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УВОДНИК
Пре пола века у Београду је основан Институт за политичке
студије. Било је то бурно раздобље светске, европске, југословенске
и српске политичке историје. Институт је правио прве, несигурне
научне кораке у време „ледене фазе“ Хладног рата, истовремено са
Прашким пролећем, неколико месеци пре „врелог београдског јуна“,
тј. студентских демонстрација, у периоду доношења амандмана
који су претходили антисрпском Уставу из 1974. године и били
основ за каснији насилан слом СФРЈ. У почеку са малим бројем
истраживача, ограниченим пољем рада и невеликим амбицијама,
Институт је постепено растао и заузимао све значајније место међу
институцијама које проучавају друштвене феномене. Логично је да
није остао имун на турбулентна идеолошка кретања и престројавања,
балканске пројекције смене светских поредака, појаву вишестраначја
и тзв. дивљег капитализма, процес ланчаних сецесија и разбијања
Југославије, поновно отварање српског питања, евроентузијазам и
евроскептицизам, косовско-метохијски проблем...На све те изазове
Институт научно реагује радећи научне пројекте, организујући
научне скупове и објављујући часописе, монографије и тематске
зборнике.
Упоредо са јубиларном педесетом годишњицом постојања
и рада Института за политичке студије, навршавало се и читаво
столеће од настанка југословенске државе. Стога је Институт
организовао научни скуп ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА – ОД
ОСТВАРЕЊА „ПЛЕМЕНИТЕ ИДЕЈЕ“ ДО СЛОМА „ВЕШТАЧКЕ
ТВОРЕВИНЕ“, који је, симболике ради, одржан 1. децембра 2018.
године у Кући Крсмановића у Београду, управо на дан, у згради и
просторији где је пре 100 годинa било њено проглашење. Циљ скупа
био је да се на транснаучни и мултидисциплинаран начин осветле не
само време, услови и узроци рађања Краљевства СХС после Првог
светског рата, већ и да се анализирају трајање, унутрашњи односи и
спољнополитичка функција „прве“ и „друге“ Југославије, те разлози
њихове пропасти и последице по српски народ и државу. Сходно
томе, Научни одбор скупа потенцирао је пет проблема којима би
се посветила наглашена пажња: Настанак југословенске државе:
српско хтење или српско морање; Геополитички смисао „прве“ и
„друге“ Југославије; Деструктивност правно-политичког устројства
Југославије; Разби-распад Југославије као свеобухватан процес;
Континуитет југословенства и последице за српске интересе.
У складу са темом и подтемама скупа, позвани су учесници
различитог стваралачког профила. Међу њима било је неколико
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драгоцених актера-сведока растакања СФРЈ током последње
деценије 20. века, који су о том процесу представили своја мишљења
и као политичке личности, али упоредо и са становишта сопствених
професионалних занимања и научних звања. Такође, свој велики
допринос дали су историчари, правници, политиколози, економисти,
географи, социолози и филолози. Изложено је 22 реферата, који
су били повод за плодоносну дискусију, а ради целовитијег
разјашњавања југословенског феномена, њима је прикључено још
неколико драгоцених текстова. Прва половина радова појављује се
у овом броју Националног интереса, а друга ће бити објављена у
следећем.
На основу свих тих радова може се закључити да југословенска
држава делимично јесте настала на темељу јасно изражене воље
тадашње српске интелектуалне и политичке елите, те фактичке
контроле простора победничке Српске војске крајем 1918. године.
Али, наглашено је да је она углавном произашла из геополитичких
интереса победничких сила Запада да од Балтика до Средоземља
успоставе тзв. Санитарни кордон. У његовом саставу кључна земља
била је „прва“ Југославија, управо у обиму од јужних падина Алпа до
ширег Солунског залеђа, и од средишњих делова Панонске низије до
Јадрана. Међутим, одмах је постало јасно да је она нефункционална
и неодржива, што је показао слом 1941. године и огромно страдање
српског народа током Другог светског рата. „Друга“ Југославија,
нарочито после 1948. године, била је, такође, у служби интереса
атлантистичких сила под америчким вођством да дуж евроазијског
обода (Rimland) опколе и „обуздавају“ СССР.
Српски чинилац унутар Титове Југославије, иако
најмногољуднији, најраспрострањенији, најдржавотворнији,
најстрадалнији и најзаслужнији за ратну победу, био је
изложен свеобухватном слабљењу – популационо-просторном
сажимању и фрагментацији, економском стагнирању, политичкој
маргинализацији, пропагандној стигматизацији, уставно-правној
деградацији...Најделотворнији инструменти помоћу којих је
то реализовано били су федеративно устројство и републичкопокрајинске „неадекватне границе“ којима су највише издељене
српске земље, те формирање нових, „инстант-нација“, издвајањем
из српске нације. Показало се да је то погубно приликом насилне
деконструкције СФРЈ, чија је реализација почела 1991. године и
још није окончана. Упркос рђавом искуству са две југословенске
државе, српска политичка номенклатура се не само залаже за нову
„прекоредну интеграцију“ – Европску унију – него реафирмише и
неојугословенство у више појавних облика и под различитим (не)
8

формалним називима – „Регион“, „Западни Балкан“, „Југосфера“...
Каузалност српског и југословенског питања остаје научна
„квадратура круга“ чије ће решавање и даље привлачити пажњу.
децембар 2018 – јануар 2019.
Редакција
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Борисав Јовић
Београд

ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ ОПРЕДЕЛИЛИ
РАСПАД ЈУГОСЛАВИЈЕ И СРПСКА
ОДГОВОРНОСТ
Изузетна ми је част да на овом високом научном скупу говорим
о догађајима који су определили распад Југославије, о теми која је од
великог интереса за нашу земљу и за наш народ. Било је крајње време
да научници на овако организован начин проговоре о овом питању. О
њему је непријатељска пропаганда већ одавно наметнула становиште
да је за распад Југославије и за грађански рат крив српски народ,
који је, услед тога, добио санкције СБ ОУН, бомбардован од стране
НАТО пакта, а највиши српски функционери кажњени у Хашком
суду дугогодишњим робијањем. На образу српског народа остала је
љага, коју само научници јаким аргументима могу обрисати.
Они који су стварно одговорни за распад Југославије и за
грађански рат, успели су да жртве прогласе кривима, па су и после
распада земље наставили са својом активношћу. Прво су незреле
српске политичаре убедили да је српски народ крив и да треба да
се јавно извињавају и клече пред жртвама које српски народ није
починио, а кад су и то постигли, желели су да ставе тачку на оцену
прошлости. Затражили су да се више не говори о прошлости, да се
окренемо будућности. Подразумева се да треба да ућуткамо науку да
случајно не би открили истину да су они криви за распад Југославије
и грађански рат, па да се кривица са српског народа превали на њих.
Наши политичари су олако прихватили такво окретање
будућности верујући да су тему о прошлости успешно затворили.
Мени се чини да је наша наука подлегла оваквом схватању
политичара пошто већ четврт века ћути о незаснованим оптужбама
према српском народу. Желео бих да овај научни скуп буде позитивна
прекретница у нашој научној активности на овој значајној теми.
Поштована господо, тема о којој говоримо, не само да је веома
сложена, него је и деликатна. Тражи од нас да се извучемо из заблуда
у којима смо провели век и да свет посматрамо на основу чињеница.
Од мене се свакако очекује да говорим шта је ометало државне
органе, пре свега Председништво СФРЈ да спречи распад земље и
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грађански рат.
Председништво је било дужно да се држи Устава СФРЈ. У
њему су се налазила сва његова овлашћења и сва његова ограничења.
Кад вам будем изложио шта нам је по Уставу све било препрека да
урадимо оно што се од нас очекивало, да спасемо земљу од распада и
грађанског рата, видећете да нам Устав није давао такве могућности,
напротив, да је Уставом било предодређено растурање Југославије.
Не треба да губимо из вида да тај Устав није рађен по редовној
усвајној процедури, да га није радила Уставна комисија одређена
од Савезне скупштине, него Радна група на челу са Едвардом
Кардељем, иза које је, без икакве сумње стајао Тито. Никада у
уставној историји Југославије ниједан уставни пројект није рађен без
његове улоге и контроле, па је, нема сумње, услед тога и формирана
Кардељева радна група. Тито и Кардељ, имали су пред собом задатак
да олакшају својим републикама издвајање из Југославије и, обзиром
на ,у то време,још увек значајну несагласност других по том питању,
нађу начина да се такав Устав усвоји.
Када сам, после усвајања Устава питао Мијалка Тодоровића,
у то време председника Савезне скупштине и председника Уставне
комисије, како је било могуће да се дозволи усвајање тако накарадних
уставних одредби, одговорио ми је: „То није мој устав, то је Кардељев
Устав. Све што те занима питај њега.“
На моје упозорење да је он поднео уводно образложење
Устава и предложио да буде усвојен, одговорио ми је: „И њега су
они писали!“.
Мијалко је, дакле био присиљен да прочита текст са којим се
није слагао! Сигуран сам да он то никада не би учинио да на њега
није извршило притисак српско руководство, а оно је сасвим сигурно
било у истом положају код Јосипа Броза Тита. Друге претпоставке
једноставно нису могуће, јер је такав Устав био катастрофа за српски
народ и за Србију и мораo би бити одбијен.
После усвајања Устава Мијалко је смењен. Сломљен па
смењен. Србија је сломљена да би била даље распарчавана.
Све је, дакле, било у рукама Тита и Кардеља. Али то није
било само приликом усвајања Устава СФРЈ 1974. То је било у
читавом периоду њиховог владања и свих уставних промена од
стварања федерације до њеног краја. Примењивани су различити
начини да се постигну жељени циљеви. Поменућу случај доношења
одлука на другом заседању Авноја, када је српском народу било
онемогућено да изрази колективно национално мишљење, јер му
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није било дозвољено да пре заседања формира своје институције,
Антифашистичко веће и Комунистичку партију, па су Срби могли да
иступају само као појединци, уствари најближи Титови сарадници.
Дозволите да кажем нешто о садржају Устава СФРЈ 1974. и
како је Председништво СФРЈ могло да ради по његовим одредбама.
По њему Југославија није имала право да заштити своје уставно
постојање. Органи Југославије нису имали право да спрече кршење
Устава нити овлашћења да прекршиоце приволе да га поштују.
Иако је Устав био један од најобимнијих аката такве врсте
у свету, написан је тако конфузно да је у себи садржао скривене
могућности сецесије и скривене препреке држави да их спречи. Он
је просто, писан за оне који желе да растуре Југославију.
У Уставу је писало да нико нема право да крши његове одредбе.
Да се установљава Уставни суд Југославије који одлучује о спорним
питањима. Да се његове пресуде морају поштовати. Али, очигледно
намерно, није било написано, шта ако неко неће да поштује пресуде
Уставног суда. Каква су овлашћења државе да га на то приволи.
Па пошто то није било написано, испало је да је ствар добре воље
прекршилаца Устава, да ли ће поштовати одлуке Уставног суда или
неће.
Најугледнији правници су сматрали да је бесмислено да у
Уставу пише да се он мора поштовати и да се морају поштовати
одлуке Уставног суда Југославије, а да за непоштовање нема
консеквенци. Сматрали су да је у питању правна празнина која
се може лако попунити тумачењем Савезне скупштине о правима
државе да се устав заштити. Међутим, они, ради којих је та правна
празнина и остављена у Уставу, нису хтели ни да чују да се она
уклони, они су желели да је користе.
Републике које су наметнуле расутрање Југославије и које су
осигурале поменуту правну празнину да би је користиле, биле су
Словенија и Хрватска. Чим су се створиле повољне међународне
околности оне су донеле противуставне одлуке да се на њиховим
територијама више неће поштовати савезни закони, што је практично
значило сецесију. Иако је донета одлука Уставног суда да је то
противуставно, иако је Југославије располагала војном силом да то
спречи, она на то није имала уставно право. Дакле, испало је да је
сецесија била у складу са Уставом, а да њено спречавање није, да
би оно било противуставно.
У таквим околностима, Југославија се распадала свакодневним
противуставним одлукама, које су имале као основу уставну
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празнину, јачу од свих овлашћења Представништва и од војне силе
са којом је располагало.
Поред наведеног, савезна држава је била до те мере
обесправљена, да и није имала државне функције, изузев оних које
јој добровољно пренесу републике, које су имале потпуне државне
надлежности способнеза отцепљење и самостално функционисање.
Југославија није имала сопствене приходе, нити право да их
уводи. Зависила је од доприноса република за функције које су јој
уступиле. Није имала сопствену полицију. Није имала право да
контролише спровођење савезних закона у републикама, није имала
право да без сагласности република предлаже доношење било каквих
закона Савезној скупштини.
Велике силе Запада директно су се мешале, ако би
Председништво намеравало, или ако би одлучило нешто што би
успорило или спречило сецесију. Када је Председништво СФРЈ
донело одлуку да војска одузме 100.000 калашњикова Хрватској,
незаконито увезених ради наоружавања паравојних јединица,
и да одговорни буду кажњени, посетио ме је амбасадор САД
Ворен Зимерман и саопштио ми да се САД не слажу са одлуком
Председништва. Војска није извршила одлуку Председништва и
никада није објаснила зашто то није учинила.
Распад Југославије није остварен све до деведесетих година,
иако је неопходан припремни политички процес био завршен
доношењем Устава СФРЈ 1974. Иако је све било припремљено да
се Југославија распадне, морало је сачекати повољне међународне
околности. Оне су тек почетком деведесетих настале гашењем
Варшавског пакта и рушењем Берлинског зида, односно великим
политичким променама у Европи.
Ако погледамо шта се догађало у прошлости, видећемо да је
сваком уставном променом од стварања федеративне Југославије
повећавана државна надлежност република а смањивана надлежност
Југославије, док Уставом 1974 републике нису званично проглашене
државама а Југославија је остала без државних надлежности, само
сервис за обављање републичих функција. Тај процес није био
случајан.
Не заборавимо да је у читавом скоро полувековном периоду
тога процеса, на власти била КПЈ, на челу са Јосипим Брозом, који
је де факто одлучивао о свему, али да су за ту владајућу Партију
постојале обавезе којих се, очигледно, дословно придржавала.
Видеће се да су њене конгресне обавезе из 1928. биле исто важне
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као сепаратистичке тежње Словеније и Хрватске.
На IV конгресу КПЈ одржаном 1928. у Дрездену оценјено је да
је Југославија вештачка творевина и закључено је да се КПЈ залаже
за растурање Југославије на више мањих националних држава. КПЈ
је уставним променама створила услове да се Југославија растури,
што се деведесетих година и остварило.
На истом Конгресу је закључено да је српски народ као већински
у позицији да врши експлоатацију других мањих југословенских
народа и да се КПЈ залаже да се то стање промени. За време док је
била на власти, успела је да српски народ распарча тако да више
нема право да делује као нација у целини. Конгресни задатак је
извршаван разним мерама и методама у читавом периоду постојања
Југославије, а докрајчен је распадом Југославије и грађанским ратом.
Срби су прво били опасни као превелика нација, па кад
су распарчани на републике били су опасни због великосрпског
национализма и на крају када је избио грађански рат због наводне
намере да стварају велику Србију. Постоји могућност да исту идеју
данас назову другачије, али се све своди на исто. У овом тренутку
српски народ је кривац за растурање Југославије и за грађански рат,
ако буде довољно, ако наша наука историјским чинјеницама не успе
да ту љагу скине са образа историје спског народа.
На IV конгресу КПЈ дат је и задатак комунистима да помогну
да се албански народ прикључи својој матичној држави. Што нису
могли они сами, помогли су им савезници са којима су конгресне
одлуке и биле срочене, јер, КПЈ која је тада имала 2.000 чланова и која
је радила у илегали, ни у сновима није могла да сматра да планове
које је усвојила може да оствари без оних који су их саставили и
који су обећали помоћ за циљеве који су заједнички.
Сплитским пленумом ЦК.КПЈ 1935. године у време Хитлерове
најезде на Европу, КПЈ је кориговала став о растурању Југославије,
да се у борбу против фашизма иде уједињеним снагама, а да Партија
после победе неће правити сметње никоме ко буде желео да изађе
из Југославије и да се осамостали.
Распад Југославије остварен је на комбиновани начин,
узимајући у обзир и одлуке IV конгреса и одлуке Сплитског пленума.
У сваком случају пропагандна парола да треба да чувамо
Југославију као зеницу око свога и друге, бацале су прашину у очи
обичном народу, док се иза кулиса радило на растурању Југославије
од стране легалне власти. Одржавање таквог двојног стања, да се
једно прича а друго ради, било је могуће само захваљујући жестокој
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пропаганди, диктатури и тортури помоћу којих је комбинованим
методама српски народ држан у заблуди и примораван да помаже
политику и систем против сопствених инсереса.
Српско руководство, иако је представљало највећу нацију у
земљи, дозволило је да буде маргинализовано у вођењу државне
политике и да преда сву власт Титу и Кардељу, који су деценијама
радили на уставним могућностима за распад Југославије, у корист
својих а на штету српског народа.
Српски народ не сме да занемари велике политичке грешке
својих политичара у времену у коме смо изгубили цео један век.
Њихове су грешке биле бројне и по српски народ често трагичне.
Многе од њих су ишле на руку онима који су радили на растурању
Југославије и олакшале им да остваре циљ.
Да краљ Александар 1918. није у нову државу примио
Хрвате и Словенце, како је саветован од многих пријатеља, српска
држава и српски народ би вероватно протекли век провели без
међунационалних трзавица у миру и напретку. Српски политичари
који су после краља преузели вођство, нису били у стању да од те
фаличне државе сачувају ни оно што је српско, а камоли целу државу.
Дозволили су да буду изиграни када су се доносиле судбоносне
одлуке за државу и народ. Олако су прихватили маргиналну улогу
у политичком животу земље. Иако представници највеће нације,
предали су вођство државе у руке оних који су имали за циљ њено
растурање, на штету српског народа. Понашали су се као да нису
ни приметили поступно растурање Југославије, на штету српског
народа, што је било очигледно сваком иоле разумнијем политичару.
Ничим се не могу оправдати што су прихватили Устав СФРЈ из
1974. итд.
Наведена питања српска историја треба детаљније да расправи.
Овде се само напомињу, али независно од тога, ми желимо да овде
прецизирамо:
Одбацујемо оптужбе да је српски народ крив за растурање
Југославије на више малих националних држава јер је тај, не само
противправни, него и акт против здравог разума, извршен на основу
одлука највиших органа КПЈ и спроведен у дело под њеном влашћу
и под њеним утицајем и контролом. Српски народ се свом снагом
супротстављао том сулудом чину.
Такође одбацујемо оптужбе да је српски народ изазвао
грађански рат, јер је он настао као последица уставних решења по
којима су републике могле да се издвоје из Југославије у својим
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границама без политичког решења о заштити националних права
других који у њима живе. Српски представници нису учествовали у
креирању таквих одредаба Устава, нити би се с њима икада сложили
да је Устав доношен по демократској процедури.
Нажалост, и после четврт века од распада Југославије
и завршетка грађанског рата има у српском народу оних који
сматрају да су поједини догађаји у српском народу, или њихови
појединци,изазвали распад Југославије и грађански рат и да је српски
народ за то одговоран. Без обзира на све историјске чињенице они
се солидаришу са противницима српског народа.
За српски народ је истина од фундаменталног значаја. Биће
још доста посла за српску науку да је разјасни . Надам се да ће овај
научни скуп бити значајна прекретница и подстицај да се, у интересу
српског народа ,историјским чињеницама дође до непобитне истине.
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Сажетак
Рад сагледава стварање Краљевине СХС (Југославије) кроз
три политичка феномена: реалполитику, геополитику и идентитет.
Аутор сматра да су ово заправо три „потпорна“ стуба преко
којих би требало оцењивати „архитектуру“ новонастале
државе из 1918, чиме се пружа нова истраживачка димензија све
актуелнијој тематици СХС-Југославије. Кроз коришћење мисаоног
експеримента у складу са контрафактуалима (counterfactuals)
Џозефа Наја, аутор закључује да је тадашња српска политичка
елита приликом стварања нове државе (не)свесно доносила
одлуке супротне српском националном интересу, тј. „правилу
троугла“: 1) српске реалполитике, 2) српске геополитике и 3)
српског идентитета. Но, сагледавање грешака тадашње елите,
не треба да служи пукој дескрипцији ради допуне општепознате
чињенице краха југословенске идеје, већ да буде и полазна тачка
нових смерница српског националног интереса XXI века.
Кључне речи: Краљевина СХС, Југославија, реалполитика,
геополитика, идентитет, „правило троугла“.
*
Рад је настао у оквиру научног пројекта ,,Демократски и национални капацитети
политичких институција Србије у процесу међународних организација’’ (179009), који
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Стварање Краљевине СХС (Југославије)1 и њену стабилност
као државе у светлу реалполитике, геополитике и идентитета, не
можемо објаснити уз помоћ само једне научне аргументације или
парадигме. И то не само због тога што реалполитика и геополитика
спадају у структуралистичку, а идентитет у идеациону или
институционалистичку аргументацију (социолошка парадигма).2
И тим пре што се у овом раду не тврди да је Југославија створена
сагласно „правилу троугла“ реалполитичко-геополитичких
принципа и српског идентитета, већ управо супротно. Ако је и
створена Југославија у разматраном троуглу, онда је тај троугао
дефектан или непотпун. Уз демонстрацију тога да кључни српски
политичари тог времена нису знали (или испоштовали свеједно)
ово државничко „правило троугла“, треба потом прибећи и Најовим
контрафакуталима.3 Потребно је запитати се шта би се догодило
да је „правило троугла“ заправо било испоштовано. Нај истиче да
су контрафактуали хипотезе супротне ономе што се догодило, тј.
мисаони експерименти који дефинишу каузалне тврдње. Како у
политикологији нису могући лабораторијски експерименти, ваља
замишљати ситуације у којима се један фактор мења док су други
константни и онда конструисати слику како би свет изгледао. Тад
добијамо не само одговор на питање да ли се нешто догодило,
већ и зашто. Ако је непоштовање „правила троугла“ узроковало
Југославију, треба да се запитамо да ли би његовим поштовањем: 1)
била створена (обновљена) Србија уместо Југославије, 2) да ли би
тако српски национални интерес након 1918. био боље заштићен?
Притом, контрафактуал по Нају треба да задовољи четири
критеријума: 1) вероватност (plausibility) – контрафактуал је једна
од реално могућих опција која ипак није била одабрана, 2) кратак
временски интервал од узрока до ефекта (proximity in time) – што
се више иде у прошлост, број узрока који утичу на ефекат се
повећава, а иако се они држе константним, сама њихова бројност
пропорционално смањује утицај тог узрока на ефекат, 3) релација
са теоријом (relation to theory) – теорије систематизују одабир
могућег узрока неке појаве и помажу нам да избегнемо насумично
погађање, 4) чињенице (facts) – оно што је константно мора да буде
засновано на проверљивим чињеницама, док се мора бити обазрив са
гомилањем контрафактуала у оквиру једног мисаоног експеримента.
1 У даљем тексту само Југославија.
2 Премда је реалполитику могуће сместити и у институционализам рационалног избора. О
овим разврставањима видети више: Craig Parsons, How to Map Arguments in Political Science,
Oxford University Press, New York, 2007, стр. 60, 74-76, 94-101.
3 Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts – An Introduction to Theory and History,
Pearson-Longman, New York, 2007, стр. 51-54.
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Већ на први поглед је јасно да наше „правило троугла“
задовољава други, трећи и четврти Најов критеријум. Најпре, ово
правило је пакет принципа на којима би требало да се заснивају све
државничке одлуке које се тичу очувања државе и пројектовања
(увећања) њене моћи. Због тога је временски интервал хипотетичког
узрока (правила троугла) и посматраног ефекта (обнављања Србије
уместо Југославије) толико мали да је такорећи симултан. Тачније,
овде се одлучивање – у току I светског рата и на његовом крају –
скоро поклапа са креацијом нове (обнављањем старе) државе. Затим,
тачке троугла се заснивају на древним и релевантним теоријама
реалполитике, геополитике и културног идентитета. И на крају, све је
у троуглу систематизовано тако да се ради о једном контрафактуалу,
јер се тај троугао може схватити као „један пакет“ контрафакуталних
одлука наспрам другог пакета реалних одлука којим су се руководиле
српске елите 1918. У нашем случају, једину дилему може изазвати
први Најов критеријум, те ћемо њему посветити нешто већу пажњу
пре него што пређемо на испитивање сваке тачке троугла.
Тврдња да ниједна друга опција 1918. (сем Југославије) није
била могућа – не стоји. То би било само тачно у случају да су, и
поред другачије одлуке српске елите од оне која је заиста усвојена,
велике силе имале мотив или материјални потенцијал да принуде
Србију на Југославију. Али, то није било тако. Прво, пошто су на
простору некадашњег Руског царства створене територијално и
популационо мале државе попут Естоније, Летоније и Литваније
– засебно доста мање од Југославије – не може се рећи како су
велике силе имале јасне мотиве за стварањем искључиво што
крупнијих држава у геополитичком вакууму између руско-совјетских
и германских земаља. Да су те мотиве имале, сасвим је рационално
и смислено претпоставити да би онда неким актима принудиле
и те мале балтичке државе да формирају неку своју „балтичку
Југославију“, али се то није десило.4 Друго, материјални потенцијал
4 Познавалац историје Балтика Андрес Касекамп истиче да велике силе пре Версаја, а и
на самој конференцији, нису имале конзистентан и унификован поглед на Балтик. Најпре су
Лондон и Париз признали de facto владу Естоније, а потом је Лондон признао и привремену
владу Летоније маја 1918, што је било у складу са њиховом намером да сузбију немачки
утицај и бољшевичку претњу на истоку Европе. Међутим, Касекамп истиче да је spiritus
movens балтичког сепаратизма био сам балтички национализам, а не западни фактор. Западни
фактор је само гледао да користи оно што је затекао на терену. И то национализам заснован на
строгим етно-језичким критеријумима, имајући у виду да су литвански националисти жестоко
одбили пољску понуду за федерацијом. Тада се чинило да ће статус балтичких држава бити
тема за будућу мировну конференцију. Ипак, на самој конференцији је у погледу статуса
балтичких држава владала или незаинтересованост или незнање – нико није ‘’лобирао’’ за
стварање балтичких држава до самих Естонаца, Литванаца и Летонаца. Балтичко питање се
разматрало као периферно у склопу руско-совјетског питања, док су се САД и Француска један
период заузимали за очување једне целовите, али антибољшевичке Русије. Видети: Andres
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великих сила да силом намећу било које решење након 1918. (па
још и држави победници рата каква је била Србија) био је веома
ограничен. Савезничка окупација Рајнске области у Немачкој је била
последица примирја и односа снага на бојишту коју је Версајски
мир само потврдио, а узгред је Немачка била поражена сила у рату и
француски сусед. Немогуће је замислити на који начин би Француска
и Британија пребациле трупе у тој мери довољне да принуде Србију
на Југославију, поготово ако поред победничко-савезничког статуса
Србије и географске удаљености узмемо у обзир и да је Британија у
том моменту била суочена са ирским сецесионистичким проблемом
(и пред којим је на крају и поклекла суочена са одлучном и добро
организованом ирском мањином 1922).5 Мислити супротно од овога
би кршило прво начело Најових контрафактуала (plausibility). Треће,
не постоје никакви докази о томе да је на Версајској конференцији –
или пре ње – српској делегацији прећено било каквим ултиматумима
да мора да прихвати Југославију, као што је, нпр, прећено Чесима
у Минхену 1938. да се морају одрећи области Судета у корист
нацистичке Немачке.6

