајање детета од других на основу различитости, неједнакости
или неравноправности, изолација, недружење, игнорисање и
неприхватање по било којој основи.12 Вршење социјалног насиља
је увек проузроковано постојањем различитих интереса између
субјекта и објекта насиља.13 Овај тип насиља заснован је на
неједнакости моћи и снага починилаца и жртве, а манифестује се
у облику увреда, исмевања, давање деградирајућих надимака или
искључење из друштвене/социјалне групе.
9
10
11
12
13

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
у образовно - васпитним установама, Министарство просвете Републике Србије,
Београд, 2007, стр. 3.
Kеn Rigby, „What children tell us about bullying in schools“, Children Australia, 1997, 22(2),
28-34.
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
у образовно - васпитним установама, Министарство просвете Републике Србије,
Београд, 2007, стр. 4.
Тања Добрић-Бранков, Дискриминација и насиље на основу сексуалне ориентације у
оквиру вршњачких група, LABRIS, Беoград, 2010, стр. 13.
Драган Симеуновић, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије,
Београд, 2009, стр. 102.
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Физичко насиље односи се на понашање које доводи до
стварног или потенцијалног физичког повређивања детета.14
Дакле, физичко насиље представља вид физичког кажњавања које
подразумева употребу физичке силе у намери да се изазове бол
или било који степен неугодности, чак и безначајне. Пример за то
су ударање, гурање, шамарање, чупање, одузимање ствари, напад
оружјем и слично.
Физичко кажњавање не дозвољава ученицима да размишљају
трезвено и бирају исправан начин комуникације и односа са
људима, да се контролишу и реагују на сложене животне ситуације
без љутње и агресије. Овај вид кажњавања показује ученицима да
је употреба физичког насиља дозвољена, поготово ако је усмерено
на млађе по узрасту или пак на слабије. Оваква пракса доводи до
повећања броја случајева насиља и појаве нездравог окружења у
школама.
Под сексуалним насиљем подразумева се сваки вид вербалног,
гестовног или физичког контакта са сексуалним садржајем у циљу
узнемиравања или намерног наношења физичке, душевне боли
или срамоте жртви.15 Дакле, сексуално насиље јесте остваривање
или покушај остваривања сексуалног односа/активности, као и
присиљавање на учествовање у истим против воље жртве насиља.
Ово укључује силовање или покушај силовања, сексуалне понуде,
захтеве, примедбе, уцене, додиривање интимних делова тела,
присиљавање на гледање порнографских филмова, часописа, али и
присиљавање на порнографско фотографисање, и слично. То значи
да се под сексуалним насиљем подразумева било које сексуално
дело, од покушаја да се изнуди сексуална радња, али и нежељени
сексуални коментари, до чина трговине људима, или било која
радња у домену сексуалности коришћењем принуде неке особе од
стране друге особе. Овај вид насиља може произвести краткорочне
или дугорочне последице по физичко, ментално, сексуално и
репродуктивно здравље жртве.
Жртве овог типа насиља могу трпети консеквенце по њихово
сексуално и репродуктивно здравље укључујући нежељене и
трудноће под присилом, небезбедан абортус, трауматске фистуле,
полно преносиве инфекције укључујући ХИВ/AIDS,16 па чак и
смрт. Иако су најчешће жртве сексуалног и родно заснованог
14 Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
у образовно-васпитним установама, Министарство просвете Републике Србије,
Београд, 2007, стр. 3.
15 Исто.
16 Etienne Krug, Preface. In: Preventing child maltreatment: a guide to taking action and
generating evidence. Geneva, World Health Organization, ISPCAN, 2006, стр. 9.
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насиља17 особе женског пола, у овом случају девојчице, није ретко
да жртве буду и дечаци. Сексуално насиље над дечацима се сматра
посебно срамотним и често је табу тема за дискусију.
Сексуално насиље и родно засновано насиље су посебно
опасни због ризика од сексуално преносивих инфекција, а неретко
се завршава нежељеном трудноћом, што све доводи до ниског
нивоа самопоштовања жртве. Такође, оно има негативан утицај
на живот породице и најближих у окружењу жртве. Сексуално
насиље често је праћено психичким - када се жртва силовања
оптужује за кривицу, најчешће због припадности одређеном полу
или сексуалној преференцији.
Незахвално је говорити о сексуалном насиљу у школама јер су
подаци о овим случајевима јако оскудни, из разлога што ученици
углавном не пријављују такве случајеве из страха да ће бити
осуђивани од стране других ученика или околине, те да им се неће
веровати, као и због страха од освете силоватеља.
Електронско насиље или електронско силеџијство спада у
насиље преко интернета – cyberbullying, и представља „слање
или објављивање повређујућих или сурових текстова или слика
користећи Интернет или друга дигитална средства“.18 То су све
оне ситуације у којим је дете/тинејџер, посредством интернета
или мобилног телефона, изложен нападу другог детета/групе деце/
тинејџера.
Две су врсте насиља преко интернета - директан напад и
напад преко посредника. Овај други вид насиља је најопаснији
јер врло често укључује и одрасле који немају добре намере. У
литератури и у медијима се користе и други сродни називи за
термин електронско насиље, а то су: дигитално насиље, насиље
на интернету, онлајн насиље, сајбер насиље, малтретирање у
дигиталном свету и други.19
Поред ових класификација вршњачког насиља постоји и
подела према критеријуму постојања посредника на директно
и индиректно насиље.20 Директно насиље је, на пример, када
17 Родно засновано насиље може бити, на пример, физичко – где је заступљено телесно
кажњавање оних ученика који се не понашају „нормално“ или сексуално – које се
манифестује у облику сексуалног узнемиравања или сексуалног искоришћавања
ученика (ученик од стране других ученика, наставника или школског особља).
18 Драган Попадић, Насиље у школама, Институт за психологију, UNICEF, Београд, 2009,
стр. 45.
19 Добринка Кузмановић, Биљана Лајовић, Смиљана Грујић, Гордана Меденица, Дигитално
насиље – превенција и реаговање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
UNICEF, Београд, 2016, стр. 16.
20 Тања Добрић-Бранков, Дискриминација и насиље на основу сексуалне ориентације у
оквиру вршњачких група, LABRIS, Беoград, 2010, стр. 13.
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неко дете изнуди новац или ствари од другог, а индиректно када,
рецимо, група ученика преносе лажне гласине о неком другом
ученику. Дакле, директно насиље подразумева напад који насилник
испољава када се нађе „лице у лице” са жртвом. Индиректно
насиље се реализује преко треће особе или жртви иза леђа, те
је теже уочљиво. Циљ овог типа насиља јесте друштвена изолација
или искључивање неке особе из друштва, оговарање, ширење
гласина.21 Код оба типа насиља насилник може деловати сам или
заједно са групом вршњака.
Када говоримо о вршњачком насиљу, не можемо а да не
споменемо и његов енглески израз булинг (bullying).22 Термин је
скован од изведенице bully која означава особу која користи снагу
или моћ да би заплашила слабијег или му нанела некакву штету.
Реч је о модерном термину који је врло брзо прихваћен и заживео
је у стручној литератури.
Булинг се користи и као синоним за вршњачко насиље,
школско насиље, виктимизација, насилништво или силејџиство,
злостављање или малтретирање. У нашем језику, права реч за овај
термин јесте кињење.23
Према Олвеусу (Olweus), који је међу првима дао дефиницију
овог термина, „булинг“ је специфичан облик агресије као намеран
чин који се понавља од стране насилника, а одликује се неравнотежом
моћи.24 Основне карактеристике овог појма су неравнотежа моћи и
континуирана агресија. Ипак, насиље не мора бити поновљено да би
постојао булинг, посебно у оним случајевима када један инцидент
доведе до дуготрајног страха од тога да може бити поновљен.25
Мноштво примера вршњачког насиља широм света доводе
до тога да је неопходно да све чланице УН усвоје заједничку
дефиницију вршњачког насиља како би се лакше идентификовало
исто, а потом и једнако поступало у свакој земљи у складу са
правилима и законима из те области.
21 David P. Farrington, “Understanding and preventing bullying”, in: Crime and Justice ׃An
annual review of research (Eds: Tonry, M. & Morris, N.), University of Chicago Press,
Chicago, 1993, pp. 381-458.
22 За популарност овог термина заслужан је шведски психолог Дан Oлвеус (Dan Olweus)
који се од 70-их година прошлог века бави случајевима насиља у школама у којима је
дете изложено дуготрајном малтретирању од стране једног или више ученика, за шта
користи израз bullying (Olweus, 1993/1998, видети и код Попадић, 2009).
23 Тања Добрић-Бранков, Дискриминација и насиље на основу сексуалне ориентације у
оквиру вршњачких група, LABRIS, Беoград, 2010, стр. 15.
24 Dan Olweus, „Bullying at School ׃What we know and what we can do“, Blackwell, Oxford,
1993, pp. 9.
25 David P. Farrington, “Understanding and preventing bullying”, in: Crime and Justice ׃An
annual review of research (Eds: Tonry, M. & Morris, N.), University of Chicago Press,
Chicago, 1993, pp. 381-458.
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3. ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА ПОЈАВУ ВРШЊАЧКОГ
НАСИЉА
На вршњачко насиље посебно у школама утичу многобројни
фактори, укључујући неједнако разумевање насиља у различитим
културама, разлике у друштвеној и економској ситуацији, ситуацији
у породици, родна и полна разлика, као и oкружење изван школских
зидова. На пример, у различитим друштвима исте ситуације могу
се и не морају сматрати актом насиља услед специфичности
локалне културе.26
Процене Светске здравствене организације показују да је током
2002. стопа убиства деце била двоструко већа у оним земљама које
имају ниску стопу примања за разлику од оних земаља са високим
приходима – на узорку од сто хиљада становника износи 2,58 према
1,21. Највећа стопа убистава је забележена међу адолесцентима –
посебно дечака у узрасту 15 - 17 година, као и деце до 4 године.27
Према овом истраживању дошло се до чињеница да су млађа деца
највише изложена ризику од физичког насиља, док су сексуалном
насиљу углавном изложена деца у пубертету или адолесценцији.
Такође, дечаци су више изложени физичком насиљу, док се
девојчице више суочавају са ризиком од сексуалног насиља,
присилне проституције или занемаривања.28
Насилници су чешће дечаци него девојчице, с тим да је
неопходно нагласити да је насиље девојчица теже открити, јер се
насилне девојчице углавном користе срачунатим и мање уочљивим
средствима злостављања, попут оговарања, клеветања, али и
манипулисањем пријатељским односима у разреду као што је, на
пример, отимањем девојчици „најбоље пријатељице“.29
У неким студијама открива се да су одређене групе деце
подложније насиљу – као што су деца са инвалидитетом, деца која
су део мањинских или других маргинализованих група, затим деца
која су у сукобу са законом, „деца са улице“, деца избеглица или
расељених лица.
Школе у многим балканским земљама су, према мишљењу
Драгана Симеуновића, постале опасна места за децу, у којима
26 Види: Тања Недимовић, Миклош Биро, „Фактори ризика за појаву вршњачког насиља у
основним школама“, Примењена психологија, Нови Сад, 2011/3, 229-244.
27 Светска здравствена организација (WHO, 2006) подржала је рад за Студију УН о насиљу
над децом у којој су изнете глобалне процене последица по здравље због насиља над
децом.
28 Etienne G. Krug, World Report on Violence and Health, World Health Organization, Geneva,
2002, pp. 3.
29 Dan Olweus, Nasilje među djecom u školi - što znamo i što možemo učiniti, Školska knjiga,
Zagreb, 1998, str. 65.
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„чак 90% младих насилних делинквената потиче из целовитих
породица“, за разлику од развијених земаља Запада где је примећено
да висок проценат младих делинквената - насилника потиче из
разорених домова, што доводи до закључка да изгледа да „проблем
није у нецеловитости породице, већ у њеној дисфункционалности
и губитку ауторитета“.30
Наведени фактори представљају само неке од најзаступљенијих
и најуочљивијих који повећавају подложност деце насиљу.
Међутим, постоје и они фактори који могу умањити потенцијално
насиље, али и спречити га. Један од најважнијих фактора овог типа
јесте стабилна породица у којој дете одраста и која му представља
заштиту и одбрамбени механизам у било којој ситуацији да се нађе.
У поменутом истраживању Светске здравствене организације
утврдило се неколико фактора који побољшавају степен
издржљивости код деце која су претрпела неки вид насиља. Ти
фактори су безбедна приврженост неком одраслом члану породице,
топао и пун подршке однос са родитељем који подржава дете или
са оба родитеља, као и са вршњацима који важе за примерну децу.31
Једно од истраживања указало је да су неки од узрока
насилничог понашања ученика у школи, поред оних који се односе
на садржаје и методе рада у школи уочљиви у одређеном степену
занемаривања васпитне функције школе као институције друштва,
фокусирању дела наставничког кадра само на одређену област
образовања, недовољном познавању вештине комуницирања
од стране наставника, оскудном коришћењу могућих поступака
дисциплиновања ученика и често неадекватном санкционисању
неприхватљивог понашања – што се врло често огледа у виду
смањења оцене из свог предмета, и на крају мањкавом степену
самокритичности, тј. избегавању преузимања одговорности на
себе за лошу ситуацију - што је карактеристично и за ученике и за
наставнике у образовно - васпитном систему.32
Када вршњачко насиље овлада у школама, ученици почињу
да носе оружје, а насиље и инциденти се повећавају. Поједини
ученици то раде због претњи другим ученицима или једноставно
због тога што се у окружењу у којем живе, оружје или нож
сматрају прихватљивим средством за решавање конфликтних
30 Dragan Simeunović, „The Violence as Social Pathology of Young People in the Balkans“
(125-130), u: Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, (ur. Ignjatović, Đ),
Pravni fakultet, Beograd, 2008, str. 129.
31 Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence, World
Health Organization (WHO), ISPCAN, Geneva, 2006, pp. 16.
32 Бранка Савовић, „Дисциплински проблеми у основној и средњој школи: мишљења
наставника“, Зборник Института за педагошка истраживања, Београд, 2002, бр. 34,
стр. 268.
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ситуација и проблема. Управо је узрок оваквог и било којег другог
облика вршњачког насиља присутност истог свуда око нас, почев
од медија. Деца кроз различите садржаје у медијима увиђају да се
насиљем може брже савладати неки проблем и постати победник.
Медији се налазе на трећем месту као извор који утиче на
формирање ставова деце, одмах после породице и друштвеног
окружења. Разматрајући утицај медија на насиље младих Драган
Симеуновић прави разлику између „старих“ и „нових“ медија, тако
што у „старе“ медије сврстава књиге, новине, магазине, филмове,
радио, аудио и видео записе и „broadcast television“ блиске
претходним генерацијама, док „новим“ медијима назива кабловске
тв канале, видео игрице, електронску штампу, дигитални видео,
web 2.0 и web 3.0.33
Деца проводе највише свог слободног времена посматрајући
телевизију и користећи компјутер, односно интернет, често
конзумирајући садржаје који већином нису прилагођени њиховом
узрасту, између осталог и зато што су испуњени многобројним
сценама насиља. Стога можемо констатовати да утицај медија на
децу најчешће производи негативне ефекте.
На то указује и чињеница да данашња деца губе осећај да
праве разлику између реалног и виртуелног, што је резултирало
тиме да она врло често опонашају сцене чак и најгорег насиља
чијом дистрибуцијом, преко мобилних телефона и видео клипова,
намеравају да изађу из анонимности. То је довело до поражавајућег
податка да се чак једна трећина младих плаши неког из школе,
односно да 65% деце у школи једном у три месеца доживи неки
облик насиља.34
Дакле, постоје многобројни фактори ризика за насиље код деце,
које ћемо свести на четири најзначајнија - породично окружење,
утицај вршњака, утицај медија и карактеристике друштва (систем
вредности, уверења, традиција, менталитет заједнице и др).35