ЈУГОСЛАВИЈА КАО КРАХ СРПСКЕ
РЕАЛПОЛИТИКЕ
Да бисмо доказали како је Југославија створена супротно
начелима српске реалполитике,7 треба показати каква су све одступања
од принципа реалполитике учињена стварањем Југославије сагласно
реалполитичким класицима – Тукидиду, Каутиљи, Макијавелију
Kasekamp, A History of the Baltic States, Palgrave Macmillan, New York, 2010, стр. 99, 104-105.
5 Александар Раковић, Југословени и Ирска револуција 1916-1923, Службени гласник,
Београд, 2009, стр. 126. Притом, ако су слабије наоружани и малобројнији Ирци успели да
остваре свој циљ у односу на далеко моћнију Британију, није нам јасно како то не би могла да
уради Србија у односу на Француску, Британију и САД, све и да је на неки начин заиста била
уцењена да се одрекне себе у корист Југославије. Британци, а за њима ни Французи, 1918/1919
сигурно не би слали трупе да Србију принуде на Југославију, јер нису били спремни да шаљу
трупе тада ни у Средњу Европу како би војно гарантовали – за себе много битније питање –
независну Аустрију у склопу тзв. Дунавске (кон)федерације. Видети више о неспособности
Антанте да шаље трупе након рата у Средњу Европу доле ниже у овом раду унутар поднаслова
„Југославија као крах српске геополитике“.
6 Напротив, општепозната је чињеница да је југословенска идеја била не само инспирација
за велику већину најугледнијих и најутицајнијих српских интелектуалаца и политичара
деценијама пре 1914, као и то да је Нишком декларацијом од 1914. њено остварење и званични
ратни циљ Краљевине Србије. И из овог разлога, сматрамо да је главна (иако не свакако
искључива) одговорност за пропагирање југословенске идеје и стварање Краљевине СХСЈугославије управо на српским елитама, а не на међународним факторима.
7 Српске реалполитике у смислу оне реалполитике која одговара одржању и очувању моћи
српске државе, а не неке друге, поготово не државе чији су интереси у директној колизији
са интересима српске државе.
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и Ришељеу.8 Главна одлика ових реалполитичара била је – сасвим
супротно колоквијалном схватању реалполитике – наглашавање
умерености приликом реализације државног интереса. Реалполитика
за класике не значи необуздану бескрупулозност, већ да некад оно
што је мање (нпр, мања територија), на дужи рок може да значи
много више.
Тукидид се често узима за први пример реалполитике,
захваљујући једном опису из његове „Историје Пелопонеског
рата“ (V/84-116). Ради се о „Мељанском дијалогу“ Атине и Мелоса,
тачније чувеној реплици Атињана Мељанима да правда постоји само
тамо где и сила способна да је намеће. Моћни узимају шта могу, а
слаби дају шта морају (V/89). Из тога је научна јавност изводила
два закључка: 1) Тукидид сматра да у политици влада сила, а не
морал, 2) Тукидид заговара необуздани атински империјализам, тј.
непрестано освајање мањих држава у Егеју. Како је показала Едит
Фостерова, о првом закључку би могло да се дебатује,9 али други
не стоји.10 Анализирајући увод у „Историју Пелопонеског рата“,
она тврди да је овај увод заправо критика деструкције до које води
периклеовска страст за поседовањем, тј. критика трошкова који
настају необузданим освајањем. Увод подвлачи и да је стабилност
та која омогућава цивилизацијски напредак. Зато, државе не треба
да гомилају оружје зарад краткорочних добити које то доноси – ако
је цена тога потцењивање умерености у политици која обезбеђује
стабилан раст државне моћи. Она још истиче како нас Тукидид
упозорава да материјално обиље, војни квантитет и гламурозно
представљање државе не изједначавамо са реалном моћи, узимајући
Периклово градитељство као пример.11
8 Реалполитика-реализам на политику гледа као на арену борбе интереса држава (у
међународној политици), приликом чега та борба није ограничена некаквим наддржавним
телима или моралом. Акценат је на анархичној мрежи (нема наддржавних структура или
моралних ограничења) актера који преко принципа самопомоћи теже да се очувају и увећају
моћ. То не значи да актери не следе ‘’правила самоограничења’’ – ако је то у њиховом
властитом интересу. Неореалполитика или неореализам који акценат ставља на ограничења
међународне структуре наметнута актерима, овде ће бити покривен разматрањима Каутиље,
у којима се – по нашем мишљењу – налазе и de facto неореалистички елементи. О (нео)
реализму више: Чарлс Кегли, Јуџин Виткоф, Светска политика – тренд и трансформација,
Центар за студије Југоисточне Европе-ФПН-Дипломатска академија МСП Србије и Црне
Горе, Београд, 2004, стр. 84-87, 90-93.
9 Нико од класичних реалполитичара којима се бавимо у овом раду није порицао постојање
морала и етике унутар државних граница. Напротив, сви су они сматрали да религијскоморални системи имају виталну улогу за опстанак и напредак било које државе.
10 Edith Foster, Thucydides, Pericles, and Periclean Imperialism, Cambridge University Press,
New York, 2010, стр. 43.
11 Рекли бисмо да је овде Фостерова алудирала на чињеницу да је Атина крахирала у рату
са Спартом такорећи у моменту када се свима чинило да је најмоћнија сила у историји и
да је непобедива. Односно, на то да величанственост Атине и њена војна моћ у коначном
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Тукидидов реализам је требало разјаснити, јер сматрамо да је
српска елита 1918. искочила из оквира тукидидовске умерености.
Да су српске трупе 1918. стале јужније и источније, Србија би
минимизовала број будућих интра-државних и међународних
противника. То би дало боље позиције за очување и пројектовање
моћи. Када поменемо учења и других реалполитичара, биће јасније
шта тукидидовска умереност заиста значи.
Каутиља је у српској научној заједници тек недавно почео
да се препознаје као класичан реалполитичар.12 У свету је
познат захваљујући књизи „Артхашастра“, у којој је развио свој
реалполитички програм.13 Иако је истина да је он био саветник
Чандрагупта Маурје који је слушајући Каутиљине савете под
својим жезлом ујединио читав североцентрални део индијског
потконтинента, нас овде занимају Артхашастрина правила
умерености (самообуздавања) за очување и пројекцију моћи
(Артхашастра VII/V,VII/X):14
1) Ако треба бирати богату територију уз коју се граничи
константан непријатељ или сиромашнију територију уз коју се
граничи привремени непријатељ, треба изабрати другу опцију.
Константан непријатељ је безусловно непријатељ и он се не да
застрашити или уценити, а привремени је само онај сусед који
се може умирити било претњом (страхом) било неком услугом.
Константан непријатељ на својој територији пружа склониште
групама опасним по безбедност датог владара и његово обуздавање
изискује огромне количине новца и људства.
2) Ако треба бирати између напада на непријатеља који
салду њој нису били од било какве користи. Видети даље у књизи Фостерове акценат на
дијалог између Коринта и Атине, када Коринћани упозоравају Атињане да се не поводе за
краткорочним добицима који са собом носе огромне ризике по мир читавог хеленског света,
већ да је дугорочно боље добити мање, али са мање ризика: Edith Foster, op. cit., стр. 61.
12 Драган Р. Симић, Светска политика, ФПН-Чигоја штампа, 2009, стр. 157-160.
13 Kautilya, Arthashastra, Translated by R. Shamasastry, Government Press, Bangalore, 1915.
14 Каутиља није био против освајања суседа, али само ако је то могуће и не доводи до
урушавања стечених позиција. Маурја је ујединио већи део потконтинента само зато што је,
поред Каутиљних савета, имао и олакшицу у културно-језичкој идентичности популација
покорених држава, што је нешто што је већим делом изостало када су Срби, Хрвати и Словенци
различите вере, писама, историјско-државних традиција и низа другачијих обичаја ушли
у једну државу. Код Каутиље, пак, реалполитика мора да служи културно-обичајном коду
очувања индијских каста и религијско-моралном поретку дхарме, а не обратно. Он каже у
глави III I књиге Артхашастре: ‘’Отуда краљ никада неће дозволити народу да скрене са
својих дужности, јер свако онај који сачува своју дужност и увек буде везан за обичаје Арји
(древних Индијаца – прим. М.П.) и поштује кастинска правила и правила религијског живота,
сигурно ће бити срећан и овде и потом. Јер, док се земља чува у складу са заповестима Веда,
она ће сигурно напредовати и никада неће нестати’’.
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има тешкоће било које врсте (осим што има лојалне поданике) и
на непријатеља који свуда бележи позитиван биланс (осим што
има нелојалне поданике), треба пре напасти овог са нелојалним
поданицима. Лојални поданици ће увек прибећи држави у помоћ ма
колико она (не)моћна била, а нелојални (или просто равнодушни)
поданици ће гледати да првом приликом издају и униште чак и
моћну државу.
Ово прво правило је стварањем Југославије потпуно нарушено.
Одласком далеко на северозапад, Југославија је стекла знатно већу
територију и добила границу са озбиљном противницом Италијом,
уместо да је између себе и Италије оставила простор за самосталну
хрватско-словеначку државу, и тако њих претворила у италијанске
противнике, а себе у условног италијанског савезника.15 Самостална,
али проширена Србија (мања од Југославије), на западу би добила
„привременог“ непријатеља – слаба држава која би се држала у
српској орбити путем страха или ситних уступака за много веће
услуге, а српски ресурси се не би трошили на обуздавање моћније
Италије. Такође, Италија је као „константан“ непријатељ дала
уточиште усташама-терористима између два светска рата, баш како
је Каутиља предвидео.
И друго Каутиљино правило је нарушено. Није било
референдума који би проверио лојалност Хрвата и Словенаца,
али је она посредно могла да се одреди другим мерилима. Током
Првог светског рата у БиХ је беснео улични обрачун са српским
живљем и имовином од стране хрватско-муслиманских маса које су
једним делом биле организоване као помоћна милиција (шуцкори)
аустроугарске војске. Шуцкори су били задужени за гушење просрпских активности и имали су 11.000 људи.16 Зорићева истиче да
је у Хрватској таквих прогона током рата било мање, захваљујући
хрватско-српској коалицији у хрватском Сабору.17 Но, иако није
подржавала физичко насиље према Србима, та коалиција је имала
анти-српски карактер без обзира на свој назив. Један од њених вођа
био је Хрват Фрањо Супило који је 1891. у правашком недељнику
„Црвена Хрватска“ писао да је споразум са Србима могућ само
ако они признају хрватску државу у којој ће они бити мањина,
15 Чак и да претпоставимо да су Италијани „прогутали“ Хрвате и Словенце уместо Срба,
онда би слабост Југославије која је на окупу држала нелојалне сегменте становништва била
претворена у слабост Италије, јер Италија би сада, са своје стране, морала да се ухвати у
коштац са мањинским проблемом сецесионизма.
16 Ђорђе Вуковић, „Пуцањ(е) слободе и одмазде“, Политеиа, бр. 8, Бања Лука, децембар
2014, стр. 168-172;
17 Мирјана Зорић, Нарцизам малих разлика – српско-хрватски односи кроз историју,
Одбрана – специјални прилог, 2016, стр. 22.
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док је – већ као вођа те коалиције – 1908. подржао анексију БиХ,
под условом да БиХ постане део хрватске државе чији ће монарх
бити Хабзбурговац.18 Парадоксално, али касније је баш Супило
био један од кључних преговарача са српском владом око стварања
Југославије. Ако је ово био „умерен“ представник Хрвата, легитимно
је запитати се какви су онда били радикалнији хрватски политичари
и неконтролисане србофобне масе. Тако, и годинама пре 1918. било
је јасно да ће ново не-српско становништво нове државе (али и
његова елита) бити махом нелојална Београду, те ни други поменути
Каутиљин критеријум није испоштован.19
Макијавели је далеко познатији као класични реалполитичар у
европској средини. Међутим, једнако је раширена и представа о њему
као о заговорнику агресивног и необузданог приступа политичким
противницима по максими „што више и што пре – тим боље“. Али,
то није тако. Његово најпознатије дело „Владалац“, тачно, садржи
препоруке оном ко жели да дође на власт на смену законитом владару
насилним путем. Такав мора оно што је морално неприхватљиво и
насилно да уради што брже, у једном маху, али да, што је пре могуће,
прекине са тим и врати се у регуларне оквире, док они владари који
већ имају легитимитет само треба да „не газе наредбе предака“.20
Овде видимо у унутрашњој политици заправо велики обзир према
наслеђу и правном поретку који су за Макијевелија канон, а насиље
и преваре – иако нису негирани – третирани су као строг изузетак.21
А у спољној политици, Макијавели се ослања на Каутиљу када каже
да освајања, која немају калкулус могућег успеха/неуспеха и свест
о томе какви су језици и обичаји у придруженим земљама, не би
требало предузимати.22 Чак Макијавели даје превагу обичајима и
18 Ливиа Кардум, „Анексиона криза и Фридјунгов процес“, Политичка мисао, No. 1, 1993,
стр. 140-141.
19 Уосталом, општепозната је терористичка и антисрпска пропагандна акција хрватских
усташа и римокатоличких група између два светска рата у Југославији, као и муњевита издаја
хрватских официра и војника у редовима југословенске војске током Априлског рата 1941.
20 Николо Макијавели, Владалац, Ушће, Београд, 2004, стр. 12, 43.
21 Посебно се ово може поткрепити уколико подсетимо на друго познато Макијавелијево
дело Разматрања о првих десет књига Тита Ливија које је скроз прожето величањем врлина,
традиције и обичаја у унутрашњој политици било које државе на примеру републиканског
Рима. Видети више о овоме: John P. McCormick,’’ ‘Greater, more honorable and more useful to the
republic’: Plebeian offices in Machiavelli’s ‘perfect’ constitution’’, I•CON 8 (2010), стр. 237–262.
22 „Жеља да се нешто освоји сасвим је природна и обична ствар, и увек када то чине људи
који могу у томе да успеју, биће хваљени, или бар неће бити куђени, али када не могу а жуде
да то учине ма по коју цену, у томе треба видети грешку која изискује прекор’’, односно:
‘’Да кажем још да су државе, које се присаједињују каквој старој држави онога који осваја,
или су исте области и истога језика или нису. Када јесу, веома их је лако одржати (...) пошто
нема разлике у обичајима, људи живе мирно... И мада ту постоји извесна разликa у језику,
ипак су обичаји исти, те се могу међу собом лако подносити... Међутим, када се задобијају
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тековинама уређења над језиком. А креатори Југославије су потпуно
занемарили разлике у најбитнијим обичајима (религијским) и
разлике у типовима администрације – зарад језика.23 Углавном,
стварање Југославије не може да издржи ни тест макијавелистичке
реалполитике.
Ришељe је дуго сматран за пионира француске
империјалистичке експанзије до „природних граница“ Француске,
али је Гастон Зелер доказао да је то уверење било засновано на
фалсификату Ришељеовог Политичког тестамента ког дугујемо
језуити Филипу Лабеу.24 Зелер је показао да Ришеље никада није
био инспирисан плановима „потпуног изласка на Рајну“ што би
значило заузеће доброг дела Немачке и целе Белгије, већ само тиме
да се заузда хабзбуршки универзализам и могуће заокруживање
Француске хабзбуршким утицајем и са југа из Шпаније.25 На истоку,
то је значило политику „отворених врата“, односно могућност за
француску војску да улази у немачке државе преко тврђава на Рајни
на позив принчева који су се одупирали Хабзбурзима, али само на
њеном средњем, алзашком делу.26 Стога, српска елита је 1918. пала
и на испиту ришељеовске доктрине. Уместо да постави границе
источније, унутар којих би било лојално становништво, српска елита
је одлучила да оде даље на запад, чиме је само привидно повећала
своју моћ, а заправо је ушла у реалполитчко пренапрезање.

области у једној земљи различитој по језику, обичајима и уређењу, ту леже тешкоће, па треба
имати велику срећу и бити веома вешт да се одрже.“ – Николо Макијавели, op. cit., стр. 15.
23 У наставку цитата Макијавели каже да је можда решење за интеграцију ових језички,
обичајно и административно шароликих области у дату државу трајно насељавање освајача
у неку од тих задобијених области. Као пример је навео насељавање Турчина (турског
султана) у Грчку. Нема сумње да је ово поједностављено или да је грешка у писању, јер само
насељавања султана у Цариграду не би било ни могуће ни одрживо да га није пратила маса
турских војника и цивила. Но, и ако бисмо узели формулу колонизације становништва матине
државе у новоосвојене крајеве, видели бисмо у историји турско-византијског случаја да је
та колонизација ишла постепено (вишевековно), онако како се смањивао број Грка, а растао
број и освајања Турака, при чему је колонизација једним битним делом спровођена свакако
насилно и у периодима превирања. Ту колонизацију би било немогуће спровести одједном
у Краљевини СХС-Југославији. Оно што је било реалистично, то је размена становништва
коју смо имали у грчко-турском случају након 1918. Да сви Срби који након ударања нове
границе независне Србије (без Хрвата и Словенаца) остану ван њених граница пређу у њене
оквире, а да Хрвати и муслимани који то желе оду даље на запад.
24 Peter Sahlins, „Natural Frontiers Revisited: France’s Boundaries since the Seventeenth Century“, The American Historical Review, Vol. 95, 5/1990, стр. 1424-1425.
25 Ibid, стр. 1432-1433.
26 Теза коју је уосталом потврдио и Андреас Осиандер. Видети: Andreas Osiander, The States
System of Europe 1640-1990, Clarendon Press, Oxford, 2003, стр. 17.
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ЈУГОСЛАВИЈА КАО КРАХ СРПСКЕ ГЕОПОЛИТИКЕ
Један од водећих српских геополитичара Миломир Степић,
истакао је да је Југославија, геополитички, имала двојаку функцију.
Једна се односила на ‘’макро-геополитички’’, а друга на ‘’микрогеополитички’’ план. По Степићу, Југославија није само била у
функцији мекиндеровског Санитарног кордона од Балтика до
Средоземља којим су се сузбијали немачко-руски интереси (а у
интересу атлантских САД, Британије и делом Француске), већ и
у функцији „обуздовања“ српског чиниоца ког је таласократски
Запад увек перципирао као руску предстражу на Балкану.27 Радило
се, по Степићу – и са чим се слажемо – о троструком „запречавању“
телурократске Русије и Немачке кроз: 1) блокаду руског приступа
Јадрану и Средоземљу, 2) блокаду германског продора ка Медитерану
и Блиском Истоку, 3) блокаду немачко-руског контакта.28 Али, не
бисмо се сложили са Степићем да проширена Србија без Југославије
није могла да игра баражну улогу наспрам руско-немачког вектора
из – како он тврди полазећи од Мекиндерове мапе Санитарног
кордона – два разлога: 1) опорављени германски чинилац могао је
кроз „прекид“ између Алпа и реке Уне преко словеначко-хрватских
фактора да дође на Јадран, 2) иако географски мања од Југославије,
Србија би била етно-културно и политички хомогенија, и као таква,
због вишедимензионалне српско-руске блискости би могла брзо и
лако да се од експонента таласократије преоријентише у балканску
трансмисију (совјетске) Русије.29
Пре свега, ваља видети шта су атлантисти подразумевали под
претњом германског чиниоца након 1918. Под тим су подразумевали
спојену Немачку и новостворену Аустрију у једну државну целину
са седиштем у Берлину (Аншлус), како то уосталом и произилази
из Мекиндерове карте коју прилаже и Степић у својој књизи.30
Но, као што знамо, до утапања Аустрије у Немачку 1918/19 није
дошло. Штавише, мировни споразуми које су таласократске
силе склопиле са Немачком и Аустријом су стипулисали забрану
27 Миломир Степић, ‘’Српски пример детериторијализације националних интереса’’,
Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, 3/2015, стр. 28; Миломир
Степић, ‘’Деатлантизацијом до стабилизације Балкана: српски национални интерес’’,
Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, 1/2017, стр. 11-12.
28 Миломир Степић, Геополитика – идеје, теорије, концепције, Институт за политичке
студије, Београд, стр. 197.
29 Ibid.
30 Степић је у својој Геополитици ову Мекиндерову карту приложио на страни 196, навевши
да ју је преузео из Мекиндерове књиге Democratic ideals and Reality са стране 115, а у издању
National Defense University Press, Washington D.C., 1942. Иста карта се налази и на страни 207.
истоимене Мекиндерове књиге у издању Constable and Company (London) из 1919.
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Аншлуса на неодређено.31 По свему судећи, Мекиндер је своју
мапу цртао у периоду пре Версајске мировне конференције, а
можда и пре завршетка самог рата – онда када је у британском
јавном мњењу и једном делу политичких кругова било присутно
уверење да је Аншлус након рата било пожељан било реалан.32
Како је одлично документовао и анализирао Алфред Лоу, на крају
је у британском јавном мњењу, али и Форин офису преовладала
иницијална француска позиција – Аустрија мора бити независна као
минимум, а пожељно, и водећи члан „Дунавске (кон)федерације“
која би била у извесном смислу дериват некадашње Аустро-Угарске,
и као таква, заправо каква-таква брана негативном германском
чиниоцу (од тада па надаље у Британији искључиво поистовећеног
са Немачком).33 Британски стратези су били децидни – уколико
би се Аустрија ујединила са целом Немачком, Немачка би добила
почетну позицију за експанзију ка Медитерану и Блиском Истоку.
Без Аншлуса, Немачка је била „обуздана“.
Лоу у прилог ове тезе наводи обиље факата: 1) аустријски
посланик у Берну је признао британском колеги да би пројекат
Дунавске конфедерације успео да су силе Антанте биле спремне да
пошаљу трупе у Централну Европу, 2) француски изасланик у Бечу
(Ализе) је слао извештаје Паризу у којима се аустријска експанзија
у сливу Дунава и Леванта оцењује као позитивна по француске
интересе, јер се тако штите ти региони од германизма, 3) Карло
Хабзбуршки је предложио у француској амбасади у Берну крајем
1918. да Француска буде покровитељ Дунавске конфедерације,
што је од стране службеника амбасаде оцењено као захтев за
рестаурацијом Двојне монархије, већински је био подржан и послат
на разматрање Паризу, 4) Карлов предлог је добио зелено светло у
Паризу и током фебруара 1919. Французи су активно заговарали
Дунавску конфедерацију ради чије реализације је Француска била
спремна да пошаље и трупе у Беч као гаранцију, али се од тога
31 У питању су Версајски (чл. 80) и Сен-Жерменски уговор (чл. 88) којима се Немачка
обавезала да ће поштовати аустријску независност (која може нестати само једногласном
одлуком Савета Лиге Народа, односно одобрењем и Француске и Британије), али и аустријске
границе које буду одобрене од стране чланица Антанте. Аустрија се обавезивала да ни на
који начин не компромитује своју независност.
32 Alfred D. Low, The Anschluss Movement 1918-1919 and the Paris Peace Conference, American
Philosophical Society, Philadelphia, 1974, стр. 231-233.
33 Ibid, стр. 233, 235, 245. Истина, Лоу истиче да су поједини кругови у Британији за
разлику од Француза покушали да наметну привремену, а не трајну забрану Аншлуса, али
су опет на крају пристали на то да Французи имају коначну реч о аустријској будућности
преко свог права вета у Савету Лиге Народа. Но, и такву привремену забрану Аншлуса су
Британци заговарали, искључиво имајући у виду евентуално спајање Аустрије са Баварском
и римокатоличким југом Немачке, никако стапање Аустрије са целокупном Немачком под
доминацијом пруско-протестантског Берлина. Видети о томе више: Ibid, стр. 284.
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одустало после одбијања Лондона да пошаље своје контингенте.34
Осим због овог противљења „споља“, Аншлус је био отежан и
због политичких фактора „изнутра“. И докле год су ти анти-Аншлус
вектори из оба смера заједно били у игри, Аншлус је био немогућ.
Још је аустријски социјал-демократски канцелар Ото Бауер који је
лично био за Аншлус, признао да током 1919. није хтео да организује
референдум о припајању Немачкој, јер је сматрао да је сасвим могуће
да би већина Аустријанаца гласала против Аншлуса.35 Касније су и
канцелари Долфус и Шушниг водили традиционални и чврсти курс
аустријске независности и јасне дистанце у односу на Немачку, због
чега је Долфус и страдао 1934. у атентату организованом од стране
немачких нациста.36
Из ових британско-француских мотива и оног што се десило
1918/19, следи да нити је Југославија имала нити би проширена
Србија имала (да је створена) заједничку границу са Немачком или
СССР, како је имала већина других држава Санитарног кордона.
Совјетско-немачки продор ка југоистоку Европе су пре свега имали
да штите они који су се граничили након 1918. са Немачком или
Русијом (Румунија, Аустрија, Чехословачка) и то уз помоћ Британије
и Француске које су Санитарни кордон као концепт и осмислиле.
Другим речима, атлантисти су 1919. знали, писали и говорили
да је Аустрија кључ за обуздавање Немачке – ако Аустрија падне,
немачка експанзија се неповратно догађа и улога Југославије
или проширене Србије би у том случају била врло мала, ако би
уопште и постојала. Стратешки, атлантистима је било свеједно ко
стоји у реду иза Аустрије зарад блокирања Немачке, да ли је то
Југославија, проширена Србија, да ли су Хрвати и Словенци заједно,
одвојено или распарчани између Италије, Аустрије или Мађарске
свеједно. То се одлично и показало касније, када се 1938. десио
Аншлус. Након пада Аустрије, и цео Балкан је прегажен за само
три године. Но, пошто Британија и Француска нису покушале да
спрече Аншлус 1938, тј. ако су атлантисти сами одустали од тога да
обуздавају Немачку и сами срушили свој Санитарни кордон делом
или у целини, зашто би би они у том случају на неки начин казнили
Југославију што не обуздава Немачку или је принудили да то ради?37
34 Ibid, стр. 260, 271, 277, 279, 283.
35 S. W. Gould, „Austrian Attitudes toward Anschluss - October 1918–September 1919“, The
Journal of Modern History, 22/3 (1950), стр. 228–29.
36 Jody Abigail Manning, Austria at the Crossroads: The Anschluss and its Opponents (PhD
Thesis), Cardiff University, 2013, стр. 256; Johannes Messner, Dollfuss: An Austrian Patriot, IHS
Press, Norfolk, 2004, стр. 77-88, 151-154.
37 Евентуални приговор да су Британци казнили Југославију организацијом пуча од 27.
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А ако претпоставимо да смо имали проширену Србију тада, да је
Аустрија била брањена консеквентно од таласократа, Србија би
могла да има комотну секундарну улогу у обуздавању Немачке из
позадине (била би трећа или четврта у реду иза Немачке), док би у
случају одсуства обуздавања (немачки продор и ширење утицаја на
југоисток) имала много боље стратешке, војне, политичке и друге
претпоставке за дипломатско прилагођавање Немачкој, или – у
крајњој линији – одбрамбени рат против Немачке у садејству са
доступним савезницима у свету тог тренутка. Дакле, Југославија
није морала да буде створена како би се обуздавао са њене стране
германски фактор.
Као што није морала да буде створена ни због „руског фактора“,
захваљујући појави бољшевизма у Русији. Тешко је замислити да би
проширена Србија била бољшевички савезник. И то не само због
тога што би, по жељи краља Александра, Србија (као што је урадила
и Југославија уосталом) примила бројне руске антибољшевичке
избеглице и одбила да са СССР успостави дипломатске односе, већ
и због тога што су тада све државе које нису биле комунистичке
имале, као минимум, врло опрезно држање према Совјетима.
Играњем на антибољшевичку карту, Србија је лако могла да анулира
атлантистичке резерве према „српском фактору“ као потенцијалној
предстражи мутиране Русије у виду СССР, барем привремено, док
се православна Русија не обнови.

ЈУГОСЛАВИЈА КАО КРАХ СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА
Везу реалполитике и културног идентитета смо већ објаснили,
тј. како је припајање културно хетерогених крајева Србији умањило
капацитете новостворене државе да плива у реалполитичким водама.
Али, и геополитика је тесно повезана са културом. По Дугину, главне
геополитичке дихотомије копно/море и хартланд/римланд су и
социолошки, не само географски концепти, јер геополитика изучава
марта зато што је она склопила тзв. савез са Немачком 1941. – не можемо узети за озбиљан, ако
знамо контекст овог рада. Наиме, 1941. Британци су већ две године били у рату са Немачком.
Одлучили су да објаве рат због Пољске, не Аустрије, дакле због продора Немачке на Исток у
савезу са СССР. Британци су сад имали улог и сами били у акцији, и свако додатно ометање
Немаца им је био интерес, али то 1938. није био случај, јер да јесте, не би Британци мирно
гледали Аншлус и експанзију Немачке на југоисток. Зашто су Британци мирно „сварили“
гутање Аустрије и Судета од Немачке, али не и Пољске? Вероватно зато што је у случају
Пољске дошло и до „контакта“ СССР и Немачке, али та тема остаје ван домета овог рада.
Подвлачимо да ако сами креатори Санитарног кордона не раде ништа на његовом очувању,
тим пре то нису дужни да раде мање моћни актери Санитарног кордона (и то не само из
моралног, већ и стратешко-геополитичког разлога). Јер, у том случају нестаје сам „објекат“
геополитичке игре – тј, Санитарни кордон, делимично или потпуно као такав.
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однос друштва и државе према простору (а управо се на нивоу
друштва, културе или цивилизације формирају почетне рефлексије
у односу на простор и даље транспонују на државу).38 У мери у
којој се једна држава одриче свог идентитета, толико се одриче и
своје геополитике и реалполитике. Зато је култура претпостављена
реалполитици и геополитици, јер им логички, темпорално и
спацијално претходи. Но, осим тешких последица по реалполитику/
геополитику, одрицање од властите културе (нарочито вере) због
њене вредности по себи, ствара велике сотириолошке и социолошкоантрополошке катастрофе за заједницу и њене појединце.
Следствено, овде треба само поменути на који начин се Србија
након 1918. сама у великој мери одрекла свог културног идентитета.
Идентитета оне групе земаља коју је Димитри Оболенски назвао
„византијским Комонвелтом“ са два главна стуба: 1) православна
вера, 2) императорски универзализам.39 Истовремено, Оболенски
је истакао да је тај универзализам подражавање Божијег поретка
на небу, а византијски Комонвелт политичка заједница са главном
мисијом одбране једине истинске вере, тј. Православља. Стога
можемо надаље императорски универзализам подвести под појам
православне вере. Вере која се схватала – по Оболенском – као
конзервативно, свето и недељиво јединство. Оболенски се ту
одлично позива на Св. Јована Дамаскина и Св. Фотија Великог који
кажу да „и ако се делић у црквеној грађевини помери, ускоро ће цела
грађевина пропасти“, тј. да „и најмање пренебрегавање традиција
води потпуном гажењу догми“. 40
А управо је то померање „делића“ и „пренебрегавање
традиција“ почело да се догађа одмах по стварању Југославије.
Као што је Ситон-Вотсон и предвиђао 1915. А то је да је Србија у
сфери идентитета након рата имала да бира између византијског
модела клерикалне средњевековне државе и модерне државе,
чији би узор била Британија. По Ситону-Вотсону, ако би Србија
изабрала ову другу опцију, то би значило интеграцију са Хрватима
и Словенцима или макар са Хрватима Славоније и Далмације,
што би било сасвим довољно да се „уништи чисто православни
карактер Срба“.41 Одмах после рата (1919), др Воја Јањић који ће
потом постати министар вера у влади Краљевине СХС, у црквеним
часописима заговара црквени либерализам, супротно ономе што
38 А.Г. Дугин, Геополитика, Академический Проект-Гаудеамус, Москва, 2011, стр. 4-5.
39 Dimitri Obolensky, The Byzantine Commonwealth, Praeger Publishers, New York, 1971,
стр. 272, 294.
40 Ibid.
41 Christian Axboe Nielsen, Making Yugoslavs: Identity in King Aleksandar’s Yugoslavia, University of Toronto Press, Toronto, 2014 , стр. 26, 27.
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је говорио Оболенски – Јањић тражи скраћење богослужења,
другобрачност свештенства, жењени епископат.42 Српски делегат
на Свеправославном конгресу у Цариграду (1923) митр. Гаврило
Дожић је такође заступао реформу свештеничког брака, скраћење
богослужења и постова.43 Службени лист СПЦ „Гласник“ је 1924.
објавио чланак протојереја Јована Живковића у ком се тврди да је
нови календар потребан како би се смањила „подвојеност једног
народа раздељеног на три вере“,44 а делегати југословенске владе
су у оквиру Друштва народа чак заговарали фиксирање празновање
Васкрса зарад регулације међународног саобраћаја и транспорта.45
Александар I и Петар II Карађорђевић нису ни крунисани у свечаној
церемонији ни мирпомазани у Светој Тајни, како је налагао древни
црквени обичај,46 по свему судећи, како се не би „иритирали“ грађани
Југославије неправославне вероисповести.
На крају, није се радило само о верском самопорицању, већ и
о идентитетском у ширем смислу, како је још 1909. подвукао Јаша
Томић: „А шта ћемо, бедници, са оном жалосном измишљотином да
смо с Хрватима један народ, само са два имена. Наука и право има
заштите за народ, али за два имена једнога народа – нема заштите“.47
42 Радмила Радић, „Васељенска Патријаршија, Српска Православна Црква и црквене
реформе између два светска рата“, у: Срби и Југославија: држава, друштво, политика (ур:
Момчило Исић), Институт за новију историју Србије, Београд, 2007, стр. 67. Други брак
свештеника је забрањен каноном III, а жењени епископат каноном XII Трулског Васељенског
Сабора. Скраћење богослужења је осуђено од Светих Отаца као нетрадиционално: „Код
нас има свештенослужитеља који самовољно реформишу богослужење; то самовољно
реформисање је ваистину деформисање богослужења, нарочито када се тиче Св. Литургије.
Неки изостављају све јектеније између Св. Еванђеља и Херувимске песме; неки изостављају
једну од прозбених јектенија: неки пак изостављају и једне и друге. Ако игде овде је потребна
интервенција оних који власт имају; а то су преосвећена господа епископи. Ови су да то
спрече, да то осуде, да то виде.“ – Јустин Поповић, „Самовољна реформа богослужења“,
Хришћански живот, 1925, бр. 3, стр. 147.
43 Овај конгрес је познат по томе што је одобрио прелазак на јулијански „реформисани“
календар. То није био удар на догме, али јесте на Предање, јер је овај календар периодично
доводио до тога да се један од четири годишњих постова фактички укине. СПЦ је прихватила
реформисани календар, али је примену одложила до момента када га све помесне Цркве
прихвате. Видети: Радмила Радић, op. cit., стр. 79, 83.
44 Ibid, стр. 86.
45 Ibid, стр. 91. Промена начина празновања Васкрса није био само предањски прекршај,
већ и догматски, тј. директан удар на срж православне вере, с обзиром да је нефиксираност
празновања Васкрса на Првом Васељенском Сабору 325. проглашена за догму (о чему сведочи
канон I Антиохијског помесног Сабора). Чак из истраживања Рaдићеве произилази да је
СПЦ дала начелну сагласност на ову јеретичку идеју, под условом да фиксирани Васкрс
једновремено ступи на снагу у свим помесним Црквама – видети: Ibid.
46 „Краљевска породица Србије“, Краљевски двор, Београд, стр. 34.
47 Јаша Томић, „Како се зовемо?“, у: Контроверзе југословенства – избор текстова
југословенских писаца (ур: Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2002,
стр. 42.
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Овај Томићев цитат је утолико вреднији, јер је написан пре стварања
Југославије, чиме се види да је и тада било антијугословенских
идеја и прогноза (и касније потврђених у реалности) међу српском
елитом. Проблем је само што су оне тада биле у великој мањини.

ЗАКЉУЧАК
Коришћењем Најових контрафактуала, добили смо одговоре
на истраживачка питања из увода рада. Да је „правило троугла“
поштовано од стране српске елите 1918: 1) била би створена
проширена Србија уместо Југославије, 2) српски национални
интерес би био боље заштићен, или просто заштићен, јер српски
национални интерес у Југославији уопште није могао да постоји.
Осим извлачења поука из југословенске епизоде у контексту
интеграције Србије у ЕУ, важност има и прецизније лоцирање
одговорности за стварање Југославије унутар кругова српске елите
(политичара, интелектуалаца, официра, црквених великодостојника,
привредника...). Већ су уочене пукотине између Пашића и Цвијића
уочи стварања Југославије, док се регент Александар колебао између
њихових позиција.48 Треба – контрафактуалима – моћ и ставове
једног круга српске елите замислити другачије, а моћ и ставове
осталих кругова држати константним.
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Marko Pejkovic

CREATION OF THE KINGDOM OF SERBS,
CROATS AND SLOVENES (YUGOSLAVIA)
IN A TRIANGLE OF POWER POLITICS,
GEOPOLITICS AND IDENTITY

Resume49
The paper reflects upon the creation of the Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes through three political phenomena: power politics,
geopolitics, identity. The author thinks that these are actually three „abutments“ on the basis of which the „architecture“ of the newly founded
state of 1918 should be evaluated. In this manner, a new exploratory
dimension is added to the increasingly vibrant topic of the Kingdom
of SCS-Yugoslavia. By using the thought experiments according to the
precepts of counterfactuals developed by Joseph S. Nye, the author concludes that the serbian political elite – back then, at the time of creation
of the new state – had (un)consciously made the decisions contrary
to the serbian national interest, i.e. contrary to the „rule of triangle“
which consisted of the: 1) serbian power politics, 2) serbian geopolitics,
3) serbian identity. But, the detection of errors of the elite back then,
should not serve as a mere description in order to upgrade the generally
known facts concerning the failure of yugoslav idea, but to serve as a
start point for the new guidelines of the serbian national interest in the
XXI century also.
Keywords: Kingdom SHS, Yugoslavia, realpolitics, geopolitics, identity,
rules of the triangle.

* Овај рад је примљен 14.12.2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11.01.2019. године.
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Сажетак
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идеологија либералног и римокатоличког “свјетоназора” на процес
југославенског уједињења и стварања Краљевства СХС.
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ИДЕОЛОГИЈА ЛИБЕРАЛНОГ ЈУГОСЛАВЕНСТВА
Капитулација Аустро-Угарске означила је крах не само
државног механизма већ и полуфеу-далне идеологије свећенства и
племства пред грађанским либерализмом “западних демократија”.
Поб-једа Француске и савезника омогућила је да југославенски
либерали заузму истакнуте позиције у државном врху Краљевства
Срба, Хрвата и Словенаца. Централе европског грађанског
либерализма – Француска и Енглеска – шириле су идеје демократизма
на тлу некадашњег цезаропапистичког хаб-збуршког царства.
Интенција јачања интеграционих процеса у Краљевини СХС
осјетила се већ од првих дана живота нове државе, због онемогућавања
евентуалне рестаурације бившег хабзбуршког режима. Словеначки
либерали – Југославени, повезани са либералним Соколима,
припадницима бивше хрватско-српске коалиције и предратном
револуционарном “пречанском” омладином (сплитски либерални
круг), били су главни носиоци интегралне југославенске националне
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концепције у Краљевству СХС.
Југославенски либерали, сједињени у Демократској странци
1919. године, сматрали су Србе, Хрвате и Словенце једним народом
“по језику, крви, осећају и континуитету територија на којима су
живели”. Демократе (грађански либерали) тврдили су да су вјерске
подјеле и засебан државноправни живот кроз вјекове подјелили
“словенски југ” у четири народносне групе (Срби, Хрвати, Словенци
и Бугари) и три религије. Неизвјесна стварност упућивала је
јужнославенске народе да се, на основу пуне вјерске и народносне
равноправности, групишу у велику цјелину. У држави “демократа”
повластице ни превласт није требало да има ниједан народни дио
ни “племенско” име. Све је требало да прожима дух државног
јединства. Њихово гледиште је било: један народ у једној држави
с једним уставом, једном владом и једним законодавним тијелом.
Демократе су оставиле могућност административне самоуправе
преко опћина и области, како би “дали народу могућност да своје
локалне интересе унапређује и своје посе-бне енергије развија преко
својих посебних органа.1
Може се слободно рећи да су Срби свим својим политичким
и идеолошким бићем у првој половини XX вијека прионули уз
свјетски поредак тзв. западних демократија, што је довело до
потпуног нестанка српске идеје која се утопила у југославенство.
(Од странака које су његовале српство појавила се у децембру 1920
једина Српска странка која је понекад била у коалицији са Српском
народном организацијом Ђорђа Чокорила, Ратничком странком.
Омладинска организација Српске странке била је Српска национална
омладина (СРНАО) истраживачки дјевичански нетакнута (на нивоу
табула раса). Све ове тзв великосрпске странке и организације
биле су без већег политичког утицаја у Краљевини СХС и далеко
од интересовања историографа. Нестале су већ 1926).
С друге стране, српски политички и државни фактори
постепено су током XIX и почетком XX вијека прихватали идеје
буржоаске идеологије грађанских револуција – либерализам, као
најефикасније средство остварења сна о дефинитивном ослобођењу
и уједињењу свих српских земаља. У Краљевини Србији и
Краљевини СХС управо су настајале организације које су имале
првенствени циљ да спроводе српску национално-ослободилачку
акцију, “хуманитарну мисију”, а све то у име свесрпског ослобођења
и уједињења, али и због продора и ширења грађанских идеја на
балканско тле (то су биле либералне српске које су прерастале у
1 АЈ, Збирка Хинка Кризмана (фонд 84), ф. 2, “Демократији Срба, Хрвата и Словенаца”
– проглас, 1919.
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интегрално југославенске националне организације. То су биле
Народна одбрана, Четници, Југословенски соколи, Црвени крст –
“установа човјечанска”, Коло српских сестара, Јадранска стража и
друге).
Краљевина СХС створена је српским војничким побједама,
али уз пресудну помоћ и арбитрирање западних либералних
савезника, на основу принципа који су проглашени за коначан циљ
Првог свјетског рата: слобода, демокрација, социјална правда,
народно самоопредјељење и самоодређење (“темељни демократски
принципи”). Ствараоци тадашњег новог свјетског поретка
намијенили су Србима улогу спроводника њихове замисли рушења
хабзбуршког аустроугарског царства и главног ослонца приликом
увођења грађанских демократских идеја у земље полуфеудалног
аустријског цезаропапства.
Државност побједничког народа жртвована је 1918. године
за тренутне интересе либерално-демократских земаља. Нови
свјетски управљачи могли су за своје тренутне интересе да упуте
српске трупе у Србима страну цивилизацију римокатоличког
“свјетоназора”, како би на Алпама и Драви поставили границе нове
либералне демократске државе. Није се никако могао остварити
пројект тзв. Велике Србије, јер су те снаге нестале са уједињењем
1918. Због неприкосновених интереса интернационале “демократа”
-онемогућавања рестаурације Хабзбурговаца – створена је држава
различитих цивилизација и антагонистичких конфесија, која се у
кризним свјетским помјерањима увијек могла лако разбити.
Политичке странке бивше Краљевине Србије (радикали,
либерали, напредњаци) биле су за либерално-грађанска
рјешења у новој држави (слобода савјести, вјерска трпељивост
– индиферентизам, парламентаризам, грађанске слободе итд.).
Кохезионе тенденције из Србије ишле су у правцу што чвршћег
повезивања три народа Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Српски
политичари, који су у вјерском (клерикалном) фактору видјели
велику препреку зближавању народа, залагали су се за вјерска начела
грађанског либерализма. Српска династија Карађорђевића одано
је слиједила западноевропску либералну грађанску идеологију.
Краљ Петар И Карађорђевић, “слободни грађанин Швајцарске”
и преводилац Стјуарта Мила, проглашаван је првим заштитником
народних грађанских слобода и уставним чуваром права Народне
скупштине.
Хрватски “праваш” Анте Павелић (старији) прихватио је
либералне тековине Краљевине Србије одо-бравајући проширивање
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либералног српског устава из 1903. године на нову државу. Он истиче
(цит): “По томе уставу су сви грађани пред законом једнаки. Ниједан
грађанин нема право ни на какве наслове. Свим грађанима зајамчена
је лична слобода. Укинута је смртна казна за чисто политичке кривње.
Стан је неповредив. Преметачина се има обавити у присуству бар
два грађанина. Својина је неповредива, ма какве природе била. Казна
одузимања имања не може се установити. Неограничена је слобода
савјести, те су слободне и стоје под заштитом закона све вјере.
Обвезатно је бесплатно основно школовање у јавним основним
школама. Штампа је слободна. Грађани имају неограничено право
удруживања. Неповредива је тајна писма и телеграфа... Ево о тим и
таквим правима радило се у Београду, да буду проглашена за читаво
подручје Државе СХС”.2
Српски народ је идеално послужио за ширење
“космополитских”, “модерних”, “напредњачких” и демократских
грађанско-либералних идеја на Балкан, са плебисцитарним
прихватањем југославенске идеологије. Словенци, Хрвати и
муслимани нису у већој мјери могли послужити интересима западних
дем-окрација због свог духа феудалне римокатоличке и исламске
искључивости. У римокатоличком станов-ништву Хрватске,
Славоније, Далмације, Босне и Херцеговине, а поготово Словеније
(Корушке, Крањске и Штајерске), постојао је јак клерикалнојезуитски дух због доминантног утицаја Римока-толичке цркве у
свакодневном животу већинског сеоског дијела становништва.
Југославенски (унитарни) грађански либерали у свом
романтичарском националном заносу стално су истицали да су
јаки политички разлози упућивали Србе, Хрвате и Словенце на
уједињење са Србијом. Крвно и језичко јединство Срба и Хрвата,
неподјељива измјешаност на једној територији и изражена опасност од туђинске владавине, за “пречанске” либерале су били јаки
аргументи за пропаганду у правцу уједињења са Србијом.
У Краљевини Србији либерали су видјели “слободњачкоуставну” државу која неће угрожавати хрватску народну посебност.
Југославенство је од унитарних либерала третирано као пут ка
човјечанству, савршеније у односу на “племе” или народност. Са
југославенством је требало да отпад-не сваки национализам у ужем
смислу ријечи. Настојало се приближити славенству, а преко њега
човјечанству. За унитарне либерале, славенство и човјечанство су
били истовјетни: “Југословенство је крај нашег засићеног, оствареног
2
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и дефинитивног национализма, а почетак нашег човечанства”.3
За либерале индивидуа представља егоизам уског размјера.
Племе, народ, етничка цјелина су егоизам ширег размјера. У ствари,
по њима је постојало само једно – човјечанство, човјечанско друштво.
Да би се превазишли феудални партикуларизам и феудалне ограде,
либерали су наступали са кос-мополитским идејама о уједињењу
човјечанства, али уједињењу под супремацијом идеологије за-падних
демокрација (претече данашњег неолибералног глобализма).

ПРАГМАТИЧНО (ПРОЗЕЛИТСКО)
ЈУГОСЛАВЕНСТВО РИМСКЕ ЦРКВЕ
Послије уједињења у југославенским римокатоличким
покрајинама брзо се почело заборављати на све хрватске и словеначке
државне и политичке муке послије распада Аустро-Угарске
монархије. У вријеме уједињења 1918. године вођства хрватских
политичких партија и Римокатоличка црква потпуно су потиснули
размишљања о успостављању било какве државе Хрватске. У том
тренутку политички и државни положај поражене Аустроугарске и
њених јужнославенских покрајина био је крајње неповољан. Тзв.
Држава Словенаца, Хрвата и Срба, састављена од бивших аустромађарских покрајина појавила се крајем октобра 1918. као творевина
уличног народног немира и настала је као посљедица кидања свих
веза са Аустро-Угарском. Та тзв држава није била међународно
признати државноправни субјект па је очекивала помоћ Србије.
Због таквог неповољног стања Римокатоличка црква, као
антипод грађанских либерала и њима супротстављена идеолошка
интернационала, у вријеме југославенског уједињења 1918. године
стајала је на позицији “декларативног југославенства”4 због страха
од либерализма грађанске Италије, која је чувала антиклерикалне
традиције “ризорђимента” и која је реализацијом Лондонског уговора
из 1915. године могла своју “кобну” идеологију проширити на
римокатоличка подручја (Далмацију, Приморје словеначке земље).
Римокатоличка црква је у раздобљу 1918–19. године
испољавала “приврженост” новој југо-славенској држави –
3 Л. Поповић, “Југословенство и Словенство”, Нова Европа, бр. 2, 11. јануар 1922.
4 У свом прозелитском наступању РКЦ је у другој половини XIX вијека користила
југославенску националну идеологију као средство за превођење православних Срба и
окупљање римокатоличких Срба (идеолози Штросмајер, Рачки) пошто хрватство још није
било раширено у мјери која је гарантовала успјешност окупљања римокатолика око те нове
националне формације.
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прелати су говорили “наша Југославија”, “наша Домовина” итд.).
Историчар Драгољуб Живојиновић је писао да су са свих страна,
од најистакнутијих прелата до жупника, провинцијала, редова и
редовника, долазиле изјаве у прилог уједињења свих Југославена
са Србијом и Црном Гором, а против италијанских узурпација и
присуства у југославенским областима. Већ првих дана новембра
1918. хрватски клерикалац Фран Барац је изјављивао да је дошао дан
слободе за хрватски народ који ће се ускоро ујединити са “осталом
браћом” у снажну државу. Она ће имати, “12 милиона житеља а
бит ћемо господари јадранског жала”. Загребачки каптол, као и
други каптоли, признао је “револуционарно” Народно вијеће СХС
у Загребу као једино мјеродавно да ријеши “наше народно питање”
и пружио му пуну моралну и материјалну подршку.5
Историчар Виктор Новак (Магнум цримен), чији је дух
био прожет либералним (масонским) идејама,”6 писао је о
клерикалном југославенству 1918. године и супротстављао га
либералном југославенству грађанског сталежа. При том је цитирао
Хрватску њиву, орган хрватских либерала, која је полемисала са
римокатоличком штампом и њеним поимањем државног јединства.
У чланку “Слобода савјести и народно јединство”7 износи се да
клерикалци – “највећи прогонитељи југословенске мисли 1914.”,
сада 1918. године траже од свих, у име тобожњег покајања,
националну концентрацију. Смјелост клерикалаца је била толика да
су они југославенске борце – либерале оптуживали да онемогућавају
националну концентрацију (цит. Но-вака): “Вјеруј као и ја и нека
знаде да је поготово бесмислена и узалудна грожња њихова да
либерали-зам упропашћује народно јединство. Напротив, нека се зна
да је либерализам баш она неутрална зона на којој ћемо се најбрже и
најтрајније наћи у чврстом ’неразрјешивом народном јединству’...”.
Треба истаћи чињеницу да су Римокатоличка црква и Ватикан
1918. године били у незавидном положају. Расуло римокатолицизма
посебно је било изражено у либералној Чешкој, у којој су се
по-јављивали бројни отпадници од Ватикана. Обнављала се
снага чешке народне “хуситске цркве” која је нагло привлачила
масе нових вјерника. Појављивала се и чешка православна црква,
захваљујући мисионар-ској активности епископа Доситеја. Велика
5 Драгољуб Живојиновић, Дејан Лучић, Варварство у име Христово, Београд 1989, 216.
6 Виктор Новак је заједно са Фердом Шишићем, Ником Бартуловићем, Гргом Новаком,
Васиљем Поповићем и другима, припадао утицајној југославенској масонској ложи Доситеј
Обрадовић, која је у Краљевини СХС ширила интегрално југославенске идеје (видјети: Н.
Жутић, Нико Бартуловић – римокатолик четник, Београд, 2010.
7 Хрватска њива, бр. 14, Загреб 1918.
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маса народа почињала је да се опредјељује и за атеизам.8 “Масонски
преврати” у новим државицама бивше Аустро-Угарске стављали
су Римокатоличку цркву у незавидан положај, с обзиром на њене
традиционалне клерикалне претензије које су ратни побједници
либерали настојали да у потпуности неутралишу. Без јаке подршке
моћне свјетовне силе, послије нестанка Хабзбурговаца и Аустрије,
Ватикан је морао омекшати наступ и привремено се повући
пред западним либералним демокрацијама, у ишчекивању новог
идеолошког савезника и повољнијих времена.
Иако је доживљавала политичко расуло, “као да је и сама
поражена на фронту”, Римокатоличка црква није остала равнодушна
према тадашњим политичким рјешењима. У октобру 1918. савезници
су били обавијештени да римска Курија заступа идеју стварања
подунавске конфедерације на темељима Хабзбуршке монархије. Из
тог пројекта издвојила се идеја о Хрватској и Словенији као двјема
репуб-ликама. Такве идеје посебно су подржавали тзв. британски
јавни радници (Ситон-Вотсон и другови) и Римокатоличка црква.9
Папа Бенедикт XВ говорио је у то вријеме да не треба стварати
посебну југославенску државу, већ да Бечу треба предложити да
се Аустро-Угарска преуреди на тријалистичкој основи: “То значи,
нека Монархија остане, али умјесто да буду двије поле, Аустрија и
Угарска, нека она буде састављена од трију једнакоправних јединица.
Трећа да буде хрватска и словеначка јединица, која ће признати
хабс-буршку династију као своју”.10
Насупрот Св. Столици римокатоличка хијерархија у Банској
Хрватској, Далмацији, Славонији, Босни, Херцеговини и Словенији,
подржала је оснивање Народног вијећа СХС 6. октобра 1918, што
је представљало одвајање јужнославенских (српских) земаља
од Аустро-Угарске. У Народном вијећу били су заступљени и
римокатолички свећеници. За предсједника вијећа изабран је
свећеник Антон Корошец. У пленум Народног вијећа, осим њега,
ушли су Јанко Шимрак, Светозар Ритиг, дон Станко Банић, фра
Љубомир Галић, фра Дидак Бунтић и Фран Барац. Улазак свећенства
у Народно вијеће значио је спремност клера да подржи напоре за
уједињење “југославенских народа”, а убрзо су усли-једиле и изјаве
свећенства у прилог подршке Народном вијећу и његовој политици.
Професорски збор Надбискупског лицеја у Загребу, са сједнице
одржане 20. октобра 1918, “најсрдачније је поздравио” Народно
вијеће и, према властитој изјави, подржао његове дотадашње
8 АЈ, Ватиканско посланство.
9 Милорад Екмечић, н. д., 812–813.
10 Иве Миховиловић, Ватикан према нашем народу кроз хисторију, Загреб 1955, стр. 22.
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закључке. На крају изјаве речено је слиједеће: “Дао Бог, да његов
рад (рад Народног вијећа – Н. Ж.) донесе Словенцима, Хрватима и
Србима потпуну слободу, самосталност и уједињење.”11
Хрватски историчар Златко Матијевић истакао је несклад
између ватиканске политике и хрватског Католичког епископата
према одлуци Хрватског сабора од 29. октобра 1918. године.
По његовој оцјени, неподударност става Ватикана и хрватског
епископата тиме је постала евидентна. На вијест бечке нунцијатуре
о одлуци Хрватског сабора, државни секретар Гаспари изјавио је да
је та одлука “дубоко ражалостила Светог Оца”. Хрватски бискупи,
међутим, нису показивали да жале заједно са папом.12
Надбискуп загребачки и хрватски метрополита, др Антун
Бауер, приклонио се револуционарним догађајима од 29. октобра
1918. када су јужнославенске (углавном српске) земље одвојене
од Аустро-Угарске монархије. М. Коларек усхићено је писао да
је 29. октобра 1918. Антун Бауер ушао “блажена лица у хрватску
саборницу и свечаном чину проглашења дао моралну санкцију,
пјевајући мало иза тога Те Деум у хисторијској цркви св. Марка”.13
Наредног дана (30. октобра) Бауер је, поводом раскида са АустроУгарском, упутио свећенству окружницу слиједећег садржаја:
“Једнодушним закључком хрватског сабора... прешла је врховна
власт за читаву нашу домовину у руке Народног вијећа Словенаца,
Хрвата и Срба, пошто су прекинути државноправни уговори са
Краљевином Угарском и царевином Аустријском. Домовина је
наша сло-бодна и независна! Колико одушевљење, колика радост
напуња срца свих нас и вјернога пука нашега! Надасве тешку
задаћу имаде да оврши Народно вијеће, док се потпуно проведе и
изгради наше државно уређење. Судбоносни су дакле дани што их
проживљујемо те треба да је сваки на свом мјесту, да је сваки читав
човјек. Прокушано родољубље Ваше, предрага браћо свећеници,
јамчи ми да ћете примјером својим и поуком својом Народно вијеће
живо подупријети у тешком његовом послу, и у народу утврђивати
повјерење у њ. Чувајте ауторитет духовних и свјетовних поглавара,
јер ће се само тако сачувати у ово вријеме најпотребнији мир у
земљи. Нада све пак, предрага браћо, молите да ми-лосрдни Бог...
благослови нову нашу државу и води је путем праведности до среће
и напретка.”14 (Потпуно другачије је говорио у љето 1914 када је
11 З. Матијевић, „Католичка црква у Хрватској и стварање југославенске државе 1918–1921.
године“, Повијесни прилози, 5, Загреб 1986, стр. 16.
12 Исто, стр. 17.
13 Н. Коларек, А. Бауер, Католички лист, 11. фебруар 1937.
14 Ф. Шишић, Документи о постанку Краљевине СХС 1914–1919, Загреб 1920, стр. 213–214.
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соколио хрватске војнике који су кретали на Србију).
У прогласу свећенству загребачке дијецезе, од 19.
новембра 1918, надбискуп Бауер је поново твр-дио да Народно
вијеће представља врховну власт. Упозорио је свећенство да се
“у миру и праведности поведе изградња уједињене и слободне
државе Словенаца, Хрвата и Срба: Главна је ствар уједињење и
слобода наша а у том смо, хвала Богу, сви сложни”.15 Изузетно
помирљива и изненађујућа изјава за великодостојника Римске цркве
изречена је у дијелу про-гласа у којем попут либералног свећеника
протестантске или старокатоличке цркве намеће за ову цркву
омрзнути канцелпараграф: “Црква и проповиједаоница није и не
смије бити мјесто за политизирање. Зато најстрожије и под особну
одговорност свакога појединог свећеника, забрањујемо у Цркви
говорити о политици”. Надбискуп Бауер одрицао је цркви могућност
да се изјашњава о облику државног уређења, остављајући ту слободу
народу – Словенцима, Хрватима и Србима.
Фран Барац је у Католичком листу, у броју од 7. новембра
1918, изражавао наклоност према тек формираној Држави СХС
(Словенаца, Хрвата И Срба), која је требало да постане држава
социјалне правде, заузимајући одбранашки став према Народном
вијећу. 16
Ректор богословног сјеменишта у Ђакову, монсињор Антун
Акшамовић, био је пот-предсједник мјесног одбора Народног вијећа
у Ђакову. Као такав он је “ноћ и дан радио заједно с предсједником
мјесног одбора Народног вијећа либералом др Иваном Рибаром и
држао говоре за идеју народног јединства”.17) Дана 17. новембра
1918. југославенска сатнија од “преко 200 момака” положила је у
Ђакову “свечану присегу” пред столном црквом у присуству “више
хиљада опћинства”. Том приликом Акшамовић је одржао изразито
патриотски пројугославенски говор.
Дан стицања тзв. “хрватске независности” (29. октобар
1918) за Акшамовића је био најсретнији дан, јер се тада хрватски
народ ријешио “проклетства краља Звонимира” које га је “сапело
у немилу и тешку заједницу с Мађарима” пуних 900 година.
Акшамовић је очекивао да ће Хрватска, као независна и суверена
држава (конфедерална), ступити у заједницу са осталом браћом
Србима и Сло-венцима, у јаку југославенску државу Срба, Хрвата
15 Драгољуб Живојиновић, Дејан Лучић, н. д., стр. 189.
16 Цит. према Драгољуб Живојиновић, Дејан Лучић, н. д., 218.
17 АЈ, МП-в.о., ф. 16, Др Андрија Спилетак – министру вјера Т. Алауповићу, 30. октобар
1919.
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и Словенаца. Та хрватска држава, “као свака друга, мора имати
своју владу, своју војску, своје финансије и све остале увјете за
самоодржање по-требите”. Акшамовићу је, у ствари, од Југославије
био неопходан само југославенски конфедерални оквир, како би
Хрватска, Далмација и Славонија са Сремом (очекивали су и са
Војводином), као дије-лови поражене Аустро-Угарске, избјегле
неизбјежно територијално комадање између побједничких држава
(Италија, Србија, Црна Гора) и неповољне одредбе предстојећег
уговора о миру.18
Народно вијеће Државе СХС, у раздобљу од 29. октобра до 1.
децембра 1918, борило се са бројним ексклузивистичким струјама
које су се опирале јужнославенском уједињењу. Језуити су били
посебно упорни у антијугославенским настојањима, па су изазивали
оштру реакцију либерално-грађанског дијела Народног вијећа.
Старјешинство хрватске покрајине Дружбе Исусове, на челу са Фердинандом Бриксијем, чак је 2. новембра поздравило Народно вијеће
Словенаца, Хрвата и Срба као закониту врховну власт, изјављујући
да “свом својом моралном снагом подупиру остварење народ-них
идеала.” С друге стране, на више сједница Народног вијећа у Загребу
расправљало се о језуити-ма, те је одлучено да се донесе наредба о
њиховом изгону из Државе СХС.19
Конференција југославенског Католичког епископата,
одржана од 27. до 29. новембра у За-гребу, усвојила је заједнички
став римокатоличких бискупа према новој држави, свом центру у
Ватикану и бројним другим питањима. Југославенски католички
епископат “радосно” је поздравио уједињење свих Словенаца, Хрвата
и Срба у једну “неовисну” државу; признала је Народно вијеће као
врховну провизорну власт, а “признат ће такођер ону дефинитивну
власт коју ће створити воља народа по Конституанти”. Епископат је
очекивао да ће југославенска држава признати права РКЦ, те да ће
све додирне тачке уредити договорно са Светом Столицом. Изразио
је жељу да живи у “кршћанској љубави и најбољим одношајима
18 Идеолошки и државни курс Краљевине СХС (либерализам и централистичке тенденције)
удаљили су Акшамовића од прокламованих идеја “народног јединства и братства са Србима”.
Пошто се није остваривао његов модел суверене и конфедералне Хрватске, он је све више
долазио у конфликте са југославенским националистима. Осијечки либерални орган Југ и
Ријеч СХС нападали су у полемичким чланцима током 1919/20. Акшамовићеву “антидржавну”
активност. Народни посланик В. Јанић у интерпелацији од 18. фебруара 1921. наводи да је
Акшамовић вријеђао православне хришћане у Сремској Митровици, назвавши их “заблуђелом
браћом”. (АЈ, МП-в.о., ф. 26). Акшамовић је уклонио римокатоличког капелана Стевана
Мајсторовића из Сремских Карловаца, човјека “штросмајеровске традиције”, због великог
пријатељства са Србима и одушевљења за идеје југославенског јединства. (Политика, 15.
фебруар 1921; АЈ, МП-в. о.ф. 26).
19 З. Матијевић, н. д, стр. 18.
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са сваком у Југославији признатом вјероисповијести, а наравно у
првом реду са православном хијерархијом и православним пуком.”20
У дискусији која се 23. и 24. новембра 1918. водила у Народном
вијећу СХС, гркокатолички свећеник Јанко Шимрак је говорио о
потреби народног јединства, критикујући странчарство радикалних
Хрвата, Словенаца и Срба који су истицали сепаратистичке принципе.
Изјаснио се за федерализам, иако је у концепцији националног
федерализма с државним границама видео велике тешкоће. Пред
очима му је била концепција словеначког клерикалца др Јанеза
Крека, који се залагао за културно-економски фед-ерализам с јаком
централном заједничком владом. Шимрак је сматрао да без снажне
централистичке владе није могуће ријешити кључна питања. У овом
погледу он је још увијек политички био под утицајем Јанеза Крека,
као и идеологије Мајске декларације.21 (под жезлом хабзбуршколоренске династије).
Међутим, историчар Виктор Новак је истицао краткотрајност
Шимраковог југославенског националног опредјељења, “јер ће у
Привременом народном представништву, које ће се само послије пола
године састати, ићи сасвим у раскорак с овим својим новембарским
погледима. Одонда ће ево-луирати у назадном смјеру према
најрадикалнијем ексклузивизму пријератног франкофуртимаштва”.22
Не треба заборавити на чињеницу да је Шимрак у свом почетку, као
члан Сениората, национално (прив-идно) стављао у други план, а
да је у први план истурао социјално-економске и политичке методе
борбе према начелима Католичког покрета, односно по узору на
словеначке и њемачке римокатолике (“Центрум”). Међу члановима
Народног вијећа Државе СХС који су форсирали хитно уједињење са
Србијом и Црном Гором налазио се, дакле, и Јанко Шимрак. У Одбор
Народног вијећа од 28 чланова, који је имао задатак да организује
јединствену државу, ушла су три свећеника – Антон Корошец,
Шим-рак и Фран Барац. Међу изасланицима који су у Београду
предали Адресу Народног вијећа, “са жељом свих Југославена
бивше Аустро-Угарске да се уједине са Србијом и Црном Гором
у јединствену државу”, опет је био свећеник Јанко Шимрак. Он
ће с временом постати највјернији Степинчев поуз-даник, којег
је одгајао у клерикално-прозелитском правцу, форсирањем уније
(гркокатолицизма над православним Србима.
Словеначки бискуп Антон Бонавентура Јеглич, насупрот
Д. Живојиновић, Ватикан, Србија и стварање југословенске државе
1914–1920, Београд 1980, стр. 351–352.
20
21
22

V. Novak, Magnum crimen, Beograd 1948, str. 79.
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Бауеру, Акшамовићу, Корошецу и већем дијелу римокатоличке
хијерархије, испољавао је династичност и оданост АустроУгарској у ок-тобарским и новембарским данима 1918, остајући
на политичким позицијама Мајске декларације, од-носно под
“жезлом хабзбуршко-лоренске” династије. Историчар Момчило
Зечевић истицао је у својим радовима унитарно-југославенску фазу
Јанеза Евангелисте Крека уочи женевских преговора у но-вембру
1918. године. Клерикална Словенска људска странка се залагала
да се југославенска држава уреди на републиканским темељима.
Међутим, од таквог опредјељења одступио је вођа странке Ан-тон
Корошец када је пристао на одредбе Женевске декларације, која је
предвиђала монархистичко и централистичко државно уређење, са
православном династијом Карађорђевић на челу. Највише забуне у
Словенији изазвала је вијест да је управо Корошец био заступник
таквог концепта уређења заједничке државе и да је у Швицарској
иступао као “непомирљиви централист”.
Словенец се, међутим, доследно залагао за федеративно
републиканско уређење будуће државе (у бројевима од 16. и 20.
новембра 1918, лукави латини). Бискуп Јеглич је у Дневнику
11. но-вембра записао да се вође СЛС боје Срба које словенски
либерали позивају у помоћ да заузму југо-славенске покрајине, јер
би у том случају “избори за конституанту били под бајонетом Срба
и могли би побједити либерали, који су све отвореније за династију
Карађорђевић”.23
Прводецембарској прокламацији уједињења у Београду није
присуствовао Антон Корошец, пошто није стигао на вријеме у
земљу због компликација на повратку из Швицарске. За Корошеца
је било најважније да су словеначки захтјеви у погледу сјеверних
словеначких граница били потпуно задо-вољени,24 због чега му
није било тешко да прихвати “српски монархизам и централизам”.
Дана 4. децембра, словеначка народна влада упутила је регенту
поздравни телеграм у којем “с искреним одушевљењем поздравља”
уједињење свих Срба, Хрвата и Словенаца. У телеграму је изражена
посебна захвалност због “најодлучније одбране цијеле етнографске
територије Срба, Хрвата и Словенаца, нарочито на нашој сјеверној
и западној граници, гдје наша браћа сада трпе несрећу несносног насиља окупације”. Телеграм се завршавао ријечима: “Живио
југословенски Трст! Живјела југослав-енска Горица и Истра! Бог
нека благослови уједињену Југославију! Бог нека чува краља Петра
23 М. Зечевић, н.д, 186-187.
24 М. Зечевић, Словенска људска странка и југословенско уједињење 1917-21, Београд,
1973, стр. 209.
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и ре-гента Александра”.
У Дневнику Јеглич је писао и о идеолошком сукобу између
словеначких либерала и клерикалаца римокатолика. Истицао је
јаку агитацију либерала преко Југословенске демократске странке,
“који имају по 10 састанака недељно”. Словенска људска странка
била је, по оцјени Јеглича, доста неактивна, изузев тјеловјежбену
омладинску римокатоличку организацију Орлова.
Команде младе (тек формиране) југославенске војске настојале
су да преко римокатоличког свећенства придобију народ Међумурја
за идеју хрватског и југославенског уједињења. Запо-вједништво
војске за Међумурје (потписан Кватерник) обратило се на Божић
1918. “часном свећенству у Међумурју”: “Народна војска Краљевства
СХС испуњава своју свету дужност. Осваја Међумурје за милу
Југославију, донаша слободу међумурском пуку, спрема наплатит
ју и крвљу срца својега. Долази као носиоц слободе, реда и мира.25
Неочекивано јак југославенски патриотизам римокатоличке
хијерархије и свећенства у периоду 1918–19. имао је позадину у
неповољном статусу бивших аустроугарских покрајина послије
изгубљеног рата. Само је Југославија могла извући хрватске и
словенске земље из положаја поражених. Народна политика, у
броју од 23. децембра 1918, у чланку “Фрањевачки патриотизам
и демократизам према Југославији” о томе је писала: “Ми Хрвати
и Словенци из побјеђеника постали смо побједницима. Сретно
смо избјегли тешким мировним увјетима. Тај се преокрет догодио
изненада, те смо остали упра-во запањени гледајућ у томе особиту
љубав господњу наспрам нама... Хрватски фрањевац увијек је био
спреман да брани свој народ и његову свету вјеру пред вањским и
унутрашњим непријатељем... Ако нашу Југославију у првом њеном
развитку ослонимо на људске страсти, на себичност и неправду, на
уређење без Бога, стајат’ ће (она) на пјеску, пак ће је непријатељски
вјетрови порушити и у рушевине претворити”.
С друге стране, у Ватикану је постојало изражено неповјерење
према Краљевини Србији због њеног православља и тјесних односа
са православном Русијом. На Србију се у Ватикану гледало као на
мост преко којег је Русија могла да шири “шизматичко” православље.
По мишљењу југославен-ског посланика у Ватикану Јеврема Симића,
послије слома Русије у новембру 1917. страховања Ватикана требало
је да нестану: “Међутим, она су и данас остала. Ватикан сматра да
српски пра-вославни елемент и данас има превласт у земљи и да би
та превласт могла постати још већа опасност за Католичку цркву
25