33 Dragan Simeunović, „Violence in the “Old” (Paper Press, Television, Web 1.0) Media and the
New Media (Electronic Press, Digital Video, Web 2.0) in Serbia“, The Review of International
Affairs (34-48). Vol. LXII, No. 1143, The Institute of International Politics and Economics,
Belgrade, 2011, pp. 38-39.
34 Станислава Вучковић, „Школа без насиља“, Демократски политички форум - Омладина
и насиље, Београд, 2009, у: Насиље и превенција као метод институционалног
третмана малолетних преступника. (Делибашић, М), докторска дисертација, Факултет
политичких наука, Београд, 2016.
35 Драгана Коруга, Биљана Лајовић, Мирјана Тркуља, чланице Стручног тима програма
„Школа без насиља“, Шта је данас било у школи? – Приручник за родитеље, УНИЦЕФ,
Београд, 2008, стр. 23.
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4. КАКО ЗАУСТАВИТИ ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ У
ШКОЛАМА
Зауставити насиље у школама није нимало једноставан задатак.
Владе великог броја земаља, као и међународне организације,
успоставиле су многобројне иницијативе како би се спречило,
али и зауставило насиље над децом. Конвенција УН о правима
детета ратификована је од стране сто деведесет и две државе.
Уз ову Конвенцију, ратификовани су и бројни протоколи од којих
је важно споменути Опциони протокол о продаји деце, дечијој
проституцији и дечијој порнографији.
У већини држава, надлежни који се баве насиљем над децом
усредсређени су на сексуално и физичко насиље, а да, при том, не
обраћају нарочиту пажњу на психичко насиље. Важно је нагласити
да се скоро сваки вид насиља над децом може спречити, ако се
правовремено реагује на исто.
Потребно је изградити свеобухватни програм, након детаљно
извршених анализа, тако да држава може да спроводи политику
у складу са истим, како би се правовремено утицало на факторе
који подстичу насиље. Мере превенције вршњачког насиља треба
започети са спровођењем још у предшколском стадијуму, како би
се на време код деце развили обрасци друштвеног понашања који
воде међусобном разумевању.
Насиље над децом повезано је с променљивим друштвеним
односимa, али и штетним последицама које оно производи, како
на личном, тако и на друштвеном плану, а сложеност тог односа
довели су до развоја и усавршавања низа стратегија и програма
усмерених на његово спречавање и сузбијањe.36
Анализирајући литературу везану за ову тематику усвојили смо
поделу превенције која разликује примарну, секундарну и терцијалну
превенцију.37 Под примарном превенцијом подразумевају се активности усмерене на предупређивање неке нежељене појаве. Секундарна превенција подразумева интервенције намењене особама код
којих је дошло до манифестације проблема, те је код истих постављена „дијагноза“. Терцијална превенција обухвата продужене интервенције усмерене на предупређивање рецидива, односно посттретманску
заштиту. Према савременом систему класификације, све превентивне
36 Милан Ђ. Делибашић, Насиље и превенција као метод институционалног третмана
малолетних преступника, докторска дисертација, Факултет политичких наука, Београд,
2016, стр. 12.
37 Бранислава Поповић-Ћитић, Весна Жунић-Павловић, Превенција преступништва деце
и младих, Министарство просвете и спорта, Педагошко друштво Србије, Београд, 2005,
стр. 13 - 14.
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активности могу се разврстати у три основне категорије које одговарају ранијој подели превенције, а то су: универзална превенција,
селективна превенција и индикована превенција Универзална превенција подразумева примену превентивних мера према свеукупној
популацији без обзира на ризичне факторе сваке особе понаособ који
могу проузроковати насилно понашање. Основни циљ ове врсте превенције јесте редуковање општих ризичних фактора, као и подстицање просоцијалних облика понашања, тако да се смањи вероватноћа
јављања насилничког понашања на нивоу целокупне популације.
Селективна превенција укључује примену превентивних
програма на издвојене специфичне подгрупе опште популације,
с циљем да се смање негативни ефекти специфичних ризичних
фактора који делују на нивоу средине или вршњачке групе.
Индикована превенција инклудира примену превентивних
програма према појединцима - ученицима, код којих постоји висок
потенцијал спремности да изврше, или већ јесу починили неки акт
насилничког понашања. Код овог вида превенције делатности које
се предузимају имају за циљ ограничење личних предиспозиција
ученика које указују на неадекватно понашање.
Наведени облици превенције примењују се у раду образовно
- васпитних установа. Како је циљ овог рада да допринесе
предупређивању испољавања насилничког понашања и појаве
виктимизације38 у школама и остваре повољни услови за здрав
развој свих ученика, под превенцијом подразумевамо све оне мере
и активности које се у школи предузимају у складу са наведеним
циљем. Под интервентним мерама супсумира се предузимање таквих
мера како би се деловало на ученике који су већ испољили насилничко
понашање у циљу ресоцијализације таквих ученика, разрешавања
конфликата и пружања подршке жртвама вршњачког насиља.
Да се ради на повећању свести друштва у Србији о вршњачком
насиљу говори и чињеница да је у скорије време одржано више
научних скупова и конференција на ту тему. На првој и другој
конференцији о вршњачком насиљу организованој 2017. у оквиру
пројекта „Друг није мета“ указано је на то да је свако четврто дете
жртва дигиталног насиља, али и да свако четврто дете учествује у
неком облику насиља.39
Како би се зауставило вршњачко насиље важно је да постоји
пораст свести друштва о истом да би се на време препознао неки
38 Виктимизација је термин који означава трпљење насиља у којем одређене особе постају
жртве истог.
Виктимизација се схвата као болно искуство и искуство социјалног искључивања од стране
вршњака које је повезано с неприлагођеношћу у друштву (Hawker & Boulton, 2000).
39 „Stop vršnjačkom nasilju, Drug nije meta“, SrbijaDanas.com, 2018.
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од његових облика. Да би се повређујуће поступање предупредило,
санкционисало и зауставило, неопходно је да постоји добра
сарадња окружења жртве насиља, почев од наставника, родитеља,
школских психолога, преко Министарства просвете, до самих
ученика.

4.1. Приступ проблему из угла наставника
Наставницима на располагању стоје бројни механизми
превенције да би се предупредило вршњачко насиље, као што су
тематска предавања, тренинг социјалних вештина, ваннаставне
активности, менторство, вршњачка медијација, и други.40
Тематска предавања усмерена су ка унапређењу знања
и обавештености циљне популације - наставника, ученика и
родитеља, о различитим облицима насилничког понашања. Овакав
вид предавања треба да буде предмет групне дискусије, те је
пожељно и ангажовање експерата из локалне заједнице (специјални
педагози, лекари, полицајци, психијатри), у зависности од теме.
Тренинг социјалних вештина има подесни значај, чија мера
се искључиво реализује од стране наставника или стручних
сарадника школе, с циљем унапређења социјалних и емоционалних
компетенција деце и ученика. Управо се оваквим видом залагања
наставника и стручних сарадника тежи помоћи ученицима да
науче да препознају и процене опасности и намере других, тако
да развију вештине за решавање проблема које су значајне као што
су асертивност, когнитивна дистанца, подршка пријатеља и друге.
Ефикасност ваннаставних активности зависи од врсте и
квалитета понуђених садржаја. Што су ваннаставне активности
занимљивије, ученици ће чешће своје слободно време искористити
да, на креативан начин и кроз дружење са својим вршњацима,
изграђују прихватљиве друштвене стилове понашања.
За ниже разреде основне школе наставницима су на
располагању бројне вежбе активног учења, потом рада у групи
тако да се ученици усмере на решавање проблема насилник –
жртва, те да се организују дискусије на нивоу разреда. Све ово
ученицима олакшава стицање социјалних вештина врло корисних
у ублажавању и превенцији агресије и насиља.
Менторство као мера односи се на индивидуални рад наставника
са оним ученицима код којих је препознат висок ниво ризика за
40 Драгана Коруга, Биљана Лајовић, Мирјана Тркуља, чланице Стручног тима програма
„Школа без насиља“, Шта је данас било у школи? – Приручник за родитеље, УНИЦЕФ,
Београд, 2008, стр. 39.
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испољавање потенцијалног насилничког понашања. Како би овај
вид мере био успешно реализован, наставник треба да препозна
који је најадекватнији начин опхођења са ученицима. Управо се
кроз адекватну комуникацију то остварује, ако се она спроводи тако
да се уважава личност ученика и подстиче га на сарадњу. Како би
ова мера имала позитиван исход потребно је да сукобљене стране
прихвате правила понашања, али и, што је најважније, особу –
вршњака, који ће посредовати у разрешењу спора. Посредовање се,
наравно, изводи уз присуство наставника као главног медијатора.
Физичка присутност наставника током вршења разних
активности ученика врло је корисна као превентивна мера у
сузбијању вршњачког насиља. Сматра се да до насиља ређе долази
уколико су наставници присутни, како на одморима, тако и на
другим ваннаставним активностима, јер могу да брзо интервенишу
или прекину неки вид вршњачког насиља, уколико до њега дође.
Наставници треба да обрате нарочиту пажњу на ивичне делове
игралишта, али и скровитије делове школског дворишта, као и на
свлачионице.
Стога је важно превентивно предузети одређене мере
како би се предупредило потенцијално насиље у школама и
школским двориштима. У складу са тим од великог значаја је
адекватно осветљење у школама и двориштима, затим учестало
обилажење школских установа и дворишта од стране полицијских
службеника, и што је још важније, примена мера физичко техничког обезбеђења.
У циљу смањења школског насиља, Олвеус је спровео посебно
истраживање у Бергену, познатије као „Бергенска студија“, у коме
је детаљније сагледан однос насилник – жртва, са око две и по
хиљаде дечака и девојчица од 10 до 15 година из 28 основних и
14 средњих школа, уз учешће и наставника - њих око 400, као и
приближно хиљаду родитеља. На једно од питања из студије о
томе колико често наставници узимају учешће у разрешавању
сукоба међу ученицима и колико често помажу злостављаној деци,
одговорено је да је око 40% злостављаних ученика у основним
школама и скоро 60% у нижим разредима средњих школа изјавило
да су наставници покушали „зауставити“ насиље само „понекад“
или „готово никада“, док је приближно 65% злостављаних ученика
у основним школама и готово 85% у нижим разредима средњих
школа рекло да разредни старешина није разговарао са њима о
насилништву.
Из наведеног истраживања, можемо констатовати да је нужна
већа укљученост наставника у свакодневни живот појединца/
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ученика, на начин да се ђаци осећају заштићеним и сигурним,
као и да се оствари ближи однос заснован на узајамном поверењу.
Стога је важно испољавање веће заинтересованости наставника за
своје ученике.
За наставнике у школама треба да буде императив у борби
против вршњачког насиља овладавање методама мирног решавања
конфликтних ситуација. На пример, помоћу техника медијације
ученици се могу обучити како да се понашају када се нађу у некој
конфликтној ситуацији.
Стога се наставницима сугерише да кроз разне радионице
врше упознавање ученика са људским правима и правима детета,
пре свега путем разговора, дискусија, играња различитих улога,
али и уз помоћ играних програма и представа – најбоље на примеру
немилих школских догађаја, тако да ученици могу да анализирају
своје знање о људским правима и примене их на стварне услове
живота у оквиру своје школе и заједнице. Пожељно је подстаћи
ученике да заједно напишу кодекс понашања, како би се анализирало
на који начин они доживљавају своја права и дужности, на основу
чега се може конципирати заједнички нацрт правила којих треба да
се придржавају и ученици, али и наставници и остали запослени у
школским установама.
4.2. Приступ проблему из угла психолога/педагога
Психолози сматрају да не треба изоловати насилнике, као ни
децу над којом се врши насиље од друге деце, како би се проблем
решио, него упућују да са таквом децом треба да раде наставници
који представљају модел понашања на који треба да се угледају.
Код разрешавања међусобних конфликата, психолози најчешће
предлажу примену мере вршњачке медијације. Подучавањем
ученика методама преговарања може им се помоћи да одреде
суштину конфликта/сукоба и дођу до разумног решења настале
ситуације.
Са становишта стручњака узрок неког од насилничких
понашања може се наћи у најужем кругу детета, почев од начина
васпитања у породици, па до тога да деца често опонашају научено
понашање од родитеља, наставника, али и других ученика, те се
тако насиље спроводи захваљујући неравнотежи моћи између
страна у сукобу, било материјалне или физичке природе.
Владета Јеротић сматра да је васпитање деце у породици тежак
и одговоран задатак, који постаје мучан, а понекад и нерешив
када родитељи остану на једном детету, јер неминовно долази до
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размажености детета. Он даље потврђује ставове педагога да су две
главне и најчешће грешке родитеља у васпитању деце претерано
мажење и претерана строгост према детету.41
Родитељима, али и наставницима се саветује да пажљиво
проматрају дете/ученика, и указују на поједине знаке који говоре
да је дете изложено насиљу у школи. Неки од њих су следећи:
дете мења понашање, оштро одговара на питања, мокри у кревету/
има ноћне море, мења уобичајени пут кретања до школе и натраг,
наглих је реакција, касни у школу/касно излази из школе, има
огреботине и модрице или поцепану одећу, заборавно/одсутно је,
књиге и личне ствари му „нестају“, боји се изненадних звукова/
мрака/физичког контакта, нервозно је/гризе нокте, школски успех
слаби, тражи додатни новац за џепарац, и слично.42
Дакле, иако је кажњавање важно да би ученици увидели како
се санкционише вршење насиља, наставници би ипак требали да
првенствено обрате пажњу на превентивне активности да до истог
не би дошло. Неке од таквих активности су развијање социјалних
вештина, јачање емпатије, као и вежбе контроле агресије и беса,
што сматрају стручњаци као изузетно делотворно за сузбијање
насиља код насилних ученика.
4.3. Приступ проблему из угла Министарства просвете
Републике Србије
Република Србија обавезала се да ће поштовати одредбе
Конвенције Уједињених нација о правима детета (1989)
доношењем Закона о ратификацији Конвенције УН о правима
детета.43 Сходно томе Законом о основама система образовања и
васпитања44 дефинисано је у члану 95 да се права детета и ученика
остварују у складу са потврђеним међународним уговорима, те да
је установа дужна да обезбеди њихову примену.
Поред Националне конвенције о правима детета, Република
Србија је потписала још два међународна документа у области
заштите деце од насиља, а то су: Миленијумски циљеви развоја из
2002. године и Свет по мери деце из исте године.45 Поред овог,
41 Владета Јеротић, „Психолошко тумачење Вукових пословица – Ако ми желиш добро, не
хвали ме“, Политика, 2017, стр. 7.
42 Драган Попадић, Насиље у школама, Институт за психологију, UNICEF, Београд, 2009,
стр. 117.
43 Видети: Службени лист СФРЈ, додатак: Међународни уговори, бр. 15/90; Службени
лист СРЈ, додатак: Међународни уговори, бр. 4/96 и 2/97.
44 Видети: Службени гласник РС, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05.
45 Драгана Коруга, Биљана Лајовић, Мирјана Тркуља, чланице Стручног тима програма
„Школа без насиља“, Шта је данас било у школи? – Приручник за родитеље, УНИЦЕФ,
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потребно је навести и прописе наше државе који уређују питање
заштите деце од различитих облика насиља, као што су: Национални
план акције за децу који је донет 2004. године, а важи за период до
2015, као и Општи протокол за заштиту деце од злостављања
и занемаривања, који је усвојен 2005. године, а израђен је како
би се реализовао један од посебних циљева Националног плана
акције за децу – формирање међуресорне мреже за заштиту деце
од злостављања, занемаривања и насиља. Затим, ту спадају и Закон
о основама система образовања и васпитања из 2003. и 2004.
године, Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од
насиља из 2008. године, и други.
Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања
и занемаривања у образовно - васпитним установама, донет
је од стране Министарства просвете Републике Србије 2007.
године. У њему су детаљније прописани интерни поступци
у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања и
занемаривања, као и оквир за превентивне активности који води ка
унапређењу стандарда за заштиту деце. Осим Посебног протокола
Министарство просвете је 2009. године донело и Оквирни акциони
план за превенцију насиља у образовно - васпитним установама,
у коме су дефинисане улоге и одговорности у сузбијању насиља.
Програм „Школа без насиља“ отпочео се реализовати од
школске 2005/06. године, под патронатом Министарства просвете
Републике Србије, уз стручну и финансијску помоћ УНИЦЕФ-а,
као и уз сарадњу са Министарством здравља, Министарством рада
и социјалне политике, Саветом за права детета Владе Републике
Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања,
Министарством унутрашњих послова и Министарством омладине
и спорта.46 Овај програм обухвата 18.000 запослених у школама
и 230.000 ученика, са више од 273 школе у 90 места у Србији. Да
би добила плакету, школа пролази процес процене безбедности
школског окружења. Процена безбедности школског окружења,
која следи након реализације овог програма представља процес
евалуације испуњености стандарда квалитета образовно васпитних
установа.47
У истраживању „Школа без насиља“ у Републици Србији,
подаци до којих се дошло јасно указују да међу децом која су била
жртве више од половине (55%) није затражило помоћ од стране
наставника, док отприлике половина (47%) оних који су се обратили
Београд, 2008, стр. 43.
46 Драган Попадић, Дијана Плут, Зоран Павловић, Насиље у школама Србије – Анализа
стања од 2006. до 2013, Институт за психологију, UNICEF, Београд, 2014, стр. 41.
47 Школа без насиља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, UNICEF.
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наставницима, каже да су им наставници помогли, а трећина њих
(35%) - да су наставници покушали да им помогну али без успеха, и
отприлике сваки пети испитаник (18%) изјаснио се да наставници
нису баш ништа предузели како би помогли жртви. Из наведеног,
водећи се овим истраживањем, може се констатовати да је свега
21% угрожених ученика добило помоћ од стране наставника.48
Истраживање као саставни део пројекта „Моја школа - школа
без насиља“ које је спроведено 2006. године над 26.628 ученика
од трећег до осмог разреда педесет основних школа широм
Србије, уз помоћ упитника, реализовано је првенствено у циљу
нормирања заступљености насиља у основним школама. Резултати
истраживања указали су на то да је 65,3% ученика, у периоду од
три месеца, доживело неки облик вршњачког насиља. Како су
испитаници навели, најчешћи облици вршњачког насиља били су:
вређање - 45,6% и сплеткарење - 32,6%.49
Школе у Републици Србији, као и у многим другим земљама,
обавезане су Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у образовно - васпитним
установама да направе годишњи програм реаговања у случају
насиља. У овом протоколу се, између осталог, наводе кораци којих
се приликом интервенције наставници и други запослени у школама
морају придржавати: уочавање насилне епизоде, моментална
и одлучна интервенција којом се насиље прекида, смиривање
ситуације што обично подразумева разговор са жртвом и пружање
помоћи, разговор са насилником, предузимање додатних акција у
зависности од тежине насиља и консултација са другим установама
или стручњацима, и најзад, праћење ефеката примењених мера.50
Посебни протокол прописује да се превентивне активности
образовно - васпитне установе креирају у складу са анализом
стања, као и увидом у присутност насиља у датој средини, што
се чини на основу фреквентности инцидентних ситуација и броја
пријава насиља, заступљености различитих врста насиља, броја
повреда и на основу сигурности објеката и дворишта.
Према члану 81. Закона о основама система образовања
и васпитања51 наводи се да је образовно - васпитна установа у
48 Драган Попадић, Насиље у школама, Институт за психологију, UNICEF, Београд, 2009,
стр. 176.
49 Драган Попадић, Дијана Плут, „Насиље у основним школама у Србији - облици и
учесталост“, Психологија 40 (2), Београд, 2007, стр. 309.
50 Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
у образовно-васпитним установама, Министарство просвете Републике Србије,
Београд, 2007, стр. 13-16.
51 Видети: Службени гласник РС, бр. 72/2009. Доступно на: www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/.../Pravilnik_o_protokolu_postupanja_1.doc.