АЈ, Збирка Хинка Кризмана, ф. 2
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у случају обнове Русије и православља у њој. Ватикану су увијек
пред очима успомене вјерског утицаја предратне Русије и њена
вјерска политика код словенских народа, која нарочито у Пољској
није носила либерално обиљежје према Католичкој цркви”.26
У Ватикану су сматрали да је Србија добрим дијелом
проузроковала пропаст Аустро-Угарске, која је његовала најсрдачније
односе са Римокатоличком црквом и била један од њених најјачих
ослонаца како у међународним питањима тако и у материјалној
помоћи. Аустроугарски посланик у Ватикану гроф Палфи, 29. јула
1914, писао је слиједеће: “Папа и курија виде у Србији разорну
болест која помало нагриза Монархију до сржи и која ће је с
временом расточити. Аустро-Угарска је изразито католичка држава
и најјачи бедем који је преостао у овом стољећу Кристовој цркви.
Рушење тог бедема, то јест Аустро-Угарске, значило би за цркву
губитак најчвршћег ослонца. У својој борби про-тив православља
она би изгубила свог најјачег савезника”.27
Академик Драгољуб Живојиновић је писао да је папа Бенедикт
XВ отворено приговорио Јегличу што су Словенци и Хрвати брзо
заборавили Хабзбурговце и Аустрију и ушли у нову државу. Ватикан
је испољио противљење према свим политичким и државним
актима који су ишли у прилог југослав-енског уједињења (Крфска
декларација, Женевска декларација, одлуке Хрватског сабора од 29.
ок-тобра 1918). Када је Хрватски сабор изгласао одлуку о прекиду
свих веза са Аустро-Угарском и њеном династијом, Курији је ову
одлуку 30. октобра 1918. саопћио нунциј Бонцо. Истог дана секретар
Гаспари је обавјестио нунција да је одлука Хрватског сабора дубоко
ражалостила светог Оца. Иако је постало очигледно да ће Монархија
доживјети скори крај, у Ватикану су гајили наду да све није готово.
Почетком новембра 1918, Гаспари је изјавио да је најбоље рјешење
“у интересу цивилизације и њих самих, нека врста уније између
народа средње Европе”.28
Преокрет у ставу Ватикана према стварању југославенске
државе наступио је послије потписивања примирја у новембру 1918.
године. Бенедикт упутио је 8. новембра Гаспарију пис-мо у којем га
је обавијестио о будућој политици према новим државама: “Дали смо
инструкције нашем нунцију у Бечу да успостави пријатељске односе
са народима аустроугарског царства, који су прије кратког времена
26 АЈ, Краљевско посланство при Ватикану, ф. 2.
27 Grof Palfi austrijskom MID-u, 29. VII 1914 (cit. prema: I. Mihovilović, Vatikan prema našem
narodu kroz historiju, Zagreb, 1955, str. 21).
28 Д. Живојиновић, “Св. Столица и стварање југословенске државе”, Политички живот
Југославије, Зборник радова, Београд, 1973, стр. 265-266.
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стекли независност... Црква прихваћа без тешкоћа легитимне
промјене, политичке и тери-торијалне, које се догоде у животу
народа”. За историчара Драгољуба Живојиновића папино писмо је
имало велики значај: “Њиме је он, у ствари, наложио југославенском
католичком епископату, као и клеру других новостворених држава,
да заузме коректан и кооперативан став према новој држави и да
подржи њене напоре за унутрашњу стабилизацију. То је укључивало,
по свему судећи, папину подршку свим оним снагама које су се
бориле против социјалних и револуционарних промјена и покрета”.
Живоји-новић закључује да је папино писмо представљало
полазну платформу за одређивање става Католичког епископата на
конференцији одржаној у Загребу од 27. до 29. новембра 1918, која
је дала подршку стварању нове државе.29 Изражена флексибилност
Ватикана, односно брзо престројавање према свјетовним
политичким промје-нама, била је посљедица очекивања да ће и
у новим политичким условима задржати јак идеолошки утицај на
свјетовне прилике. Већи дио Католичког епископата и утицајног
клера иступао је и прије ватиканског дефинитивног опредјељења за
подршку новим државама у прилог југославенског уједињења (А.
Бау-ер, Ј. Царић, Ф. Ућелини, В. Спинчи, А. Махнич и други).30 На
њихово југославенско опредјељење утицали су страх и неповјерење
према Италији и њеним агресивним плановима на источној обали
Јадранског мора.
За југославенску римокатоличку хијерархију 1918. године
била је пожељна једна југославенска држава и због ширења
римокатоличких панславенских идеја међу православце. Утицајни
римокатолички клер је очекивао да ће југославенско уједињење
пружити прилику римокатолицима за прозелитски рад, а да ће
29 Исто, 267.
30 Jugoslavensko raspoloženje iskazao je i don Mijo Tomašević svojom “Pjesmom jedinstvu”:
“Sveto trojstvo jedan Bog,
Tri plemena jedan rod,
Dvoja slova jedan jezik
Dva obreda jedna vjera
Ali eto kraj oltara
Dva su brata koledara.
Jedno sunce dv’je Nove Godine
Jedni sveci dvoje svetkovine;
Žarko sunce sa neba se smije
Kako sloge među braćom nije,
Ispod sunca pružila se duga
Pa se brati i smije i ruga.
A ja velim smiluj nam se Bože
Da se braća i u vjeri slože!”
(Razgovor naroda jugoslovenskog, Split, br. 15, 22. decembar 1925).
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умјесто Аустро-Угарске, чија је судбина била неизвјесна, нова
држава постати центар за превођење на праву вјеру. Очекивали су да
ће евентуално југославенска држава бити “мост за продор у широка
пространства источне Европе, прије свега Русије”. Да би потврдио
постојање широких могућности за такво дјеловање и изгледе на
успјех, Фран Барац је поменуо вјерске прилике и идеолошкополитички либ-ерализам код Срба. Њихово православље било је,
по његовом мишљењу, “у свему инфериорније од католичанства, а
ниво културног развитка и вјерског образовања низак и слаб. Стога
Срби и њихово свећенство не би могли да утичу на напредније и
образованије католике... Најзад, сломом царске Руси-је Србија се
ријешила заштитника који је помно бдио над свима православним
земљама и народима”.
“Апостоли” Католичког покрета први су у свом програму
формулисали врховни циљ – “рекристијанизацију”, односно
“обнову у Кристу” читавог јавног и приватног живота на славенском
југу. “Господ је”, како је говорио римокатолички сениор Петар
Рогуља, “поставио будућност јужних Славена у руке католичке.
Римокатолицима је дао да преузму провиденцијално задаћу
хрватског, српског и словенског народа – главни узрок постојања
наше Државе. Ујединит ћемо се у једну велику фалангу, створит
ћемо јединствену славенску културу и бити чланови исте. И бит
ће један пастир и једно стадо. Онда ће истом и Србин и Хрват и
Словенац бити члан једне јединствене нације, онда ће Југослави-ја
бити слободном домовином новога јужнославенског народа”.31
Главна улога у спровођењу римокатоличког унитарног
југославенства била је намијењена Католичком покрету бискупа
Крчког Антуна Махнича (творца хрватског социјалног католицизма),
који је преко социјално-културне мисије требало да стопи све
јужнославенске народе под окриљем Римске цркве.32 По замисли
Ватикана, Католички покрет је морао унијети закон Божији као
врховну норму у читав живот – народни, јавни и приватни, државни,
политички, културни, етички. Тим путем требало је да крене
31 АЈ, Краљевско посланство у Ватикану, ф.2.
32 М. Екмечић истиче да је једна од функција црквених мисија католицизација припадника
других вјера, те наводи “откриће” америчке дипломатије да Католичка црква тежи експанзији
на рачун православља, помажући Њемачку. При том истиче идеолога социјалног католицизма
Словенца Антуна Махнича као главног спроводника таквих идеја у југославенским земqама:
“Он (Махнич) вели да се политички акцент преноси са запада на исток и да је пропашћу царске
Русије... хрватски народ добио нарочити задатак. Он ће бити први кога ће Господар послати
на католичку жетву источне њиве. Историјска мисија хрватског народа је да поврати српски
народ Католичкој цркви... У условима када је Русија пала, балкански су народи слободни да
постану оно што су и прије били – католици”. (М. Екмечић, Стварање Југославије 1790 1918, I-II, Београд, 1989, стр. 837).
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“сувремена обнова у Кристу”. Овај “спасоносни посао” за РКЦ
требало је да изведу сви они којима је “Господ дао кормило а у
душу одговорност за душевна и тјелесна добра свога пука”. То су,
у првом реду, били клер и “освједочени католички лаикат, у чијим
рукама је судбина римокатоличког народа. А то је, управо, смисао
Католичког покрета. Сваки наш свећеник и сваки лаик има бити
апостол Католичког покрета”.33
Шарићева Врхбосна већ је 1920. године дала тумачење
мисионарских смјерница Католичке акције. Клерикалци у Босни
имали су исти циљ као и носиоци клерикализма у Хрватској, а
оправдање уласка слове-начких и хрватских римокатолика у нову
државу, са осталим некатоличким и некршћанским народима,
налазили су у унији свих некатоличких народа са Римом: “Стојимо
на прагу нове добе. Тежиште свјетске политике прелази од Запада
на Исток; а ту, како показују сви знакови, чека хрватски народ
нова за-даћа, нов позив налик ономе што се означује ријечју’antemurale chrisianitatis’. Наиме, Хрватима – католицима намијенила
је провидност, по нашем положају, ту задаћу да са католичким
Словенцима будемо мост за унију на Балкану. Некоћ су наши пређи
својим војнама од-бранили западну Европу и католичанство од
најезде Турака. Данас се морамо показати достојним потомцима
њиховим, па очувати уједињени Исток од западног масонског
либерализма”.34
Пошто је монолитност РКЦ у Европи била разбијена
Лутеровим протестантизмом и другим ре-форматорским покретима, а
средњовјековну западну кршћанску културу расточио вал грађанских
рево-луција и донио за Римокатоличку цркву непријатељску
идеологију грађанског либерализма (дарвинизма, натурализма,
секуларизма, атеизма), она је спасење од “погубне” идеологије
налазила у ширењу римо-католицизма на источне православне
славенске народе погодне за унију. Православље је због аутокефалности националних цркава изгубило карактер интернационале.
Послије нестанка царске православне Русије, Римска црква је
очекивала да ће лако провести идеје гркокатолицизма (уније) међу
пра-вославцима. Српско православље је, с друге стране, у доброј
мјери прелазило преко вјерских формално-догматских разлика.
Предсједник Народне хришћанске заједнице Драгољуб Миливојевић
оцијенио је да је српско православље помало личило на атеизам и
рационализам, јер је православни дух ишчезао. Религи-озни живот
33 Исто.
34 J. Perković, „Smjernice Katoličke akcije-Utisci s orlovskog sleta u Mariboru“, Vrhbosna, br.
15-18, 1920.
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Срба означаван је као “тврда вјера” у православље, која је у дневним
манифестацијама црквеног живота била невидљива. О политичком и
свјетовном ангажовању Српске православне цркве епископ Николај
Велимировић је запазио слиједеће: “Познато је целом свету да
Православна црква у мирним временима и у слободним државама
нити води политику, нити истиче свој политички програм, нити
има своју политичку партију у народу, ни свој партијски клуб у
парламенту. У томе се она битно разлику-је од неких других верских
организација у свету и у нашој земљи”.35 Због свог вјерског и црквеног
опредјељења за “царство небеско” и апстиненцију од свјетовних
политичких кретања, Српска православна црква није могла да у већој
мјери контролише и усмјерава вјер-нике у идеолошком и политичком
погледу.
Римокатолички панславизам, као једна од смјерница поратног
рада Ватикана, био је усмјерен ка прекрштавању православних
источних народа. Југославија, као будућа једноконфесионална
римока-толичка држава, била је прихватљива за дио црквене
хијерархије (нарочито оне у Католичком покрету и Сениорату),
заплашене револуционарним резултатима рата, односно офанзивним
бољшевизмом и јачан-јем буржоаско-демократске идеологије, која
је ширила идеје либералне грађанске Европе.
Света Столица, односно њени прелати (великодостојници),
давали су контрадикторне изјаве о питању Југославије, без обзира на
папин став према новим државама из новембра 1918. године. Очито
се радило о различитим гледиштима и опредјељењима у погледу
егзистенције Југославије. Ватикан-ски државни секретар кардинал
Гаспари, познат као велики приврженик хабзбуршке династије, у
интервјуу датом француском новинару Морису Праксу (Маурице
Праџ), дописнику париског листа Ле Петтите Па-рисиен, осврнуо
се на прилике у Краљевини СХС и њено државно уређење. Заложио
се за аутономију републиканског типа римокатолика у Хрватској,
Далмацији, Славонији, Босни, Херцеговини и Словенији и изразио
велико жаљење због слома Аустро-Угарске монархије.36
У августу 1919. бискуп Јеглич је приликом боравка у Риму
посјетио папу Бенедикта ЏВ. Главни разлог његове посјете, како је
наведено, била је намјера да спозна стварни став Ватикана према
Краљевству СХС. У југославенској јавности било је прихваћено
мишљење да је Света Столица против нове државе будући да је није
дипломатски признала и да су италијански римокатолички листови,
35
36
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под тајним утицајем Ватикана, жешће писали против Краљевства
СХС него владини листови. У томе је предњачио ватикански орган
L’Osservatore Romano.
Дана 24. августа 1919. папа Бенедикт XV је врло љубазно
примио бискупа Јеглича. У разго-вору је навео да су главни
разлози непризнавања Краљевства СХС “неуређене међе” између
Краљевства и околних земаља јер се, по његовом мишљењу, није
знало које ће бискупије бити у новој држави. Други разлог био је
“непотписан мир”. Папа је обећао да ће са “највећим весељем”
признати Краљевство СХС кад се ова питања регулишу.37) На
Јегличеву молбу да се дозволи објављивање његових “угодних
изјава” у словеначким листовима, папа је одговорио: “Све то кажите
на сав глас. Једва чекам час да вам испуним жеље. И чим ми, по
потписаном миру, београдска влада на било који начин поручи да
жели прилике Католичке цркве уредити уговором са Св. Столицом,
учинићу све да се тај уговор склопи. Мислим да би се уговор са
српским народом, потписан 1914. године, могао протегнути на нову
државу. Послати ћу и у Београд свога црквеног заступника да могу
пријатељски општити са новом владом.”38
Писање листа L’Osservatore Romano током 1919/20, до
склапања Рапалског уговора о миру, било је изразито непријатељско
према новој југославенској држави. Почетком децембра 1918.
ватикански дневник формално није ни помињао акт уједињења.
Тек је 3. децембра 1918. обавијестио читаоце да је формирана “нова
српска влада коалици-је”. Са осталом италијанском штампом водио
је процрногорску кампању, заступајући антијугославен-ску савојску
политику. L’Osservatore Romano је 25. јануара објавио проглас
црногорског краља Николе своме народу. У броју од 12. марта 1919.
донио је коментар одлука подгоричке Скупштине о сједињењу Црне
Горе са Србијом: “Противно лажним вијестима које се претенциозно
шире с југославенске стране, о савршеном складу аспирација
Црне Горе и њене неспорне воље да буде сједињена са Србијом,
зна се да је комедија од Скупштине, која је одржана у Подгорици,
и којој су присуствовали само изнимке интелектуалне младежи,
изазвала живо интересовање црногорског народа који не гледа радо
да га Срби лише власти и који је у својој највећој већини вјеран
династији Петровића.” Оваквим написима L’Osservatore Romano
је давао подршку сепаратистичким и иредентистичким покретима
у Краљевству СХС. Залагао се за независну хрватску републику,
у Словенији је давао подршку Аустријанцима, у сјевероисточној
37
38

Slovenec, 30. VIII 1919.
Isto.
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Србији и Банату Румунима (Власима), у Црној Гори независној
црногорској краљевини а у југозападној Србији Арбанасима
(Арнаутима).
У склопу империјалистичких тежњи Италије, Ватикан је
постајао све жешћи бранилац италијанских националних интереса.
Ранија нетрпељивост Ватикана према италијанским либералним
владама, од 1870. године, све више је нестајала. Антијугославенско
и проиталијанско писање листа L’Osservatore Romano требало
је да докаже силама побједницама како је Ватикан солидаран са
политиком либералног савојског Квиринала (Италије). Ватикан је
био најизразитији непријатељ Краљевства СХС у тзв. јадранском
питању. Био је незадовољан чак и одлукама Лондонског уговора,
који Италији није обезбједио Ријеку.
Процес признавања Краљевства СХС Ватикан је започео
октобра 1919. године. Кардинал Гаспари је изјавио да је дошло
вријеме да Ватикан призна Краљевство СХС, пошто је оно
признато “скоро од свих сила”. По његовом мишљењу, Ватикан је
имао обичај да “прати и слиједи догађаје свјетовне политике, а не
да их предухитри”. У телеграму од 10. октобра 1919, Бакотић је
саопштио да је папа одлучио да призна Краљевство СХС “чим му
ми прикажемо предлог заснивања редовних дипло-матских односа.
У игри око признања Краљевства СХС Ватикан је диктирао услове
младој југославен-ској држави. Света Столица пуних девет мјесеци
није реагирала на нотификацију југославенске владе из јануара 1919.
године. Послије успјешног разговора са кардиналом Гаспаријем,
Бакотић је у телеграму од 6. новембра 1919. лаконски саопштио:
“Успио сам да увјерим Кардинала и он ће већ сутра послати ми
ноту признања Државе”. Послије аудијенције код папе Бакотић је од
кардинала Гаспарија сазнао да ће “кроз који дан нунциј Керубини
да се крене за Београд”.39 Историчар Виктор Новак је оцијенио
да су овом свечаном аудијенцијом успостављени редовни дипломатски односи између Краљевства СХС и Свете Столице. Дванаест
дана послије свечаног пријема, Бенедикт XV упутио је регенту
Александру писмо о прихватању Лује Бакотића за посланика.
Први папски нунциј Керубини дошао је у Београд и представио се
заступнику министра иностраних дјела Миро-славу Спалајковићу,
а 6. априла 1920. предао акредитивна писма регенту Александру.
По предаји акредитива, отпутовао је у Загреб гдје је присуствовао
конференцији Католичког епископата.40
39 АЈ, Ватиканско посланство, Л. Бакотић – министру иностраних дела М. Спалајковићу,
13. март 1920.
40 С. Симић, Ватикан и Југославија, Београд 1937, стр. 13. (забрањена књига од владе М.
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Иако је 1918–19. године био склон формирању југославенске
државе, југославенски католички епископат је постајао све
заплашенији због идеолошке климе у Краљевству СХС. Болоњски
лист Resto del Carlino, у броју од 26. априла 1921, писао је да се
у Ватикану сматра да су силе које Југославију већ на почетку
њеног живота гоне у лаички антиклерикализам, потпомагане
извјесним антиклерикалним и ма-сонским струјама из туђине, које
су осуђене да шуте у својим земљама. Ватикан је очигледно алудирао на француску масонерију. У напорима да што више очува
интегритет вјере у додиру са грађанским властима, Ватикану
није одговарала политика појединих југославенских влада које су
форсирале либерална вјерска начела, онемогућавајући Римску цркву
да активно учествује у државном и политичком животу Краљевине
СХС. Због јачања снага грађанског либерализма и увиђајући да
неће остварити замишљену доминацију у држави, Ватикан је
постајао све већи противник Југославије. С друге стране, постепени
идеолошки заокрет у Италији од либерализма ка фашизму, од 1922.
године, изазивао је у редовима ватиканске хијерархије изражен
италијански национализам. Југославија је представљала све већу
сметњу империјалним ватиканско-италијанским плановима на
источној обали Јадранског мора и у Далмацији, и зато ће се све
више појачавати италијанско-ватиканско непријатељство према
Краљевини Југославији.

Стојадиновића).
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Nikola Zutic

LIBERAL (MASONRY) AND RIMOCATOLIC
YUGOSLAVISM AND CREATION OF
YUGOSLAVIA
Resume
The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (in original “SHS”)
was created in 1918 on the ideological foundations of liberalism, secularism and anticlericalism. And as such, it was accepted by the political
actors of Slovenians and Croats due to the hopeless position after the
lost war. The Croatian and Slovenian Roman Catholic hierarchies also
supported formation of the Kingdom of SHS with the aim of preserving
Croatian and Slovenian lands (as parts of the defeated Monarchy) from
an unfavorable peace settlement, as expected proselytizing work in the
Orthodox East, dangers of a Bolshevik attack, and fear of the devastating
Italian liberalism and Italian penetration into Slavic areas. The initially
declarative Yugoslavism at the Roman Catholic Church will gradually,
especially until 1922, turn into hostility towards the Kingdom of SHS.
Such tendencies by the Catholic Episcopate were caused, not only by
liberal laicist ideological course of the common state which suppressed
pronounced clerical pretensions of the Roman Catholic Church, but
also a close relationship between Vatican and Fascist Italy (since 1922).
Namely, the alliance with Italy assumed hostility with Yugoslavia.
The Holy chair, unlike the Yugoslav Catholic Episcopate, was
always against the creation of Yugoslavia. The state of that kind was
considered as a fiction by Vatican, and even a threat to the Roman Catholics, because it was expected that in such country the domination of the
“Byzantine” uncivilized Serbia would be established over the “cultural”
Roman Catholic peoples. However, the Vatican’s expressed flexibility, i.e.
rapidly shifting course towards secular political changes (1918 extremely
unfavorable to the Vatican), as well as the pragmatic reasons and the fear
of dangerous social revolutions (Bolshevism and Communism) have led
to the acceptance of the Kingdom of SHS as “necessary evil” (recognized
by the Vatican only at the end of 1919).
Keywords: liberalism, masonry, Roman Catholicism, Vatican, Kingdom
of SHS, Yugoslavism.41
* Овај рад је примљен 14.12.2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11.01.2019. године.

63

64

УДК 94(497.1)“1918/1991“

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС

DOI: https://doi.org/10.22182/ni.3332018.3
Прегледни рад

NATIONAL INTEREST
Година XIV, vol. 33
Број 3/2018

Владимир Кршљанин
Београд

стр. 65-74

ЈУГОСЛАВИЈА И (НЕ)МОГУЋНОСТ
ЦИВИЛИЗАЦИЈСКОГ КОМПРОМИСА
Сажетак
У Југославији су се у истој држави нашле оригинална
европска, вредносно-морална Православна цивилизација и Западна
квазицивилизација. (Не)могућност њиховог компромиса се анализира
на примеру ставова Петог и Шестог конгреса Коминтерне о
Југославији и националном питању уопште. Коминтерна свој
приступ заснива на негирању резултата Првог светског рата и
западном концепту националног. Превиђајући православни концепт,
она доприноси уништењу Југославије и доказивању немогућности
цивилизацијског компромиса.
Кључне речи: Југославија, православље, Запад, цивилизација,
Коминтерна.
Југославија је имала своју много пута описану предисторију
– и код православних Срба и код католичких Хрвата и Словенаца,
и код осталих југословенских етничких и верских група. Такође је
детаљно изучена и њена реална историја, посебно историја прве
Југославије. Када је у питању друга Југославија, поједини аспекти
њене историје још нису довољно изучени, пре свега због идеолошких
ограничења стављаних пред науку. Њена завршна деценија, као и
период треће („скраћене“) Југославије, и поред великог броја радова,
нису довољно расветљени, и због недостатка историјске дистанце
и због есктремно супротстављених ставова критичара и бранилаца
Југославије, како међу домаћим, тако и међу иностраним чиниоцима.
Још од Гарашанина, процес српског националног ослобођења,
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текао је паралелно са развојем идеје уједињења словенских
балканских народа (изворно је та идеја овухватала и Бугаре).1 Може
се слободно рећи да је та идеја била код Срба општеприхваћена,
односно није имала снажну опозицију. У политичкој пракси,
југословенска идеја је добила пуни замах, и остварена је, под
вођством Николе Пашића2 и захваљујући ратним резулататима
Србије у Првом светском рату, упркос резервисаности и противљењу
у редовима савезника.
КСХС, односно Југославија, створена после Првог светског
рата, имала је димензије Историјске Србије, па је у добром делу
политичке јавности популарно и поздрављена као „ново Душаново
царство“. Нажалост, у време Наполеонових ратова, западни
рационализам и западни концепт нације су постали доминантни у
Европи, укључујући православне земље, што је довело до многих
неспоразума, ратова и револуција. Стога српске елите нису биле
у стању да разумеју, па ни да у пракси остваре „ново Душаново
царство“, као државу засновану на моралним вредностима,
а не на западном рационализму, иако се већина Срба према
Југославији односила позитивно, у складу са својим православним
цивилизацијским кодом.
Трагична контроверза између позитивних и негативних
димензија Југославије, потиче од непомирљивих супротности (које
су дошле до изражаја у безброј историјских ситуација, а најјасније
у 20. и 21. веку) између православног цивилизацијског кода, и
западног, као његове антитезе.
Православни цивилизацијски (оригинални европски,
вредносно-морални) код је утемељен на две основне хришћанске
заповести, на љубави и искрености, на људској заједници,
стваралаштву и друштвеној правди. Човеков живот треба да пролази
у добрим делима, као тежњи ка спасењу, а спасење ни један људски
ауторитет човеку не може гарантовати.
Западни квазицивилизацијски, односно антицивилизацијски
код је утемељен на тобожњим хришћанским темељима, а у ствари на
завери да се хришћанска вера злоупотреби ради људске себичности
и похлепе, које хришћанство негира. Стубови западног кода су јавно
рационализам, индивидуализам и приватна својина, а полујавно
похлепа, конкуренција и социјал-дарвинизам. Спасење се може
1 Васа Казимировић, Србија и Југославија 1914-1945 I-IV, Призма, Крагујевац; Центар
филм, Београд, стр.162.
2 Васа Казимировић, Србија и Југославија 1914-1945 I-IV, Призма, Крагујевац; Центар
филм, Београд, стр. 31.
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купити (католичка варијанта) или је гарантовано свима који поштују
поредак (протестантска варијанта).
Ове две цивилизацијске антитезе се међусобно у потпуности
искључују. Постојање једне искључује постојање друге. Њихово
мешање је доктринарно непожељно, чак и забрањено, а пример
Југославије показује да ни компромис није могућ. Православни код
је искрен и мирољубив, а западни лукав и агресиван. То је довело до
усташког геноцида над Србима, који је у коначном билансу уништио
Југославију, заувек осуђујући њене противнике и китећи венцем
мученика њене браниоце.
Један од кључних историјских фактора употребљених против
Југославије били су закључци Дрезденског конгреса, на коме се КПЈ
1928. изјаснила за разбијање Југославије, под утицајем Коминтерне
и њених ставова усвојених на Петом конгресу 1924. у Москви.3 Иако
је Коминтерна 1935, под утицајем фашистичке претње, званично
променила свој однос према Југославији, антисрпске поставке
Дрезденског конгреса трајно су утицале на понашање и ставове
многих чланова „Титове групе“, која се наметнула у руковођењу
КПЈ, партизанском борбом и другом Југославијом,4 што је олакшало
њено разбијање 90-их.
Од значаја је проверити тезу о цивилизацијском краху
Југославије на примеру ставова Коминтерне, као атеистичке
организације, предвођене руским револуционарима.
Своју негативну позицију према Југославији Коминтерна је
изложила у званичном документу «Национална питања Средње
Европе и Балкана»5 усвојеном на Петом конгресу 1924. године. Одмах
пада у очи да се негативна позиција не односи само на Југославију,
него на практично све нове државе настале у Европи као последица
Првог светског рата. Комунисти тог времена су у потпуности
прихватили Лењинову оцену о неправедном, империјалистичком
карактеру тог рата, па су се све њихове оцене о ситуацији у Европи
годинама ослањале на ту темељну оцену. Сходно таквом карактеру
рата, и све његове последице, укључујући новонастале државе,
имају се негативно оценити, сматрали су они. Већ у уводном делу
наведеног документа, износи се оцена да је победа једне групе
капиталистичких држава над другом, довела до јачања националних
3 Pavle Jakšić, Nad uspomenama I-II, Rad, Beograd, 1990, I str..284, 498.
4 Isto, II str. 461.
5 Пятый всемирный конгресс комунистического интернационала, 17 июня – 8 июля 1924
г., Стенографический отчет, Часть II (Приложения), Государственное издательство, Москва,
Ленинград, 1925. стр. 123-131.
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противречности и националног угњетавања у Средњој Европи и на
Балкану. «Диктирани силом победничке Антанте, Версајски, СенЖерменски и други споразуми који су уследили, створили су, у циљу
борбе са пролетерском револуцијом, нове мале империјалистичке
државе – Пољску, Чехо-Словачку, Југославију, Румунију, Грчку,
засноване на анексији значајних територија са становништвом
других нација, које су постале жаришта националног угњетавања
и социјалне реакције.»6 За Коминтерну, национално питање је у
Европи после рата заоштрено, а борба «угњетених народности»
постаје и «борба против империјалистичке буржоазије која
је победила у рату».7 Коминтерна афирмише гесло о «праву
сваког народа на самоопредељење, све до отцепљења» и тражи
отцепљење «угњетених народа» из свих наведених «нових малих
империјалистичких држава»8. Истовремено, Конгрес Коминтерне
оштро осуђује све оне «појединце и групе» у редовима КП земаља
овог региона, који «великодржавно» скрећу у страну «социјалдемократизма» или «национал-бољшевизма», остављајући «масе
трудбеника» под «влашћу и хегемонијом шовинистичке буржоазије»,
тако што пристају да се изврше само «делимичне реформе» нових
држава и «угњетеним народностима» понуди само аутономија унутар
тих држава.9 Штавише, Коминтерна од комуниста у овим државама
захтева сарадњу са «револуционарно-националним организацијама»,
инфилтрирање у њих, и ако је могуће, стављање на чело борбе
«угњетених народности». Комунистима се, истовремено, намеће
обавеза да воде енергичну борбу против распиривања националне
мржње и шовинизма од стране буржоаских и социјал-демократских
партија. Апострофира се и потреба «одлучне енергичне борбе»
против антисемитизма, који се «крајње појачао» у Пољској, Румунији
и Мађарској.10 А ваљда као потврду искрености и доследности свог
залагања за равноправност народа и социјалну правду, Конгрес
Коминтерне на крају уводног, општег дела овог документа, одобрава
залагање, понуђено од стране комунистичких партија балканских
земаља за «балканску федерацију равноправних и независних
радничко-сељачких република».11
6 Пятый всемирный конгресс Комунистического Интернационала, 17 июня – 8 июля 1924
г., Стенографический отчет, Часть II (Приложения), Государственное издательство, Москва,
Ленинград, 1925, стр. 123.
7 Исто.
8 Исто, стр. 124.
9 Исто.
10 Исто, стр.125.
11 Пятый всемирный конгресс Комунистического Интернационала, 17 июня – 8 июля 1924
г., Стенографический отчет, Часть II (Приложения), Государственное издательство, Москва,
Ленинград, 1925, стр. 125.
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У наставку поменутог документа, Конгрес Коминтерне,
детаљно разматра најзначајнија национална питања Средње
Европе и Балкана, у посебним поглављима, са следећим насловима
и редоследом: 1. Македонско и тракијско питање; 2. Украјинско
питање; 3. Југо-словенско питање; 4. Чехо-словачко питање; 5.
Горње-шлезијско питање; 6. Белоруско питање; 7. Литванско питање;
8. Мађарско питање; 9. Трансилванско и Добруџско питање и 10.
Албанско питање.12 Уз документ је штампано и допунско разјашњење
ИК Коминтерне из октобра 1924. о чехо-словачком питању.13
Што се тиче садржине закључака Коминтерне о овим
питањима, односно налога комунистичким партијама, они изгледају
овако: 1. Треба да се ослободе и уједине делови Македоније, који се
налазе у Бугарској, Грчкој и Југославији; исто важи за делове Тракије
у Грчкој, Турској и Бугарској. 2. Прикарпатска Рус у Чехо-Словачкој,
Западна Украјина (Источна Галиција, Волињ, Подљашве, Волињско
Полесје и Холмшчина) у Пољској, као и Бесарабија и Буковина у
Румунији, треба да се ослободе и припоје Совјетској Украјини. 3.
Словенија, Хрватска и Македонија треба да се издвоје и постану
независне републике, а комунисти се још морају борити и за ревизију
Видовданског устава (иако се њом не може решити национално
питање), против монархије и против хегемоније српске буржоазије,
која спроводи национално угњетавање и денационализацију осталих
народа, иако Срби чине само 39% становништва земље.14 4. По
аналогији Срби-Чеси, констатује се сличност Чехо-словачког са
Југо-словенским питањем. Не само да Словаци треба да имају своју
државу, него и Немци, Мађари, Украјинци и Пољаци који живе
у тој земљи треба да остваре своје право на самоопредељење и
отцепљење. У допунском разјашњењу ИК, међутим, допушта се
и подршка захтевима појединих националних мањина да добију
аутономију (иако је како се наводи, такво решење «половично»),
док се могућност образовања «федерације националних
радничко-сељачких република», као добровољног савеза, сматра
најпримеренијом за период по укидању капитализма. 5. У питању
Горње Шлезије, подељене између Немачке и Пољске, а насељене са
оба народа, Коминтерна тражи од КП Немачке и Пољске да се у овој
радничкој покрајини доследно боре и за диктатуру пролетаријата и
против националног угњетавања. 6. Западна Белорусија (у саставу
Пољске) треба да се ослободи и прикључи Совјетској Белорусији.
7. Источна Литванија (у саставу Пољске) треба да реализује своје
право на самоопредељење до отцепљења. 8. Мађари на територијама
12
13
14

Исто, стр. 125-130.
Исто, стр. 131.
Исто, стр. 128.
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које су анектирале Румунија, Чехо-словачка и Југославија, треба да
имају право на самоопредељење до отцепљења. 9. Трансилванија
и Добруџа треба да имају право да се издвоје у независну државу.
10. Делове Албаније су завојевале Италија, Југославија и Грчка,
па треба подржати борбу албанског становништва за независност.
У президијуму на свечаном отварању Петог конгреса
Коминтерне, седели су (по редоследу и са афилијацијама како су
предложени)15: Зиновјев (председавајући), Клара Цеткин, па онда
Стаљин, Бухарин и Троцки (у име РКП), Телман и Гешке (Немачка),
Трен и Селве (Француска), Бордига (Италија), Шмерал и Муна
(Чехо-Словачка), Коларов (Балкан), Валецки (Пољска), Катајама
(Јапан), Рој (Индија), Стјуарт (Енглеска) и Ден (Америка).
У својој уводној речи, на прву петогодишњицу Коминтерне,
Зиновјев констатује да се покрет не развија онако брзо «као што
смо желели» и да је чак и сам Лењин сматрао да је «питање победе
пролетерске револуције у свим земљама – питање месеци».16 Ипак,
Зиновјев констатује да није мало постигнуто – завојевана је шестина
Земљиног копна, и додаје: «Да, заиста, победе још нема и предстоји
нам да завојујемо још пет шестина земљиног копна, да би цео свет
постао Савез Совјетских Социјалистичких Република.».17 Зиновјев
предлаже, и Конгрес усваја, посебне изјаве и планове обележавања
10-годишњице Великог, односно, како га у Коминтерни називају,
«империјалистичког рата».18 На готово сва међународна питања, а
и на наше, «југословенско» утиче «опседнутост» Коминтерне овим
ратом и његовим последицама, што није ни чудо, јер су и руска
револуција и многи револуционарни потреси широм Европе и света,
били невољне последице овог рата.
На Шестом конгресу, 1928, већ нема ни Троцког ни Зиновјева.
Председава Бухарин, а Стаљин се дочекује овацијама. Тонови су
мирнији, и коначно је, после вишегодишњег рада, усвојен Програм
Коминтерне, за који се констатује да је «програм борбе за светску
пролетерску диктатуру, програм борбе за светски комунизам».19 У
15 Пятый всемирный конгресс Комунистического Интернационала, 17 июня – 8 июля
1924 г., Стенографический отчет, Часть I, Государственное издательство, Москва, Ленинград,
1925, стр. 6.
16 Исто, стр. 9.
17 Исто.
18 Пятый всемирный конгресс Комунистического Интернационала, 17 июня – 8 июля
1924 г., Стенографический отчет, Часть I, Государственное издательство, Москва, Ленинград,
1925, стр. 13.
19 VI конгресс Коминтерна, 17 июля – 1 сентября 1928 г., Стенографический отчет, Выпуск
шестой, Тезисы, резолюции, постановления, воззвания. Государственное издательство,
Москва, Ленинград, 1929, стр. 8.
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програму се констатује «могући потрес светског капитализма» и
«низ револуција и револуционарних збивања» после Великог рата и
Октобарске револуције: јануар 1918 – револуција у Финској, август
1918 – «пиринчане побуне» у Јапану, новембар 1918 – револуције у
Аустрији и Немачкој, март 1919 – револуција у Мађарској и устанак
у Кореји, април 1919 – совјетска власт у Баварској, јануар 1920 –
Турска револуција, септембар 1920 – радници заузимају фабрике
у Италији, март 1921 – раднички устанак у Немачкој, септембар
1923 – устанак у Бугарској, јесен 1923 – револуционарна криза у
Немачкој, децембар 1924 – устанак у Естонији, април 1925 – устанак
у Мароку, август 1925 – устанак у Сирији, мај 1926 – генерални
штрајк у Енглеској, јул 1927 – устанак радника у Бечу. Посебно се
подвлачи значај Велике кинеске револуције.20
У другом по значају документу који је усвојио Шести конгрес,
«О међународној ситуацији и задацима Коминтерне»21 (стр. 56),
констатује се да је амерички капитал допринео привредном јачању
Немачке, и са горчином додаје: «Ако је у време свог привредног,
политичког и националног понижења Немачка трагала за споразумима са пролетерском државом, једином државом која је била
против империјалистичког поробљавања Немачке, сада нарасле
тенденције немачког нео-империјализма све више гурају немачку буржоазију на анти-совјетске позиције».22 Овде се наслућује
скора појава немачког нацизма, али се и индиректно признаје да
је антијугословенска позиција Коминтерне била плод нереалног
очекивања комуниста да ће због версајског понижења Немачка бити
друга европска земља, после Русије у којој ће револуција победити.
Огорчена борба комуниста против свих «версајских творевина»,
била је дакле, више прагматична последица те нереалне пројекције,
него натегнута теоријска поставка о њиховом «империјалистичком
карактеру». Овај документ се осврће и на ситуацију на Балкану
далеко блаже него документ Петог конгреса, али не негирајући
његове поставке. Констатује се да су «скоро све балканске партије
преживеле озбиљну унутарпартијску кризу, изазвану – у условима
тешких пораза и крајње сложене објективне ситуације – политичким
грешкама, десним скретањима неких руководећих група и жестоком
фракционашком борбом.».23 Од партија се захтева «правилна политика по националном питању», не прецизирајући шта то значи и на
20 Исто, стр. 16.
21 Исто, стр. 56.
22 VI конгресс Коминтерна, 17 июля – 1 сентября 1928 г., Стенографический отчет, Выпуск
шестой, Тезисы, резолюции, постановления, воззвания. Государственное издательство,
Москва, Ленинград, 1929, стр. 60.
23 Исто, стр. 76.
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крају констатује: «Све балканске партије морају да боље него раније
координирају и обједињују свој рад под заједничким политичким
слоганом формирања радничко-сељачке конфедерације балканских
земаља.».24
Може се закључити да се позиција Коминтерне према
Југославији у потпуности заснива на западном антицивилизацијском
коду. 1) Теза о самоопредељењу народа до отцепљења (укључујући
и националне мањине) потпуно се темељи на западном концепту
нације, који је индивидуалистички и конфронтациони. 2) У духу
тежње за револуцијом (насилном променом поретка), комунистима се
сугерише сарадња са „национално-револуционарним“ снагама, што
су у случају Југославије – усташе и друге фашистичке организације.
3) Православни, вредносно-морални тип људске заједнице се у
потпуности превиђа (па се за позитивну алтернативу проглашавају
федерација или конфедерација) полазећи од погрешне догме да је
историјски развој Запада једини објективни начин развоја људског
друштва. Уколико чињенице показују да у другим деловима света
није било тако, утолико горе по чињенице.
Овакав, западни приступ, чак и ако је добронамеран,
превиђајући православну цивилизацију, превиђа и немогућност
„цивилизацијског компромиса“. У случају Југославије, њена
католичка компонента је, у свим државним уређењима и доминантним
идеолошким миљеима, у складу са својом насилничком природом,
не само радила на њеном рушењу, него и на уништењу или исељењу
православног живља, осећајући опасност да сама буде анихилирана
у додиру са позитивном супротношћу. Православна компонента је
пак, и сама ослабљена западним утицајем, губила будност, па се у
складу са својом природом понашала искрено и пријатељски, и то
у неадекватном миљеу национализма западног типа, који јој није
иманентан.
Резултат је да је Југославија у савремено доба, на прелазу
из 20. у 21. век, дефинитивно разорена, у конфликту који је, као и
раније, диктирао Запад и у којем јесте било мање људских жртава
него у Првом и Другом светском рату, али је број Срба у Хрватској
смањен више него икад.25

24 Исто.
25 Dr Svetozar Livada i suradnici, Biološki slom i nestajanje Srba u Hrvatskoj (1880–2011), JP
Službeni glasnik, Beograd; IK Prometej, Novi Sad, str. 124.
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Vladimir Krsljanin

YUGOSLAVIA AND (IM)POSSIBILITY OF A
CIVILIZATION COMPROMISE
Resume
In Yugoslavia, within the same state, both original European,
values- and morality-based, ORTHODOX Christian civilization and the
WESTERN quasi-civilization co-existed. (Im)possibility of their compromise is analyzed on the example of positions of V and VI Congress of the
Communist International on Yugoslavia and on national issue in general.
The Communist International founds its approach on the rejection of the
results of WWI and on the Western concept of nation. By overlooking the
Orthodox concept, the Comintern contributed to the destruction of Yugoslavia and to proving the impossibility of the civilization compromise.26
Keywords: Yugoslavia, Orthodox Christianity, West, civilization, Comintern.