- 157 -

Мирослава Глигорић

МЕРЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ВРШЊАЧКОГ...

обавези да на основу Посебног протокола у Годишњем програму
рада дефинише Програм заштите деце/ученика од насиља, као и да
оформи Тим за заштиту деце/ученика од насиља.
У Приручнику за примену Посебног протокола за заштиту
деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
образовно - васпитним установама налазе се бројне превентивне
мере. Код једне од тих мера - дефинисање правила понашања и
обезбеђивање механизама за њихово поштовање, и сами ученици,
поред наставника, учествују у њеном дефинисању и праћењу
примене истог преко ученичког парламента и вршњачког тима.
Директор има одговорност да у случају кршења ових правила
понашања покрене одговарајуће поступке - од опомене, надокнаде
штете до казни и санкција према таквим ученицима.52
У споменутом Приручнику за примену Посебног протокола
посебно је наглашен значај успостављања и унутрашње заштитне
мреже, што подразумева дефинисање улога и одговорности свих
запослених и деце у установи у оквиру прописаних корака. Тако је
установа дужна да одреди ко, када и на који начин интервенише и
делује у различитим ситуацијама насилничког понашања. Водећи
се овим Приручником све насилничке ситуације у образовно васпитним установама подељене су у три категорије, а на основу
њих и одређени субјекти који могу интервенисати у решавању
истих.53 У околностима када се доноси одлука које интервентне
мере ће бити примењене, наставници према Приручнику треба
најпре да процене у ком контексту се вршњачко насиље одвија.
Стога, активности наставника треба да буду усмерене и према
деци која нису на директан начин укључена у насиље јер је
улога наставника да подстиче ову децу да пријаве или одреагују
у одређеним ситуацијама вршњачко насиље, веома важна. На
тај начин је могуће предупредити насиље, али и зауставити га у
почетном стадијуму, пре његове ескалације.
Поред наведених нормативно – правних аката, потребно
је поменути и Правилник о протоколу поступања у установи
у одговору на насиље и занемаривање из 2010, а који дефинише
насиље и злостављање као сваки облик учињеног – једном или
више пута, понављаног вербалног или невербалног понашања
које као последицу има стварно или потенцијално угрожавање
здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика,
52 Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Министарство
просвете Републике Србије, Београд, 2009, стр. 23-24.
53 Исто, стр. 26.
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али и запосленог.54 У овој дефиницији, чини се, не постоји
јасна дистинкција између насиља и злостављања. Ипак, овим
правилником детаљније се прописују садржаји и начини спровођења
превентивних и интервентних активности, потом услови и начини
за процену ризика, као и начини заштите од насиља, злостављања и
занемаривања, као праћење ефеката предузетих мера и активности.
У Приручнику за примену посебног протокола (2009) и у
Правилнику о протоколу по ступања у установи у одговору у на
насиље, злостављање и занемаривање (2010) облици насиља су по
својој озбиљности сврстани у три нивоа, а подела зависи од конкретне
ситуације, односно од тежине почињеног насилничког акта.
У први ниво спадају случајеви физичког насиља, као што
су ударање чврга, гуркање, намерно саплитање, али и случајеви
емоционалног/психичког насиља, као што су
подсмевање,
омаловажавање, имитирање или ругање. Под други ниво сврстани
су облици физичког насиља – шамарање, ударање, цепање одела,
отимање и уништавање имовине, као и облици психичког насиља
– уцењивање, претње или забрана комуникације. Трећи ниво
укључује следеће облике физичког насиља: туча, дављење, напади
неким оружјем или ножем, као и следеће облике емоционалног
насиља: застрашивање, рекетирање, уцењивање, и слично.55
Сматрамо да је, поред наведених активности од стране
Министарства просвете у циљу спречавања и заустављања
вршњачког насиља, неопходно учесталије реализовање већег броја
пројеката и емпиријских истраживања о истом.
4.4. Приступ проблему из угла родитеља
Да би се вршњачко насиље препознало и предупредило,
неопходно је да родитељи навикну дете да им свакодневно
саопштава дешавања у школи, која се односе на то какви су му
другови и другарице, како се међусобно опходе, о чему причају, како
се играју, и слично. Тако, родитељи могу да стекну увид да ли им
је дете на било који начин малтретирано. Уколико препознају неки
облик насиља морају га пријавити, најпре разредном старешини,
који даље треба да реагује у зависности од тежине проблема. Стога
је важно да постоји добра сарадња између родитеља и наставника.56
54 Видети: Службени гласник РС, бр. 72/09. Доступно на: www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/.../Pravilnik_o_protokolu_postupanja_1.doc.
55 Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Министарство
просвете Републике Србије, Београд, 2009, стр. 28 - 29.
56 Драгана Коруга, Биљана Лајовић, Мирјана Тркуља, чланице Стручног тима програма
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Уколико школа одлучи да повећа мере за сузбијање насиља,
треба да обавести родитеље о томе и позове их на сарадњу. На тај
начин комуникација између наставника и родитеља резултираће
тиме да ће наставници обратити више пажње, чак и на релативно
блаже случајеве насилничког понашања, а родитељи, ако сумњају
да им је дете злостављано или ако оно злоставља другу децу, да
имају слободу да скрену пажњу наставницима на то.57
Јако је важно да родитељи препознају разлику између
насилничког и агресивног понашања и у складу с тим да реагују
на адекватан начин. Основна разлика између ова два појма јесте
што насилничко понашање увек укључује намерно наношење
боли, док то није случај са агресивним понашањем код којег се оно
углавном испољава као одбрана или неконтролисана реакција на
неко искуство/проблем.58 Стога је неопходно да родитељи уче децу
од најраније младости да контролишу своју агресивност.
Можда је потребно јавност чешће подсећати на трагедију
која је уздрмала Србију када је пре шест година, дечак из Ниша,
Алекса Јанковић, извршио самоубиство скоком са трећег спрата
зграде?! Наиме, узрок овоме је то што је дечак дужи временски
период трпео насиље од стране пар ученика исте школе које је
кулминирало физичким злостављањем при којем је добио бројне
преломе и потрес мозга. Родитељи малог Алексе уложили су
велике напоре да спрече да се нешто слично не догоди још неком
детету, тако што су наставили да апелују државним институцијама
да усвоје такозвани „Алексин закон“, који је ушао у скупштинску
процедуру, но нажалост, даље од тога се ништа није помакло.
Бројна истраживања указују да су деца/ученици много
свеснији проблема које узрокује вршњачко насиље него родитељи
или наставници, те је врло значајно да се одрасли више укључе у
решавање истог, најпре из разлога што самим својим присуством
утичу на његово смањење. Насиље се не може зауставити уколико
се не ангажују сви, а понајвише родитељи који треба да свакодневно
разговарају са својим дететом и озбиљно схвате сваки наговештај
проблема, тако што га неће критиковати, већ показати емпатију.
Штавише, родитељи треба да утичу на дете учећи га, од
најраније младости, уздржавању од насилничког понашања, тако
„Школа без насиља“, Шта је данас било у школи? – Приручник за родитеље, УНИЦЕФ,
Београд, 2008, стр. 16-18.
57 Dan Olweus, Nasilje među djecom u školi - što znamo i što možemo učiniti, Školska knjiga,
Zagreb, 1998, str. 32.
58 Види: Драган Попадић, Насиље у школама, Институт за психологију, UNICEF, Београд,
2009.
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што ће га, на пример: учити да верује у себе, навести га да схвати
како његови поступци утичу на друге, пратити шта дете ради,
помоћи му да успоставља пријатељства, и слично. Одрасли треба
да буду пример детету, те да му покажу личним примером да се
и пријатна и непријатна осећања могу испољавати на друштвено
прихватљив начин. Тиме се улога родитеља у сузбијању вршњачког
насиља, шири са доброг васпитања детета и на превенцију насиља.
4.5. Приступ проблему из угла ученика
Иако су у овом раду, на последњем месту обрађени ставови
ученика о начинима заустављања вршњачког насиља, то не
значи да су мање важни од претходних наведених приступа овом
проблему. Напротив, овај угао посматрања је вероватно најважнији
и најкориснији, будући да су управо ученици потенцијалне жртве,
а неки од њих, нажалост, и истинске жртве вршњачког насиља, те
су најпозванији да учествују у решавању овог растућег проблема.
Наиме, према једном од истраживања, ученици адолесцентског
узраста је требало да изаберу коју особину је најпожељније
да наставник поседује. Понуђене особине биле су: спољне
карактеристике наставника - да је уредан, не поклања пажњу свом
разреду, да има јасан и разговетан глас; особине као предавача
- да добро објашњава градиво, занимљиво излаже градиво;
општељудске особине - да је искрен, самокритичан, реалан; и однос
према ученику - да воли ученике, да стрпљиво саслуша ученике,
подједнак је према свим ученицима. Резултати истраживања су
показали да су адолесценти већином, као најпожељније особине
наставника, навели оне особине које се односе на испољавање
односа између наставника и ученика, тачније да је добар наставник,
по њима, онај који има поверења у ученике, као и они у њега, и који
све ученике третира подједнако, тако да сваког ученика стрпљиво
саслуша са једнаком пажњом.59
Нажалост, овакве карактеристике наставници ретко поседују,
те се степен поверења и повезаности између ученика и наставника
не остварује тако често. Ученици најчешће имају замерке на
наставнике да немају довољно емпатије у вези са њиховим
страховима и опасностима у којим се нађу. Стога се и не одлучују
да затраже помоћ од наставника, будући да се исти, углавном, не
постављају заштитнички.
59 Данијела С. Петровић, Конфликти у вршњачким односима на адолесцентском узрасту:
карактеристике и ефекти, докторска дисертација, Филозофски факултет, Београд,
2007, стр. 98.
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Бројни новински натписи сведоче о порасту вршњачког
насиља, чиме се скреће пажња друштва, медија и научне јавности
на проблем насилничког понашања у школама, које је у данашње
време све израженије. Навешћемо само неке од бројних написа у
медијима: „Ученик првог разреда претио вршњацима ножем“, „У
школи сам био џак за бокс, а онда је све постало горе“, „Ученик
претукао бившу девојку после часа“, и бројни други. Како медији
преносе, две трећине школске деце у Србији биле су бар једном
жртве вршњачког насиља, а од тога у 85% случајева жртви насиља
није нико помогао60 (Блиц, 2015).
На овом месту, потребно је истаћи да је улога ученика у
спречавању вршњачког насиља веома значајна, јер се сматра да
су они најсвеснији овог проблема и најпозванији да помогну
у решавању истог, будући да је свако друго дете доживело
неки облик насиља. Стога, улога ученика може бити у облику
система вршњачке подршке, али и ране интервенције. У вези
са тим, важно је подстаћи ученике да међусобно усвајају
сараднички/групни приступ, кроз разне обуке и активности, као
што су вршњачка медијација, саветовање, слушање, решавање
конфликата, и слично. Дакле, таквим приступима, ученици
уче да раде заједно и повећавају ниво сарадничког понашања
заснованог на поверењу.
5. СВРХА ОБРАЗОВАЊА У СПРЕЧАВАЊУ
ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА
Два документа - Универзална декларација о људским правима
и Конвенција о људским правима детета, указују на право сваке
особе на образовање и право сваког детета да расте у безбедном
окружењу. Стога је важно да се разговара са ученицима о овим, али
и другим актима из те области и да се формулише на који начин
ученици могу да стану у заштиту својих права.
Како би се обезбедило да се у школама спроводи дисциплина,
Конвенција о правима детета захтева од земаља потписница да
предузимају све одговарајуће мере да би се њено спровођење
реализовало у складу са истом. У Глобалној иницијативи за окончање
сваког физичког кажњавања деце записано је да су сто две земље
забраниле телесно кажњавање у школама, но то се недоследно
спроводи. Важно је поменути, иако се не односи само на школе,
да се у сто четрдесет и седам држава не забрањује кажњавање у
60 Ana Đokić, „Jezivi primeri zlostavljanja – Dve trećine školske dece u Srbiji žrtve vršnjačkog
nasilja“, Блиц, 12.10.2016.
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оквиру алтернативне бриге о деци, а да је само 16 земаља забранило
примену неког физичког облика кажњавања деце.61
Потребно је конструктивно користити дисциплинске технике
и методе, а правила у школским разредима треба да буду прецизна
и концизна. Та правила би требало да буду једноставна по облику
и јасна по садржају, с тим да буду формулисана позитивна
правила, а не негативна, то јест, „како треба“, а не како „не би
требало“ деловати, при чему је важно да правила разреда не буду
у супротности са школским. Такође, може се недељно похвалити
група у разреду „са бољим понашањем“ тако што ће се њихова
имена истакнути на видном месту у учионици.
Важно је да употреба дисциплинских мера има образовни,
а не казнени карактер. Потребно је да опомена буде усмерена на
лоше понашање и могуће последице, а не на личност ученика.
У зависности од тежине негативног понашања ученика могу се
користити неке од образовних мера: разговор о неправилном
понашању са учеником како би се сазнало зашто је нешто учинио
и шта се може учинити како би се то исправило; подука ученика
да се извини; обавештење родитеља о насталој ситуацији; анализа
озбиљности ситуације, слање ученика директору школе на
разговор.
Права реакција на физичке и вербалне манифестације
агресије не може се једноставно и прецизно одредити, но можемо
констатовати кључне речи одговора на ово питање, а оне су - строго,
оштро, непосредно кажњавање. Поред примене дисциплинске
мере, преступника је потребно послати и на разговор са школским
психологом. Такође, важно је подржати и ученика који је претрпео
насиље и подстаћи га на разговор са наставницима и школским
психологом. Веома је важно писмено евидентирати сваки, што
значи и вербални преступ, а што у школама Србије наставници, па
ни школски психолози не чине.
Нужно је охрабрити сведоке насилничких активности да
отворено и без страха подрже жртве насиља како би се насилници,
али и такво понашање осудили. Поред тога, неопходно је и ученике
подстицати да се међусобно подржавају и да кроз анализиране
примере случајева насилничког понашања стичу вештине
успешног решавања конфликтних ситуација.
Будући да школе и остале институције које су одговорне
за заштиту деце од насиља нису адекватно оспособљене за
правовремену реакцију у смислу препознавања фактора ризика,
61 Видети: P. S. Pinheiro, ,,Global Summary of the Legal Status of Corporal Punishment of
Children”, UN, https://www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_en.pdf.
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као и непосредне заштите жртава и насилничког понашања
сведока насиља над децом, вршњачко насиље све више поприма
обрисе „девијантне епидемије и прети да угрози основне темеље
образовног система у Србији“.62
Потребно је ученике учити упорности и помоћи им да
одговорно приступе бројним животним изазовима који их очекују
развијајући код њих одређене особине као што су: истрајност
и способност ученика да се успешно носе са свакодневним
проблемима и стресом, али и подстицање на успостављање
пријатељских односа са вршњацима и окружењем. Ово смањује
вероватноћу да ученици посегну за силом и изврше насилнички
акт или пак да постану његова жртва.
Јако је важно да наставници демонстрирају друштвено
прихватљиво понашање, али и да буду способни да усмеравају
и заштите своје ђаке, тако што ће бити пример како позитивно
приступити и реаговати на неизбежне животне тешкоће. Такође,
значајну улогу у спречавању насиља имају и школски психолози
и социјални васпитачи, који помажу ученицима да се носе са
потешкоћама с којим се сусрећу у школи и ван ње, а истовремено
подстичу и наставно особље да помаже ђацима, делујући као
посредници у борби против истог. Важност реакције наставника
на било коју манифестацију агресије треба да служи ученицима
као знак да је такво непоштовање и занемаривање људских права
неприхватљиво и кажњиво. Поред овог, ауторитети у школама
треба да буду гласни заговорници против сексуалног и родно
заснованог насиља, тако што ће јавно и отворено говорити о том
проблему, а не понашати се као да он не постоји, или да је о томе
„срамота“ говорити.
Врло често родна пристрасност ствара родну дискриминацију. Аргумент томе је да неретко наставници третирају другачије
дечаке у односу на девојчице. На пример, неки од њих верују у то
да су дечаци „природно паметнији“ и да су агресивнији, док се од
девојчица не очекује да „мисле својом главом“ јер су оне емотивније, али и да су „алапаче“. Такви стереотипи морају бити превазиђени. Зато је важно још од малена учити децу оба пола да имају
исте захтеве и да се боре са таквим предрасудама у учионици, и
ван ње. Неопходно је да ауторитети у школама увере ученике да су
сви једнако третирани - како дечаци, тако и девојчице. Ретка и/или
мање интензивна комуникација мушких наставника са девојчица62 Милан Ђ. Делибашић, Насиље и превенција као метод институционалног третмана
малолетних преступника, докторска дисертација, Факултет политичких наука, Београд,
2016, стр. 265.
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ма смањује њихово самопоуздање, што повећава ризик од њихове
виктимизације.
Управо из тих разлога семинари и трибине заузимају
значајно место у правилном и нормалном развоју ученика/ца,
помажући им да спознају шта су то родне предрасуде, и како се
изборити са истим. Подржавањем образовања школског особља
у борби против родног насиља и охрабривањем наставника и
ученика да идентификују починиоце насиља у школама смањује се
могућност појаве ове врсте агресије.
Како су већином жене жртве сексуалног насиља и родно
заснованог насиља, било би пожељно поставити већи број жена
на руководећа места у школама, тако да буду једнако заступљене
као и мушкарци, како би се девојчице подстакле да им се повере и
известе их о случају насиља уколико постану жртве, али и да могу
да отворено причају о неком проблему, као и да се благовремено
делује да до тога уопште и не дође.
Да би се дао добар пример ученицима, ауторитети
у школама треба да промовишу усвајање правила (кодекса)
понашања у школи које је у духу поштовања људских права,
гарантујући право на учење у безбедном школском окружењу.
Такође, поред саме пријаве случаја насиља, важно је и лично
учествовање у решавању истог. На тај начин се ученици осећају
сигурно и заштићено, те бивају подстакнути да пријаве насиље и
адекватно реагују на исто.