* Овај рад је примљен 18.12.2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11.01.2019. године.
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ЈУГОСЛОВЕНСТВО И ЈУГОСЛОВЕНСКА
ДРЖАВА: ИДЕЈЕ И УЧИНЦИ ЈЕДНОГ
ГЕОПОЛИТИЧКОГ ЕКСПЕРИМЕНТА*27
Сажетак
Аутор се у раду бави хрватском и српском идејом
југословенства, и при томе указује на све филолошко-геополитичке
парадоксе и проблеме који су пратили две југословенске државе
засноване на ненаучној, хрватској Штросмајер-Јагићевој идеји
југословенства. Овде се ради о одбацивању сопственог - хрватскогкајкавског и присвајању српског језика у геополитичке сврхе - ради
изласка трожупанијске Хрватске на ширину српског штокавског
простора и стварања велике Хрватске. Био је то добро осмишљен
aустријско-хрватски геополитички пројекат са далекосежним
последицама У даљем раду аутор анализује глобалне геополитичке
факторе који су утицали на настанак прве Југославије - настале на
идеји о једном „троименом народу“, као и њене наследнице - друге,
титоистичке, Југоалавије, која се појављује као негација прве, јер
је у њој дошло до промоције још три нације настале на српском
етнојезичком супстрату, и држава је вођена под синтагмом борбе
против „великосрпског хегемонизма“ и по формули „слаба Србија,
јака Југославија“.
Када је, сломом биполарног светског система, Југославија
изгубила свој геополитички значај, уследио је њен разбираспад
од традиционалних спољних и унутрашњих непријатеља. Србија
* Рад је настао у оквиру научног пројекта ,,Демократски и национални капацитети
политичких институција Србије у процесу међународних организација'' (179009), који
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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и српски народ, нашао се тамо где је био у предјугословенском
периоду, у позицији „опкољене земље“ и „ухапшеног народа“. Наиме,
по хрватском моделу новонастале нације, Муслимани и Црногорци,
преименовали су српски језик у у „босански“ и „црногорски“, и на
антисрпској основи коснтитуисали своје државолике творевине.
Кључне речи: хрватска идеја југословенства, српска идеја
југословенства, Прва Југославија, Друга југославијафилолошко-геополитички експеримент, српске
земље у постјугословенском периоду.

1. АУСТРО-ХРВАТСКИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ИЛИРСТВА И ЈУГОСЛОВЕНСТВА
Хрватска идеја југословенства поникла је из илирског покрета,
који се појавио 1835. године са ставом да су Словенци, Хрвати,
Срби и Бугари један народ – Илири, који говори један илирски језик.
Настао је на простору данашње Хрватске, а Илирци, на челу са
Људевитом Гајем, су једноставно одбацили свој хрватски-кајкавски
језик и преузели српски Вуковски народни језик и прогласили га
за илирски. Када је Аустрија 1843. године забранила „илирски“,
хрватски лингвисти су га једноставно прогласили за – хрватски
језик. Међу Србима овај покрет није имао много присталица,1
јер су Срби одмах увидели његову антисрпску геополитичку
конотацију. Међутим, тамо где је стао Људевит Гај са аустријском
идејом илирства наставио је Јосип Јурај Штросмајер са својим
југословенством, као политичким и геополитичким пројектом, а ове
идеје је језички операционализовао хрватски лингвиста, кајкавац
Ватрослав Јагић. Илирством Хрвати долазе у нераскидиву везу
са Србима. За овакав феномен и преседан да један народ одбаци
сопствени и узме језик другог народа, пресудни су били не културни
него геополитички циљеви. Циљ је био стварање географски
довршене и геополитички самосвојне и одрживе хрватске државе.
Ову чињеницу је признао и Људевит Гај, као и Мирослав Крлежа,
кајкавац и најпознатији хрватски писац.2 И он је признао да је
илиризам почео „избацивањем хрватског језика као мртвог трупла
кроз прозор“, те присвајањем Вуковог српског језика. Језик је
инструментализован у геополитичке сврхе, јер је са језиком ишла
1 Тек неколицина Срба католика попут песника Петра Прерадовића, правника Огњеслава
Утјешеновића Острожинског и неколицина босанских фрањеваца прихватило је илиризам,
видевши у њему неки облик шире културне и националне идентификације.
2
Крлежа је писао и на сопственом хрватском, кајкавском језику и на српском, штокавском.
Његове Баладе Петрице Керемпуха, на кајкавском оцењиване су као изванредна поема, што
се, у језичком смслу, не би могло рећи за Глембајеве...писане на српском језику.
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и српска књижевност, нарочито дубровачка, која је Вуку послужила
за стандардизацију српског језика, и најпосле српски католички
народ и његов историјски и етнојезички простор.3 Ова хрватска
територијална посезања4 настављена су кроз цео 20. век, све до
слома и заузимања Републике Српске Крајине Био је то добро
замишљен и ефектно разрађен аустријско-хрватски геополитички
пројекат илирства и југословенства,5 тј. изласка трожупанијске
кајкавске Хрватске на ширину српског језичког и етничког простора:
у српску Далмацију, Лику, Кордун, Босну, Херцеговину, Славонију,
Банију, касније Дубровник, Барању.
Оно што није пошло за руком Гају, услед отпора српских
националних институција и свесних појединаца, успело је
Штросмајеровом југословенству6 и Јагићевом филолошком
сербокроатистичком пројекту. Штросмајер је ради привођења Србије
и Срба Бечком двору, односно трећој, јужнословенској федералној
јединици, са центром у Загребу, тактички стајао на становишту о
културном, језичком и политичком јединству Срба и Хрвата. Јагићев
модел Хрвато-Срба, полази од става да су Хрвати и Срби један народ
по језику а два народа по вери, те да сваки треба да задржи своје име
и национално име своме језику, предлажући да се на истоку језик
зове српски, а на западу хрватски. Јагић је на тај начин сугерисао не
само да се језик дели по верској основи, него је дао основ тумачењу
да западна ијекавска варијанта представља хрватски језик. Дакле
тамо где је Вук стандардизовао српски језик. Јагић је свакако знао
да је дубровачка литература српска. Да је то тако сведочи и дон
3 Медо Пуцић, Србин католик из Дубровника, констатује „...Али су Хрвати , формулисавши
своје погледе на будућност примили српски језик као званични , српску литературу као своју,
српску земљу као своју рођену, обележавајући их само својим именом...“ Према: Лазо М.
Костић, Крађа српског језика, Баден, 1964, стр. 55.
4
Великохрватске идеје вежу се за Павла Ритера Витезовића, чија је Croatia rediviva
постала обавезна литература за рад Гаја, Штросмајера, Старчевића, Јагића, Кватерника,
Франка, Супила, Пилара, Трумбића, Радића, Мачека, Павелића, Туђмана и данашње
готово етнички чисте католичке Хрватске. Сви они су се позивали на фамозно „хрватско
државно и историјско право“ и тезу о хрватском „политичком“ народу у стварању хрватског
геополитичког „оптимума“ на српском етнојезичком простору . Нигде географија није
извршила толики утицај на политичке идеје као у Хрватској. Величина и облик Хрватске
диктирали су хрватске мегаломанске и геноцидне геополитичке конструкције. Јер, „хрватска
переца“, „кифла“ , „раскречена кобасица“, хрватски „меки трбух“ тражио је да се попуни
Босном и Херцеговином, Српском Војводином и другим српским покрајинама. Отуда су
и босански муслимани у Павелићевој визији „цвијеће хрватског народа“, које је и Туђман
користио у борби против Срба у РС Крајини и Републици Српској.
5
Види: Момчило Суботић, Политичка мисао србистике, поглавље: „Аустро-хрватски
геополитички пројекат илирства и југословенства“, ИПС, Београд, 2010, стр. 71-123.
6 „Дугогодишње Штросмајерово стајалиште према Србији треба тумачити и кроз његово
неоправдано увјерење о могућности `повратка православних` у `католичко јединство`“. Иван
Мужић, Хрватска политика и југословенска идеја, Сплит, 1969, стр. 29.
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Иван Стојановић у књизи Дубровачка књижевност за коју каже да
је „прворођена кћи српска“. Тих година (1897) Матица хрватска
је српске народне песме, које је Србин католик дон Иво Рајић
скупљао по дубровачком залеђу и диљем Херцеговине, штампала
као хрватске.
Штросмајерова идеја југословенства под Југословенима
подразумева само три народа: Словенце, Хрвате и Србе ( без Бугара,
који су такође јужнословенски народ), а то значи оне народе који
већ живе у Аустрији. Југославија би, у федерализованој Аустрији,
требало да ова три народа представи као један, тј. као Југословене.
Срби, као најбројнији међу Јужним Словенима у Аустрији, требало
је тако да изгубе свој национални идентитет. То је био и стратешки
циљ Штросмајерове идеје југословенства.
Да је хрватско преузимање српског језика имало (гео)
политичке разлоге сведочи гроф Јанко Драшковић, председник
Народне (Илирске) странке, у својој „Дисертацији...“ захтевом
да се уз подршку бечког Двора „уједине све хрватске земље“: да
се Хрватској врати Далмација, да се испод војног режима изузме
Војна крајина, да се Ријека уједини са Хрватском, и да се Босна и
Херцеговина припоје Хрватској. Драшковић је ту велику Хрватску
називао „Велика Илирија“ и видео као самосталну заједницу Јужних
Словена под круном Хабзбурговаца.7
Илиризмом и хрватском идејом југословенства, а једно и друго
значе хрватство и великохрватсво, Аустрија је настојала да спречи
идеју Кнежевине Србије о ослобођењу и уједињењу Срба који су
били под турском и аустријском влашћу. Бечки двор и Римокатоличка
црква настојали су да одрже Хрвате као посебну народну заједницу,
да их ојачају на рачун Срба и употребе као средство за остваривање
својих геополитичких интереса и мисионарских и прозелитских
циљева. Тај смер у хрватској политици нарочито је дошао до изражаја
након Првог католичког конгреса одржаног у Загребу 1900. године
. Од тада се хрватство организује на католичким основама; на том
католичко-хрватском скупу донета је одлука да се сви католици
српскохрватског, а уистину српског језика, имају сматрати Хрватима.
У складу са овом идејом у другој половини 19. и почетком 20. века
извршени су бројни историографски и културни, језички и други
фалсификати од хрватских писаца и њихових институција у погледу
српске историјске, језичке, књижевне и друге културне националне
баштине.8
7
Драгослав Јанковић/Мирко Мирковић, Државноправна историја Југославије, Научна
књига, Београд, 1987, 233.
8
Иако Хрвати нису могли сакрити чињеницу да су језик преузели од Срба, они су га без
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2. СРПСКА ИДЕЈА ЈУГОСЛОВЕНСТВА
У предјугословенском периоду код Срба је постојала свест
о српској језичко-етничкој заједници. То је била светосавскодоситејевско-вуковска српска језичка парадигма из које је израсла и
српска идеја јужнословенства. Ову идеју међу Србима најдоследније
су заступали прваци Матице српске Теодор Павловић (1804 – 1854)
и Јован Суботић (1817–1886), и она је била општеприхваћена од
српске друштвене и политичке елите све до Првог светског рата.
Павловић и Суботић полазили су од становишта европске славистике
(Ј. Добровски, Ј. Копитар, П. Шафарик, Ф. Миклошич, Д. Обрадовић,
В. Караџић, Ђ. Даничић), поготово од Вукове тезе: „Сви Срби су
штокавци, и сви штокавци су Срби“. Без обзира на веру: православну,
римокатоличку или мухамеданску. О Србима „три закона“, пре
Вука, писао је Доситеј Обрадовић (Писмо Харалампију...) У чему
се састојала ова идеја? Павловић и Суботић су истицали чињеницу
да постоје четири блиска јужнословенска народа: Словенци, Хрвати,
Срби и Бугари, који се разликују по језику. Ова посебност језика
није их спречавала да развијају међусобну културну и политичку
сарадњу. Ову идеју заступао је и кнез Михаило, као и водећи српски
научници и политичари у Србији: Стојан Новаковић, Љубомир
Стојановић, Никола Пашић, Милован Миловановић, Никола
Стојановић, Слободан Јовановић и други. Павловић-Суботићева
идеја јужнословенства успешно је парирала штросмајеровскојагићевској парадигми југословенства и сербокроатистике. 9
Геополитички смисао хрватског илирства и југословенства
добро је разумео и објаснио прота Димитрије Руварац (1842-1931)
у свом спису: Ево, шта сте нам криви.10 Гајево илирство и Јагићеву
језичкоетничку великохрватску „смицалицу“ одлично је расветлио
устезања преименовали у хрватски. Тако је Томо Маретић признао да је његова Граматика
хрватског језика прављена по корпусу Вукових и Даничићевих дела, а Хрватски рјечник
Ивана Броза и Фрање Ивековића на основу дела Вука, Даничића, Његоша и Милана Ђ.
Милићевића. Исто је и са Хрватским правопписом. Поставља се онда питање какква је то
хрватска граматика, речник и правопис писани на основу српског језика и српским језиком.
9 Треба поменути и идеју словенства и заједничке словенске државе народа под Аустријском
влашћу, која је била актуелна на Словенском конгресу у Прагу 1848, којим је председавао
Вук Караџић. Тада су Јан Колар и Франтишек Палацки изнели идеју о Прагу као Пијемонту
словенства. Овај конгрес требало је да Словене, који су били бар половина Аустријског
царства, уједини у једну државу, или да ово царство извесним проширењем учини словенским.
Било је предвиђено да Конгресом предедава прогнани српски кнез Милош Обреновић. Види
: Милован Витезовић, Кнез Милош и Европа, Завод за уџбенике, Београд, 2011, стр. 58.
10 Земунски прота Димитрије Руварац, веома плодан писац, у свом спису: Ево, шта сте нам
криви наводи између осталог историјске фалсификате Армина Павића, похрваћеног Србина
католика из Жумберка, дон Миховила Павлиновића, Вјекослава Клаића и других хрватских
повјесничара-фалсификатора.
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филолог Љубомир Стојановић (1860-1930) у академској беседи у
СКА 1897. године. Јован Дучић (1873-1943) дефинисао је илирски
покрет као хрватски препород који заједно са „југославизмом
представља чисто хрватску ствар“.11 Лазо М. Костић (1897-1979),
у Крађи српског језика, истицао је тезу да су: „Хрвати послуживши
се илирским покретом, учинили нешто незапамћено и невиђено у
свету: они су присвојили српски језик и прогласили га за хрватски
језик“.12
Српска идеја југословенства заснована на Вуковом филолошком
програму о „Србима три закона“ и језичком разликовању Срба и
Хрвата, одржала се до 7. децембра 1914. године (Нишка декларација
Српске Владе), а онда је штросмајеровско-јагићевска идеја о „једном
троименом народу“ овладала српском друштвеном и политичком
елитом.

3. БОСАНСКИ „ГЕОПОЛИТИЧКИ ТРОУГАО“
Однос преименованог српског језика и геополитике у
предјугословеском периоду простора можемо пратити и у Босни и
Херцеговини, од времена када је једног окупатора (Турску) заменио
други (Аустроугарска). Босна и Херцеговина у европској науци
(до Берлинског конгреса, 1878) сматрана је за српски историјски,
језички и етнографски простор. Када је Аустро-угарска окупирала
Босну и Херцеговину, под изговором „цивилизаторске мисије у
овом простору нереда и српских претензија“, Двојна монархија је
учинила све да онемогући босанске муслимане у процесу њихове
српске идентификације.13
Бењамин Калај (1839-1903) дошавши на чело окупационе
управе у Босни и Херцеговини (1882) је, полазећи од Андрашијевих
идеја „аустроугарског Балкана“ у Босни и Херцеговини, разрадио
целовиту државну политику, која се заснивала на следећим тачкама:
„стварање „босанске нације“ и босанског језика, утемељења духа
„бошњаштва“ као политичке и националне идеологије, продубљавање
јаза између православних Срба и муслимана и форсирање босанских
муслимана и католика, постепено покатоличавање босанских
муслимана, потискивање Срба под видом борбе против „великосрпске
опасности“, колонизација страног, углавном римокатоличког живља
11 Види шире: Јован Дучић, Верујем у Бога и у Српство, Дерета, Београд, 2004, стр, 15-16.
12 Лазио М. Костић, Крађа српског језика, Баден, 1964, стр. 29.
13 Види шире: О Србима муслиманске вероисповести, Зборник радова (приредио Момчило
Суботић) ИПС, Београд, 2012.

80

Момчило Суботић

ЈУГОСЛОВЕНСТВО И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА...

у Боснии Херцеговини.“14
Одличан познавалац српског језика, и писац књиге Историја
српског народа (1882), Калај је напустио своје раније ставове о
српском карактеру БиХ и развио тезу о постојању посебног
бошњачког народа, као носиоца континуитета босанске државности.
Калајева управа имала је задатак да угуши, тј. да не дозволи да
се код муслимана разбуди српска национална свест и да српске
покрајине Босну и Херцеговину трајно искључи као фактор српског
и југословенског уједињења.15
Позивањем на богумилско порекло босанских муслимана, што
је представљало научни фалсификат употребљен у геополитичке
сврхе, Калај је настојао да им обезбеди оно што нису имали,
национални идентитет и историјски континуитет. Калајева „босанска
нација“ представљала је политичку нацију, по узору на мађарску
политичку нацију Јожефа Етвеша, термин који ће, у односу према
Србима, прихватити и Хрвати, па је била и прва фаза у изградњи
босанске нације. Калај није порицао српски карактер Босне и
Херцеговине, али је преко тога прелазио из политичких разлога.
Сматрао је да је реално водити политику босанске нације и због
уверења да је српском народу прирођен дух сепаратизма. Водећи
интелектуалци босанских муслимана данас босанску нацију
и државу настоје да конституишу на Калајевим историјским и
језичким фалсификатима. Оно што је историјска чињеница јесте
да се од времена Аустроугарске окупације (1878) и Анексије БиХ
(1908) у овим српским областима од једног српског народа формирао
босански „геополитички троугао“, јер су од Срба католика постали
Хрвати, а од Срба мухамеданаца Муслимани (Бошњаци), и та
геополитичка константа актуелна је и у наше време.
Треба истаћи и ово: „У споразуму 1901. (и 1902) муслиманска
страна је захтевала да се призна као део српског етницитета, да се
ћирилица усвоји и буде званично писмо, као и српски језик. Такође
се захтевало да се католички досељеници, насељавани у Босни, од
1878. године са намером да се промени етничка и верска структура
покрајина, морају протерати назад, одакле су дошли“. А таквих је
према Екмечићу било око 240.000, и то немачког становништва
14 Види: Славенко Терзић, Реч на отварању скупа: Босна и Херцеговина од средњег века до
новијег времена, Београд, САНУ, 1995. Према: Момчило Суботић, Идентитет и геополитичка
стварност Срба, поглавље: „О Калајевом Концепту „босанске нације“ и њеним савременим
промотерима“, ИПС, Београд, стр. 79.
15 Момчило Суботић, Идентитет и геополитичка стварност Срба, поглавље: „О Калајевом
концепту „босанске нације“ и њеним савременим промотерима“, ИПС, Београд, 2012, стр.
80.
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који су у Босну дошли од 1878. до 1814. године, а одселили 1943,
када је Хитлеровом Трећем рајху запретила смртна опасност од
СССР-а. 16 Одлуке турског султана и његове владе 1909. да ће се
сматрати издајником ко буде и даље заступао ове идеје, поделиле
су муслимански блок.17

4. ЈУГОСЛАВИЈА ЈЕ НАСТАЛА НА ИДЕЈИ
О ЈЕДНОМ „ТРОИМЕНОМ“ НАРОДУ
Хрватску (Штросмајер-Јагићеву) идеју југословенства
хрватски писци и (гео)политичари су, као што смо показали,
прихватали из тактичких, геополитичких разлога, ради стварања
што веће хрватске нације и државе. Нажалост, већи број српских
интелектуалаца, попут Јована Скерлића,18 Александра Белића,
Јована Цвијића,19 Владимира Ћоровића, Станоја Станојевића
и других, прихватили су хрватску идеју југословенства или из
незнања или због површности у мишљењу и деловању. Иако су
16 Печат Милорада Екмечића, (главни и одговорни уредник Милорад Вучелић/Љиљана
Богдановић), Милорад Екмечић, „Мађарска завера“, Београд, 2018, стр. 116.
17 Исто, стр. 116-117.
18 Скерлић је у духу хрватске идеје југословенства предлагао да Срби прихвате латиницу,
а Хрвати екавско наречје. Скерлић је и србождера Анту Старчевића сматрао Југословеном.
19 Јован Цвијић је попут Јагића (можда и под Јагићевим утицајем) говорио о Србо-Хрватима,
не обазирући се на језичку различитост. Јер, могао је тако да говори и о Србо-Бугарима, или
ма ком другом народу. У Балканском полуострву (1918) има и део који се тиче језика којим
говоре Срби и Хрвати. „Цвијић у њему буквално понавља Јагићеве идеје, а не Вукове. Каже
да Срби и Хрвати говоре истим народним језиком, чакавским, кајхкавским и штокавским, и
на тај начин се позива као на научни став. Јагићев став из чланка Југословени, да су ХрватоСрби један народ, он само преименује , па каже: Србо-Хрвати су један народ“. А Цвијић је
био главни носилац идеје југословенства...“ Као што се погрешно мисли да је Александар
Белић био вуковац, тј. настављач Вукових идеја, тачнији би био став да је Белић, све до Првог
светског рата, до 1916, био близак Вуковим идејама. После тога је у целини прихватио Јагићеву
концепцију. Милосављевић указује на непринципијелан став још једног српског филолога –
Љубомира Стојановића. „Више него код Белића, тај прелаз може да буде видљив код његовог
претходника Љубомира Стојановића. Стојановић је био , при крају 19. века, најдоследнији
обновитељ Вукових идеја међу Србима, најзаслужнији и за пренос Вукових костију из Беча
у Београд и за издавање Вукових Сабраних дела. Значајна је и његова полемика са Јагићем
са вуковских позиција. Али при крају његове обимне монографије о Вуку из 1924. године
Стојановић се повија пред новом парадигмом и Бечки договор тумачи са у складу са Јагићем,
а не са стварним чињеницама“. „...Тумачење бечког Договора као договора Срба и Хрвата о
заједничком језику могло је да функционише док је на делу била и Југославија и идеологија
југословенства. Али и једно и друго су срушили Хрвати десет година после Титове смрти.
Самим тиме отворена су врата за онај други контекст, научни. Управо се то сада дешава:
научна истина руши идеолошку истину. Свеједно да ли та идеолопка истина долазила од
Срба или од Хрвата. Логика науке и логика реторике не иду заједно“...“...Југославија је
створена на реторичкој, а не на логичкој подлози“. Према: Бојан Радић, Разговори са Петром
Милосављевићем. О Новосадском скупу, Мирослав – Београд, Књиготворница Логос – Ваљево,
Логос – Бачка Паланка, 2008. стр. 66-73.
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могли знати за тадашње хрватске антисрпске ставове и политичкотериторијалне претензије, за политички концепт усвојен на Првом
хрватском католичком састанку у Загребу 1900, о хрватизовању Срба
католика; познате су им биле и хрватске антисрпске демонстрације
из 1895, 1902, 1905. и 1914. године. И поред свега тога за стварање
Југославије није искоришћена српска идеја југословенства, која
је стајала на јасном разликовању српског од хрватског језика, већ
Штросмајерова или аустро-хрватска геополитичка идеја о једном
„троименом“ народу.
Српска идеја југословенства, напуштена је најпре на
филолошком а потом и на политичком пољу. Учинио је то већ Вуков
следбеник Ђура Даничић.20 Затим је српска идеја југословенства
напуштена и на политичком пољу. Српска влада је ушла у рат са
југословенским програмом, тј. са циљем ослобођења неослобођене
браће, Хрвата и Словенаца (који ово ослобођење нису ни тражили)
и уједињење у заједничку југословенску државу. Језик те државе
у Видовданском уставу (1921), као и у Октроисаном (1931) назван
је српскохрватскословеначки, а српска књижевност се утопила у
предмет који се предавао под именом Југословенска књижевност.
Алексанадр Белић, водећи српски лингвиста тога времена, иако
се представљао као Вуков следбеник пристао је на овај научни и
језички фалсификат.
На политичком плану, Никола Пашић је између „малог“ или
српског решења, које се односило на једноставнију комбинацију
окупљања српског народа у једну државу и евентуалну федерацију/
конфедерацију са друга два јужнословенска народа, и „великог“,
југословенског, изабрао ово друго. Узалуд су га руски савезници
и пријатељи : цар Николај II и његов министар Сергеј Сазонов
саветовали да прихвати српску варијанту, уверавајући га да ће у
заједници са Хрватима и Словенцима утопити српску државу у море
католичанства. 21 У другој години рата (30. априла 1915. у Паризу )
на иницијативу Пашића и Српске владе формиран је Југословенски
одбор, састављен од представника Словенаца, Хрвата и Срба,
који је по његовој замисли требало да код западних савезника
пропагира идеју југословенства. Српска влада на челу са Пашићем
20 Види шире: Бојан Радић, Разговори са П етром Милосављевићем. О Новосадском скупу,
Мирослав – Београд, Књиготворница Логос – Ваљево, Логос – Бачка Паланка, 2008.
21 У плановима Русије, према речима цара Николаја II и његовог министра спољних
послова Сазонова, постоји само Србија којој треба омогућити излаз на море и територијално
проширење, од јужних до северних делова Јадрана. Русија „није заинтересована“ за српскохрватско уједињење, и том контексту хрватски изасланик и члан Југословенског одбора
Франо Супило наилази на хладан пријем у руском министарству иностраних послова. У
југословенском периоду ће се та чињеница другачије представљати.
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је тако одбацила свој и прихватила туђи програм, али је и даље
комуницирала са Западом преко Русије, све до њеног слома 1917.
године.
Силаском Русије са геополитичке сцене Пашић је изгубио
државотворни компас. Под утицајем хрватских и словеначких
представника у Југословенском одбору (Антона Корошеца и Анте
Трумбића) Српска влада се супротставила одлукама Лондонског
споразума из 1915. године, који је Србији нудио њен етнојезички
простор. Без Русије иза себе, Пашић и Влада са представницима
Југословенског одбора доносе Крфску декларацију 2. до 20. јула
1917, засновану на начелу народности и народног самоопредељења
(хрватска-Штросмајер-Јагићева теза о једном „троименом народу“).
Нешто пре тога, у Царевинском већу у Бечу 30. маја 1917.
изгласана је Мајска декларација југословенских заступника (без
Срба) , на основу „хрватског државног права“, постављен је захтев
за уједињење „свих земаља у монархији, у којима живе Словенци,
Хрвати и Срби, у једно самостално, од свакога господства туђих
народа слободно и на демократској подлози основано државно
тијело, под жезлом Хабзбуршко-лоренске династије“. Срби из
Аустроугарске на ту изјаву нису пристали, а за све који су се
заносили идејом југословенства било је неприхватљиво и позивање
на „хрватско државно право“. 22
А затим пред крај рата, у којем је Србија тешко пострадала,
кад се већ назирало светло на крају тунела, у Загребу је формирано
Народно вијеће Словенаца, Хрвата и Срба (29. октобар 1918.)23 У
Женеви је почетком септембра 1918. одржана Конференција између
Антона Корошеца и Анте Трумбића, као представника Народног
вијећа СХС, и Николе Пашића, испред Српске владе, и том приликом
је био постигнут споразум о привременом конфедералном односу
између Србије са Државом Словенаца, Хрвата и Срба, али је Српска
влада тај споразум одбацила, пошто се такав државни пројекат
противио њеном основном циљу – уједињењу свих Срба у једну
државу. А тај пројекат из Женеве био је копија Аустро-Угарске
нагодбе из 1867. године, што Србија није могла прихватити, а Српска
влада је поднела оставку.24
22 Види: Илија Петровић, Војводина Српска 1918, Мирослав – Београд, 2018, стр. 110.
23 Поред загребачког средишњег, у Љубљани и Сарајеву основана су обласна Народна већа.
24 Сам Пашић је објаснио шта се догађало у Женеви: „У најтежем тренутку у мом
животу, када се решава питање уједињења, ја сам стегао срце, примио понижење Србије
(много личи на данашња понижења српских државника, МС) и своје лично и жртвовао их
народном уједињењу у најтврђем уверењу, да ће наш народ, који је праведан судија, неправду
брзо изгладити и дати признање Краљевини Србији, која је дала доказе да све жртвује за
јединство...“ Према: Илија Петровић, Војводина Српска 1918, исто, стр. 131.
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У српској историографији уврежено је мишљење да је
стварање прве југословенске државе учињено из безбедносних
и одбрамбених разлога. Југославија је требало да буде брана од
германског реваншизма са запада и бољшевичке експанзије са
истока. Ако је тако, ако је југословенска држава била геополитичка
неминовност, питање њеног унутрашњег уређења требало је уредити
на федеративном или конфедеративном начелу, а разграничење
извршити на основу етничког критеријума, што су, уосталом,
тражили Словенци и Хрвати. Овоме се до 1930-их година, односно
до појаве фашизма, не би супротстављале ни велике силе. Имајући
у виду да Југославија није била „по вољи народа“, тим пре је државу
требало уредити на федеративном или конфедеративном принципу,
јер је то омогућавало да се у оквиру српске јединице нађу све или
готово све области са српском етничком већином; то је, отприлике,
захтев Лондонског споразума из 1915. године. Тако би се избегли
сви доцнији неспоразуми и трагични сукоби који су кулминирали
хрватским геноцидом над српским народом у Хрватској и Босни и
Херцеговини у Другом светском рату и библијским егзодусом Срба
из Републике Српске Крајине и Хрватске деведесетих година 20.
века. Важно је нагласити: да су имали своју националну државу,
Словенци и Хрвати никад се не би ујединили са Србијом. Уједињење
је било услов њиховог националног опстанка.
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Територијална обећања сила Споразума Србији 16. 8. 1915.
Године. Према: Радован Павић, Основе опће и регионалне политичке
географије, геополитике и геостратегије, I дио, Свеучилиште у
Загребу, ФПН, Загреб, 1973.
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5. ПИТАЊЕ ДРЖАВНОГ УРЕЂЕЊА
УЗРОК СУКОБА И ПРОПАСТИ
ПРВЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
5.1. Од Видовданског до Октроисаног устава:
инсистирање на идеји народног
jединства и интегралног југословенства
Од Видовданског до Октроисаног устава српска страна
је инсистирала на идеји народног јединства и интегралног
југословенства. То је хрватско-штросмајеровско-јагићевско начело
на коме је настала држава. Срби су овај хрватски фалсификат
прихватили, а Хрвати су га схватили као ‘’појас за спасавање’’,
којим треба да се послуже до коначног циља- самосталне и независне
хрватске државе.
За разлику од српских (србијанских) политичких странака,
поготово оних кључних као што су Радикална и Демократска
странка, у коју је Светозар Прибићевић „утопио“ своју Самосталну
српску странку, које су безусловно заговарале заједничку државу
са Хрватима и Словенцима, и то државу унитарног типа, хрватске
политичке странке, првенствено Радићева ХРСС (уласком у Владу
1925. – ХСС), која је предствљала истински национални покрет
Хрвата, стајале су на становишту историјске и културне посебности,
и заговарали федеративно или конфедеративно преуређење прве
југословенске државе. Ово је разумљиво, имајући у виду да су
Хрвати током своје аустроугарске историје играли на карту тзв.
тријализма, тј. тријалистичког преуређења Двојне монархије,
заговарајући Велику Хрватску као трећу федералну јединицу, у
чијем би саставу биле српске Босна и Херцеговина, Далмација и
Славонија, те Међумурје и Истра. У том контексту треба посматрати
захтеве Супила и Трумбића за стварањем Двојне државе са границом
на Дрини, од којих би западни, под хрватском доминацијом, фактички
био – хрватска држава. Зато је Трумбић, уз подршку Корошеца,
настојао да прво Југословенски одбор, а затим Народно вијеће СХС
парира Српској влади. Такво територијално разграничење, је свакако
било крајње нереално, али је реална њихова тежња за федерацијом
или конфедерацијом. Да је Српска влада услишила хрватске захтеве
за федерацијом/конфедерацијом, у оквиру српске јединице нашле
би се све или скоро све српке етничке територије.
Треба

истаћи да је за централистичко и унитарно
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„опредељење“ Хрвата најзаслужнији Светозар Прибићевић,
што је српској ствари нанело несагледиве негативне последице.
Прибићевић је то и признао25 с образложењем да се надао да ће код
Хрвата сазрети свест за југословенство и заједничку државу. Најпре
непоколебљиви централиста, затим љути федералиста, Прибићевић
је правио политички „салто мортале“, а тако је водио и своју странку
Самосталну демократску странку. Он је био нека врста тумача
хрватског политичког менталитета и гаранта њихове лојалности
југословенској држави и политици. Ништа од тога није било ваљано.
Препознали су крајишки Срби већ тада погубну политику Светозара
Прибићевића, поготово након што је напустио централизам и власт,
те прешао у опозицију и са Радићем формирао Сељачко-демократску
коалицију (СДК), и наставио да делује са федеративних, у ствари
хрватских позиција.

5.2. Питање ампутације Хрватске,
лични режим краља Александра и Загребачке
пунктације
Када се 1928. године краљ Александар носио мишљу да
изврши ампутацију Хрватске, он за такав корак није имао ни снаге
ни подршке. Ни међу хрватско-словеначким политичарима, а ни
међу српским. Већ следеће године укинуо је политичке странке,
суспендовао политички живот и увео лични режим. У октобру
1929. године извршио је адмнистаративну поделу државе на девет
бановина, а држава је добила ново име - Краљевина Југославија.
Краљ је одлучио да појача политички унитаризам и државни
централизам, с уверењем да је то начин да се превладају „племенске“
разлике. Није очигледно разумео да се ради о различитим народима,
њиховим историјама, језицима, различитим менталитетима и
политичким и државним циљевима. Поверовао је у синтагму да је
југословенска држава настала по „вољи народа“. Или се повео за
Кавуром и његовом тезом након уједињења Италије (1861): „Имамо
Италију, сад треба да стварамо Италијане“.