6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Вршњачко насиље у школама је проблем који већ дужи
временски период привлачи пажњу како научне, тако и стручне
јавности у Републици Србији, али и широм света.
Кључни елементи овог горућег проблема јесу: намера да се
друго лице повреди или да му се нанесе одређена бол, потом начини
испољавања агресије - физичка сила, психичко узнемиравање и
злостављање, затим сам акт агресије усмерен ка другим особама, и
на крају, да се такав акт десио једном или више пута.
Последица овог зачараног круга у коме се преплићу насиље и
понижење јесте угрожена или потпуно прекинута комуникација.
Ученици који су подвргнути насиљу, чешће од њихових вршњака
доживљавају осећања као што су: депресија, усамљеност,
анксиозност или низак ниво самопоуздања. Починиоци неког
насилног акта често врше насиље или изражавају агресивност због
неког разочарења, понижења или исмевања.
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Како би се насиље зауставило, што није нимало лак задатак,
треба размотрити сваки предлог за решење истог. Неки од њих су
опште природе и могу се одмах применити, као што су коришћење
конструктивних дисциплинских мера и искључивање телесног
кажњавања. Стварање веће сигурности у школама, захтева и много
веће напоре колективне заједнице у школама, али и државних
институција и владиних званичника надлежних за ову област.
Важно је истаћи да иако начелни савети свакако јесу
од помоћи у стварању културе ненасиља у школи, кључна је
имплементација истих. У школама је важно да се савети адаптирају
и усвоје кроз сталан дијалог ученика са наставницима, директором
школе, психологом, дакле, целом школском заједницом, али и
родитељима.
Потребно је да сви актери образовања буду укључени
у решавање вршњачког насиља у школама, што подразумева и
Министарство просвете, како би се заједничким сагледавањем и
разумевањем проблема зауставило насиље у школама. Наставници
не могу сами да се носе са тим. Сви наведени актери, а према
потреби и полицијски службеници, као и локална заједница, треба
да буду укључени већ у акциони план решавања нарастајућег
проблема, јер је нужно одупрети му се и сузбити га у корену.
Из свега наведеног, може се констатовати да је најпре
потребно прецизно утврдити на који начин школе могу да смање
факторе ризика - почев од константног надгледања помоћу видео
камера унутар школе и школског дворишта, до разних обука где
се ученици уче вештинама решавања конфликтних ситуација без
агресије. Одлучујући услови за остваривање „Школа без насиља“
јесу смањење фактора ризика које је узроковано насиљем, као
и практично знање како да се исто спречи. Дакле, потребно је
подстаћи ученике да причају о насиљу у школама, како међусобно,
тако и са наставницима и са школским психологом. Поред тога,
важно их је упутити којој још организацији могу да се обрате у
спречавању насиља, уколико се не осећају лагодно да могу да се
повере некоме из круга школе. То значи да је неопходно да ученици
буду савезници са свима онима који се боре против насиља у
школама, те да буду укључени у школски програм који је оформљен
за проучавање људских права и образовања за мир. На тај начин
ученици постају обавештени о својим правима и правима својих
вршњака, наставника, чланова породице и локалне заједнице, те се
тако и едукују о истим.
Постоје бројне мере превенције и интервенције у борби против
вршњачког насиља како би се оно предупредило или зауставило.
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Иако у раду нису изнете све мере које постоје, верујемо да када би
се макар неке од наведених почеле интензивније примењивати и
спроводити, неминовно би дошло до смањења овог нарастајућег
проблема. У том смислу, потребно је да се решавање проблема
вршњачког насиља постави на највиши ниво, те да држава и
целокупно друштво посвете нарочиту пажњу истом, тако да
се вршњачко насиље разуме у ширем контексту поремећених
друштвених вредности и да сви као заједница буду спремни да
се ухвате у коштац са овим све распрострањенијим проблемом
савременог друштва.
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Miroslava Gligorić
MEASURES AIMED AT PREVENTING PEER VIOLENCE IN
SCHOOLS IN SERBIA
Re sume
The article analyzes the phenomenon of peer violence as an
integral part of children‘s everyday life in schools with special
emphasis on preventive measures and ways of preventing peer
violence from different angles in order to stop it.
The manifestation of violent behavior among children is common
to all societies and cultures across the world. With schools
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becoming a place of displaying it, more attention by society,
media and science community has been shown.
The presentation of peer violence risk factors shows the most
obvious factors, but also the ones that could potentially reduce or
prevent violence. Therefore, it is necessary to take into account
the social facts that have led to an increase in its frequency.
The subject of this research are measures aimed to prevent
peer violence. Methods used are scientifically descriptive and
include content analysis and comparative method. The aim of
the paper is to analyze the numerous proposals and ways of
preventing peer violence from different sources, starting with
teachers, psychologists, through the Ministry of Education to
parents and students, to reach certain positions, as part of the
final considerations, which could contribute to the fight against
this growing problem.
The problem of peer violence could not be solved only with advice,
although it certainly helps to create a culture of nonviolence in
schools. It is essential that students become an allies with all those
who fight violence in schools and start being involved in a school
program that is designed to study human rights and education for
peace. In this way, students will be educated about their rights
and rights of their peers, teachers, family members and the local
community. So, it‘s important to point out that although principle
advice is certainly helpful in creating a culture of nonviolence in
school, implementation is crucial.
Numerous proposals and ways of preventing peer violence from
different angles should be selected according to the criteria
of usefulness and ethics, and then incorporated into a social
environment in which students are growing up. Only then we
can expect that preventive measures, as well as intervention
measures, will be effective in combating and stopping peer
violence.
Keywords: peer violence, education, risk factors, prevention.
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Ч

ињеница је да се није само Његош интересовао за источне Словене, већ и они за његово дело. Први рад посвећен
Његошу у Русији појавио се још у XIX веку (1847), када је А. Н.
Попов објавио путопис „Пут у Црну Гору“, затим следи дело Е.
П. Ковалевског, „Петар Петровић Његош и његова литературна делатност“ (1887), П. А. Лаврова „Петар II (Раде) Петровић Његош,
владика црногорски 1830-1851 г.“ (1889), П. А. Ровинског, „Писма
из словенских земаља 1839-1842), И. И. Срезневског, „Црногорци
(успомене са путовања) (1842), „Словенска Спарта (одломци са путовања по Далмацији и Црној Гори)“, аутора Е.Л. Маркова (1898)
и многи други. После путописаца, који су први донели вести о
Његошу и његовом делу, у сагледавање улоге црногорског владике
укључују се и бројни историчари. Интерес за Његоша и његово
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дело испољили су и богослови, а двојица су одбранили докторске
дисертације (јеромонах Кирил Бојович и Исаија Лукич) на Московској духовној академији.
Да су руски читаоци били заинтересовани за Његошево дело
сведочи и податак да је његова поема „Горски вијенац“ у потпуности преведена на руски језик и то четири пута (1887, 1948, 1988
и 1996), а на сличан начин је превођено и дело „Лажни цар Шћепан
Мали“, затим „Луча микрокосма“ итд.
Без обзира на то што је Русија имала велику улогу у животу
и стваралаштву Његоша, у источнословенској историјској и филолошкој науци постоје бројни радови, који се баве посебним деловима (темама) у делу црногорског владике. Ауторка монографија
Људмила Циманович поставила је задатак да најпотпуније представи руске импулсе у стваралаштву Његоша. Током писања монографија Људмила Циманович је користила 169 библиографских
јединица руских, белоруских и српских аутора. Поред тога навела
је и преводе дела Његоша на руски језик (29), што даје потпунију
слику присуства нашег песника у научном и културном простору
источних Словена. Но, оно што је додатна научна вредност монографије јесте и списак од 116 дела „његошолога“ Русије и Белорусије, која сведоче о континуитету истраживања дела и порука
нашег песника и владике.
Људмила Циманович се бавила у свом истраживању и јавним
и скривеним формама утицаја руске литературе на стваралаштво
Његоша, посебно њему блиских стваралаца из Русије (Г. Р. Державина, М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина и Н. В. Гогоља), при
чему је анализирала руску поему „Слово о полку Игоровом“ (коју
је владика превео на српски језик).
У том контексту занимљив је методолошки приступ да се у
анализи руских импулса у делу Његоша оно не посматра изоловано од његове политичке делатности (борба за независност, очување српског националног идентитета и повезивање са осталим
словенским светом и Русијом). У том контексту дао је непроцењив
допринос у развоју не само црногорско-русих веза, већ свеколиких
српско-руских веза. Његош се не појављује у историји словенских
народа само као песник и философ, већ и као политички мислилац
који ствара предање о потреби да се „воли велика Русија“.
У животу Његоша Русија је заузимала значајно место, а руска
култура је у великој мери утицала на формирање његове личности,
политичких ставова и вредности. Његош је два пута боравио у Русији (1833. и 1837. године) да би се преко Русије борио за слободу
православног словенског српског народа, не само у Црној Гори.
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Овде треба приметити да је идеја словенског јединства централна
у многим Његошевим делима. Другим речима, могуће је закључити да су руски импулси имали важно место у Његошевом стваралаштву.
Монографија која је пред нама подељена је у поглавља, и то:
Личност Петра II Петровића Његоша у општој историји Словена,
Руско-црногорско јединство у епским песмама Његоша, Стваралаштво П. П. Његоша и руска литература, Феномен драмске поеме
„Лажни цар Шћепан Мали, Особености разматрања руске теме,
Превод „Слова у пуку Игора“. Следи закључак, затим списак коришћене литературе и четири (занимљива) прилога (преводи дела
П. П. Његоша на руски језик, Његошологија Русије и Белорусије,
Спомињање (цитирање) дела Његоша у научној литератури и Лик
Његоша у уметничкој литератури.
У трећем поглављу обрађено је питање Његош и Пушкин – два
словенска генија, које својом методолошком па о таквом заслужује
велику пажњу. Наиме, Људмила Циманович констатује да нигде
као код Словена поезија није имала такав значај (113), са којом су
доказивали своје право на живот и на место међу цивилизованим
народима. И када се тражи одговор чиме се руски народ поноси запрепастиће се да то нису невероватне војне победе, већ литература
Гогоља, Достојевског, Тургењева, Гончарова, Толстоја и посебно
Пушкина, који је надахњивао многе припаднике „словенског пролећа“, при чему се ни Његош не може искључити са овог списка.
Стваралаштво Пушкина у поетским концепцијама српског песника
Његоша није служило за опонашање, већ импулс за изградњу властитог песничког стила.
Његош и Пушкин се нису познавали, али су били духовно
блиски и јасно се уочава утицај другог на дело првог. Низ чињеница сведочи да о утицају Пушкина на Његошево стваралаштво. То
није крио ни Његош, који је служио на Пушкиновом гробу панихиду на четрдесетицу (молитва за умрле на сами дан сахране, трећи
дан, девети, 40-ти дан или на годишњицу смрти) у Светогорском
манастиру, где је био сахрањен. Његош је тражио да посети гроб
великог песника да се поклони његовом праху, да му одслужи панихиду и посети његову кућу. Панихада је била признање талента
руског песника, са којима је имао жељу да се сретне. Његошева
панихада је још по нечему симболична, јер је он ретко служио
црквене обреде лично, о чему сведоче записи његовог секретара Д.
Медаковића. Да је Његош поштовао Пушкина сведочи и податак
да је изнад његовог радног стола стајала слика Пушкина и Бајрона
(115), а у његовој библиотеци стајала су сва дела руског песника.
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Но, највеће признање Његоша, чак усхићење делом Пушкина представља песма посвећена песнику („Сјенама Александра Пушкина“), 1845. године у зборнику народних песама „Српско огледало“,
објављеном у Београду. Према неким другим подацима Његош је
хтео да посвети „Лучу микрокозму“ Пушкину, али је приликом
штампе дошло до промене посвете.
Монографија „Руски импулси у стваралаштву Петра II Петровића Његоша“ представља значајан научни покушај осветљавања
ове стране стваралаштва нашег највећег песника, те, самим тим,
заслужује пажњу не само научне јавности.

Овај рад је примљен 3. августа 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
21. септембра 2018. године.
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Н

а непуних триста страна (298) Дејан Мировић је написао
веома садржајну и занимљиву монографију о русофобији
код Срба у периоду од Берлинског конгреса 1878. године до 2017.
године.
Да би написао ову веома успелу студију аутор је користио
бројну литературу и архивску грађу, књиге и часописе на српском
и страним језицима (највише на руском, те енглеском) као и одговарајуће текстове у електронској форми. Ради с о поливалентном
садржају из историје, политичке историје, књижевности, философије и других научних дисциплина од којег је аутор сачинио веома
успешну синтезу на тему русофобије у српско-руским односима.
Књига има седам поглавља, литературу и изворе. У првом делу
који представља неку врсту предговора аутор пише о aктуелности
русофобије на Западу, која је историјски пројектована и њен узрок
је првенствено геостратешки и геополитички, те у том контексту
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сагледава русофобију код Срба која је рефлексија ове западне, а
њена манифестација је углавном била и јесте идеолошке природе.
Аутор анализира неколико врста западне русофобије, кроз
дела западних публициста, а презентује и анализу русофобије у
делима руских истраживача. Још је Достојевски приметио да на
Западу „инстиктивно мрзе Русију“ и радују се свакој њеној „несрећи и неуспеху“. Ова западна русофобија је, као што истиче Игор
Шафаревич у својој књизи Русофобија (1983), подједнако страх и
мржња. Шафаревич говори о више врста ове појаве.
Мировић се више осврнуо на русофобију на Западу, која генерише и русофобију код српске политичке и друштвене елите у
последњих век и по. Политичар и публициста из Швајцарске Ги
Метан, у својој књизи из 2015 године Русија-Запад: Хиљаду година рата, русофобију дефинише као „стање духа“, „културни расизам“... Религијски и политички сукоб између Карла Великог и
Византије након пада Константинопоља се пренео и на Русију која
је „одлучила да преузме византијско и политичко наслеђе“. Потцењивана је грчка култура у односу на латинску. Оптуживани су
источни хришћани за деспотизам, чак и за „изопаченост“. Знања
која је Запад преузео од Византије су приписивана „само“ арапским утицајима... Метан врло прецизно наводи имена западних
политичара, верских вођа и интелектуалаца који су учествовали
у том вишевековном процесу, од Карла Великог и његовог енглеског калуђера Алкулина који је „убедио“ бискупе да усвоје нови
Credo (Симбол/Символ вере) и додају filioque (латински израз „и
од Сина“) па даље. (13)
Метан у својој типологији русофобије као први тип дефинише
„француску русофобију“, по којој је француска дипломатија 1756.
измислила тестамент Петра Великог или руски „план да се освоји
већи део Европе“. Отуда Наполеонов напад као превентивни удар
на „опасну азијатску силу“. Други мит је онај о „азијатској деспотији“ произашао из сукоба мишљења Волтера и Монтескјеа, али
је последица и католичке пропаганде. Теорију о руском деспотизму развијао је и Токвил, као и Астолф де Кистин (Русјија 1839).
Према Метану, други тип русофобије се може дефинисати као
„енглески“. Он је „софистициран и делотворан“, није идеолошки
мотивисан, настаје 1815, након слома Наполеона, и он је производ
енглеске империјалне природе. Мировић указује да ова врста русофобије траје континуирано, а за време Кримског рата 1853-1856.
или напада Енглеске и Француске на Русију добија нови замах.
Метан трећи тип русофобије дефинише као „немачки“, који
достиже врхунац након доласка Хитлера на власт. Једно истражи- 178 -
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вање спроведено 1966. међу западнонемачким ученицима показало
је да су Руси кроз школски програм жигосани као „примитивни“,
„прости“, „насилни“, „сурови“, „зли“, похлепни“, „нечовечни“.
(16) Комунизам се изједначава са нацизмом, Стаљин постаје гори
од Хитлера и тако се посредно оправдавају нацистички напади на
Русију. (26 милиона совјетских жртава – 14 милиона Руса)
Четврти тип русофобије је – према Метану – „амерички“. Та
врста русофобије је „синтеза“ француске, енглеске и немачке, или
мешавина идеолошких и империјалних мотива. Она се развија после 1945. године. Водећи амерички русофоб те врсте је дипломата Џорџ Кенан у тексту Форин Оферсу 1947. године, захтева да
се Русија „обузда“. Неколико година касније водећи русофоб постаје сенатор Џозеф Макарти, а седамдесетих година је то свакако
Збигњев Бжежински, на челу дуге клоне америчких русофоба.
Метан примећује и да у академској заједници на Западу постоји русофобски „метадискурс“. (17) Универзитетски професори,
историчари и политиколози предњаче, попут Ричарда Пајпса. Узрок русофобије на Западу Метан види у чињеници што се Русија
никад није „покорила... ни пред Монголима, ни пред Наполеоном,
ни пред Хитлером... ни пред западним притисцима“. (18)
Аустријски публициста Ханс Хофбауер 2016. године објавио
је књигу Слика непријатеља: Русија, у којој је за разлику од Метана истакао да су Пољаци и Универзитет у Кракову родоначелници
русофобије, за које је Русија још у 15. веку била „царство зла“ и
„азијска сарматија“. Готово цела пољска интелигенција сматрала
је Русију за „јеретике“ и непријатеље. Након стварања Немачког
царства 1871. године, русофобија је подстицана од стране владајуће елите и просвете, и даље је све више расла. Алфред Розенберг, главни идеолог Хитлерове Националсоцијалистичке партије,
назива Русе „монголидима“ и „подљудима“. Хофбауер дефинише
русофобију као 500 година стару негативну културно-политичку
„слику непријатеља“, иза које се крију економски интереси. (19)
Италијански новинар и публициста Ђулијето Кијеза у књизи
Русофобија, која је, такође објављена 2016, истиче да је западни
јавни дискурс препун русофобије. Кјеза русофобију дефинише као
„политичко“ оружје које треба да припреми прави ратни поход.
При томе академска заједница учествује у формирању русофобског дискурса.
Мировић истиче да је српска русофобска елита, политичка и
интелектуална, у знатној мери преузела русофобске представе са Запада. То посебно постаје уочљиво после 1878. и међународног признања Србије на Берлинском конгресу. Аутор се при томе позива на
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Милорада Екмечића и његово тумачење србофобије, која је присутна
на Западу, и која се испољава као „рукавац русофобије“. (20)
У другом поглављу аутор је обрадио тему Однос према Русији
у Србији 2017. У анализи савремених политичких странака у Србији Мировић аргументовано доказује тезу о Србима као проруском народу и русофобској политичкој елити, као и русофобским
гласилима, попут Политике и Блица.
У трећем поглављу Мировић даље презентује Пишчев дневник
Достојевског, у којем велики писац говори о узроцима русофобије
у Србији и 100 година незахвалности српских елита. Достојевски
пише да постоје „две Србије“. Прва Србија је народна. Она је везана за Русију. Она воли Русе и верује им. За „Србе и Црногорце“
као народ, Русија је више од „сунца“, целокупна нада, пријатељ
и покровитељ, „мајка“ и будући ослободитељ, пише Достојевски.
С друге стране, интелигенција српска, елита и министри „то није
исто“. Српска елита „не воли“ Русију. За разлику од српског народа, у српској елити постоји „неповерење“ према циљевима Русије,
али и отворено „непријатељство“. За њих је Русија „покварена“,
незаинтересована за српске проблеме и само размишља како да покори Србију... (38) Достојевски примећује да се српске елите стиде
свог порекла, али и да имају високо мишљење о себи...Они презиру свој народ и одричу га се. Између њихових прозападних теорија
и реалног живота који проистиче од народа увек ће одабрати „теорију“... Западна „мисао“ ће потпуно владати њиховим друштвеним
дискурсом. Русофилска мањина ће бити маргинализована и исмејана. Срби ће „безглаво“ хрлити у Европу. На крају Достојевски
предвиђа да ће српска незахвалност према Русима трајати најмање
100 година. (39)
У време српских устанака против Турака, Дизраели је за српски рат говорио да је „непоштен и нечастан“, али су Срби - истиче
Достојевски – заборавили на руску помоћ и повели се за Енглезима
који су им стварали државу, која ће бити словенска и антируска.
Мировић указује да Достојевски није био усамљен у оваквим схватањима српско-руских односа. Сличне идеје заступао је и Николај
Данилевски (1822-1885), руски филозоф и идеолог словенофилства. Он истиче да је Запад јачи од Русије у културном утицају на
елиту, која је „имитаторска“, сујетно понизна, улагивачка и „сервилна“ и тражи признање од Запада. (41) Данилевски каже да народ „инстиктивно осећа“ непријатељство запада... и да пружа отпор „експериментима“ које изводи прозападна елита. (41-42)
У наредној генерацији, Николај Сергејевич Трубецкој (18901938), филозоф, светски чувени лингвиста ...запажа да владајуће
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кругове у Србији не мотивише национални осећај и државни интерес, већ његова модификована и најгора верзија, „опстанак на
власти“. (42)
Четврто поглавље под насловом Кнежевина/Краљевина Србија, Мировић започиње главни део своје студије о русофобској
политици српске политичке елите почев од краља Милана (18541901) који даје тон русофобској пропаганди не само из политичких
разлога већ и због личних уверења. У својим сновиђењима, опчињен подршком Аустроугарске, Милан је „маштао“ о рату против
Русије, али је, ипак, уз подршку А-У 1885. напао „мањи циљ“-Бугарску.(45)
Разуме се да је и владајућа српска штампа била антируског
усмерења. Тако Видело пише о „демонској“ Русији, „небраћи“ и
слично, што је била политика Миланове владе на челу са Милутином Гарашанином, а највише је то дошло до изражаја код Милана
Пироћанца и Чедомиља Мијатовића. Милан (Дамјановић) Пироћанац (1837-1897) био је лидер прозападне и русофобске Српске напредне странке од 1880 до 1886, и један од покретача листа Видело.
Као и краљ Милан, Пироћанац је дубоко презирао свој народ, и по
сопственом признању углавном слушао енглеске савете.(55)
Чедомиљ Мијатовић (1842-1932), шест пута је био министар финансија кнежевине/краљевине Србије, три пута министар
иностраних послова. Говорио је о „полуварварској“ Русији и заговарао протестантски дух међу Србима (као данас Вучић). Био је
председник Српске краљевске академије. Дакле, веома образован,
али попут краља Милана и Пироћанца, потпуно одрођен политичар, прозападно, англофилски оријентисан, тврдио је да народ греши што воли Русију. Кривио је Русију због Тајне конвенције са
Аустријом (1881), коју је он у име Србије потписао, а којом је Србија потпуно стављена под контролу суседне државе. (69) Сматрао
је да је Русија „полуварварска“ и опасна по целу „европску цивилизацију“. Ради популаризације протестантског духа, у Хришћанком веснику Мијатовић објављује и текст о „сједињењу цркава“.
На иницијативу и уз подршку престолонаследника Александра
Карађорђевића, он постаје најозбиљнији кандидат за скопског архиепископа, а у перспективи и за трон патријарха српског. Залагао
се и за стварање заједничке државе са Хрватима, што представља
илустрацију за Мировићеву тезу да су српски русофоби истовремено отворени и некритички кроатофили. (74)
Аутор даље приказује политичке идеје и делатност Јована
Скерлића (1877-1914), чији је отац био русофил због чега је у време Обреновића више година провео у азилу. Мировић даје веома
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детаљну анализу Скерлићевих погледа на „биготну“ Русију.
Затим обрађује, такође, детаљно и зналачки ставове Николе
Пашића и његову политику према Русији, у којој је Пашић једно
време боравио. У овом делу Мировић се осврће и на дело Светозара
Марковића Србија на истоку, Пашићевог учитеља, који за разлику
од Милана и његових министара не презире сопствени народ, већ
сматра да је српски народ бољи од своје елите. Она је „паразитска“.
(85) Пашић усваја Марковићево тумачење негативних карактеристика српске елите. Прозападна чиновничка елита је увела правило
да је бити полтрон „врлина“, пише Марковић. Руси и Срби нису
Запад, сматра Марковић. Код Срба и Руса постоји солидарност и
хуманост која не постоји на Западу. Пашић велику политичку каријеру почиње 1878. као народни посланик, убрзо постаје председник Главног одбора НРС која под његовим вођством на изборима
1883. осваја преко 50% гласова. Краљ Милан одбија да прихвати
резултате избора, те избија Тимочка буна и Пашић бежи у Бугарску. Затим у Одесу, где се упознаје са историјом Русије. Сматра да
су: „Бог и Руси“ помогли Србији да се ослободи турског ропства.
Сличан став заступао је и Стојан Новаковић - да без Русије не би
било ни Србије .(93) И онда, као и данас, политичка класа је видела
да прозападна политика у Србији нема подршку народа.
Пето поглавље Краљевина СХС/Југославија. У току Првог
светског рата, када је Српска влада решавала како и на који начин
да реши питање ослобођења и уједињења, тј. коју и какву државу
жели да изгради: проширену Србију или Југославију, из Русије
су стизали пријатељски савети. За Сергеја Сазонова постоји само
Србија којој треба омогућити излаз на море и територијално проширење, од јужних до северних делова Јадрана. Русија није заинтересована за српско-хрватско уједињење. Напротив, Русија „нема
никаквог интереса“ да ради на уједињењу Срба и Хрвата. Русија
има интерес само да Србија „изађе на Јадран“... Дакле, слободна и
независна српска држава, не Југославија. Међутим, та Краљевина
Југославија ће тек 1940. године успоставити дипломатске односе
са Совјетском Русијом, чак после свих њених непријатеља (САД
су то учиниле 1933. године).
Пишући о русофобији у политици Краљевине Југославије између два рата, Мировић у поднаслову о Милану Стојадиновићу
(1888-1961), истиче његово доследно русофобство. Стојадиновић
није прихватао разложне аргументе Бенеша да је за Чехословачку, као и за Југославију опасност нацистичка Немачка а не Русија.
(122) Напротив, Стојадиновић је идеализовао Запад, а папу Пија 11
назвао „скоро свети човек“. (128) Потписао је текст конкордата са
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Ватиканом (који је одобрио још краљ Александар Карађорђевић),
према којем се деца из мешовитих православно-католичких бракова воде као католици. (129) Званичну југословенску совјетофобску
политику поново прати и кроатофилија. Милан Стојадиновић одбија нормализацију односа са Москвом, због „историјске осетљивости“, али пристаје након Другог светског рата (и геноцида над
Србима у НДХ) да се јавно састане са Павелићем. (280)
Обрађујући даље русофобију у српској и југословенској политици Мировић указује на Мирослава Спалајковића (1869-1951)
Спалајковић, који је једно време био посланик у Русији, крајње
негативно приказује Русе: „Лењи“ Руси , „атавистички“ алкохолизам и руска склоност ка „злу“. Дубоко је презирао Русе... (141)... С
друге стране, тврдио је да су Срби и Хрвати један народ...Тако треба да размишљају „просвећени људи“, поручује пријатељ краља
Александра. (142) Спалајковић одбацује сваку културну везу између Руса и Срба.
Мировић издваја у општој антируској клими и неколико реално заснованих и проруских ставова неких српских интелектуалаца,
писаца и политичара. То се односи на Григорија Божовића, Слободана Јовановића, Драгишу Васића и Милоша Црњанског. Божовић
је био привржен најтешњој сарадњи Србије/Југославије и Совјетске Русије. (146)
Драгиша Васић (1885-1945) (Путовање у Русију и Плаве магле). Проруска оријентација Васићева изазвала је отворено непријатељство Енглеза, посебно капетана Хадсона, који се налази
у штабу Равногорског покрета од 1941. године. За разлику од Стевана Мољевића, који је био за савезништво са Енглеском, Васић
је предност давао Русији. (167) На Конгресу у селу Ба подноси
реферат под насловом Русија и светосавље.
Милош Црњански (1893-1977) „неизлечиви панслависта“,
занет Русијом као „великом сликом“ и свесловенском дубоком
„чежњом“. Роман о Лондону - главни јунак руски кнез Рјепин.
Црњански, као и његов пријатељ Драгиша Васић, суочен са енглеском русофобијом, изоштрава своје ставове о дистинкцији између
комунизма и Русије... Према Црњанском победа у Другом светском
рату је „врхунац“ руске историје. (173) Црњански говори и о неразумевању између Срба и Руса, и о томе опширно и аргументовано
пише... Он сугерише да се иза руске северњачке уздржаности често
крије словенска и православна симпатија према Србима, или братско „сажаљење“ (178) С друге стране Срби им узвраћају својим
јужњачким темпераментом. Спремни су да „умру“ за Русију. Никаква аустријска „просветитељска“ политика не може Србима да
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„избије“ Русију из главе, јер у њиховим срцима „пева мала тица:
Росија! Росија!, пише највећи српски писац. (179)... Зато је за православног и словенофила Црњанског Русија Хипербореја, обећана
северна земља, где сунце не залази од Владивостока до снежног
Петербурга“. (180) Црњански, као „непоправљиви славенофил“
сматра да је Краљевина Југославија пуки инструмент у борби
Лондона против Совјетске Русије. Он даје и најбољу дефиницију
српско-руских односа...Нико пре и после њега у српском друштву
није тако реално описао руску дипломатију, руско друштво, као и
разлике у менталитету између Срба и Руса. (281)
Шесто поглавље Мировић обрађује у поднаслову Комунистичка Југославија и Србија детаљно пише о антисовјетској „алтернативи“. Извор русофобског надахнућа, уместо Енглеза, сад постају
Американци. У том дискурсу русофобски вокабулар који је Џорџ
Кенан увео у употребу у чувеном Другом телеграму од 8000 речи
(упућеном Стејт департменту из Москве 1946 године) скоро се у
потпуности преузима од југословенских политичких елита. За оне
који се нису слагали са русофобском политиком отворени су концентрациони логори на Светом Гргуру (женски) и на Голом отоку
(мушки) (182)
Вељко Мићуновић, амбасадор у Москви (Московске године)
оптужује Русију за многе кризе у свету (Куба, Вијетнам и сл.)
Слично чини и Ранковић, оптуживши Русију за „сарадњу“ са Хитлеровом Немачком. Јосип Броз криви Русију за стварање НАТО,
а противници Русије били су и Лео Матес, Марко Никезић, Коча
Поповић и Мирко Тепавац. (185) У школској 1960/61. години у основним и средњим школама изучавање руског пада на само 4,5%.
Године 1953. Југославија са Грчком и Турском ствара Балкански пакт, потписан у фебруару 1953. у Анкари - у члану 3 овог
пакта ове државе обавезују се на заједничку одбрану. (замишљени
непријатељ је Русија) (190)
Српска штампа – Политика, НиН, Данас, Време све је то окренуто против Русије. Аутор износи чланке из НиН-а који су пуни
русофобских текстова.
Филозоф русофоб Херберт Маркузе представљао је надахнуће
за југословенску и српску елиту. „Совјетофобија као подврста русофобије није била само доминантна у масовној култури и медијима. „Праксисовци“ или леви неомарксисти окупљени у периоду
од 1963. до 1974. године око загребачког филозофског часописа
Праксис и на Корчуланској летњој школи филозофије (Небојша
Попов, Драгољуб Мићуновић, Загорка Голубовић, Светозар Стојановић, Миладин Животић, Триво Инђић, Вељко Кораћ, Михаило
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Марковић, Љуба Тадић и Божидар Јакшић) нису били имуни на
њу, напротив. (205) На такав совјетофобски став највише је утицао
Херберт Маркузе (1898-1979) (Човек једне димензије – 1968), неомарксиста и професор на Колумбији и Харварду, чија је специјалност била Совјетска Русија. (105) Маркузе тврди да Руси имају
војничку психу, те да нису способни за велику културу, те бројне
друге негативне карактеристике приписује Русији. Не примећује
на пример да је Максим Горки пет пута био номинован за Нобелову награду, да је Михаил Шолохов нобеловац и сл. (207)
Добрица Ћосић је такође већи део свог списатељско-политичког деловања био русофоб. Он се о Русима изражава као о “Азијатима“ и „органским примитивцима“. Ћосић сматра да Русија угрожава државну независност и жели да „окупира“. Зато су Срби
православци и Пољаци католици „слични“. Ћосић у русофобском
дискурсу описује своја путовања у Русију, и примећује да је он за
Русе гост који има „неискрено“ срце и туђе мисли. Он је део власти
која је убијала и „прогонила искрене патриоте“, оне који су били
за сарадњу са Русијом. Ћосић осећа посебан презир код војне и
интелектуалне елите: „Официри не крију да ме презиру.“ (211-212)
Ћосић, међутим, не негира, већ признаје помоћ Руса Србији
1876-1878, те сматра да русофобија долази са Запада, за који нема
разлике између бољшевика и Толстоја. Ћосић негативно пише о
прозападној српској елити након 1878. Симбол такве елите је његов књижевни лик Вукашин Катић, који је послат у Париз на школовање након ослобођења Србије. Он после повратка из Париза
нема „никаквих осећања“ према својој породици, важнији му је
сусрет са француским конзулом (коме „жури“), него посета оцу.
У политичком смислу издаје породичну традицију и прелази код
смртног очевог непријатеља, русофобског краља Милана.
Такође, нову елиту у Краљевини Југославији симболизује
министар и „полтрон“ код монарха Милана Обреновића, који је
„презирао“ народ. (214–215) У кући се говорило француски, иако
је то изазивало салве смеха код његових вршњака и другара. Логично син таквог оца такође презире свој народ. Он је...абглофил
и „фарисеј“. (215)...Таква елита „и Хрвати“ су упропастили прву
Југославију, закључује Ћосић. (216) Критикујући такву српску
прозападну елиту, он нуди и оригинално решење. То је лик Аћима
Катића, посланика Народне радикалне странке и сељачког вође у
време Ивањданског атентата. Он није „дегенерисан“ као прозападна српска елита...(216)
Након бомбардовања 1999. године, Ћосић резигнирано пише
да нема хришћанства на Западу... Међутим, Русија је за њега још
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увек, не мањи кривац од Запада за српски слом крајем 20. века. Она
је „издала“ Србију после бомбардовања јер јој је важније да буде
у добрим односима са САД него са Београдом. Ћосић „не верује“
у пријатељство Русије. „Још га ничим нису доказали“... Разочаран
је и „згађен!“ новом српском прозападном елитом (друга Србија)
после 2000. (217)... Достојевском признаје његову величину и ум
и пише да треба учити од Достојевског, о компликованој људској
души и „ширини“ руског човека. ( 217-218)
Марко Никезић (1921-1991), један од водећих српских комунистичких политичара, за Русе је говорио: „непристојни“ Руси,
„грозни ледени брег“. За време његовог министровања (спољни
послови) у његовом сектору деловао је русофобски „кружок“. Никезић, као и сви остали српски русофоби показује изузетну толеранцију према хрватском шовинизму. (220). Најближи Никезићев
сарадник и настављач његове идеологије у модерно добу је Латинка Перовић. Она такође износи своје русофобске ставове у тадашњем НиН-у. (221) Истовремено, САД су за Никезића (бившег
амбасадора у Вашингтону) „модерне и цивилизоване“. Коначно,
Никезић као типични југословенски комунистички русофоб има
велико „разумевање“ и према хрватском шовинистичком Масовном покрету из тог доба. (282)
Милован Ђилас (1911-1995) Нико у српској политици као Ђилас није правио толике и такве промене у идеолошким и политичким ставовима, па тако и у политици према Русији. Од величања
Стаљина и улагивања совјетском лидеру, до изјава попут оне о
Русима као „генетским Монголима“ (227) Ђилас (као конвертит)
екстремнији је од Маркузеа. Некадашњи апологета Стаљина „открива“ да је управо он „гори злочинац од Хитлера“ јер је наводно
убио „више“ комуниста од Хитлера. (226)... С посебним презиром
примећује савез руског „национализма“ и православља у време
рата... Ипак, и поред презирања Русије и Руса, признаје да је дошао у Москву да тражи зајам и да му је Стаљин без икаквих проблема одобрио зајам као бесповратну помоћ. Помоћ је одобрена уз
Стаљинове речи да он није трговац, као и да су Срби и Руси „браћа
по крви и борби“ и практично „један народ“... (228)
Кад је ухапшен, Ђилас је имао 50 година, сматрао је да је он
у ствари „Руски затвореник“. А себе је убедио да је ухапшен зато
што је у изјави АФП-а и у тексту Њу лидеру подржао антисовјетски устанак Мађара 1956. године. Нешто касније, он је поново
убеђен да га је задесила несрећа, јер је уочи доласка руског министра иностраних послова у Београд Андреја Громика 1962, написао књигу о Стаљину. Узвикује: “Суђен сам невин: уочи Громикове
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посете“. (232) Ђилас је толики конвертит да је тврдио како је Венеција више помагала црногорске главаре Петровиће, него Русија.
(234) У овом делу има више интересантних детаља о руско-црногорским односима које аутор прегледно и аргументовано приказује.
Ђилас не може да негира да је Петербург давао велику новчану помоћ Његошу. Међутим, Његош је узимао те паре од Руса да
би се „ослободио“ од Руса једног дана, сматра Ђилас, излажући, у
суштини, аутопројекцију (и своју биографију). Негативно говори о
Јурију В. Долгорукову (1740-1830), о којем пише Његош, а Долгоруков у својој посети Црној Гори 1769, пише да „су се Црногорци
међусобно убијали и уместо турских глава набијали православне
на ограду Цетињског манастира. Сукоб је настао, тврди Долгоруков, због тога што су Црногорци узимали паре од Руса, али нису
хтели никакву акцију да предузму, иако су „непрестано“ говорили
о свом јунаштву . Предводник тог хаоса и безакоња био је владика
Сава Петровић. Долгоруков пише и да су Црногорци давали чланове својих породица Турцима као таоце у замену за жито. (243)
У оквиру поглавља о Ђиласу, Мировић пише о Станку Церовићу (Ђиласовом сестрићу), делимично и о његовом брату Стојану.
Станко Церовић је од типичног представника југословенске елите,
а то значи типичног западњака, у току бомбардовања Србије увидео да ја „Западно јавно мњење „инфантилно“, да Запад жели да
„докрајчи Русију“, да Велики инквизитор Достојевског из романа
Браћа Карамазови, није био визија, већ да је он сада „реалност“
западног друштва. (251) Даље Церовић хвали Путина, који се поистоветио са Русијом и „жртвовао“ се за њу... Крим је „света руска
земља“, и томе слично.
Мировић је веома јасно, утемељено и детаљно приказао и русофобску/србофобску паланачку филозофију Радомира Константиновића. Радомир Константиновић (1928-2011) је син Михаила Константиновића, правника и министра правде Краљевине Југославије,
који је сачинио Споразум Цветковић-Мачек 1939. године. Радомир
Константиновић након обнове вишепартизма постаје председник
Београдског круга, који окупља српске и југословенске интелектуалце, а пред крај живота назван је „оцем Друге Србије“. Константиновић је ипак најпознатији по својој књизи Философија паланке
из 1969. године. (255) Његови следбеници сматрају да Философија
паланке представља хронику „борбе“ између Русије и запада у Србији. Сам Константиновић истиче да је Философија паланке настала као „одговор на упад Руса“ у Чехословачку 1968 године.
У том контексту, Философија паланке је испуњена русофобским синонимима, симболима, метафорама и алузијама. „Опте- 187 -
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рећеност историјом“ паланке је у суштини, за Константиновића
заједничка српско-руска историја. „Племе“ је руско-српска религијска, културна и етничка повезаност... Константиновић то „племе“ види као „тамни вилајет“. По њему „ментални став“ паланке је прљав и она не воли мисао. Аутор наводи мишљење Мила
Ломпара о томе да је Константиновићев стил као „карикатуру језика“, а узрок таквог деформисања језика види у неоригиналности
Константиновића. Константиновић, наиме понавља русофобске
ставове неких западних филозофа, попут Сартра. Али он у свом
русофобском ставу личи на Маркузеа, а не Сартра, који чак одбија и Нобелову награду за књижевност због тога што је Нобелов
комитет антируски. За Константиновића је и један велики хелениста, преводилац Хомера, Платона, Есхила, Еурипида и Софокла
Милош Ђурић „паланчанин“, као и владика Николај Велимировић
и теолог и професор Јустин Поповић, зато што је писао „познату
студију о Достојевском“. (261) Занесен „умном борбом“ против
Русије, Константиновић је покушао Достојевског да сведе на провинцијалног и малограђанског писца и паланчанина. Исто тако и
Николаја Берђајева, који је неколико пута номинован за Нобелову награду за књижевност. (262) Црњанског хвали јер је Србима
отворио Медитеран и Италију, а када је реч о његовом „слатком
православљу“, Црњански је „нихилиста и анархиста“. За Константиновића је славенофилство прихватљиво ако искључује Русе.
Јустин Поповић (1897-1979) је свакако најбољи познавалац
Достојевског међу Србима и шире, а то онда значи отворени и доследни русофил. У овом делу Мировић пише о Николају Велимировићу и Јустину Поповићу, двојици српских теолога и православних
мислилаца који су величали Достојевског и православну руску мисао. Мировић подсећа на докторат, реч је о тзв. „неподобном докторату“ Јустина Поповића, који је написао на Теолошком факултету
Оксфордског универзитета (Философија и религија Ф.М. Достојевског). Овај рад Јустина Поповића за владику Николаја је „била права духовна и књижевна сензација“. Јустин у докторату тврди и да
су дела Достојевског дубља од Шекспировог Магбета или Гетеовог
Фауста и да се руски писац, који је „наследник“ апостола Павла,
не слаже са „ атеистичком Европом“, али и протестантима и католицима који су за њега „изгубили и унаказили Христа“. (268)...
За енглеске протестантске професоре посебно је био неприхватљив
став да је православље решило оно што не може Европа и да зато
„православно срце“ Достојевског јасно види да је православље „истинска“ хришћанска вера. (269)... Јустин пред сам рат, 1940. године,
објављује књигу Достојевски о Европи и словенству. У њој, на- 188 -
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супрот тадашњим југословенским елитама, тврди да је Достојевски бољи „песник“ од Дантеа, Шекспира и Сервантеса, велики филозоф и 13. Апостол Христов, који „верује разумно“, као апостол
Павле“. (271) ... Јустина протерују са Теолошког факултета, руше
му церемонијално кућу у Врању, нападају га комунистички филозофи попут Душана Недељковића и Михаила Поповића, професора
на Филозофском факултету и стипендисте Фордове фондације. ...
Јустин постаје изгнаник у сопственој земљи, „живи мртвац“ (попут
Црњанског у Лондону) персона non grata и за „своје“ јер је као „противнародни елеменат“ непожељан гост чак и у манастирима СПЦ.
... Храброст да приме овог „противнародног елемента“ имају само
монахиње из манастира Ћелије поред Ваљева. (271)
У књизи Светосавље као философија живота, усмерава критику према Западу за којег каже да „заглупљује човека“ материјализмом који „надвладава“ културу... (273) Међутим, Јустин као
и његов савременик, бели филозоф Иван Иљин, сматра да ће у
Русији бити обновљено православље и да комунизам није вечан.
На основу тога он совјетски комунизам види као „обезбожени социјални хуманизам“ или „заразу, пород и методолошки изум“ који
јен у Русију дошао са Запада. Он је казна за грехове царске Русије
или генерација пре 1917. године јер „Бог проба трпљење праведних“ и куша их у стварном животу... Он је сигуран, као и Васић,
када себи треба да одговори на питање који је пут Србије између
Запада и Истока. Без дилеме, Јустин Поповић одговара једноставним контрапитањем: „Може ли твоје око гледати ако га разделиш?
Може ли срце твоје осећати ако га расечеш? Јустин Поповић Исток
описује као тајанствену „красоту“ (Индију, Кину и ислам описује
као посебне, различите појмове од те руске речи). Или „Красота“
су за њега „словенски бесмртници“ и „пророци“ Серафим Саворски, Достојевски, Гогољ, Хомјаков, Свети Сергеј Руски. Зато Јустин саветује Србима да одаберу ту источну страну јер: „Онда вас
нико неће моћи победити ни у овом ни у оном свету“... У књизи Православна црква и екуменизам, Јустин Поповић пише да су
западњаци „лажни хришћани“, без стида и поштења, хвалисавци
који попут Сатане „злоупотребљавају слободу“. Они су „луђи од
старог Рима“ То је „бела демонија“. Они су „умислили“ да су богови, иако робују стварима и понашају се као „чудовишне машине
и ходајући мртвачки сандуци“. То су „карикатуре“ које граде Вавилонску кулу под називом Европа, софисти и „људождери“, који
„никада не криве себе“ и који су довели до Другог светског рата.
Запад је „најбезочнији пљачкаш“, без „дубине“, који се предаје
ужасном „мраку“ и кукавички удара на мале и слабије,. За Јусти- 189 -
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на на Западу влада „мајмунски морал“, „катастрофална глупост“,
„мржња као програм“. (275-276) Западњаци су „хришћани који се
боре против Христа“. (276)
У последњем, седмом поглављу, које представља закључна
разматрања, под насловом Русофобија и Срби, Мировић јасно и
сведено презентује садржај ове књиге, износећи при томе још неке
нове занимљиве информације.