25
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Службена линија ампутације Хрватске из 1928. Према:
Хрватско питање и ампутација, Загреб, 1928.
Радићев наслдник на челу ХСС-а Влатко Мачек на аудијенцији
код краља почетком јануара 1929, попут Радића, тражио да се држава
подели на седам покрајина и попут Супила и Пилара, заговарао да
се од „ пречанских крајева“ образује држава под вођством Хрвата
која би, евентуално, била повезана са Србијом у некој „асоцијацији
интереса“.26 Своје федералистичке идеје разрађивао је са српским
и југословенским „пријатељем“, Британцем Ситоном Вотсоном.
Међутим, краљ, који је одустао од ампутације Хрватске ни ово није
прихватио, већ је увео лични режим и наставио да инсистира на
идеји југословенског интегрализма и државног централизма. Ова
политика настављена је и после његове погибије (1934), а носиле
су је Југословенска национална странка у време владе Богољуба
Јевтића и Југословенска радикална заједница за владе Милана
Стојадиновића.
26 „Србија једно, а све земље са Хрватском које су раније припадале Аустро-Угарској једно.
Што се тиче Црне Горе то је ствар Срба...Ову нашу полу ми ћемо уредити на федеративној
бази“, истицао је Мачек. Према : Љубо Бобан, Мачек и политика ХСС 1928-1941, Књига I,
Загреб, 1974, стр. 218-219.
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Већина пречанских Срба гласала је за радикале а део и за
демократе, мањи број за Прибићевићеве „самосталце“. СДК је
новембра 1932, у Загребу донела загребачке пунктације,27 „Најжешћи
у осуди хегемонизма `оних преко Дрине` и најрадикалнији у
заступању српско-хрватског јединства у `пречанским крајевима`
на загребачком скупу били су баш Срби - Душан Кецмановић из
Босне и Душан - Дуда Бошковић из Војводине“.28
Истовремено, српски политичари из Хрватске, тзв. самосталци
( Прибићевић, после његове смрти (1936) Срђан Будусављевић
и други представници СДС-а), држали су се „хрватобојажљиво“,
потпуно у сенци ХСС, нису ни помишљали да, на пример, траже
аутономију за Србе у Хрватској, али су зато подржавали хрватске
захтеве за аутономију у Војводини и на Космету, и били у сталном
сукобу са Српским културним клубом (СКК) око наводног
хегемонизма Србије, одбацујући залагања СКК-а да треба
организовати самоопредељење Срба у Хрватској, сматрајући да је
такав захтев „бесмислен у уједињеној Југославији“. 29
Таква политика није могла да донесе никакве резултате, нити
Србима као народу икакву корист. Отуда није чудо што су Хрвати и
даље, уз пуну подршку подељених Срба, водили свој национални
фронт, у више колона, а Срби, након Шестојануарског режима и
доношења Октроисаног устава 1931, подељени у више сукобљених
странака и фракција, били су у позицији да решавају српско питање
„на парче“ (Слободан Јовановић), свако из своје сужене, интересне
диоптрије. У томе су им свакако помогле странке тзв. српске
Удружене опозиције чији су челници А. Станојевић, Љ. Давидовић
и Ј. Јовановић у Фаркашићу крај Загреба 1937. са првацима СДК
Мачеком и Прибићевићем формирали „Блок народног споразума“.
На децембарским изборима 1938. листа на челу са Мачеком добила
је изборе, захваљујући и стотинама хиљада српских гласова, али се
Мачек повукао, одступио од споразума са Србима, чекајући повољну
прилику за свој сепаратистички програм.

27 Програм „пунктација“ написао је Анте Трумбић, а скуп једногласно прихватио. На
скупу су били: Влатко Мачек, Ј. Предавец, Ј. Шутеј и А. Трумбић из ХСС-а, Д. Кецмановић,
Д. Бошковић, С. Косановић, В. Вилдер и Х. Кризман из СДС-а, те фамозни Миле Будак,
представник ХСП-а, кога је позвао сам Мачек.
28 Михаило Станишић, Експанзионизам Хрвата и растројство Срба, Беогард, 1999, стр.
153.
29 Види: Михаило Станишић, Експанзионизам Хрвата и растројство Срба, исто
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5.3. Од Бановине Хрватске до НДХ
Зато су Хрвати успели да формирају своју Бановину, а
Срби (Српски културни клуб) нису успели да по истом моделу од
преосталог подручја формирају Српске земље. Побунили су се
Срби из новоформиране хрватске бановине. У њиховој декларацији
између осталог стоји: „Не признајемо, нити ћемо признати такво
државно уређење по ком би се са Србима или Хрватима, ма у ком
делу Југославије поступало као са националним мањинама...Ми
не прихватамо и никад нећемо прихватити такво државно уређење,
по коме би Срби у било ком крају државе били од Срба у Србији
одвојени, било каквим националним или државним границама.
Ми за сва времена остајемо једно са Србијом и у националном и
у државном погледу.“ Сличног садржаја је и Декларација Срба
Врбаске бановине, који се опиру својатању од стране Загреба и
Сарајева и траже непосредну везу са Београдом. Срби северне
Далмације такође реагују, не мире се са политиком препуштања
Хрватима српског етничког простора. Самоорганизују се и оснивају
у јесен 1940 „Комисију спаса Срба сјеверне Далмације“, која је
тражила сда се срез кнински и бенковачки прикључе Врбаској
бановини. На томе је остало.
Почео је рат. Мачек, који је већ половином 1930-их формирао
полувојне формације својих грађанских и сељачких заштитара који
су отпочели са убијањем Срба, предао је Павелићу своју политичку
и војничку инфраструктуру. У том рату Хрвати у свим формацијама
убијају Србе и као партизане и као четнике. Циљ усташа, домобрана,
мачековаца и комуниста био је исти - очистити Хрватску од Срба.
Тито је партизанским јединицама, у којима је било више од 90%
Срба, постављао Хрвате за команданте и комесаре и давао им је
хрватска имена, и пред савезницима се хвалио о хрватском учешћу
у антифашистичкој борби. Хрватска је уз одлучујуће учешће Срба
прешла на страну антихитлеровске коалиције.

6. КПЈ И И ПРВА ЈУГОСЛАВИЈА
Јосип Броз и кроатокомунистичко вођство КПЈ стајали су
на позицијама Петог конгреса КИ (1924) о разбијању југословенске
државе. КПЈ је наставила да то чини и након промене Коминтернине
политике половином тридесетих година 20. века. Ту је илустративан
Дрезденски конгрес КПЈ из 1928, који је донео одлуку о стварању
независних држава: Хрватске, Словеније, Македоније, затим Црне
Горе (први пут у званичним партијским документима), док би
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Космет био прикључен независној и уједињеној Албанији, а право на
отцепљење даје се и мађарској мањији у северној Војводини, што је
Србију сводило на преткумановске границе. На Дрезденском конгресу
је призната црногорска нација „која се бори за своје ослобођење“,
што нису никад тзврдили ни црногорски федералисти, али је то
послужило Јосипу Брозу да на Петом конгресу КПЈ у Београду 1948.
године, истакне да је уједињење Црне Горе и Србије 1918. године
изведено „против воље и расположења црногорског народа а уз
помоћ бајонета српске војске..., путем силе и преваре...30 Комунисти
су се доследно бирили против југословернске државе, помажући све
сепаратистичке снаге попут усташког покрета. Ево неколико примера.
У прогласу КПЈ за село: „Акциони програм за село“, 29. априла
1934, каже се и ово: „Стварање версајске Југславије, тј окупација
Хрватске, Далмације, Словеније, Црне Горе, Македоније, Косова,
Босне и Војводине од стране српских трупа“. На Четвртој земаљској
конференцији КПЈ 1934, комунисти преузимају франковачку паролу:
„За прогон српских окупатора, српских трупа, чиновника и жандарма,
као српских четника из Хрватске, Славоније, Далмације, Босне,
Војводине, Црне Горе, Македоније и са Косова“.31 Због опасности
од фашизма Коминтерна се определила за одбрану југословенске
државе, али је КПЈ и даље остала на позицијама њене разградње
(Сплитски пленум КПЈ, 1935), с позивом на самоопредељење до
отцепљења, да би на Петој земаљској конференцији (Загреб, 1940)
КПЈ на челу са Брозом донела одлуку да се Југославија брани, те да:
„Комунисти одлучно стоје на принципу права самоодређења нације
до отцепљења, формирања независних националних држава, или
прикључења другим државама...“32

30 Зоран Лакић, „Црна Гора и ` великосрпски хегемонизам`“, у: Велика Србија. Истине,
заблуде, злоупотребе (Ур. Василије Крестић и Марко Недић, СКЗ, Београд, 2003, стр. 270.
31 Види: Момчило Косовић, „Југословенски комунисти и српско национално питање у
Хрватској“, у: Република Српска Крајина, СКД „Сава Мркаљ“, Топуско, СКД „Зора“, Книн,
Београд, 1996, стр. 358.
32 Према: Бранислав Глигоријевић, „Комунистичка партија Југославије и српско питање
у Хрватској 1918-1941“, у: Република Српска Крајина, СКД „Сава Мркаљ“, Топуско, СКД
„Зора“, Книн, Београд, 1996, стр. 340.
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7. „ХОМОГЕНА СРБИЈА“ СТЕВАНА МОЉЕВИЋА33
Четнички Равногорски покрет Драже Михаиловића колебао се
између великосрпства и југословенства, које ће коначно прихватити
почетком 1944. године (Светосавски конгрес у селу Ба). Бањалучки
адвокат Стеван Мољевић, идеолог четничког покрета (поред
правника и књижевника Драгише Васића) начинио је у пролеће
1941. године спис о послератном територијалном разграничењу
три југословенска народа: Срба, Хрвата и Словенаца, који је познат
под именом „Хомогена Србија“. Мољевићева „Хомогена Србија“
обухватала је подручје на којем живе сви Срби и она је замишљена
као федеративна јединица у оквиру Југославије као тријалистичке
монархистичке федерације. Ради етничке компактности Мољевић
је предвидео измену становништва: Хрвата са српског и Срба са
хрватског подручја. Према карти „Будуће Југославије“, Мољевић је
предвидео проширење државе у односу на границе од 6. априла 1941.
године према свим суседима изузев Грчке. Осим тога, Југославија би
се изнад Словеније и Хрватске једним просторним клином између
Аустрије и мађарске простирала до Чехословачке. Као федерална
јединица Србија би обухватала целокупно српско етничко подручје
до границе са Хрватском која би ишла линијом Барч-ВировитицаШибеник. Гранична линија између Хрватске и Словеније ишла би
по принципу етничке припадности. Слична је Цвијићева карта из
1915, без овог северног „клина“. 34

33 Види шире: Момчило Суботић, Право на самоопредељење и `југословенски експеримент`.
Прва, друга, трећа Југославија, поглавље: „Југословенска влада у избеглиштву: државна и
територијална питања“, ИПС, Београд, 2004, стр. 62-74.
34 Види: Момчило Суботић, Право на самоопредељење и `југословенски експеримент`.
Прва, друга, трећа Југославија, ИПС, Београд, 2004, стр. 69.
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Карта „Будуће Југославије“ Стевана Мољевића. Према:
Драгоје Тодоровић, Др Стеван Мољевић, Речју, пером, делом и
Животом за `Уједињено српство`, Београд, 2000.

8. ДРУГА ЈУГОСЛАВИЈА - „СЛАБА СРБИЈА, ЈАКА
ЈУГОСЛАВИЈА“
Прву Југославију персонификовао је краљ Александар
Карађорђевић, другу Југославију Јосип Броз Тито. Краљ Алекасандар
се залагао за идеју југословенства, Србију је заложио за Југославију,
а Србе претопио у Југословене, од Срба је покушао, да ли и успео?,
да направи психички тип Југословена. Срби су у великом броју
прихватили југословенски идентитет. Очекивао је да ће то учинити
и Хрвати и Словенци. Међутим, Хрвати и Словенци су све време
прве Југославије инсистирали на својој историјској и етнокултурној
посебности и издвајању из заједничке државе.
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С друге стране, Броз се клонио сваког југословенства и на
њему утемељене југословенске државе; његова комунистичка
Југославија је била федерација успостављена на антисрпској основи,
резултат његове политике представљају нове нације и републикедржаве, промовисане из српског језичко- етничког супстрата, а
аутономне области конституисане су у Србији, а не, на пример, у
Хрватској где је за то било више историјских, етничких, језичких и
других разлога. Под изговором „великосрпског хегемонизма“, Броз
је лансирао идеју „братства и јединства“ да би заштитио Хрвате
због учињеног геноцида над Србима, те у духу политичких ставова
британских „пријатеља“ и ХСС-а извршио је федерализацију земље,
која није утемељена ни на историјском ни на етничком начелу. Била
је то „недовршена држава“ заснована на идеји: „слаба Србија,
јака Југославија“. Према изјави Душана Биланџића, Јосип Броз је
десет дана након ослобођења Београда, на седници Политбироа
рекао: „Ми се у Србији морамо понашати као у земљи коју смо
окупирали“. А кад су му скренули пажњу да „од покрајина жели
направити државе и свести Србију на Београдски пашалук“, он је
одговорио: „Па то и хоћу“.35 Шездесетих година отворено је кренуо
у конфедерализацију југословенске државе. Овај његов модел једва
да је преживео свог креатора.

8.1. Дезинтегративни фактори и разбираспад друге
Југославије
Прихватањем југословенства и комунизма Срби постају
подељен, располућен народ, што са другим југословенским народима
није био случај. „Комунизам је југословенству дао нову снагу и
привлачност,“36 конструисао Југославију као типичну компромисну
творевину, омеђивањем неких јединица као несрпских, што је био
вид опкољавања Србије тзв. националном периферијом вештачких
и несазрелих нација“.37
„Неравноправност Срба била је цена опстанка Југославије“истицао је Ђилас.38 Јосип Броз поделио је Србе у четири републике
и две покрајине, дакле у шест федералних јединица. Нико се није
бунио, јер су сви живели у илузији да су у једној заједничкој
35 Према: Globus, Zagreb, 28. siječanj 1994.
36 Драгољуб Живојиновић, „Ватикан и Срби у XX веку“, У : Геополитичка стварност
Срба, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997, стр. 102.
37 Бранко Петрановић, Србија у Југославији и велике силе, Војноисторијски гласник, Београд,
1993, стр. 101.
38 Према: Добрица Ћосић, Пишчеви записи (1981-1991), Филип Вишњић, Београд, 2002,
стр. 276.
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југословенској држави. Међурепубличке административне линије
нису сматране границама нити су биле потврђене било каквим
правним актом, већ су представљане као „линије у мермеру“ (Броз),
које спајају југословенске народе. С питањем граница властите
државе Срби су се суочили када је de facto и de iure југословенска
држава престала да постоји.
Јосип Броз је лично интервенисао да се Буњевци преведу у
Хрвате. На оснивачком конгресу КП Србије 1945, оптужио је „неке
српске шовинисте који не дозвољавају Хрватима да буду Хрвати,
већ их називају Буњевцима“. У том смислу Главни НОО Војводине
наредио је свим Окружним НОО: „Догађа се, да се многи Хрвати
уводе као Буњевци и Шокци у рубрике, где се означава народност,
а не као Хрвати као на пр.: у легитимације, разне евиденције и
спискове, и то бива често и по њиховом изричитом захтеву или по
вољи и нахођењу дотичног чиновника. Како буњевачке и шокачке
народности не постоје, то вам се наређује да се Буњевце и Шокце
имадете третирати искључиво као Хрвате без обзира на њихову
изјаву...“ 39
Равноправност се одликовала гашењем српских културних,
просветних и других националних установа, као и српског језика
и писма. Веома кратко је радио Главни одбор Срба у Хрватској,
формиран септембра 1945, као кровна политичка организација Срба
у Хрватској, који су Хрватску прихватили као федералну јединицу
под условом да републичке границе не раздвајају целину српског
народа. Једина гаранција за то била је Титова лажна синтагма о
„линијама у мермеру“.
Шездесетих година 20. века југословенска држава је све
више попримала елементе конфедерализма. Негирање српске
националне и политичке посебности почело је у сфери језика и
културе, а настављено широко заснованим „маспоком“, тј. покретом
за хрватско државно осамостаљење. И овде је испредњачио језички
сепаратизам Хрвата. Најпре је Новосадским споразумом из децембра
1954. „утврђен“ заједнички народни и књижевни језик Хрвата, Срба
и Црногораца, под називом хрватскосрпски/српскохрватски. Већ
1967. Хрвати устају против овог споразума својом Декларацијом о
називу и положају хрватског књижевног језика, коју је потписало
18 хрватских националних институција и њихов највећи књижевник
Мирослав Крлежа. Крлежа је то лаконски објаснио речима да Срби и
Хрвати имају један језик који Хрвати зову хрватски, а Срби српски. На
ово је одговорило 40-так српских књижевника својим Предлогом за
39 Главни Народноослободилачки одбор Војводине /ГНООВ/, Одељење за унутрашње
послове Број: 1040/1945, 14. маја 1945. године, Нови Сад
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размишљање, чиме је само примљено к знању и прихваћено њихово
залагање за равноправност „хрватског“ језика, а затим је Матица
хрватска марта 1971. отворено одустала од Новосадског споразума.
У Уставу из 1974. године садржани су хрватски сепаратистички
захтеви, па и они о језику; језик је сада хрватски или српски, као у
време Штросмајера и Јагића.
Срби у Хрватској, иако конститутиван и са Хрватима
равноправан народ, доживели су да им Хрвати по други пут
присвајају њихов српски језик. И не само то; угашене су све српске
културне и просветне установе; последња Просвјета 1980. године.
На политичком плану статус и положај Срба у југословенској
федералној јединици Хрватској био је уставно зајемчен; Хрватска је
успостављена као двонационална држава Хрвата и Срба, као што је
на пример Белгија - држава Фламанаца и Валонаца, Чехословачка држава Чеха и Словака, или Босна и Херцеговина као тронационална
држава Срба, Хрвата и (од 1967. године) Муслимана. Хрвати су,
међутим, слично присвајању и крађи српског језика, исто учинили
и са српским народом: одузели му конститутивност и свели га на
националну мањину.
У постјугословенском периоду Бошњаци и Црногорци су
по хрватском језичком моделу извршили преименовање српског
језика у „босански“ и „црногорски“ језик, са циљем да и они
конституишу сопствену нацију и државу. Терен за конституисање
ових антисрпских државоликих творевина припремио је Јосип Броз,
настављајући Штросмајерово дело.
Сламањем српске опозиције, након Брионског пленума, Хрвати
радикализују своје захтеве. Покретач сепаратизма у Хрватској био је
Владимир Бакарић, а његови главни помагачи и извршиоци били су
Савка Дабчевић Кучар, Мико Трипало, Перо Пиркер, браћа Веселица
и други. У позадини су стајали Мирослав Крлежа и Јосип Броз,
лично.
„Маспок“ је координиран са највишег партијског места. Његове
основне интенције биле су уграђене у савезни Устав из 1974. године.
Његовим усвајањем Србија је сведена на простор „Недићеве Србије“
из времена немачке окупације. Уз помоћ анационалног српског
руководства Броз је наставио да разграђује „федерацију равнотеже“.
„Смисао ове „федерације равнотеже“ огледао се превасходно у
ћутању о геноциду, федерализацији Србије, бројним хипотекама
(великосрпски хегемонизам и национализам)...“40
40 Бранко Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд,
1993.
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Томо Матасић: Карта хрватског језика са додатком српског
(Минхен, 1984). Карта у ствари приказује Велику Хрватску на
основу поделе српскохрватског језика на његову западну и источну
варијанту: Према: Петар Милосављевић, Филологија и геополитика,
Матица српска у Дубровнику – Београд, Институт за политичке
студије, Београд,Логос – Грачаница, 2014. стр. 115.

8.2. Запад, стварање и разбијање Југославије
Геополитичке мотивације спољних актера приликом стварања
две југословенске државе, могле би се свести на следеће. Прва
Југославија била је геополитички чин западних земаља: Француске
и Британије ради сузбијања германског реваншизма са запада и
бољшевичке експанзије са истока. Што се тиче Ватикана, он се
противо стварању Југославије, а када је ова држава настала, подржаво
је сепаратистичке покрете и подстицао њено разбијање. Професор
Смиља Аврамов истиче да је Ватикан казнио Србе геноцидом у
Другом светском рату, због одбијања Конкордата 1935. године.
Друга Југославија, успостављена по Јалтској формули,
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имала је позицију еквидистанце према два супротстављена војно политичка блока: НАТО и Варшавског уговора. Њена улога у свету
нестврстаних земаља, такође је била пројектована са Запада, са циљем
да поменуте земље не крену у смеру источног, социјалистичког
лагера. Нестанком биполарног светског система Југославија је
изгубила значај свог геополитичког положаја, што је био сигнал да
Словенија и Хрватска крену у процес свог противуставног, насилног
осамостаљења. Оне би то урадиле и раније, за време Шиптарских
демонстрација на КиМ 80-их година 20. века, да се нису плашиле
СССР-а. Већ од шездесетих година 20. века западне обавештајне
службе, превасходно немачка БНД, раде на подривању југословенске
државе, а деведесетих најпре успостављају контакт са неким
члановима ЦК КП Хрватске и Словеније. „ Један од хрватских вођа
из овог круга, Јосип Бољковац, касније је (1996) написао да је сам
Тито давао подршку овој сарадњи са Немачком, иако је једно време
1972. то покушавао да прекине. Ово је, вероватно, јединствен случај
у историји, да један шеф државе свесно одозго помаже разарање
државе коју је сам створио.“41
Југославија је разбијена од својих традиционалних спољних
и унутрашњих пртивника. Средња Европа : Немачка, Аустрија,
Ватикан, разбијањем Југославије, реваширала се Западној, која ју је
стварала. С тиме што им се у разбијању СФРЈ придружила и Америка.
Све у свему: и стварање и разбијање Југославије представљао је
геополитички чин моћних западних земаља.

9. СРПСКИ ОДГОВОР
И када је Хрватска 1990. избацила Србе из устава, као реакција
на хрватско противуставно и насилно отцепљење од СФРЈ настала
је Република Српска Крајина. По истом начелу самоопредељења
на које су се позивали Словенци и Хрвати, Срби на свом етничком
и историјском простору исказали су лојалност југословенској
држави, с уверењем да насилна сецесија нија и не може бити јача
од самоопредељења за останак у постојећој држави. По истом
принципу формирана је и Република Српска у оквиру дејтонске
ентитетске БиХ.
До „Дејтона“ готово све политичке странке у Србији биле
су на становишту да су Република Српска Крајина и Република
Српска производ права српског народа на самоопредељење, будући
41 Печат Милорада Екмечића, главни и одговорни уредник: Милорад Вучелић/Љиљана
Богдановић, Милорад Екмечић, Срби у агонији Федеративне Југославије 1945 – 1992, стр.
53.
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да су Срби У Хрватској и БиХ били конститутиван народ. Али у
пракси је учињено другачије. Наиме, формирана је СР Југославија
у коју није ушла РСК и Република Српска и то се показало као
велика слабост српске геополитике. Ту су значајна два момента,
када је српска геополитичка и државотворна позиција радикално
уздрмана. Први се тиче Споразума врховних команди трију српских
држава који је налагао заједничку одбрану у случају напада хрватскомуслиманских снага на неку од њих; тај споразум је остао мртво
слово на папиру приликом „Бљеска“ и „Олује“. Други важан моменат
је изигравање воље народа, који је крајем маја 1995. захтевао
уједињење РСК и Републике Српске. Томе треба додати и одлуку
власти у Београду, којом је августа 1994. успостављена блокада на
Дрини, чиме је ослабљена укупна српска не само одбрамбена него
и шира геополитичка позиција. То ће свакако утицати да српски
непријатељи поверују да Срби немају црвених линија у одбрани
својих националних интереса, што ће се ускоро показати на примеру
Косова и Метохије.
За разлику од РСК Република Српска је одбрањена, барем за
сада, и она представља једину српску активу и највреднију торевину
у борби за југословенско наслеђе; оно што је за Србе након Првог
светског рата представљала Српска Војводина (уз перманентно
хрватско проблематизовање њеног статуса и територијалне
припадности, од Радића и Мачека до Броза и Туђмана и његових
наследника), то Република Српска за Србе значи данас.42
Када је реч о Црној Гори43, њено одметање од српства није
од јуче, и оно је углавном везано је за Секулу Дрљевића и Савића
Марковића Штедимлију, али је прави родоначелник политичког
националног „црногорства“, у ствари, Милован Ђилас44. За ову
прилику да кажемо следеће. Полемишући са Ђиласовом тезом
о црногорској националној „посебности“, Батрић Јовановић,
својевремено популарни политичар из Црне Горе, истиче: „Културна
традиција Црногораца – шта је то? Зар то нијесу њихове српске
народне пјесме! Зар то нијесу култови Немањића, Милоша Обилића
и Карађорђа! Зар то нијесу легенде о светоме Сави! Зар то није
Кососки мит! Зар то нијесу њихови божићни, ускршњи, славски и
погребни обичаји...’’45
42 Види шире: Чедомир Антић / Ненад Кецмановић, Историја Републике Српске, Недељник,
Београд, Службени гласник Републике Српске, Бањалука, 2016; Момчило Суботић, Србија
и Република Српска – политички процеси и перспективе, ИПС, Београд, 2017.
43 Види шире: Милош Кнежевић, Изневерена држава, Београд, 2007; Момчило Суботић,
„Евроатлантско расрбљивање Црне Горе“, Политичка ревија 04/2011, ИПС, Београд, 2011.
44 Види: Милован Ђилас, Његош, владика, мислилац, владар, Београд, 1998.
45 Види шире: Батрић Јовановић, Расрбљивање Црногораца. Стаљинов и Титов злочин,
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Наиме, независна Црна Гора у евроатлантској визији
замишљена је као инструмент евроатлантског геополитичког
опкољавања Србије, као претходница која Србији треба да „отвори“
врата НАТО-а. Слична улога, којом би се извршио притисак на
Србију да уђе у НАТО, намењена је БиХ и Републици Српској, која
се, међутим, ослонцем на Русију и председника Путина снажно
одупире овом пројекту. Црна Гора под вођством уцењеног Мила
Ђукановића, на жалост, нема ту отпорну снагу. По том сценарију
суседне српске земље треба да подстакну Србију да и сама постане
чланица западне војно-политичке алијансе и да се непријатељски,
као Ђукановићева Црна Гора, удаљи од Русије, а Русији онемогући
приступ Јадранском мору. Јер, процењују на Западу, неће се ваљда
Србија наћи на другој страни „барикаде“, против својих сународника.

10. АКТУЕЛНИ СРПСКИ ЈЕЗИЧКИ ПАРАДОКСИ СА
ГЕОПОЛИТИЧКИМ ПОСЛЕДИЦАМА
Да се још једном вратимо језику, са којим је све почело, када је у
питању хрватска идеја југословенства и југословенске државе. Мада
разликовање српског и хрватског језика није ни тешко ни немогуће, не
треба очекивати да ће то разликовање бити лако прихваћено, посебно
са хрватске стране. Хрватска је 1994. у Унеску заштитила „свој“
језик, а неки њени лингвисти (Сњежана Кордић) у последње време
настоје да од преосталих подручја успоставе некакав Заједнички
језик, који би се пре свега односио на житеље Босне и Херцеговине,
али и Србије, што значи да само Хрвати имају свој хрватски језик, а
Срби и бивши Срби у БиХ и Црној Гори некакав заједнички. Има у
Србији књижевника и културних делатника који су прихватили ову
ненаучну и геополитички мотивисану идеју. ,,У питању је нездрава
амбиција која се до сада за Хрвате показивала као плодоносна:
ширење језичког и етничког простора на рачун Срба. Те опасности
Срби још увек нису довољно свесни; тачније: не дозвољава им се
да буду свесни. Свест о овој опасности немају ни политичари, као
што је немају ни филолози... Срби су у ситуацији да бране не само
идентитет и интегритет свог језика и своје књижевности, него и свој
национални идентитет...’’46
Нажалост, сведоци смо актуелног филолошког парадокса у
Србији са непосредним и негативним геополитичким последицама.
Наиме, Европска Повеља о регионалним или мањинским језицима,
усвојена у Стразбуру 1992. године, у Општим одредбама даје
Српска школска књига, Београд, 2003, стр. 35.
46 Петар Милосављевић, О разликовању српског и хрватског језика, у: Српско питање и
србистика II, Логос-Бачка Паланка, 2007, 102.
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дефиницију мањинских и регионалних језика. У првом члану те
дефиниције пише да су то они језици који „су традиционално у
употреби на одређеној територији једне државе од стране држављана
те државе који чине бројчано мању групу од остатка становништва
те државе и који су различити од званичног језика те државе, што не
укључује дијалекте званичног језика те државе или језике радника
имиграната. Скупштина Републике Србије је на предлог своје стручне
Комисије, а затим и Одбора за стандардизацију САНУ, прихватила
ненаучан став да Хрвати, Буњевци, Бошњаци и Црногорци говоре
друкчијим језиком од већинског српског становништва. То је
политички став, који како рекосмо нема научно утемељење; другим
речима, поменуте мањине говоре у основи истим језиком као и
Срби у Србији, и њихов говор не разликује се толико од српског
књижевног језика да би и сам био језички стандардизован. И сад
имамо парадокс: у Србији је српски језик и већински и мањински:
већински је кад њиме говоре Срби, а мањински кад истим тим, али
преименованим, српским језиком, говоре поменуте мањине. И зато
није нимало чудно, већ за српску геополитичку и државотворну
мисао и праксу крајње штетно, кад Бошњаци у судским процесима
траже тумача за превод са српског на „босански“ језик.
Да завршимо са две строфе распеваног песника Добрице
Ерића, који је у Косовској бројаници-повесници од 433 чворића
испевао српску историју. У њој између осталог стоје и стихови који
нам илуструју српску југословенску историјску епизоду: о судбини
народа српског и језика српског.
„И тако Срби, народ најјачи,
Што расу кости по Средоземљу,
Створише државе својој разбраћи,
А изгубише своју земљу“. 47
„Од јединственог српског језика,
Бистрог као поточић горски,
Створена су још три речника,
Хрватски, бошњачки и црногорски“.48

47 Добрица Ерић, Косовски венац-бројанице повеснице од 433 чворића, Народна књига,
Алфа, Београд, 2007, стр. 72.
48 Добрица Ерић, Косовски венац , исто, стр. 23.
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Momcilo Subotic

YUGOSLAVISM AND YUGOSLAVIAN STATE:
IDEAS AND EFFECTS OF A GEOPOLITICAL
EXPERIMENT
Resume
In this paper author presented and proved the instrumentalization of philology for geopolitical purposes in Serbian ethno-linguistic
and historical region. Firstly it was Croats who appropriated Serbian
colloquial language and declared it as their own Croatian literate language in 19th century. Later in Titoist period in accord with this same
pattern Muslims (since 1993 called Bosniaks) and Montenegrians did the
same thing in the time of breaking and disintegration of Yugoslav state
(1991-1995). The aim of this paper is to underline that appropriation
and renaming of Serbian language that has created a new geopolitical
pozition which is for the Serbs similar to their position in the period of
occupation (1878) and annexion (1908) of Bosnia and Herzegovina by
Austro-Hungarian monarchy. In the middle of the 19th century there
appeared two kinds of Yugoslavism: Croatian and Serbian ones. Croatian
idea of Yugoslavism was represented by Joseph Georg Strossmayer and
together with Ludwig von Gay’s Illyrian movement and VatroslavJagic’sSerbo-Croatistics it represented the Austro-Croatian geopolitical project
of Illyrism and Yugoslavism. Its objective was the enlargement of three
counties (zupanija) of so-called „kajkavski“ dialectical Croatian region
onto Slavonia, Dalmatia, Bosnia and Herzegovina... That was the real
meaning of Strossmayer’sYugoslavism. This Austro-Croatian geopolitical
project could not have been achieved without appropriation of Serbian
language. Serbian idea of Yugoslavism (T. Pavlovic, J. Subotic) argued
that the South Slavs consisted of four nations - Slovenians, Croats, Serbs
and Bulgarians (while Strossmayer omitted the Bulgarians from his
project, as they were not under Austrian rule), and that they differed
from each other by the language which they considered to be the basis
of political and state constitution. They thought that these nations could
have formed cultural and even political and state liasons but in the way
that they had held border among themselves in line with the linguistic
principle. That was the real meaning of the Serbian idea of Yugoslavism
and it was generally accepted in the Serbian political and social public
up to the outbreak of the First World War.
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Unfortunately, Pasic and Serbian government, as well as one part
of Serbian intelligence, had accepted the unscientific Croatian Strossmayer-Jagic’s idea of the existence of “the nation with three names”,
which in the outcome caused extremely negative consequences for the
Serbs. In Bosnia and Herzegovina the Austro-Hungarian colonial government (Benjamin von Kállay, 1882-1903) did the same thing in the
ethnolinguistic and political plan and it prevented Serbian identification
of Bosnian Muslims and Roman-Catholics. It was Kállay, who himself in
his book History of Serbs (1882) had proved ethnographic Serbianhood
of Bosnia and Herzegovina, who promoted the idea on „Bosnian nation“
and „Bosnian language“ and in that very period there was established
the Bosnian „geopolitical triangle“ in which as the time went by the
Bosnian Roman-Catholic Serbs and Muslim Serbs were formed and
presented as the Croats and Muslims (from 1993 Bosniaks).
In this paper the author points out the global geopolitical factors
that influenced the emergence of the first, as well as the second, Titoist
Yugoslavia, which appears as a negation of the first, because it promoted
three nations more, formed on the Serbian ethno-linguistic substratum.
This state was led under the syntagm - the struggle against “Greater Serbian hegemony” - and by the formula - “weak Serbia, strong Yugoslavia”.
When, with the collapse of the bipolar world order, Yugoslavia lost
the significance of its geopolitical position, carried out by traditional
external and internal enemies, its breakup followed. With this act, Serbia
and the Serbian people found themselves in the pre-Yugoslav period, at
the time of Austro-Hungarian occupation (1878), and then the annexation
of Bosnia and Herzegovina (1908), in the position of “surrounded country” and “arrested people”.Namely, according to the Croatian model,
the newly emerged nations - Muslims and Montenegrins - renamed the
Serbian language into “Bosnian” and “Montenegrin”, and formed their
states on an anti-Serbian basis.
The Dayton Agreement made the Bosnia and Herzegovina an
state entity, in which the Republic of Srpska, after the 1991-1995 civil
war, like the Serbian Vojvodina, after the First World War, was the only
Serbian value in the struggle for Yugoslav legacy.
Problemizing the issue of Kosovo and Metohija is also the result
of the Serbian Yugoslav, especially Titoist geopolitics. This was followed
by a long struggle for the return of this region under the sovereignty of
Serbian state.
Separation of the Montenegrians from Serbianhood by renaming
of the Serbian language and construction of so-called Montenegrian
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language, as well as the separation of the Montenegrianorthodox church
and other unfounded attributes of the Montenegrian nation is the result
of the pressure of powerful Western forces and weak resistant power of
blackmailed Montenegrian government. Current Monte Negro figures as
an instrument of NATO alliance in the process of geopolitical encirclement of Serbia and its suppression from the Adriatic Sea, which in fact
is a global geopolitical message addressed to Russia.
Keywords: philology, geopolitics, Croatian idea of Yugoslavism, Serbian
idea of Yugoslavism, ideja of “three-named people”, Bosnian
“geopolitical triangle”, Montenegro.49

* Овај рад је примљен 13.12.2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11.01.2019. године.
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КРАЉЕВИНА
СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦАДРЖАВА БЕЗ ПРАВНОГ ТЕМЕЉА*50
Основа сваког права лежи у општем
духу, његов извор и порекло је воља.
Воља је слободна тако да систем
права представљаостварено
царство слободе, које духовни
свет рађа из себе, као другу природу
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(Основне црте филозофије и права)

Сажетак
Овај рад је покушај аутора да на основу правних, политичких
и историјских чињеница подсети научну јавност на погубност
стварања Југославије по српски народ на почетку XX века. Наиме,
сви српски пријатељи су сматрали у то време да Србима није
интерес стварање Краљевине СХС, касније Југославије, већ да
се створи српска држава на својим етничким просторима.
Стварање Краљевине СХС било је непотребно за Краљевину
Србију и Црну Гору. Тај акт је искључиво ишао на руку Хрватима
и Словенцима. Након завршетка Првог светског рата Краљевина
Србија и њена војска уживали су велики углед у свету. Краљевина
* Рад је настао у оквиру научног пројекта ,,Демократски и национални капацитети
политичких институција Србије у процесу међународних организација’’ (179009), који
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Србија и Црна Гора примљене су у тадашње друштво народа,
када је та светска организација имала само 28 држава. Регент
Александар Карађорђевић и тадашња српска влада имали су шансу
да коначно реше српско национално питање. Била је то, можда,
јединствена прилика у историји да се под покровитељством
међународне заједнице створи српска држава на етничким српским
територијама. Након тога би се могло разговарати о стварању
неке врсте федерације са балканским народима. О устројству
Краљевине СХС велике примедбе имале су силе Антанте (Енглеска,
Француска и Русија). Председник француске владе Жорж Клеменсо
(Clemenceau Georges-Bewamin) уместо честитке краљу у Београду
шаље неку врсту саучешћа. На мировној конференцији у Версају
1919. године, када је озваничен завршетак Првог светског рата,
Жорж Клеменсо је тада рекао: ‘’Приликом закључења ове наше
Конференције мира, ја морам, пре него што сиђем са овог подијума
да изразим своје велико жаљење што са политичке позорнице света
нестаје једно велико историјско име а то је Србија.’’
Кључне речи: Уједињење, Краљевина СХС, Србија, Словенија,
Хрватска, историјске грешке, међународно право,
уставно право.
Победа српске војске у Првом светском рату у многоме
је променила геополитичке прилике на Балканском полуострву.
Краљевина Србија и њена војска стекле су велики углед у свету.
Српске војводе су се нашле у многим светским војним уџбеницима
као највећи војни стратези и команданти. Принципов полуаутоматски
пиштољ је био повод да моћна Аустроугарска монархија нападне
веома исцрпљену државу која ће крварећи достићи светску славу и
поштовање. Међутим, овај ореол је српски народ веома скупо платио.
Само у Првом и Другом балканском рату и у Првом светском рату
погинуло је око 1.300.000 Срба.1 Историја потврђује чињенице да
је српска војска у више наврата извојевала славне победе, а српски
интереси и војни успеси су поништавани за зеленим столовима.
Напетости, сукоби, повремено и тешки раздори потресали
су Југославију све време од њеног конституисања 1918. године,
што је био знак велике грешке у том послу. Чак и у периодима
преовлађујућег мира и просперитета постојале су латентне снаге са
територија на којима су живели Словенци и Хрвати које су радиле на
њеном разбијању. Пошто је у погледу стварања Југославије скептично
расположење владало и у Француској, председник Југословенског
1
На почетку XXI, историчари нису сагласни око броја погинулих и на друге начине
страдалих српских цивила и војника током 1915. године, па је овај број након постигнуте
сагласности подложан ажурирању.