Овај рад је примљен 18. септембра 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 21. септембра 2018. године.
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Приказ књиге: Charles Maurras, The Future of the Intelligentsia
& For a French Awakening, translated by Alexander Jacob, Arktos
Media, London, 2016, 111. стр.

Ш

арл Морас, политичар, књижевник, академик, и вођа
национал-монархистичког покрета Француска акција
(Action française) представљао је најмаркантнију фигуру француског политичког живота у првој половини ХХ века. Својим идејама
Морас је васпитавао генерације француске интелигенције, а његов утицај био је видљив не само на пољу политике него и у књижевности. У своје време називан је „најутицајнијим политичким
мислиоцем после Маркса“ (Пјер Дрије ла Рошел / Pierre Drieu La
Rochelle), и „најфранцускијим Французом“. Чак и они који се нису
слагали са њим, признавали су Морасу „изузетну интелектуалну
снагу“ (Андре Марло / André Malraux), те бриљантан стил, због
чега су му се дивили и странци Валтер Бенјамин (Walter Benjamin)
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и Томас С. Елиот (Thomas S. Eliot), који га је поредио са Вергилијем. Његово име не само да је било познато ван његове домовине, него је остварио и снажан утицај међу европским конзервативним и традиционалистичким круговима, па тако и међу Србима.
Ипак, упркос некадашњој слави, име Шарла Мораса је
пало у заборав. То није само последица Морасове „политичке
неподобности“, него и чињенице да његова дела нису много
превођена. Заправо, ова књига садржи прве преводе Морасових
политичких есеја на енглески језик, које је изабрао и превео
Александер Џејкоб (Alexander Jacob), који је такође и аутор
предговора. Реч о два есеја и то: „Будућност интелигенције“
(L’Avenir de l’intelligence) који је први пут објављен 1904/1905.
године, и „За француско буђење“ (Pour un réveil français) који је
изворно написан 1943. године. Може се, дакле, рећи да је овде реч
тек о уводу у Морасову мисао.1
У првом тексту дат је приказ историје француске интелигенције,
односно њеног настанка, успона и пада, да би на крају Морас указао
и на пут избављења, који му се чинио једино могућим и логичним.
Морасова полазна тачка је оно што назива „илузијом времена“,
односно теза да је успостављена владавина духа над голом силом и
да су интелектуалци постали стварни владари земље, јер наводно,
у време демократије и владавине јавног мњења интелектуалци,
који артикулишу и формирају јавно мњење су „господари свега“,
а моћ коју они поседују је „једина легитимна“ (15). Ипак, ништа
није погрешније од ове илузије, а Морас жели да зађе дубље испод
површине, те да испита како заиста стоје ствари.
Да би то учинио, он се враћа на XVI век када се појављују
образовани људи. „Слова су била украс света“, а функција људи
од пера била је да „омекшавају, глачају и поправљају манире“ и
нису захтевали да владају (18). Чак и када су говорили о најбољем
уређењу, филозофи и песници су избегавали да траже његово
примену и остварење. У XVIII веку долази до промене и жеља за
реформама идеја и укуса. Ту се налазе корени револуције. Писци
желе власт и ауторитет, они свету нуде своје планове преуређења.
У извесном смислу, може се рећи да са појавом Русоа започиње
дуг период опадања, док је управо он отелотворење неозбиљног
узурпатора, чију „срамоту и будаластост“ је политичка, друштвена
и морална елита обожавала и имитирала (20). Волтерово
краљевање Енциклопедијом и Русоова популарност, створили су
1

Треба поменути да је Морас поново откривен и у својој домовини. Тако је ове године
изашла књига његових одабраних дела под називом L’Avenir de l’Intelligence et autres
textes. Реч је о обимном зборнику на преко 1200 страна. Излазак овог зборника поклапа
се стопедесетом годшњицом Морасовог рођења.
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диктатуру слова у име разума, без обзира што тај разум, како пише
Морас, није одговарао ни законима физике, ни логике. У време
Француске револуције, људи од пера не само да су се готово без
изузетка нашли на страни револуционара, него су и били на челу
револуције. Погрешно је сматрати да је краљевску власт сменио
народни суверенитет. На њено место дошла је диктатура људи
од пера. Револуционарна епоха представљала је зенит владавине
литерата.
Наполеон се, сматра Морас, супротставио владавини
интелектуалаца и њиховим пројектима. Па ипак, интелектуализам
се раширио у време Наполеонових ратова. Иако је као војсковођа
био отелотворење супротност духу интелектуализма, Наполеон је,
сматра Морас, њихове старе идеје претворио у законе.
Стварност XIX века брзо је демантовала идеје претходног
столећа на свим пољима (војном, економском, политичком,
економском). Нови проналасци и појава индустрије подстакли су
стварање социјалног, радничког покрета, на чијем челу нису били
радници, него поново интелектуалци, који су користили раднике
како би их усмерили ка револуцији против државе. „Све што је
снага догађаја предузела што је било корисно или неопходно,
књижевна интелигенција је одвела у заблуду или методично
оспоравала. То је сажетак историје прошлог века“ (27). Ипак,
диктатура интелигенције имала је своје најбоље дане иза себе.
Деветнаесто столеће донело је тако нови феномен –
интелектуалце у првим редовима политике. Писци више нису били
саветници и инспиратори из сенке, него вође, и то арогантне вође
које показују непријатељство према својим бившим саборцима.
Већом еманципацијом интелигенције створен је и већи јаз
између њих и њихове природне публике, односно високог друштва.
Створена је „књижевност клуба или револуције“ (31), далека
од префињености, а блиска онима који су тражили сензацију и
егзотичност. Али и када се нису издвајали, књижевници су чинили
још горе – они су се бунили против оних сила које су држале свет
на окупу (32). Према Морасу, у овом утицају интелигенције треба
тражити порекло свих револуција XIX века. Њихове књиге су
некада биле оправдање, а некада позив на револуцију. Морасова
главна мета је романтичарска литература, која је супротно старијој
књижевности, која је умела да брани краља, државу и имовину,
породицу и религију сада нападала законе државе, јавне и приватне
дисциплине, отаџбине, породице и имовине.
Морас посебну пажњу указује материјалном положају
писаца. Пораст богатства и индустријализација су, сматра он,
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довели и до проширења читалачке публике. До средине XIX века
се словима и мислима се почело трговати као вином, односно
могло се живети од писања. Веће тржиште омогућило је писцима
и веће зараде и ускоро је поред осталих, настала и књижевна
индустрија. Поједини писци су тако дошли до великог богатства.
Међутим, велики успех књижевника имао је другу страну. Дошло
је до комерцијализације. Такође, индустријализација књижевности
довела је до потпадања интелигенције под власт сила капитала.
Иако су писци били уверени у то да су им нове околности пружале
до тада невиђену финансијску, а тиме и уметничку независност,
то је био само привид. Колико год да су писци постајали богати
капитал који је долазио у ову нову индустрију био је моћнији, те
је интелигенција постала само „ancilla plutocratiae“ – слушкиња
плутократије. У лажној нади да се ослобађа, писац губи самог себе
(45). Чињеница да је тај капитал био интернационалан овде није од
мале важности и Морас подвлачи да је на тај начин интелигенција
денационализована. Штампа се могла лаку купити или потплатити.
Подмитљива интелигенција не само је занемарила своју дужност и
није просвећивала масе, него их је још и варала (50). На известан
начин се ово може сматрати највећом иронијом, јер у време
када се говорило о власти интелигенције и о њеном невиђеном
утицају на политику, сви ти „диктатори укуса“ били су само слуге
у рукама оних који су били спремни да плате њихове услуге.
Хваљени француски интелектуалци активно су доприносили
пропасти своје земље, истовремено верујући у сопствену моралну
узвишеност. Када страни финансијски капитал стекне контролу над
интелектуалцима, тада он и читаву државу претвара у инструмент
за остваривање својих интереса.
Формула је једноставна. У демократији краљ је јавно мњење,
њега стварају писци, а њих не покрећу ни убеђења, ни стручност,
ни патриотизам колико похлепа. Ту похлепу искоришћава новац.
Морас налази да што више напретком демократије расте номинални
утицаје интелигенције, истовремено опадају њен ауторитет и
поштовање према њој (47-48).
Морас уочава да у осталим европским државама стање ипак
није толико лоше као у његовој домовини, јер је реч о монархијама.
Наследни монарх је независтан и стога способан да се одупре
утицајима међународних финансија, штавише, он може да
усмери, прекори и заштити националну интелигенцију од утицаја
страног новца. Француској, као републици, управо недостаје таква
институција која је одвојена од „новца и мњења“. Штавише, силе
новца које контролишу државу и које је користе као свој инструмент,
- 194 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2018 год. (XXX)XVII vol. 57. стр: 191-200

залажу се за повећавање државних надлежности. „Што је више
расла држава на рачун појединаца тим више је новац, господар
државе, видео да тиме расте простор његовог утицаја“ (54). Држава
покушава да под своју контролу стави чак и религију, а што јој
је потпуно успело у случају универзитета. „Француска држава је
униформа и централизована; са бирократијом која досеже до сваке
школске клупе у сваком селу, таква држава је савршено наоружана
да спречи формирање било каквог озбиљног противника, који није
само против ње, него и против плутократије чији је она израз“ (55).
Поред монархије и црква је институција која, мање или више
успешно, одолева сили новца. Католицизам се одупире новцу и
то је разлог зашто се црква прогони. Будући да се црква противи
бруталној доминацији новца, она за Мораса постаје „последња
тврђава слободне мисли“ и „последњи аутономни орган чистог ума“
(7). Реч је о провокативној тврдњи, јер је борба против цркве увек
вођења у име слободе духа, док Морас преокреће ствари тврдњом
да је пропаст цркве исто што и пропаст праве интелигенције. У
складу с тим, он јасно истиче да интелигенција може повратити
свој понос и заузети место које јој припада једино ако ступи у савез
са монархијом и црквом, а то значи са силама традиције и крви,
а против силе међународног новца. Морас супротставља новац и
крв, као две велике материјалне силе. Он нема илузија када тврди
да је црква последња линија одбране, јер држави (која је постала
само инструмент у рукама међународних финансија) којој за руком
пође да ућутка цркву, неће бити тешко да сломи и сваки могући
отпор интелектуалаца, посебно уколико већ под својом контролом
има универзитете. Таква држава у сваком тренутку може уздићи
или сломити интелектуалце, те према томе она је много опаснија
за слободу мисли, него што је држава ancien régime-a икада била.
Она може да спречи интелектуалце да виде истину, а и ако је виде
да је изнесу, а и ако је изнесу држава спречава да их ико чује и
разуме (55). У таквој ситуацији, сматра Морас, пропада и сама
интелигенција, јер под контролом новца и материјалних сила,
никакав духовни развој и никаква уметничка узвишеност нису
могући. Истински узвишени су једноставно „сувише добри за свој
век“ у коме је „идеја високе интелектуалности потпуно изгубљена“
(3). Треба ли се онда чудити што је новинарство, као професија,
дисквалификовано, док са друге стране, демократска држава
стимулише раст „интелектуалног пролетаријата“ (58, 59-60)?
Треба нагласити да и када говори против плутократије Морасу
ни на крај памети није некаква социјалистичка револуција.
Штавише, реч је о илузији и то „симплистичке врсте“ (56).
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Простодушни узвикују „побунимо се“ заборављајући да је
револуционарни експеримент већ учињен у Француској пре 150
година, и да из тога није произашло ништа добро. Новац измиче
именовању и освети. Фин и несталан, он је имперсоналан (7). И не
само то, него су плутократе често и финансијери социјалистичких
и анархистичких листова. На тај начин плутократија контролише
нападе и у стању је да их усмерава, а усмерава их на оне облике
богатства (земља, индустрија) које су задржале нешто персонално
и национално (56). Морас о превласти новца говори као о
„најапсолутнијој“ и „најнеодговорнијој“.
Својим текстом Морас заправо показује да је она интелигенција
која је у име сопствених илузија још од XVII века захтевала републику
и владавину демократије, чиме је рушила монархију и државу и која
је радила на поткопавању традиције верујући да тиме поправља и
сопствени положај, заправо све то време радила против себе и своје
државе, а за туђи рачун. Интелектуалци који су веровали да заступају
ствар слободе, духа и разума, на крају су завршили под влашћу сила
које су бруталније и сировије од свега што су могли и да сањају.
Стога је, пише Морас, једини лек у „подршци и поштовању према
старој филозофској и религијској традицији, служењу институцијама
као што су клер и војска, одбрани одређених класа, ојачавању
одређених пољопривредних, индустријских, па чак и финансијских
интереса, који се разликују од интереса новца као таквог утолико
што оне одговарају одређеним ситуацијама, моралним функцијама.
Избор такве странке пружио би француској интелигенцији известан
ауторитет“ (63). Права функција интелигенције је види и учини
видљивим који режим би био најбољи, да га ауторитативно изабере
и усмери друге силе у том правцу (64). Испуњавање ове функције
подигло би морални углед интелигенције. Практично, то значи
повратак на стање када је снажна интелигенција цветала под
заштитом моћног скиптра. Институционална обнова ће омогућити
културну обнову, а монархија спасити цивилизацију. „У име разума
и природе, у складу са древним законима универзума, за добробит
поретка, за трајање и прогрес угрожене цивилизације, све наде су
укрцане на брод контрареволуције“ (65).
Морасов есеј носи поруку да је интелигенција на прекретници
и да ће се или определити за једну или другу страну. Или ће
пропасти, или ће покушати да „спасе нацију и цивилизацију од
беспомоћног робовања новцу“. Тим покушајем интелектуални свет
ништа не ризикује, те уколико још воли себе, последње остатке
свог утицаја и слободе, уколико још воли Француску он постаје
погодан да поведе „реакцију очајних“ (65).
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Други есеј који је објављен у овој књизи, писан је у време
немачке окупације Француске. Морас је био француски патриота,
а његов снажан против-немачки став био је познат још из времена
пре Првог светског рата. Већ из наслова се је јасно да је Морас
заинтересован за француско буђење, односно за француску обнову,
само што то сада више није уско везано за питање интелигенције,
него за обнову независности. Али да би разрешио овај проблем,
Морас мора пружити одговор на нека претходна питања, јер
обнова је могућа само ако се зна шта је оно што се обнавља, како
је то што се жели обновити настало, како је и када постало велико,
те најпосле због чега је пропало. Ако је први есеј био историја
интелигенције, други, на известан начин представља историју
Француске и слику њеног националног карактера.
Прво питање је: „Шта је Француска?“ и на њега Морас
спремно одговара да је Француска синтеза Гала и Ромеја, или како
каже „галске снаге и римског реда“ (75). Према Морасу, Гали су
били храбри, борбени, великодушни, пуни ентузијазма, спремни
на ризик, предузимљиви, склони поезији и мистичкој филозофији
(69), али ускомешани и међусобно несложни – Gallus Gallo lupus
(71). „Ред и разум“, дисциплину, осећај за целину, за организацију
и за форму, Гали су добили од Римљана, па су романизовани
Гали први Французи. Уз помоћ Рима створена је и феудална
хијерархијска структура (75).
Разлике између галског и римског менталитета код Француза
нису у сукобу, сматра Морас, него се надопуњују у хармонији, као
природни и просвећени, умни елан, снаге срца и мисао која их
усмерава, галска снага и римски ред (75). Стога су Французи народ
реда и метода, али истовремено и народ страсти и енергије; срећни
спој ума и срца, мушког и женског принципа. Поред порекла, на
формирање француског карактера утицали су и латински језик и
хришћанска вера оличена у римо-католичкој цркви.
Међутим, срећни спој у француском карактеру није настао
сам од себе. Све те разлике нису се могле синтетизовати спонтано.
„То је уметничко дело, политичке уметности“ (97). Хармонија
француске органске државе одржавана је уз помоћ ауторитета и
одговорности краља. Морас инсистира на томе да од када постоји
Француска је монархија. Монархија је настала природно, као
добровољно потчињавање регуларном ауторитету, ауторитету који
се наметао правдом (86). Она је представљала најбољу одбрану
од унутрашњих и спољних непријатеља док је трајање нације
било осигурано наслеђивањем краљевске круне. Краљеви су били
„бранитељи и федералисти“ (85), дакле не и тирани. Морас цитира
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Де Бонала који је говорио о француској „мешавини републиканске
независности и монархистичке верности“ (85). Речју, власт
монарха била је снажна, али умерена, она је успостављала ред, али
и чувала локалне аутономије. Будући да је краљ оно што одржава
јединство, свака француска криза почињала је кризом врха државе
(87). Институција наследног монарха носи у себи обнову у самом
свом принципу. Морас показује да је у свим временима кризе
национална обнова долазила са легитимним монархом.
Ако су гало-римско порекло, католичка вера и монархија оно
што чини француски карактер, не треба да нас чуди што Морас
указује на Француску револуцију и убиство краља, као тачку од које
почиње француски пад који ће је на крају довести до катастрофе
1940. године и неславне окупације. „Република у Француској је
владавина странаца“ (89). Од 1792. почиње период седам инвазија
током 150 година (90). Погубљење краља значило је ослобођење
оних сила поделе и анархије које су довеле до „смањене стопе
рађања, економске стагнације или заосталости све до дебакла
1940“ (90).
Наравно, Морас је свестан да тај пад није био праволинијски.
Већ је Наполеон желео да својом аутократском владавином реши
проблем анархије у Француској, али у томе није успео и више
га је заташкао чиме је заправо додатно погоршао стање. Он није
био независни, легитимни краљ, него је, иако вођа, отеловљавао
принцип зависности.
Рестаурација је значила и прихватање погрешних (енглеских)
идеја, које су земљу скупо коштале. Фатална идеја била је
парламентарна монархија, идеја суверенитета са две главе које
имају једнаку моћ. Парламент и краљ били су осуђени да се
међусобно униште (91). Бурбони су, ипак, чували своја права и
штитили земљу од спољне инвазије, да би демократски изабрани
Наполеон III проћердао француску војну силу и претрпео
понижавајући пораз 1870. године, чија је најгора последица била
успостава демократске републике, за чије време држава не само да
је била подељена, него и уништена (92). Француски пад се од тада
само лагано настављао све до немачке окупације.
Како је онда била могућа победа у Првом светском рату?
Морасов одговор је да рат није добила демократија, него јавни
култ Јованке Орлеанке (93). Рат је добила национална Француска,
а кривицом државе изгубила је мир. У међуратном периоду
демократска република дошла до тог нивоа изнемоглости да је
почела да жели рат и објавила га чим је изгубила средства да га
води, што је нужно довело до најтежег пораза у историји (93).
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Кривицу за француске недаће дакле, сноси демократија,
свеједно да ли парламентарна или плебисцитарна. То није питање
само изборне демагогије и личног неморала политичара, већ
„питање знања да све што води владавини свих над свима, све што
тврди да подсећа на њу или да је охрабрује, уништава владу и убија
нацију“ (94-95). Мора се дакле престати са идејом о изборима.
Такође, власт треба да влада доживотно, па и дуже, преко идеје
династије. Одговор на кризу је повратак монархији. Дуги приказ
француске историје био је потребан да би се потврдило да је
република лошије служи јавном добру него монархија, да је мање
способна да чува границе и да је мање одговорна (108). Морас
спремно признаје да монархија није питање личне, него историјске
заслуге. Право краља на власт је исто оно које нас чини власницима
власницима нашег рада и које нам даје право да наређујемо деци
коју смо родили, неговали и подигли (97). Ствари се чувају истим
средствима која су изазвала њихов раст. Краљ је онај који решава
спорове око интереса. Он је арбитар, рођен у неутралном положају,
смештен ван дебата и изван конфликта. Бесмртан као његова
функција, он ће оваплотити мир међу нама, најједноставнијим и
најмање спорним средствима. Никакво питање личног интереса
се у то неће помешати; само случајност рођења, да! Али увећана
традицијом и савршеним образовањем (98). Само краљ живи
заједно са величином, невољама и несрећама отаџбине.
За Мораса се питање реалистичности повратка краља ни не
поставља, па је монархија могућа јер је неопходна (106). Њена
супериорност је неупитна и то није ствар о којој се може гласати и
прегласавати. То је питање интелигенције (107).
Стога је Морасов закључак да осећати се национално значи
осећати се ројалистички. Француска је увек била монархија, она је
исто што и монархија, она је само то заборавила, па се Морас свој
есеј завршава позивом на сећање, меморију.
Реч је о есејима који се допуњавају, јер је у крајњој линији,
према Морасу, монархија одговор и на кризу Француске и на кризу
интелигенције. Институционална обнова монархије носиће са
собом и културну и националну и државну обнову. Интелигенција
може цветати и испуњавати своје задатке, те тако допринети
добробити народа и државе, само у оквиру уређење државе и
монархије, јер је само монархија може избавити из положаја
подређености интересима новца. Исто тако, према Морасу, само
повратак монархији може вратити Француској њену славу и
величину, односно заштитити њене националне интересе. У том
смислу и један од првих и један од последњих Морасових текстова,
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писани у различитим историјским контекстима, остају фокусирани
на питање обнове монархије. Занимљиво је да се у оба случаја
монархија везује за нацију односно одбрану националне државе
против унутрашње анархије, стране инвазије и сила међународног
капитала. Ипак, у овим есејима је јасно да је Морасова идеја
монархије другачија од онога што се обично повезује са тим
појмом, будући да се он јасно ограђује и од апсолутистичког и од
парламентарног облика монархије. Морасов краљ није тиранин, али
ни лутка, него независни арбитар изнад супротстављених интереса
и чувар јединства нације. Самим тим, и сваки конзервативизам који
није искрено монархистички је за Мораса недовољан.
Оба есеја повезана су и дубоком критиком демократије,
која се схвата као сила поделе и анархије. Са једне стране,
демократија је претња истинској култури и цивилизацији, а
са друге стране националној независности. У крајњој линији,
корисник демократије, према Морасу, су страни интереси, добро
организовани и ни мало демократски.
Иако су текстови сабрани у овој књизи писани пре више од
седамдесет година, они нису много изгубили на својој актуелности.
То се пре свега односи на есеј Будућност интелигенције. Може се
рећи да је и поред неких претераних оцена, стварност Морасу дала
за право. Јер, ко би данас могао порицати постојање интелектуалаца
који мање или више отворено стоје у служби одређених интересних
кругова? Ко још у време спин доктора може веровати у постојање
објективних медија? Није ли наше време показало колико се лако
могу конструисати лажне величине и јавни интелектуалци чија
су дела сумњиве научне или уметничке вредности, а који свој
статус дугују искључиво спремности да проповедају владајућу
идеологију? Са каквом се лакоћом могу маргинализовати
интелектуалци када одређени кругови оцене да их је потребно
ућуткати? Морасу се, такође, не може спорити да је добро уочио
тренд срозавања образовања, културе, писмености и укуса, јер
како другачије тумачити чињеницу да у Немачкој, рецимо, постоји
двоструко више катедри за студије рода, него за старе језике?
Такође, тешко се Морасу може спорити и да је уочио везу између
масовне демократије са једне стране и порасти централизације,
униформности и државне свенадлежности, са друге, иако је и пре
Мораса било познато да улазак маса у политику не погодује ни
идеји слободе. У том смислу, ова књига може бити од користи и
онима који се не слажу са његовим решењима.
Овај рад је примљен 5. септембра 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 21. септембра 2018. године.
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нтересовање за студије нација и национализма доживјело је
свој врхунац осамдесетих година прошлог вијека појавим
данас класичних текстова Гелнера (Gellner), Хобсбаума (Hobsbawn),
Андерсона, Мана (Mann) и Смита (Smith). Зависно од научног
приступа и перспективе, кључне тачке спорења међу ауторима била
су питања поријекла, старости, те услова развитка модерних нација,
било да је фокус анализе био на социо-економским промјенама и
култури (Гелнер, Хобсбаум), штампаном капитализму (Андерсон),
политичкој трансформацији (Ман), или питањима континуитета
премодерних етничких заједница „етнија“ (Смит). Посљедњих година поље истраживања се проширује, добија нове обрисе и отвара
простор за озбиљнију критичку анализу класичних теорија, као и
за нове приступе. Синиша Малешевић у књизи Државе-нације и
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национализми: Организација, идеологија и солидарност, оставља
по страни дебату о поријеклу и старости нацијa и развија теорију
према којој организација, идеологија и трансформација солидарности представљају кључне друштвене механизме за обликовање
модерних држава-нација. Овај рођени Бањалучанин, тренутно професор на University Collegeu у Даблину, посљедње двије деценије
направио је импресивну каријеру на пољу студија социологије рата
и национализма. Чланство у престижној Royal Irish Academy, као и
у Academia Europaea са сједиштем у Лондону, само потврђују његов
статус једног од водећих стручњака у својој области. Иза себе има
тринаест објављених књига од којих су за сада двије у издању београдске Фабрике књига преведене на српски језик.1
Kњига структуирана у седам поглавља нуди компаративну
историјску и социолошку анализу процеса који су довели до
појаве, формирања, ширења и трансформација држава-нација и
национализма. У уводном поглављу Малешевић на трагу Манове
историјске социологије дефинише државу-нацију као бирократску
заједницу, друштвену организацију која постепено израста из
претходних организационих форми. У том контексту, појаву
државе-нације као „доминантног модела политичке заједнице“,
и национализма као „првог избора политичког легитимитета
модерности“, нужно је посматрати у процесу дугог трајања – од
заједница ловаца-скупљача, племенских конфедерација, градовадржава, сложених краљевстава и модернизирајућих империја.
Такође, да би се схватило како је национализам у модерном
добу постао свеприсутан, важно је суочити се сa идеолошким
доктринама и вриједностима на којима су се темељилe премодерне
организације (16-20). Иако позивање на процес дугог трајања и
премодерне заједнице подсјећа на етносимболизам, Малешевић
одриче било какву повезаност са Смитовом парадигмом:
државе-нације и национализми су дубоко модерне појаве.
Између премодерног и модерног свијета постоји значајан степен
континуитета, али он није ни биолошки ни културни. Ријеч је
организационом и, индиректно, идеолошком континуитету. Он
ставља у фокус три историјска процеса дугог трајања које сматра
пресудним за формирање држава-нација и национализама какве
данас познајемо: то су (1) кумулативна бирократизација присиле;
(2) центрифугална идеологизација; (3) начин како та два процеса
утичу на креирање микросолидарности (21).
1

Siniša Malešević, Ideologija, legitimnost i nova država: Jugoslavija, Srbija i Hrvatska,
Beograd, Fabrika knjiga, 2004; Siniša Malešević, Sociologija etniciteta, Beograd, Fabrika
knjiga, 2009.