108

Радослав Гаћиновић

ЈУГОСЛОВЕНСТВО И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА...

одбора Анте Трумбић је у свом дневнику 11. септембра 1915. године
записао ‘’да се Русија и Италија противе стварању југословенске
државе, а да им у томе Француска и Енглеска секундирају.’’
Неповерење међу водећим политичарима Антанте у односу на
стварање Југославије владало је све до половине 1918. такорећи
до краја Првог светског рата. Обрт у ставовима неких европских
државника настао је после нагле промене америчке политике
у Првом светском рату у који је она ушла крајем 1917. године.
Председник САД Вудро Вилсон (Thomas Woodrow Wilson), је, наиме,
из основа променио мишљење у вези са судбином Аустроугарске.
Уместо њеног опстанка и обнове за шта се залагао 1917. године,
на крају рата је заговарао растурање и комадање хабзбуршке
монархије.2 Најватренији заговорници југословенске идеје били
су охрабрени променама става америчког председника, јер је само
на рушевинама Аустроугарске могла нићи Краљевина Срба, Хрвата
и Словенаца. Српски политичари су очекивали да Америка пружи
не само финансијску него и политичку подршку ради остварења
ратних циљева Србије. Због тога је председник Владе Никола Пашић
обавестио америчког отправника послова на Крфу Перчивала Доџа
(Henry Percival Dodge) да би Министарски савет желео да упути
у САД једну државну мисију, која би упознала политичке елите и
јавност те земље са ратним задацима Србије. Убрзо је из Вашингтона
стигао ‘’одговор’’ да ће америчка влада бити срећна да прими
мисију Србије као свог госта. Овако срдачан одговор наметнуо је
Пашићу обавезу да изабере што репрезентативнију делегацију која
ће ‘’достојно предствљати српски народ у САД’’.3 Управо у време
боравка српске мисије у Америци, у Вашингтону је припреман
текст чувене ‘’Поруке председника Вилсона Америчком конгресу
у 14 тачака’’, у којем се интерпретирала визија светског мира после
завршетка Првог светског рата. У једној од тих тачака спомињала
се Србија, као и Црна Гора. Дословни текст те тачке је гласио:
2
Радослав Гаћиновић, „Југословенство и разбијање српског националног идентитета”,
Култура полиса бр. 30/2016, изд. Култура-Полис Нови Сад и Институт за европске студије
Београд, 2016, стр. 92.
3
И заиста, у Америку је отпутовала ‘’српска интелектуална и војна елита’’, како је
известила штампа. У делегацији су били: угледни теолог Николај Велимировић (касније
владика), ректор Београдског универзитета Сима Лозанић, српски посланик у Паризу Миленко
Веснић и генерал Михајло Рашић. Делегација је стигла у САД 20.децембра 1917.године и
боравила у овој земљи до половине фебруара 1918.године. Амерички домаћини су указали
изузетну пажњу српским гостима; њих је примио председник САД Вудро Вилсон. Чланови
делегације су искористили овај сусрет да америчког председника ‘’из прве руке упознају са
српским ратним тежњама’’(Небојша Богуновић, Вилсон обећао море, Фељтон у дневним
листу ‘’Вечерње новости’’, 14. април, 2009. године); Радослав Гаћиновић, «Југословенство и
разбијање српског националног идентитета”, Култура полиса бр. 30/2016, изд. Култура-Полис
Нови Сад и Институт за европске студије Београд, 2016, стр. 93.
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‘’Окупиране територије Србије и Црне Горе морају се обновити, а
Србији се мора обезбедити слободан и сигуран прилаз мору.’’4 Лични
саветник америчког председника, пуковник Едвард Хауз (Edward
Hauz) позвао је у председнички кабинет шефа српске делегације
Миленка Веснића и замолио га да погледа тачку ове поруке, која се
односила на Србију и да стави евентуалне примедбе, указујући на
тај начин велико поверење српској делегацији. На велико изненађење
пуковника Хауза, Веснић, иначе велики заговорник југословенске
идеје, ставио је примедбу да би у овој поруци требало споменути
један од главних ратних циљева Србије: уједињење Срба, Хрвата
и Словенаца у једну државу. Овакав начин размишљања српског
политичара у одсудним времнима за будућност српског народа
представља дубинско нарушавање српских националних интереса
а чије се последице осећају и након једног века. Нишка декларација
коју је 7.децембра 1914.године у време најкритичнијих тренутака
Првог светског рата усвојила Српска народна скупштина и у којој
се истицало да су приоритетни ратни циљеви Србије: ослобођење
Хрвата, Словенаца и Срба који живе у Аустроугарској и уједињење
са њима – није наишла на повољан пријем у Русији и Француској,
савезничким земљама Србије. Историчар Драгољуб Живојиновић
чак тврди да су ове велике силе одбиле да прихвате Декларацију.
Свака од ових земаља имала је своје посебне разлоге због којих није
хтела да уважи амбициозне замисли српских политичара да се на
Балкану створи нова државна творевина – Југославија.5
Изучавајући политичке прилике у региону почетком XX века
до почетка Првог светског рата лако се могло приметити да Хрвати
сматрају да је Босна и Херцеговина ‘’хрватска земља’’. ‘’Када
су на Берлинском конгресу обележене границе до којих се може
проширити власт и непосредни утицај аустроугарски, Хрвати су...
прионули да дају хрватско обележје свим оним српским земљама
које су ушле... у сферу аустроугарске доминације. То је ексклузивног
Хрватства које у служби католичке пропаганде и аустроугарске
политике, насрће на српство, солидаришући своје сепаратистичке,
искључиво хрваске прохтеве са страним отмичарима. И из таквих
побуда и са таквим умишљајима Хрватство се ставило у Босни и
Херцеговини у службу аустроугарској окупацији и католичанству’’.
Хрватски и словеначки посланици у Бечком парламенту залагали су
се, на пример, за стварање ‘’једне југословенске државне творевине’’,
али у оквиру Аустроугарске монархије, док су представници Хрвата
4
Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања - историја Срба у новом веку
1492-1992, Четврто издање, EVRO GIUNTI, Београд, 2011, стр. 350-351.
5 Драгољуб Р. Живојиновић, Невољни ратници - велике силе и Солунски фронт 1914-1918,
Завод за уџбенике, Београд, 2010; Политика, 16. август 1914.
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и Словенаца у Југословенском одбору у Лондону, били за стварање
Југославије, ‘’чији би центар била Краљевина Србија.’’ Нажалост,
и неки представници Хрвата и Словенаца у Југословенском одбору
нису бли искрени у свом југословенском предељењу. Они су, на
пример, заговарали тезу ‘’да су Срби, Хрвати и Словенци један народ
са три имена’’, иако су знали да такво уверење није преовлађујуће
у њиховим националним срединама. Један од најистакнутијих
и најутицајнијих чланова овога одбора–Фране Супило, иначе
новинар из Ријеке и бивши посланик у Хрватском сабору, обратио
се из Лондона поредседнику Српске владе Николи Пашићу једним
писмом у којем је величао тезу о ‘’троименом народу’’: ‘’Господине
предсједниче! Моја вјера и вјера хиљада нас, који стојимо на начелу
народног јединства јест, да ми Хрвати, Срби и Словенци од Триглава
до Тимока сачињавамо један те исти народ са једним те истим
језиком, а само са три народна имена’’.6

СРБИ СУ СКУПО ПЛАТИЛИ ГРЕШКЕ
СОПСТВЕНОГ РУКОВОДСТВА
Треба рећи да су и многи српски политички прваци, па
и сам Никола Пашић, говорили да су Срби, Хрвати и Словенци
‘’један народ са три имена’’, погрешио верујући да такво мишљење
влада и у њиховим срединама. Управо је било обрнуто:у Загребу
је, на пример, провлађивало мишљење да Хрвати имају ‘’своју
националну индивидуалност’’, као и ‘’државотвроност’’, која се
потврђује у ‘’хрватском државном праву’’, и манифестује кроз
појам ‘’Краљевство Хрватске, Славоније и Далмације’’’. Осим тога,
почетком XX века појавила се и теорија о иранском пореклу Хрвата,
чиме је негирана њихова припадност словенској раси, па самим
тим и етничка блискост са Србима. Упорно инсистирање Супила
и неких Словенаца на тези о ‘’троименом народу’’, произлазила је
из њихове жеље да своје народе, чији су се припадници борили на
страни Аустроугарске и могли бити губитници у овом рату, етнички
изједначе са Србима, чија је ратна перспектива указивала на то да
ће се наћи у ‘’победничком табору’’. Као што су Фране Супило и
његови истомишљеници, из тактичких разлога на ‘’домаћем терену’’
употребљавали израз ‘’троимени народ’’, тако су у контактима са
дипломатским представницима и државницима Русије масовно
користили термине ‘’словенство’’, ‘’словенска браћа’’, ‘’руска
браћа’’ и друге увeрени да ова велика земља са својим савезницима
6 Драгован Шепић, Писма и меморандуми Франа Супила 1914-1917, САНУ и Научно дело,
Београд, 1967, стр. 119-122.
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у Антанти може бити одлучујући фактор приликом решавања
послератног статуса Хрватске.7 Само они Срби који су у том периоду
били одани регенту Александру Карађорђевићу и белорукцима који
су били његови најпоузданији поданици подржавали су стварање
Краљевине СХС. Дакле, већина Срба које нико није питао, били су
против Краљевине СХС. Франо Супило и председник Југословенског
одбора Анте Трумбић плашили су се, осим тога, да државе Антанте
не дају после рата далматинску обалу Италији, као награду за њено
приступање овом савезу. Са пуно ‘’словенске патетике’’, Супило се
обратио Анатолију Николајевичу Крупенском, руском посланику у
Риму, са следећом тврдњом: ‘’Једино славенско право море јесте
Јадранско, са изврсно развијеном обалом и са најчешћим славенским
живљем. Дијелити, или чак изгубити његову обалу, након оволиких
жртава Србије и Русије у овом рату значио би голем пораз цијелог
Славенства, а за нас Приморце народно убојство’’.8 У нади да ће
Руси подржати уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, Супило се
у фебруару 1915. године нашао у Петровграду. Тамо је био лепо
примљен, али је приметио сумњу руских дипломата у погледу
стварања југословенске државе, јер њихове народе, како су му они
отворено рекли, ‘’деле верске разлике’’.9
Уверење или можда илузија Николе Пашића да су ‘’Срби,
Хрвати и Словенци један народ са три имена’’ и да имају један
завичај, било је озбиљно уздрмано када му је Трумбић писмено
саопштио разлоге зашто се његови само племеници нису у довољном
броју одазвали позиву да се упишу у добровољце: ‘’Схватите да је
код српских елемента изван отаџбине много лакше имати успјеха
када се ради за помоћ Србији, јер већ само име довољно је да им
објасни ствар и пробуди одушевљење за њу’’, каже Трумбић, ‘’али
то није довољно код Хрвата и Словенаца, особито код нас, којима,
кад их се зове у добровољце, треба улити уверење да се не ради
само о засебној српској ствари, већ и о њиховој и да се борба, у
коју их се зове, води за ослобађање и њиховог завичаја, једнако
као и онога њихове српске браће’’. Када је после низа перипетија
Српски добровољачки корпус коначно формиран, уз велику
подршку руског цара Николе II, међунационални проблеми у њему,
не само да нису отклоњени него су се и заоштрили. Малобројна
7
Радослав Гаћиновић, „Југословенство и разбијање српског националног идентитета”,
Култура полиса бр. 30/2016, изд. Култура-Полис Нови Сад и Институт за европске студије
Београд, 2016, стр. 97-98.
8
Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања – историја Срба у новом веку
1492-1992 , треће, допуњено издање, EVRO - GIUNTI, Београд 2010, стр. 381.
9
Небојша Богуновић, „Два лица Супила”, Фељтон у дневним листу Вечерње новости,
19. април, 2009. године.
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‘’словенска католичка браћа’’ из Хабзбуршке монархије, која су
приступила овој јединици, испољила су неповерљив и нетрпељив
став према српским официрима и војницима. Вероватно, они Срби
који су одлучивали о будућности државе нису размишљали о
сопственој будућности. Многи су упозоравали тадашње руководство
да је југословенство погубно за Србе и да ће их одвести потпуно
у пропаст. Јер, стална тежња да се буде оно што није и да Србе
воли онај ко их никада неће волети, Србе је довела до тога да у
њиховој политици нема никакве реалистичности. Након великих
и бурних догађаја на Балкану и шире, 1. децембра 1918. године
проглашено је стварање јединствене, па и централистичке државе,
у којој није било одушевљења због њеног стварања. За многе Србе,
та држава није почивала на правним темељима, нису имали у њу
поверење, напротив. Да је којим случајем опстала најсрпскија
организација XIX и XX, тј. организација ‘’Уједињење или смрт’’
на челу са пуковником Драгутином Димитријевићем Аписом и група
Младобосанаца на челу са Владимиром Гаћиновићем, вероватно се
таква држава не би никада успоставила. Да би Краљевина СХС могла
да буде створена, Срби су морали да опросте страшна нечовештва
Хрвата почињена током протеклих деценија. Хрвати су морали
дефинитивно да се одрекну идеја о некаквој својој, измишљеној
државности. Словенци су били збуњени премијом којој се нису
надали, па је требало времена да схвате да у тој поклоњеној држави
могу да доживе највећи просперитет у историји свога постојања,
приклањајући се час Хрватима, час Србима. Срби су поднели највеће
жртве у Првом светском рату, али су пропустили прилику (да у
тренутку када је читав свет њима одавао признање и био спреман
да им помогне) да својој држави прикључе све територије које је
њен народ у континуитету насељавао, тј. и на њих имао и историјска
права. Срби су ту прилику пропустили и дозволили да границе
њихове државе одређују они којима је на Балкану требала држава
која не би била способна да омета продор Немачке на Исток (Drang
nach Osten). При томе, онако како је основана, у њој су увек могли
да буду изазивани немири, што је, кадгод је то требало пружало
шансе непријатељима Југославије, а посебно српског народа, да
играју ‘’анђела помиритеља’’ и на тај начин, у ствари одређују њене
‘’ставове’’ у спољној политици, а и унутар државне односе.10
У напору да створе југословенску државу једног, а троименог
народа, српска политика и српска култура су доживеле пораз.
Крај рата 1918. године је дочекан у слому илузија, са којима се са
одушевљењем ишло у рат 1914. године. Сем мале словеначке помоћи,
10 Др Животије Ђорђевић, Сатирање српства у 19 и 20 веку, Том 1, Драслар Партнер,
Београд, 2012, стр. 364-365.
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која је долазила више из стратешког страха од италијанског суседства,
српски ‘’интерес’’ за изградњу југословенске државе је остао од
почетка усамљен. Просто је невероватно откуд толика самоувереност
тадашњег српског руководства у неопходност стварања Краљевине
СХС, касније Краљевине Југославије, која је по мишљењу аутора
овог рада била искључиво у интересу Словеније и Хрватске, а
против животних интереса Србије и српског народа уопште. На
самом почетку се видело да Католичка црква усмерава своје вернике
на државну независност и отцепљење од југословенске заједнице.
Нико боље од свих савременика одмах после 1918. није изразио
своје животно разочарење новоствореном државом и друштвом,
као млади песници који су од 1918. године тој слободи жртвовали
цели свој живот. Нарочито је то карактеристично за интелектуалце
који су од детињства сматрали да припадају српском народу, а били
католичке вере, као Иво Андрић, Тин Ујевић и др. Први писац је
слом хабзбуршке државе 1918. године доживео у Загребу, у мору
опште депресије, а други у Београду, у средини која је осећала
да је сањано ослобођење увек боље од онога које је остварено.
Поред њих је изузетно висок број стваралачких, највише књижевних
интелектуалаца са подручја која су тек после 1918. доживела
процес кроатизације(Босна и Херцеговина, Далмација, све хрватске
покрајине и Војводина). Погрешна је оцена да су то некада били
Хрвати, па су се преобразили, или нису, у Србе. Академик Милорад
Екмечић сматра ‘’да се нација не мења као дресови спортских
клубова.’’11 Они се ни у чему нису променили, сем што нису подлегли
процесу изградње етничке свести. Млади Иво Андрић, у малом
спису, који га је 1918. увео у круг великих књижевника (‘’Ex Ponto’’),
пише: ‘’Кад погледам натраг, чини ми се да ми преостаје још само
умрети. Како су брзо угасили заноси! Оцвале среће, пали планови!
Све је прошло као брза ноћна вожња на мјесечини. Све на пола
само виђено и све је брзо заборављено... Имао сам тежак осјећај:
ја не спадам овамо и немам ништа заједничко са овим људима.
Неки детињски осјећај ужасног страха и изгубљености какав сам
осјетио једном на ходнику неке тамнице у ноћи.’’ Он то пише у
Загребу, који је брзо напустио. Све до стварања заједничке државе
југословенски народи пролазе кроз веома мучне фазе државног,
па и међународног терора. Стране државе под чијом управом су
живели, на Јужне Словене су гледали као на непоуздане поданике,
тј. као на потенцијалне побуњенике које треба смирити применом
сурових мера у континуитету. Стварањем Краљевина СХС није
избегнута опасност ка даљем разбуктавању насиља, како терора тако
11 Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања – историја Срба у новом веку
1492-1992, Четврто, допуњено издање, EVRO - GIUNTI, Београд 2010, стр. 387.
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и тероризма.12 Дакле, без обзира на почетни југословенски занос и
романтизам у том смислу, стварањем Југославије Срби су постали
највећи губитници у сваком смислу. Посебно, Југославија је највећи
удар испољила на српски национални идентитет, културу и језик.13
Стварање Краљевине СХС било је непотребно за Краљевину
Србију и Црну Гору. Тај акт је искључиво ишао на руку Хрватима
и Словенцима. Након завршетка Првог светског рата Краљевина
Србија и њена војска уживали су велики углед у свету. Краљевина
Србија и Црна Гора примљене су у тадашње друштво народа, када је
та светска организација имала само 28 држава. Друштво народа или
Лига народа основано је за време Париске мировне конференције
1919. године. Регент Александар Карађорђевић и тадашња српска
влада имали су шансу да коначно реше српско национално питање.
Била је то, можда, јединствена прилика у историји да се под
покровитељством међународне заједнице створи српска држава
на етничким српским територијама. Након тога би се могло
разговарати о стварању неке врсте конфедерације са балканским
народима. Међутим, Србија и Црна Гора су део своје државности
пренеле на друге државе, а за узврат нису добиле ништа. Председник
француске владе Жорж Клеменсо (Clemenceau Georges-Bewamin)
уместо честитке краљу у Београду шаље неку врсту саучешћа.14
На мировној конференцији у Версају 1919. године, када је
озваничен завршетак Првог светског рата, Жорж Клеменсо је тада
рекао: ‘’Приликом закључења ове наше Конференције мира, ја
морам, пре него што сиђем са овог подијума да изразим своје велико
жаљење што са политичке позорнице света нестаје једно велико
историјско име а то је Србија.’’ 15

КРАЉЕВИНА СХС НИЈЕ НОВА ДРЖАВА
Поставља се питање да ли је држава СХС стара држава или
нова, од 1 децембра 1918. године, када су изасланици Народног
већа били примљени од стране српскога престолонаследника.
Аустроугарска Југославија још није била призната од страних
држава. Слободан Јовановић је најдетаљније анализирао правне
аспекте настанка Краљевине СХС. Он сматра да је постојала само
једна југословенска држава са неоспорним бићем, а то је краљевина
12 Радослав Гаћиновић, Насиље у Југославији, ЕВРО, Београд, 2002, стр.47-49.
13 Радослав Гаћиновић, „Визионарска кратковидост српске влада 1918. Године”, Национални
интерес бр. 1/2016, ИПС, Београд, 2016, стр. 173-175.
14 Др Радослав Гаћиновић, Насиље у Југославији, ЕВРО, Београд, 2002, стр. 90-91.
15 Србија друмовима, пругама и рекама, Принцип Бонорт Прес, Београд, 2007, стр. 29.
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Србија. Дакле, уважавајући правне чињенице, треба дати одговор
на питање: да ли је краљевина СХС стара или нова држава, да ли
је држава СХС истоветна с краљевином Србијом, или представља
једну нову државу која се јавила после настанка краљевине Србије.
При анализи овог питања треба посебно посматрати правни аспект,
које не води рачуна о Српству као национално-културном типу, него
води рачуна о краљевини Србији и њеном правном стању. Њено
правно стање, посматрано споља, представља један низ уговора
закључених између ње и страних држава. Њено правно стање,
посматрано изнутра, представља један низ закона прописаних од
стране њених власти њеним поданицима. Међу тим законима на
прво место долази устав, као највећи правни акт. Веома је важно
са правног аспекта дати одговор на питање да ли је новонастала
држава краљевина СХС истоветна с краљевином Србијом. Пре него
што се понуди одговор на ово питање треба утврдити да ли је њено
правно стање, посматрано споља и изнутра, истоветно с правним
стањем краљевине Србије. Оно ће бити истоветно с њиме у два
случаја: ако за државу СХС важе уставни закони и међународни
уговори краљевине Србије и ако се уставни закони и међународни
уговори државе СХС, (премда не истоветни са српским законима
и уговорима), ипак на неки начин изводе из тих закона и уговора,
другим речима, ако између уставног и уговорног стања државе СХС
и уставних и уговорног стања краљевине Србије има континуитета.
Дакле, држава СХС биће нова држава, ако између ње и краљевине
Србије нема правног континуитета, а ако тога континуитета има,
онда ће то бити стара држава.16 На основу дубинске анализе правних
чињеница и мишљења најпознатијих правних стручњака тога
времена, аутор овог рада сматра да између Краљевине Србије и
Краљевине СХС постоји потпуни континуитет, дакле, то није нова
држава.
Посматрано с аспекта међународног права, држава Краљевина
СХС није нова, него стара држава. Она је наследила цео систем
међународних уговора краљевине Србије. Између уговора под
којима је живела краљевина Србија и уговора под којима живи
држава краљевина СХС нема прекида континуитета. Стране државе
нису осетиле појаву државе СХС као појаву новог правног субјекта
с којим треба да уређују своје односе из почетка. Уговори, које је
краљевина Србија имала са страним државама, могу се поделити у
три групе и то: уговори са такозваним ‘’главним силама савезним
и удруженим’’ (Сједињене Државе, Британско царство, Француска,
Италија и Јапан); ‘’уговори са непријатељским државама’’ и ‘’
16 Слободан Јовановић, Политичке и правне расправе – Краљевина СХС, БИГЗ, Београд,
1990, стр. 387.
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уговори са силама савезним и удруженим (ту спадају сви остали
савезници осим главних) и са неутралним државама.’’17 У пракси,
држава СХС није оспоравала важност уговорима закљученим између
краљевине Србије с државама неутралним и са силама савезним. На
пример, већ 1919. године трговински уговори краљевине Србије са
Грчком, Шпанијом, Португалијом, Холандијом, Шведском, Белгијом,
Норвешком, Швајцарском и Данском били су проширени на целу
територију државе СХС. Појава државе СХС није донела никакве
промене у спољашњем правном стању краљевине Србије. Дакле, са
гледишта међународног права, држава СХС не представља нов правни
субјект, с новим правима и обавезама. То је стара краљевина Србија
са целим својим системом међународних уговора. Дакле, прво треба
утврдити положај државе СХС са аспекта међународног, па онда са
аспекта уставног права. 18 Да се, у области међународних односа, не
чини разлика између државе СХС и краљевине Србије била су два
разлога. Први, држава СХС није уговорима о миру створена сасвим
изнова као на пример Пољска и Чехословачка. Држава СХС постала
је уједињењем краљевине Србије и аустроугарских Југословена.
Краљевина Србија постојала је и пре уговора о миру, и како главне
силе савезне и удружене нису имале ни права ни расположења да
уговором о миру ниште краљевину Србију, оне нису хтеле ни чин
стварања краљевине СХС обележити ниједном речи као поништење
старе српске, и стварање нове, српско-хрватско-словеначке државе.
Друго, уједињење краљевине Србије и аустроуагрских Југословена
није било уједињење двеју држава. Јер, ако је краљевина Србија
била држава, аустроугарски Југословени нису били држава, него
одцепљене територије старе Аустроугарске монархије. Истина,
пре свога уједињења са Србијом, Југословени су покушавали да се
организују као држава и улагали су напоре код савезника да буду
признати као држава. Стране силе нису признале аустроугарску
Југославију као државу. У тренутку стварања краљевине СХС,,
Србија је имала, а Југославија није имала признату међународно
правну личност.19 Са гледишта међународног права, стварање
краљевине СХС није представљало спој двеју старих држава у једну
нову државу, већ је представљало спој отцепљених територија без
признате међународно правне личности са једном већ постојећом
државом. Из тог разлога, и приликом уговора о миру, сматрало
17 Исто, стр. 390; Радослав Гаћиновић, „Југословенство и разбијање српског националног
идентитета”, Култура полиса бр. 30/2016, изд. Култура-Полис Нови Сад и Институт за
европске студије Београд, 2016, стр. 104.
18 Слободан Јовановић, Политичке и правне расправе – Краљевина СХС, БИГЗ, Београд,
1990, стр. 391-392.
19 Радослав Гаћиновић, Насиље над Србима у ХХ веку - узроци и последице, Књига Прва,
EVRO BOOK, Београд, 2017, стр. 932-633.
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се да је тај спој могао имати утицаја само на унутрашњи положај
те постојеће државе, али да у њеном спољашњем положају није
могао произвести основне промене. Пошто је Србија постојала
као држава и пре уговора о миру, да аустроугарски Југословени
нису никада били признати од стране сила као држава, па су и силе
савезне и удружене, њихов спој са Србијом узеле само на знање, а
нису га ничим обележиле као стварање нове државе, и најзад, да се
и по уговорима о миру и по слободној вољи државе СХС важност
међународних уговора краљевине Србије пренела и на државу
СХС, онда је јасно да стварање краљевине СХС није променило
спољашње правно стање Србије, и да стога СХС није нова држава.20

УСТАВНО - ПРАВНИ АСПЕКТ НАСТАНКА
КРАЉЕВИНЕ СХС
С уставно правног аспекта много је теже расправити да ли
је држава СХС нова или стара. Међутим, аутор овог рада прихвата
мишљење да је држава СХС продужење краљевине Србије.
Аустроугарски Југословени нису се ујединили са Краљевином
Србијом у нову државу, него су се тој краљевини просто придружили.
Услед тога, Србија је морала из основе променити своје унутрашње
уређење, које је било организовано и подешено једноставно за
српско становништво, а не за једно српско-хрватско-словеначко,
уједињено на основу равноправности. Али, ма колико да се њено
унутрашње уређење променило, српска држава није престала да
постоји. То је увек била стара српска краљевина, промењена само
утолико, што су је након стварања краљевине СХС поред Срба још и
Хрвати и Словенци само декларативно признавали за своју државу.
Јер, историја је потврдила да је југословенски одбор састављен
од хрватских и словеначких политичара имао сопствене визије
о будућем функционисању краљевине СХС. Две југословенске
државе а посебно српски народ у њима од 1918 до 1992. доживели
су разарање у агонији унитарног јединства до 1941. године, а друго
у агонији федеративног уједињења. Сама та разлика већ упућује
на то да главни узрок њеног нестанка није само у унутрашњим
несугласицама, колико год да су биле болне и рушилачке, него у
спољним ударима. Другим речима, српски народ је после 1918.
године изгубио своје старе савезнике, а нове није добио. Југославија
је постала лабава асоцијација националних држава, у којој је
доследно спроведен принцип националног представништва и
20 Слободан Јовановић, Политичке и правне расправе – Краљевина СХС, БИГЗ, Београд,
1990, стр. 393.

118

Радослав Гаћиновић

ЈУГОСЛОВЕНСТВО И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА...