- 202 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2018 год. (XXX)XVII vol. 57. стр: 201-207

У другом поглављу Малешевић се бави премодерним политичким организацијама; разматра односе међу доминантним облицима друштвене организације, примарним (прото)идеолошким
дискурсима и солидарности у различитим историјским епохама.
Указује на значајне елементе организационог и, индиректно, идеолошког континуитета између премодерног и модерног свијета,
али и на недостатак друштвене солидарности у премодерним
друштвима.
Малешевић истиче да већина друштвених организација
комбинује моћ присиле
с нормативним оправдањем. У
премодерном свијету служиле су се митологијом, религијом или
империјалном доктрином како би оправдале властито постојање
и у одређеном степену мобилисале подршку популације. Обзиром
да су код већине тих поредака била изражена обиљежја „кровних
царстава“, између владара и остатка популације било је врло
мало интеракција, па је легитимност била пожељан али не и
нужан предуслов политичког дjеловања (55). (Прото)идеолошки
и организациони раст се драматично интензивира у царствима,
али је тај раст редовно обрнуто пропорционалан степену културне
хомогености и друштвене стратификације. Другим ријечима,
како су царства ширила своју организациону и (прото)идеолошку
снагу и глобални геополитички утицај, постајала су културно
разноврснија, поларизована по статусу, поријеклу и религији, и
њихове микросолидарности су се још више диверзификовале.
Тек ће се појавом држава-нација организација и идеологија
„преплести са џеповима микросолидарности и довести до рађања
национализма као доминантне идеологије новог доба“. То се, како
сугерише Малешевић, првенствено односи на Западна царства која
пролазе кроз бржу структурну трансформацију у национализовању
својих политичких заједница. До њихове трансформације довела
је комбинација успјешне и релативно брзо проведене колонијалне
експанзије, повећања организационе и (прото)идеолошке моћи на
унутрашњем плану, као и геополитичка супарништва (61-67).
У трећем поглављу аутор анализира постојеће теорије и
полемише са водећим теоретичарима национализма. Иако у начелу
прихвата модернистичка тумачења, оспорава круто истицање
историјског дисконтинуитета код појединих модерниста, али
и етносимболистички приступ који инсистира на културном
континуитету између премодерног и модерног свијета. Такође,
фокус је на анализи постепеног јачања организационе и идеолошке
моћи нових политичких заједница и напетости које се стварају
између „личног подручја микросолидарности и макроподручја
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јавности“. Протоком времена поступци друштвених организација
и цијели процес присилне бирократизације постали су изразито
зависни о идеолошком оправдању. Те су промјене постале
саставни дио процеса који Малешевић назива центрифугална
идеологизација: „изградња осјећаја колективног јединства за
велике друштвене организације попут држава-нација тако да
се на њих пројектују представе и поступци који се повезују са
микросолидарношћу родбинских заједница“. Међутим, иако
су државе-нације у оквирима национализма добијале боље
организационе предуслове за оправдање свог постојања него у
градовима-државама и царствима, национализам је споро постајао
доминантном идеологијом (89-95).
Малешевић цитира Бреија (Breuilly) који тврди да се
национализам развио из напетости између јавног (државног
апарата) и приватног (породице, цивилног друштва). Успјех
националистичке идеологије често је свој коријен имао у покушају
превладавања тог расцијепа и успоставе јединства државе и
друштва. Он прихвата Бреијев став да национализам велики дио
идеолошке снаге црпи из напетости између приватног и јавног, али
се не слаже да идеолози национализма настоје да докину то двојство.
Управо супротно, национализам се храни двојношћу приватнојавно која представља саму срж легитимности државе-нације.
Иако се данас националност схвата као примарни облик људске
солидарности, крајњи успјех националистичке идеологије зависи
о њеној способности продирања у зоне микросолидарности. Језгро
сваког националистичког пројекта је у солидарности, а идеологија
национализма функционише једино онда када успијева да изведе
потпуни идеолошки продор и изгради „џепове микросолидарности
с постојећих бирократских скела“ (95-99).
У четвртом поглављу анализира се однос национализма и
организованог насиља те оспоравају ставови о њиховој узрочнопосљедичној вези. Малешевић наглашава да иако модерни
национализми често прате ратове, револуције и устанке, они не
зависе о националистичким дискурсима и до њих долази и без
кохерентних националистичких идеја (104). Другим ријечима,
национализам је ријетко самосталан и директан узрок насиља.
Сугерише да је на Балкану почетком 19. вијека било мало или
нимало национализма. Балкански устанци били су нуспродукт
промјене историјских околности у којима су се интереси
локалних елита спојили са геополитичким аспирацијама великих
сила, а никако идеали суверености народа или територијалне
аутономије (110-111). Овакво тумачење се уклапа у Гелнерову
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модернистичку парадигму према којој масовни национализми
нису могли претходити индустријализацији и модернизацији.
Тек кумулативно ширење организационе и идеолошке моћи,
уз све већу могућност друштвених организација да продру у
микросоциолошки универзум, индиректно је подстицало ширење
национализма и насиља. Малешевићев овдjе доводи у питање
превладавајуће становиште о прогресивном смањењу насиља
кроз историју.2 Способност модерних друштвених организација
да стварају специфичне услове у којима се „убијање и разарање
највећим дијелом изводи из сигурне просторне и психолошке
дистанце имало је за посљедицу да је само у 20. вијеку убијено
више људи него у претходних пет хиљада година“ (122).
У петом поглављу Малешевић преиспитује дихотомију
„врућих“ и баналних национализама, те критикује тезу према
којој се дневно изражавање национализма сматра бенигним.
Износи аргумент према којем су тривијалност и баналност,
повезане са рутинским, дневним изразима националистичког
доживљаја, доминантне функције већине национализама. Иако
се манифестације баналног национализма често перципирају као
ирелевантне, заправо су на дjелу врло значајне праксе преко
којих се „нациоцентричне“ представе константно репродукују и
учвршћују. Национализам је много јачи када се појављује у свом
невидљивом рутинском и хабитуалном облику кроз новинске
дискурсе, националну валуту, заставе, временску прогнозу итд.
(146). Супротно популарним ставовима који национализам повезују
са агресивним емоционалним испадима, управо институционална
рутина ниског интензитета одржава националистичку идеологију
у животу. Другим ријечима, снага национализама произилази из
организационо и идеолошки артикулисане навике и тривијалности.
Док су у касном 18. и 19. вијеку националистичке поруке биле
доступне само елитама, у модерном добу два су процеса дугог
трајања, кумулативна бирократизација присиле и центрифугална
идеологизација, национализам поступно отворили за много ширу
публику. Малешевић наводи примјере Данске као симбола „питомог
национализма“ и Сјеверне Kореје за коју се везује „агресивни
национализам“, које упркос огромним политичким разликама
своју легитимност изводе из сличних националистичких идеја и
поступака (154-167).
Шесто поглавље посвећено је преиспитивању појма
2

Малешевићева теза о ширењу организованог насиља у супротности је са популарном
Пинкеровом студијом. Види.Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: Why Violence
Has Declined? New York: Allan Lane, 2011.
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„национални идентитет“. Kонцепција „националног идентитета“,
према Малешевићу, појмовна је химера која се често користи
као опис „подразумијеване друштвене реалности“, односно
позивање на њега је пречица у недостатку објашњења појединих
облика колективног понашања (172). Предлаже да се пажња
са неаналитичког појма „идентитет“ пребаци ка вишеслојним
процесима друштвеног организовања, идеологије и солидарности.
Умјесто да се постојање „националног идентитета“ схвата као дато
и непроблематично, потребно је истражити како функционише
идеолошки процес којим се државе-нације чине емоционално
еквивалентнима породици (186-187). Закључује да је „национални
идентитет“ тек симптом комплекснијег, вишестраног и веома
варијабилног социолошког феномена који тражи објашњење –
националистичке идеологије (195).
У посљедњем, седмом поглављу, Малешевић тврди да не постоје
поуздани докази да су глобализација, нове технологије, вјерски
радикализам, те неолиберализам у свијету поткопали снагу државанација и национализма. Управо супротно, економска либерализација
почива на јачој бирократизацији што доводи до експанзије државне
моћи, а глобализација је само помогла организационој и идеолошкој
моћи да продре у све друштвене слојеве те ширењем националистичке
идеологије додатно ојача државе-нације. Упркос предвиђањима да је
национализам пролазна појава, нова друштвена кретања доприносе
трансформацији и обнови идеологије национализма која у највећој
мјери остаје најважнијим организационим инструментом модерног
доба (199-205).
У завршном разматрању Малешевић понавља почетни став да
класичну дебату о поријеклу и старости нација треба преусмјерити
на организационе и идеолошке елементе историјског континуитета.
Парафразирајући чувену Геленрову досјетку о „нацијама које немају
пупак“, закључује да нације могу лако функционисати без пупка,
без културног континуитета, али не могу постојати без кичме,
односно без организационе структуре (211-212). Иако државе нације
немају историјски преседан, у њима је присутан организациони
континуитет зачет у претходним облицима политичких заједница.
Подвлачи да успоставом државе-нације национализам надвладава
друге идеолошке доктрине и постаје доминантном оперативном
идеологијом модерности. Доминација и ширење национализма у
модерном добу потиче из организационе превласти државе-нације,
која је данас готово универзалан модел владавине у свијету (214).
Одлично изложена и аргументована Малешевићева теорија
ипак одговара западном, грађанском моделу националне државе.
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Било би корисно испитати колико је модел који аутор предлаже
универзалан, односно да ли је примјењив на остатак свијета.
Kонкретно, поставља се питање организационог капацитета
Балканских држава у вријеме њиховог формирања обзиром на
оскудну администрацију и општу заосталост с којом су се суочавале.
Ако претпоставимо одређени степен организационе моћи, колико
је центрифугална идеологизација могла дубоко да продре у све
друштвене слојеве имајући у виду инфраструктурну неразвијеност,
хетерогену етничку структуру, мали број урбанизованог и изузетно
велики број неписменог становништва. У случајевима у којима
национална идеологија није могла обухватити микросолидарност
породичних веза, фокус би требало пребацити на анализу
религијских, локалних и свих других специфичности одоздо.
Такође, Малешевић игнорише настанак националних покрета изван
или у односу на државе-нације. Примјери словенских националних
покрета у Аустроугарској Монархији, или Kаталоније и Баскије у
Шпанији не уклапају се у његов модел нација које настају само
у оквиру државе. Изузетно захвалне књиге за ову врсту анализе,
Хрохову (Hroch) студију о културним покретима малих народа3,
или Хехтерове (Hechter) радове о унутрашњем колонијализму и
„државотворним и периферним национализмима“4, аутор помиње
тек узгредно (72).
На крају, књига Синише Малешевића представља
важан допринос студијама национализма. Попут Брубејкера
и других савремених теоретичара, Малешевић излази из
класичне ортодоксије (етносимболизам-модернизам) и нуди
заокружену теорију засновану на организационој и идеолошкој
трансформацији премодерних политичких заједница у државенације. Kомпаративно историјски приступ праћења настанка и
развоја држава-нација од изузетне је важности за разумијевање не
само комплексног феномена нација и национализма кроз историју
већ и за практично разумијевање проблема национализма данас.
Kњига ће бити од користи првенствено студентима друштвених
наука, али и широј научној и стручној јавности заинтересованој за
студије национализма.
Miroslav Hroch, Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi: komparativna analiza
društvenog sastava patriotskih grupa malih europskih nacija, Zagreb: Srednja Europa, 2006.
4 Michael Hechter, Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development,
1536-1966. University of California Press, 1975; Michael Hechter, Containing Nationalism,
Oxford: Oxford University Press, 2000.
Овај рад је примљен 18. јуна 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 21.
септембра 2018. године.
3
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Радови који нису усклађени са датим упутствима неће бити
разматрани за објављивање у часопису.
За писање рада користити ћирилично писмо.
Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са
увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.
Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са размаком
(приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/
Character (with spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes
and endnotes.
Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима –
Bold и Italic (фонт 12).
Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим
словима – Italic (фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету,
након навођења факултета, наводи се и универзитет (нпр. Факултет
политичких наука, Универзитет у Београду). Уколико је аутор запослен на институту, наводи се и град у коме се институт налази (нпр.
Институт за политичке студије, Београд).
Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт 14).
Фуснота поред наслова служи за навођење назива и броја пројекта у
оквиру кога је чланак написан.
Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима
величина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од
100 до 250 речи - фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе,
циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и
закључке рада.
Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима
(фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.
Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт
12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи
више целина, оне се такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1.
– малим обичним словима Bold (фонт 12).
Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се
налази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте
уносити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу
у фонту Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба
поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати опцију Justify
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Приликом навођења фуснота руководити се следећим упут
ствима:
● приликом навођења монографије/књиге фуснота мора са
држати:
- Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic),
назив издавача, место, годину издања и број стране.
- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54.
● приликом навођења чланака из часописа:
- Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима,
назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место
издавања, број, година излажења и број стране.
- Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних
конфликата до њихових решења“, Политичка ревија,
Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009,
стр. 67.
● приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге:
- Име и презиме аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и
презимена приређивача зборника у загради, назив издавачa, место издања, година издања, број стране.
- Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање
Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и
институционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије,
Београд, 2008, стр. 239.
● приликом навођења извора са Интернета (не смеју прећи
више од 10% коришћене литературе):
- Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic),
пуну интернет адресу и датум приступа.
- Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical spectrum of debate on Irish neutrality: arguments and evidence
in favor of a critical social constructivist framework of
understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/int_pol_
sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013
● приликом навођења архивске грађе:
- мора да садржи назив институције у којој се грађа чува,
фонд, фасциклу (уколико има), назив документа (ако
нема назива документа одређује се тако да одговори на
питања: ко? коме? шта?), место, датум.
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Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894,
Извештај Министарства иностраних дела о постављењу
конзула, Београд, 19. април 1888.
● приликом навођења прописа/закона:
- Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у
коме је пропис објављен, број и година објављивања.
- Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени
гласник РС, бр. 125/04.
● приликом навођења публикација у новинама:
- Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима,
назив новине курзивом, датум објављивања
- Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда против
Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004.
● Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на
истој страни користити:
- Исто, број стране
- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије,
Београд, 2006, стр. 54. Исто, стр. 55
● Код поновљеног цитирања истог извора уколико није
узастопно и на истој страни користити:
- Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број стране.
- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије,
Београд, 2006, стр. 54.
Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав. дело, стр. 54.
Код уноса табела и графикона користити:
Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графикон,
редни број, назив табеле, величина фонта 10.
Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по
правилима цитирања за фусноте, величина фонта 10.
Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим
што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по
азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а
затим по абецедном реду за изворе на латиници.
За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама
потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље у
зборнику/књизи.
Литература садржи само изворе који су наведени у фусно
тама.
Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме
аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на енглеском великим словима - Bold (фонт 14).
-
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Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold
(фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у
обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке
истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире
него у сажетку.
Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и
одвајају зарезом.
Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају
на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су
објављени у научним часописима политиколошке тематике.

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

Датум оцене рада

Име, презиме и научно звање рецензента:
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