потпуно искључен сваки облик представништва грађана.21 Дакле,
само српско руководство се одрекло националног идентитета у
корист југословенског, што је по мишљењу аутора овог рада велика
грешка. Јован Дучић, огорчен стварањем Краљевине СХС, касније
краљевине Југославије је рекао: ‘’Хрватице ће рађати Хрвате, а
Српкиње Југословене.’’22

СТВАРАЊЕМ ЈУГОСЛАВИЈЕ УБРЗАВА СЕ ПРОЦЕС
СЛАБЉЕЊА СРБИЈЕ
Напетости, сукоби, повремено и тешки раздори потресали
су Југославију све време од њеног конституисања 1918. године,
па све до њене коначне разградње.23 Хрватски и словеначки
пристанак на стварање Југославије је био само једним делом израз
старих илирских и јужнословенских тежњи. Много више је то био
прагматички гест, избор мањег зла, лукави пројект коришћења
Југославије као средства да се дође до сопствене националне државе.
Национално хомогенизовање и настанак југословенске нације у
границама државе створене 1918. године није више било могуће
у XX веку. Александров покушај изградње југословенства преко
административне поделе државе на бановине био је осуђен на неуспех
из разних разлога, а посебно услед отвореног спољњег подстицања
ултра националистичког покрета у Хрватској, Словенији, Босни
и Херцеговини , Црној Гори, Македонији, а посебно на Косову и
Метохији.24
Поставља се ипак питање чије су то интересе Никола Пашић
и остали српски политичари у то време а и раније заступали. Откуд
таква упорна алтруистичка политика код српског руководства.
21 Михаило Марковић, „Узроци разбијања Југославије”, Социолошки преглед, Vol. XXVIII,
No.2, Београд, 1994, стр. 205 – 206.
22 Радослав Гаћиновић, Млада Босна, Медија центар ОДБРАНА, Београд, 2014, стр. 421.
23 Догађај, који је убрзавао процес разбијања Југославије био је претварање унутрашњег
политичког питања, у спољнополитичко питање(тј. прерастање федерације у конфедерацију).
Интересантно је истаћи да је Едвард Кардељ главни партијски идеолог у комунистичком
периоду, приватно изјављивао 1957. године, пажљиво одабраној малој радној групи, која
је писала програм Комунистичке партије да је Југославија са историјске тачке гледишта
привремена творевина. ‘’Она је феномен и резултат империјалистичке епохе и констелације
међународних односа у тој епохи. Са развојем светских интеграционих процеса и одумирањем
империјалистичке епохе њени народи ће се моћи придружити новим асоцијацијама и
интеграцијама сходно цивилизацијским и духовним афинитетима, па ће и Југославија
неизбежно бити преобликована као држава. Словенци ће разумљиво бити уз Талијане и
Аустријанце, а Срби уз Бугаре или друге историјско блиске народе’’(Добрица Ћосић, „Услови
демократске будућности”, Књижевне новине, Београд, 15. 9. 1987, стр. 7).
24 Слободан Јовановић, Политичке и правне расправе – Краљевина СХС, БИГЗ, Београд,
1990, стр. 393.
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Очигледно, нису размишљали као државници, већ су били заслепљени
некаквом тренутном кратковидом политичком идеологијом. Никоме
на свету није било јасно зашто се Србија одриче својих државних
и националних интереса у корист Хрвата и Словенаца. С друге
стране, ако је краљевина СХС наставила међународни и унутрашњи
континуитет краљевине Србије, како се онда та држава могла звали
Југославија ? Та нова држава ако је већ створена, по мишљењу
аутора овог рада своје име је морала извести из корена речи
краљевина Србија.
После Првог светског рата, више од дванаест хиљада
хрватских, словеначких и муслиманских официра и подофицира,
који су се од 1914. до 1918. године у саставу аустроугарске монархије
борили против Срба и Србије, краљ Александар одмах унапређује
за по један или два чина и упућује их у састав новостворене
југословенске војске. У овај број нису урачунати резервни
хабсбуршки ‘’причувни часници’’, који су у међуратном периоду
били југословенски резервни официри. Хрватима, Словенцима и
Муслиманима опрашта све почињене ратне злочине над Србима.
У Хрватску и Словенију усмерава највећи део капитала и новац за
изградњу виталних делова државне економије. У новој војсци нема
места за славне српске војводе, а ковчег са посмртним остацима
војводе Путника све до 1927. године труне у неком француском
подруму. Исто тако, посмртни остаци црногорског краља Николе
– деде Александровог, нису могли да буду пренесени у отаџбину.
Словенац Марко Натлачен, који је 1914.г. написао песму:
S kanoni vas pozdravimo
vi Srbi dom hladan vam postavimo ob vrbi
z zeleno vas odenemo dejo
na veke vam zaklenemo vse mejo,
(што у преводу значи ‘’Србе на врбе’’) постаје бан Дравске
бановине, а Тугомир Алауповић, познат по антисрпском деловању,
постаје први министар вера у новој држави. Према проценама краљ
је око 60% банковног капитала Краљевине СХС сконцентрисао у
Хрватској. Поп Антон Корошец велики противник Срба у краљевини
Југославији био је више пута министар, председник југословенске
владе, а у влади Цветковић-Мачек министар унутрашњих послова.25
За Хрватску постоји и један прорачун Стјепана Радића, који је
тврдио да је на петицију против југословенског уједињења скупио
25
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200.000 потписа.26
У процесу стварања Југославије након Првог светског рата у
суштини, ниједна од великих сила није била за јачање Србије кроз
стварање Југославије. Разлика је била само у томе да Русија то
нерасположење није прикривала. Александар Петрович Извољски
је открио Трумбићу да је основа руске спољне политике да Хрвати и
Словенци, као католици, нe буду уједињени са православним Србима
у једну државу. То мишљење је делио и кнез Григорије Николајевич
Трубецки, руски посланик у Србији (од 16. децембра 1914.године).27
Међутим, у суштини Русија је желела снажну државу Србију, на коју
би могла да се ослони, јер се Бугарска показала непоузданом, због све
већег зближавања са Аустроугарском. Био је то обострани интерес,
јер је и Србија морала имати неког сигурног, а довољно снажног
савезника на кога ће се моћи ослонити у одређеним неприликама
које су у тим временима биле сваког момента присутне. То стање
је изванредно оценио публициста Ноел Бакстон (N.Buxton), који је
у Доњем дому доказивао да Југославнија, ма колика била, реално
не може да буде толика да би представљала некакав бастион мира
на Балкану јер не би могла да се супротстави Немачкој, ‘’па би
се нужно морала ослањати на помоћ и организацију неке велике
силе’’. Бакстон није то изговорио, али се, по свој прилици прибојавао
да та велика сила може да буде Русија, против чијег се мешања у
балканске проблеме Енглеска увек изјашњавала и борила. Бекстон је
посебно истакао: ‘’Нека нас небеса спасу ако нам једина безбедност
у будућности буде ослонац на војну стратешку снагу те врсте’’. На
жалост, даље његово излагање било је готово пророчанство:’’Та
ће држава постати поприште унутрашњег ривалства и уместо
смиривања, на Балкану ће се отворити нова ривалства (Several
Ulsters) што ће само од себе тражити мешање великих сила. Таква
Југославија била би од самог почетка `вештачка нова држава`’’.28
Каснији догађаји су потврдили Бакстонова предвиђања, а друго је
питање то што је он последице назвао узроцима. Почетком јануара
1914. године, британски представник у Београду је протествовао због
понашања српских власти према Муслиманима у Битољу. Влада му
је дала на увид документ из кога се непобитно видело да је британски
конзул у Битољу учествовао у организовању тих демонстрација
Муслимана.29 Ни тада се Енглеска није потрудила да прикрије своју
26 Лерој Кинг – Кулиџу, Загреб, 1. априла 1918, NAW, 210 1841102/348.
27 Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, БИГЗ, Београд, 1973, стр. 428.
28 E.T.P. Conwell-Evans, Foreign Policy a Bacla Banch 1904-1918, S. Study based on the papers
of Lord Noel-Buxton, London 1932. стр. 142; М. Екмечић, Ратни циљеви Србије 1814, БИГЗ,
Београд, 1973, стр. 158.
29 Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, БИГЗ, Београд, 1973, стр. 256.
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мржњу према српском народу у Србији. Милорад Екмечић истиче
податак да је ‘’један лист (енглески) 1903. године писао о Србима
као неморалној раси ниткова’’. И ништа није засметало Енглеској и
том истом листу, да после првих успеха Србије у рату 1914. године
о тој истој српској раси пише као ``херојској и племенитој малој
раси` надахнутом браниоцу слободе у Европи’’.30 Код склапања
Лондонског пакта 12. априла 1915. године, Енглеска је већ тада била
спремна да располаже Далмацијом и да је нуди као награду. Тек на
опомену Сергеја Димитријевича Сазонова, саопштену тадашњем
енглеском министру спољних послова Едварду Греју, пристали су на
стрпљивост, водећи рачуна да ту обалу ‘’готово сасвим насељавају
Срби’’.31
Врло лоше се о српским дипломатама изјашњавао енглески
новинар Викем Стид, којем је касније био забрањен улаз у Британско
министарство спољних послова. Лоше расположен према Србима
био је и Ситон Вотсон. ‘’Супило и Вотсон су имали идентично
мишљење о супериорној хрватској цивилизацији због католичке
вјере’’.32 Једини од водећих енглеских државника који је пријатељски
размишљао о ратним циљевима Србије био је Едвард Греј(Edward
Gray), који је сматрао да ће ‘’побједа савезника обезбедити Србији
најмање ослобођење целе Босне и Херцеговине, њихово уједињење
са Србијом и широк излаз на Јадран у Далмацији’’.33
У суштини, Британија је ‘’у страху од руске доминације и у
централној Европи и на Медитерану наметала Србији ограничене
ратне циљеве: територијално увећање у Босни, Херцеговини
и Далмацији. Погађајући се са Италијом, она је издалека и
прећутно, благо подржавала хрватски и католички сепаратизам као
конститутивну снагу у централној Европи’’.34 Страховање Енглеске,
када су били у питању међусобни односи Србије и Русије, нису били
без основа. Никола Пашић је 12. августа 1914.године у поздравној
ратној депеши саопштавао Сазонову: ‘’Србија је одлучила да живи
и умире са Русијом и за њу’’.35
Са своје стране Италијани су подржавали пројекат о коме се
30 Herbert Adam Gibbons, PhD.The New MOr of Europe 1911-1914, decembre 1914, p. 151.
31 Др Животије Ђорђевић, Сатирање српства у 19 и 20 веку, Том I, Драслар, Београд, 2012.
стр. 356.
32 Драгован Шепић, Писма и меморандуми Супила 1914-1917. Научно дело, Београд 1967,
стр. 142.
33 Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, БИГЗ, Београд, 1973, стр. 369.
34 Исто, стр. 425.
35 Пашић-Сазонову, Ниш, 20. јули/2. август 1914. ДАЈ.Пов.бр.3234: La Serbie decidei de
vivre ou mourou avec et pour la Russie place sou espoir en Die Confiante en leur juste couse; М.
Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, БИГЗ, Београд, 1973. стр. 79.
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расправљало у Француској, по коме је пре увећања Србије требало
да се створи једна Хрватско-Далматинска независна држава.36
Очигледно, уједињење је наметнуто српском народу. Нико није
тражио спровођење демократске процедуре изјашњавања српског
народа о уједињењу. Напротив, оно је са стране и од стране српских
политичара народу наметнуто. Срби из Босне и Херцеговине су
желели уједињење са Србијом а не Југославију, за што их такође,
нико није питао. И, зато по мишљењу аутора овог рада уједињење
представља одређени вид насиља према српском народу.
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Radoslav Gacinovic

ON THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND
SLOVENES AS THE STATE WITHOUT LEGAL
FOUNDATION
Resume
In order to comprehend the urge for breaking of Yugoslavia, one
must take into account the circumstances of first and second Yugoslav
state, as well as the historical law of creation of modern states. The
formation of both first and second Yugoslav state is characterized by the
striking asymmetry of position and status of certain nations. Serbs and
Montenegrins liberated themselves from the centuries-long Ottoman rule
and in 1878 had already gained international recognition. Croats lived
under Austro-Hungarian rule continuously since the year 1102. Serbs
and Montenegrins were victorious in the First World War, with their army
decisively contributing to the military collapse of Austria-Hungary. On
the other hand, Croats and Slovenes spent the war on the opposite side,
and by the year 1918 they were faced with the possibility of paying the
war reparations, losing a large part of Adriatic coast (which was promised to Italy as a reward for entering the war against the Central powers,
under the provisions of London treaty) and probable social revolution,
already in motion in Hungary, Bavaria and Berlin. The Allied states did
not accept the attempt of Croats to establish the State of Croats, Slovenes
and Serbs in November 1918. Therefore, Croatian and Slovenianconsent to the creation of Yugoslavia was only in small part the expression
of old Illyrian and Yugoslav aspirations, but even more the pragmatic
gesture – the choice of lesser evil, a cunning project of using Yugoslavia
as an instrument in gaining the independent national state. The attempt
of King Alexander to build Yugoslav identity through the administrative
divisions was doomed in advance for various reasons, especially because
of the open foreign encouragement of different nationalist movements in
Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia and
in Kosovo and Metohija. Croats continuously prepared for realization
of their long awaited dream, accomplished in the Nazi-puppet Ustasha
creation of Independent State of Croatia.Unlike them, Serbian communist
were convinced that the national problems are less important than issues
of class relations. On the other hand, the communist believed that Serbs
in second (socialist) Yugoslavia solved their national question through
inter-state border drawing between the republics, which were, in their
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view, connections between the Yugoslav nations. However, the reality
revealed this as a fallacy, as evidenced by the words of EdvardKardelj,
who considered socialist Yugoslavia only a stopover for Slovenia. One
can ask whose interests did Nikola Pasic
Keywords: unification, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes,
Serbia, Slovenia, Croatia, historical mistakes, international law, constitutional law.37

* Овај рад је примљен 11.12.2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11.01.2019. године.
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УЗРОЦИ И ОКОЛНОСТИ КОЈИ СУ
УТИЦАЛИ НА ПРЕДАЈУ ИСТОЧНОГ
БАНАТА РУМУНИЈИ ОД СТРАНЕ
КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И
СЛОВЕНАЦА (ЈУГОСЛАВИЈЕ) ПОСЛЕ
ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА*38
Сажетак
После Првог светског рата очекивања не само Срба, већ
и већине осталих народа, била су да Србија добије територије
на којима Срби чине етничку већину. Међутим, ова очекивања се
нису остварила. Не само да се није формирала Србија у етничким
границама, него су неке територије необјашњиво поклоњене
другим државама. Једна од таквих територија је источни Банат
у коме је, не рачунајући историјске околности, у том моменту
постојала српска већина. Истраживачи наводе два разлога зашто
је источни Банат додељен Румунији: први разлог јесте несклоност
територијалног увећања Србије (мале Русије), без обзира што је
Краљевина СХС у преговоре унела победу над Аустро-Угарском и
Немачком и савезништво са Великом Британијом, Француском и
САД, а други женидба југословенског (српског) престолонаследника
Александра Карађорђевића Маријом (Marie von Hohenzollern-Sigmaringen) румунском принцезом немачког порекла, те се у Европи
и у самој Румунији створило јавно мњење које је «подразумевало»
* Рад је настао у оквиру научног пројекта ,,Демократски и национални капацитети
политичких институција Србије у процесу међународних организација'' (179009), који
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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да зет буде благонаклон према земљи из које долази млада и као
гест добре воље одрекне се Баната.
Кључне речи: Банат, Први светски рат, Југославија, Срби,
Румунија, разграничење.

ИЗ ИСТОРИЈЕ БАНАТА
Румунија и Румуни увек су некако неприродно деловали на
карти Европе. Велика територија, мешани латинско-православни
идентитет, који се уклештио између православних Словена. Поред
тога, о Румунији се од њеног настанка 1856. није много говорило.
Увек је некако била склоњена и сакривена од јавности. У школама
се о овој држави учило недовољно, само основне чињенице. Ипак,
када се рационално погледа на ову територију заиста имамо чему
да се (за)чудимо. Држава која се територијално стално шири, при
чему је код становништва формиран идентитет уз помоћ социјалних
технологија. Јер Румун, како сведоче бројни аутори, значи «римски
војник», што, признаћемо, није етничка категорија, а Румунија
је, следствено - држава римских војника.1 Управо ова «држава
римских војника» успева да се стално територијално шири.2 Једно
од последњих територијалних проширења било је (поново) на рачун
Срба када јој је припојен источни Банат. Пођимо, дакле, редом.
Рани средњи век је епоха из које данас имамо веома мали
број историјских података. Једна од ретких сачуваних хроника
на простору Баната крајем IX века бележи кнеза Глада и његову
државу – Банатску кнежевину, као етнички српску државу. Овај кнез,
чија се власт пружала од Дунава на југу и западу до реке Мориш
(у данашњој Мађарској) на северу и обронака Карпата на истоку,
помиње се приликом описа досељавања Мађара у Панонску низију.
Након што су 896. године победили Великоморавску кнежевину
која је заузимала највећи део Паноније, Мађари су се окренули
покоравању мањих кнежевина на југу, на простору данашње
Војводине. Забележени су и утврђени градови у Гладовој држави,
између осталих и Ковин где је пружен последњи отпор освајачима.3

1 Свјатослав Мазур, „Румунија – држава – паразит створена по канонима древног Рима”,
у зборнику: Румунија и румунизација Срба, Центар академске речи, Шабац, 2018, стр. 70-76.
2 Душан Ковачев, „Преглед романизације простора Румуније”, у зборнику: Румунија и
румунизација Срба, Центар академске речи, Шабац, 2018, стр. 42-69.
3 Марко Алексић, Банатска кнежевина: Заборављена држава Словена, Интернет, http://
www.rastko.rs/istorija/delo/15427
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Мапе показују не само територијално увећање првобитне
Румуније 1856, него и процес романизације становништва на
територији под влашћу Румуније.4
Међутим, више од једног века касније, у Банату се помиње
кнез Ахтум који је владао истом територијом и такође ратовао са
мађарским краљем Стефаном. И не само то. У једној хроници се
за њега изричито каже да је био потомак кнеза Глада. То значи да
кнез Ахтум припада истој владарској породици — династији којој
је припадао и кнез Глад и која је владала, можда и вековима, пре
доласка Мађара у словенску Панонију! Словенска кнежевина за
коју се мислило да је нестала крајем IX века, заправо је наставила
да постоји у Банату још више од једног столећа након досељавања
Мађара у Панонску низију.
У првим аналима франачких царева сачуван је и штури помен
о словенском племену Бодрића у овим областима из 818. и 824.
године. Бодрићи су једно од највећих племена Полапских Словена
који су вековима водили ратове на обалама Балтичког мора са
Немачким царством, попут нешто јужнијих Лужичких Срба. Нема
тачних података да ли се део племена Бодрића преселио са севера код
своје јужне браће или се радило о заиста бројном српском племену.
Највећи број истраживача се слаже да су они тада насељавали леву
обалу Дунава негде око данашњег Панчева и низводно до Ковина и
даље на исток. Неки мисле и да су управо они били словенско племе
које је тада живело и на подручју Београда, па чак и да су му дали
име које данас носи, иако је прво словенско племе које се поименице
помиње у околини Београда, племе Срба још у VII веку. У сваком
случају, први помен словенског имена града у писаним изворима
је из 878. године, дакле шест деценија касније од првог спомињања
Бодрића у овим крајевима. О словенском становништву Гладове и
Ахтумове кнежевине говоре и бројни налази раносредњовековне
словенске грнчарије у Банату, а сматра се и да име Глад указује
на словенско порекло, попут бројних топонима са истим кореном,
не само у Банату, већ и у словенском Прибалтику, али и у другим
српским областима на Балкану, у Босни и на Косову.
4 Интернет, yandex.ru/images/search?text=румыния%201856&img_url=https%3A%2F%2Fsrbin.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fsrbi-rumuni-e1.gif&pos=17&rpt=simage
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Ахтумову државу уништили су Мађари. Постоје подаци да
је Ахтум успешно одбио први напад, али је након тога мађарски
краљ Стефан убрзо послао нову војску која је успела да порази
банатског кнеза који је у одсудној бици и сам изгубио живот. Сматра
се да су се ови догађаји одиграли у свега пар година, а да је кнез
Ахтум поражен око 1028. године. Тако је у Банату коначно престала
вишевековна самосталност Срба иако су они и даље наставили да
живе на овом простору кроз читав средњи век, наравно као поданици
туђих држава. Тек после Првог светског рата део Баната се уједињује
са Србима из централне Србије, док већина оних Срба који су остали
ван ове државе је асимилована.
Уједињење је имало и своју предисторију која се огледала
у формирању српског војводства (Српске Војводине) у чији је
састав улазио и цео Банат. «До првог успеха у територијалном
заокружењу Војводине дошло је у револуционарним данима 1848.
године, када је у Сремским Карловцима од 13. до 15. маја одржана
Мајска скупштина која је прогласила Српску Војводину. По одлуци,
Војводина је, као посебна аутономна територија обухватила: Срем
са Границом, Барању, Бачку са Потиским дистриктом и Шајкашким
батаљоном, те Банат са Границом и Кикиндским дистриктом».5
Органи Српске Војводине у пракси никада нису остварили
контролу над наведеном територијом. Аустријски цар је 15. децембра
1849. године донео патент о оснивању Војводине Србије и Тамишког
Баната. У састав овакве Војводине ушли су Бачка и Банат без границе,
те, само Румски и Илочки срезови из Срема. Остатак Срема је припао
Хрватској. Проценивши да му Срби више нису потребни, у намери
да за своју спољну политику задобије Мађаре, цар је 27. децембра
1860. године лично написао одлуку којом је Војводина укинута и
потпуно присаједињена Угарској, изузев Румског и Илочког среза
који су припојени Хрватској.6
Према попису, који је спровела Краљевина СХС (31. 1. 1921.),
Банат је имао 9.776 km² и 582.571 становника (од тога 3.940 војника),
од којих је било Срба око 240.000, Словенаца 2.139, Чеха 2.081,
Словака 15.544, Русина 6, Бугара 2.277, Пољака 70, Руса 2.369,
Мађара 102.104, Немаца 138.292, Јевреја 4.690, Албанаца 375,
Турака 91, Румуна 72.305, и осталих око 4.000. По вероисповести је
било: православних 310.846, католика 225.000, грко-католика 1.649,
евангелиста 39.210, муслимана 697, других 69, без вероисповести
590.
5 Милош Савин, Прикључење Војводине Србији и проблем разграничења са Румунијом
и Мађарском, Интернет, https://www.kcns.org.rs/agora/prikljucenje-vojvodine-srbiji-i-problem-razgranicenja-sa-rumunijom-i-madjarskom/
6
Исто.
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УЗРОЦИ И ОКОЛНОСТИ КОЈЕ СУ ДОВЕЛЕ ДО
ПРЕДАЈЕ ИСТОЧНОГ БАНАТА РУМУНИЈИ
После Првог светског рата очекивања не само Срба, већ и
бројне већине осталих народа, била су да Србија добије територије
на којима Срби чине етничку већину. Међутим, ова очекивања се
нису остварила. Не само да се није формирала Србија у етничким
границама, него су неке територије необјашњиво поклоњене другим
државама. Једна од таквих територија јесте источни Банат у коме је,
не рачунајући историјске околности, у том моменту постојала српска
већина. Ипак, источни Банат је од стране великих сила додељен
Румунији.

БАНАТ ПОДЕЉЕН НА РУМУНСКИ И СРПСКИ ДЕО.7

7

Интернет, https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
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ПОДЕЛА БАНАТА - СРБИЈИ НЕОПРАВДАНО
ПРИПАО МАЊИ ДЕО
Крај Првог светског рата и нестанак Аустро-Угарске
монархије са карте света довео је до промене политичке карте
Панонске низије. Румунија, Мађарска и Краљевина/Краљевство СХС
тражиле су разграничење, али су решењу овог питања прилазиле
са различитим амбицијама и различитим начелима у уређивању
политичких прилика.8 Етичко начело је било једно од важнијих,
али се све посматрало и у контексту геополитике.9 Поред тога, на
Конференцију мира 1919 – 1920, југословенска држава је дошла без
изграђене спољне политике, што је била последица чињенице да је
створена у брзом процесу изузетно великих и важних, а исторемено,
учесталих многобројних збивања. Поред тога, српска наука није
утврдила српски етнички простор, нити су политичари знали где све
има Срба, посебно у Влашкој и Молдавији. Још током рата српска
влада је са Крфа послала историчара Јована Радонића да о Банату,
Бачкој и Барањи прикупља податке у Лондону. „Као и у случају
граница према свим осталим суседима, делегација Краљевине СХС
није у јануару 1919. имала тачних представа у односу и на Румунију
и на Мађарску шта хоће и којим средствима треба да се служи, које
земље има намеру да тражи и како треба да образложи захтеве, тј.
није имала изграђену политику“.10
Следећи проблем је састав мировне делегације у коју су
ишли Хрвати и Словенци, са жељом да решавају своје, а не српске
проблеме. Председник мировне делегације Краљевине СХС био је
8 Andrej Mitrović, Razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Rumunijom 1919 – 1920, Institut
za izučavanje istorije Vojvodine, Novi Sad, 1975, str. 5.
9
На пример, Румунија је створена уједињавањем две државе Влашке и Молдавије
1856. године, после пораза Русије у Кримском рату, са јасним геополитичким задатком
да раздвоји Србе од Руса. Новоформирана држава Румунија је започела најбруталнију
асмилацију становника Влашке и Молдавије како би створила Румуне (при чему се увек
крило ко је у ствари живео на тим територијама). Када се погледа у прошлост, јасно је да је
већина становника Влашке и Молдавије припадала Српској православној цркви, користила
црквенословенски језик и писала ћирилицом. Током асимилације прво им је измењена народна
ношња, затим имена и презимена, па језик и на крају и писмо. После свега формирана је
нова, на неканонски начин, Румунска православна црква које није било у историји до 19.
века, куповином «Томоса» од Фанара. Види: Зоран Милошевић, Извори румунске политике,
у зборнику: Анатомија румунске политике, приредио Зоран Милошевић, Центар академске
речи, Шабац, 2017, стр. 13-27. Упор.: Сања Шуљагић, Поништавање националних идентитета
на Балканском полуострву у деветнаестом веку са посебним освртом на Румунију, у зборнику:
Анатомија румунске политике, приредио Зоран Милошевић, Центар академске речи, Шабац,
2017, стр. 28 – 67.
10 Andrej Mitrović, Razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Rumunijom 1919 – 1920, Institut
za izučavanje istorije Vojvodine, Novi Sad, 1975, str. 5.
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Никола П. Пашић, а чланови др Анте Трумбић, др Миленко Веснић,
др Иван Жолгер, Матија Бошковић, др Јосип Смодлака и др Отокар
Рибарж.11 Србија је донекле имала представу шта да тражи, јер је
генерал Петар Пешић (по њему су план и називали „Пешићевом
линијом“), шеф војне мисије при мировној делагацији Краљевине
СХС, прецизно изнео варијанту граничне линије између Краљевине
и Румуније (од Дунава код села Љубкове источно од Ораовице па
на Липову). Према изложеној замисли, на територији Краљевине
СХС остали би градови Бела Црква, Вршац, Темишвар, Кикинда,
Суботица, Баја, Печуј и Сигетвар. За разграничење је требало добити
(и) подршку Британаца, Француза и САД-а. Међутим, Французи су
„били пријатељи и Румуна“, а Британци су, наводно, подржавали
Французе.12
Радонић је образложио зашто Банат треба да припадне
Краљевини, тј. Србији, јер су Срби најстарији и најбројнији, док
ова покрајина никада није имала румунски карактер, а појавили су
се у XVIII веку.13 И Пашић је користио ову аргументацију, наводећи
да су „Срби једини прави староседеоци Панонске низије“,14а да
је Темишвар тек „у последње време мађаризиран и германизиран
с нарочитим планом како би се некадашњој престоници српског
војводства одузео карактер српски“.15
Српско виђење разграничења са Румунијом нису делили
чланови делегације из Хрватске, што је било јасно из иступа Јосипа
Смодлаке, који је оспорио српске захтеве и тако помогао Румунима.16
И не само то. Хрватски и словеначки територијални проблеми били
су велики камен о врату при решавању не само банатског банаског
питања. Хрвате и Словенце је бринуло «јадранско питање» и нису
бринули за Банат.17
11 Исто, стр. 3.
12 Исто, стр. 6.
13 Исто, стр. 9.
14 Исто, стр. 24.
15 Исто.
16 Исто, стр. 29-30.
17 Колико Врховни савет мировне конференције није бринуо о српским интересима, иако је
Србија била на страни победника, говори дунавско острво Ада Кале (потопљено изградњом
хидроцентрале на Дунаву 1970.). Према аргументима и месту на коме се налазило било је
оправдано да припадне Србији, тј. Краљевини СХС. Међутим комисија је острво предала
Румунији, уз оправдање да је Берлински конгрес 1878. омогућио Аустро-Угарској да га
окупира, а затим и анектира 1908. Како острво лежи код Оршаве, а било је аустроугарско,
природно је да сада припадне Румунији. Другим речима, признавала се окупација као чињеица
да острво не припадне Србији, односно Краљевини СХС. Онај ко је био његов господар владао
је доњим током Дунава, Ада Кале је била капија за пловидбу кроз Ђердап. Господари над
острвом су се мењали, а најдужу борбу за контролу Аде Кале водиле су Турска и Аустрија,
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На другој страни било је крајње чудновато и понашање Николе
Пашића, који пушта генерала Пешића да се експонира, бори, прима
ударце на себе, „а у ствари га је сматрао тек оруђем помоћу кога
испитује расположења и мишљења?“ Свађе у делегацији Краљевине
СХС су биле такве да нису могле да донесу заједичко решење.
Генерал Пешић је известио министра војске 27. јануара 1919. године:
„Наша делегација не може се сложити да одреди наше границе.
Југословени праве огромне тешкоће у погледу границе Бугарске,
Баната, Бачке и Барање“. Исход је био да је подељена делегација
усвојила решење (28. јануара) које је значајно одступало од „линије
генерала Пешића“ (није текла од Дунава на Липову, него на Арад,
није ни обухватала северну Бачку и северну Барању, а и на левој
обали Драве захватала је мање, јер је Сигетвар остао на мађарској
страни). Ову линију, Андреј Митровић сматра да треба оправдано
назвати „линијом Николе Пашића“
.

ФОТОГРАФИЈА ИЗ ВАЗДУХА ПОТОПЉЕНОГ ОСТРВА
АДАКАЛЕ.18
После изношења ставова делегација Краљевине СХС и
Румуније, а после седнице од 31. јануара 1919., Врховни савет се
није опсежније бавио овим питањем. Пошто су 1. фебруара били
потрајала је више од петсто година. Мењало се и име острва. Дуго времена звало се Саан, а
порекло тог назива се губи негде у мраку историје. Касније је било познато и као Каролина,
по аустријској тврђави, Нова Оршава, по граду Оршави на румунској обали, Ада-и-Кебир
(Велико острво), на мешавини арапског, персијског и турског. Име Ада Кале (на турском
Острво-тврђава), под којим је и потонуло у Дунав, добило је након изградње велике тврђаве.
Види: Момир Турудић, Како је потонула Ада Кале, Атлантида на Дунаву, Интернет, http://
www.carsa.rs/kako-je-potonula-ada-kale-atlantida-na-dunavu/
18 Интернет, https://www.google.rs
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саслушани и други румунски захтеви, о Добруџи, Трансилванији,
Буковини и Бесарабији, одлучено је од стране стручњака великих
сила да се створи посебна комисија са задатком да проучи питање
границе Румуније и изради предлоге. У надлежност овог тела дошло
је и разграничење у Банату.19 Ни Југословени, а ни Румуни, нису били
заступљени у комисији која је доносила решење. У другој половини
марта исте године, почели су се ширити гласови да југословенски
предлози о разграничењу стоје крајње лоше, да је из Београда стигла
команда да се српска војска повуче из средњег Баната, а италијансковатиканска пропаганда је на свим фронтовима ометала афирмацију
југословенске државе и њене политике.
На почетку 1920., југословенска делегација се није званично
сагласила ни са једним решењем Конференције мира у погледу
граница са Румунијом и Мађарском, али их је фактички, мада
прећутно, већ прихватила. Држала се још само тактике да треба
оставити врата отворена све док не буду стављени потписи на
коначни текст мировног уговора.20
Мировни уговор са Мађарском је потписан у дворцу Тријанон
4. јуна 1920. Резултат је био следећи: Краљевина СХС је добила
Прекмурје, Међимурје, Славонију, Срем, део Барање (Батина – Бели
Манастир), највећи део Бачке (Сомбор – Суботица) и западни Банат
без поморишког дела. Нису добијене територије које су практично
требале да припадну Србији: Мохач, Печуј, Баја, лева обала на ушћу
Мориша у Тису и област Темишвара. Другим речима Мировним
уговором велике силе су Краљевству СХС дале територије које
су припале Словенцима и Хрватима (који су се борили у рату на
страни Аустро-Угарске), а Србима, као победницима, ускратили су
територије на које су имали право.
На мировну конференцију, делегација Краљевине СХС је
дошла без изграђене међународне политике. Делегацију су чинила
четири члана са мандатом да учествују на самој конференцији
и то: бивши председник српске владе Никола Пашић у својству
председника делегације, др Анте Трубић, др Миленко Веснић.
Поред њих делегацију су чинила и три члана равноправна за давање
предлога, али без права учешћа на самој конференцији: Матеја
Бошковић, др Јосип Смодлака и др Отокар Рибарж. Гледано по
националном кључу делегацију су чинила три Србина, два Хрвата
и два Словенца. За разлику од осталих делегација у југословенској
није било најодговорнијих представника државне власти. Такође,
19
20

Исто, стр. 75.
Исто, стр. 238.
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уочавамо да међу њима није било ни представника Срба из Војводине,
о чијој се судбини одлучивало, а који нису имали разлога да верују да
ће хрватски и словеначки чланови бити превише заинтересовани за
што повољније разграничење у Банату, Бачкој и Барањи, са обзиром
на то да питање разграничења са Италијом и Аустријом није било
решено. Српски чланови делегације имали су добро разрађен план
разграничења са Мађарском и Румунијом, такозвани „Пешићев план“,
назван по генералу Петру Пешићу, шефу војне мисије при мировној
конференцији. Овим планом у оквиру Краљевине СХС остали би
Бела Црква, Вршац, Темишвар, Кикинда, Суботица, Баја, Печуј
и Сигетвар. Пешићева линија је била подложна критици чланова
југословенске делегације који су сматрали да је можда опортуније
жртвовати делове Баната и Бачке, зарад што веће добити на Јадрану.
Временом је Пешићеву линију, наследила Пашићева линија, названа
по Николи Пашићу, која је званично пропагирала умерено решење
док је реално стајала на позицијама Пешићеве линије. Према
Пешићевој линији, југословенском Банату би припало око 685.000
становника, од чега око 265.000 Срба и око 95.000 Румуна, док би
у оквирима Пашићеве линије било око 656.000 становника, од чега
258.000 Срба и 85.000 Румуна. Насупрот југословенској делегацији,
Румуни су у знак максималног компромиса на који су били спремни
пристану само да се одрекну минијатурног парчета Баната, троугла
између Перлеза, Панчева и Београда, неопходног за војну одбрану
Београда. Југословенска делегација је имала велику подршку
Француске, Енглеске и Сједињених Америчких Држава. Једино на
подручју Баната, Французи су водили веома избалансирану политику
узмеђу Румуније и Краљевине СХС. Иако многи историчари
оспоравају ту чињеницу, нови докази поткрепљују тезу да је по
питању разграничења у Банату, значајну улогу имало и лобирање
Михајла Пупина. Упркос подршци, велике силе су одуговлачиле
са признањем краљевине СХС стављајући до знања да њено
коначно разграничење, као и мађарско и румунско, пре свега зависе
од њихове воље. Било је и изразито непријатељски настројених
сила победница попут Италије, која је у стварању југословенске
државе видела претњу по своје геополитичке интересе, пре свега
на Јадрану. Територијална комисија Париске мировне конференције
није прихватила ниједан српски, али, такође, ни румунски предлог о
разграничењу у Банату. Након одлука комисије дошло је до политике
малих територијалних измена.21
21 Милош Савин, Прикључење Војводине Србији и проблем разграничења са Румунијом
и Мађарском, Интернет,https://www.kcns.org.rs/agora/prikljucenje-vojvodine-srbiji-i-problem-razgranicenja-sa-rumunijom-i-madjarskom/
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ЗАШТО ЈЕ КРАЉЕВИНА СХС ПРИХВАТИЛА ДА
ПРЕДА ИСТОЧНИ БАНАТ?
Одрицање српске (југословенске) делегације од Баната на
Париској мировној конференцији, када је реч о Банату, тумачено
је краљевом женидбом Маријом (Marie von Hohenzollern-Sigmaringen) румунском принцезом немачког порекла.22 Према сведочењима
савременика краљевског брачног пара, Марија је изгледала
божанствено, али и била она која доноси одлуке у управљању
новом државом. Тако су се појавиле и интриге да су Марија и њена
мајка већ «узеле под своје» југословенског престолонаследника
који је учинио велике уступке Румунији, не само у територијалном,
већ и у црквеном смислу. Просидба младе и венчање одвијали су
се паралелно са решавањем статуса Баната. Срби из овог краја,
поједини генерали и многобројни политичари, били су огорчени
што је прихваћено да Краљевини СХС припадне мањи део Баната,
уместо целог оног равничарског. Многи су били убеђени да је
одступање наше делегације на Мировној конференцији у Паризу
било условљено и краљевом женидбом.
Присталице идеје „Велике Румуније“ (România Mare)
укључивале су читав Банат до Тисе и до Дунава у ту своју визију.
Нису се обазирали на бројност српског народа у тој аустроугарској
покрајини. Опет се Европа понашала као да Срби не постоје.23
Разуме се, наши „пријатељи и савезници“ Србију нису ни питали
за њен пристанак. Па нам је остало само време и стрпљење. Иако је
већ јавно објављена Нишка декларација (1914), која је садржавала
у себи и српски Банат, као неотуђиви део!
Да би осујетили овај победнички поход српске војске, локални
Немци и Мађари из Баната су 31. октобра 1918, после капитулације
Аустро-Угарске, прогласили независну „Банатску републику“ са
седиштем у Темишвару. Основна идеја и захтев им је био да ову
област уместо српске запоседну снаге Антанте. Хтели су на тај начин
да обезбеде континуитет Угарске и задрже српски Банат у саставу
Мађарске. Њихова идеја потрајала је таман до појаве првог српског
батаљона. Видевши Србе „храбри“ оснивачи измишљене републике
ће побећи. Побегли су у тада „револуционарну Будимпешту“
пред гневом српског народа, који није био ни обавештен о том
„самоопредељењу Банаћана и Банаћанки“. Покушали су додуше
вође самозване „Банатске републике“ и пуч, који су организовали
22 Ђуро Загорац, „Краљев дар – Банат”, Вечерње новости, 16. јун 2007.
23 Ненад Благојевић, Срби, Банатске игре и Румунија, Интернет, http://www.carsa.rs/
srbi-banatske-igre-rumunija/

137

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.03/2018, година XIV. vol.33

стр. 127-141

20. и 21. фебруара 1919. по градовима Угарске али их је Српска
војска у томе осујетила.
Дефинисање граница Војводине, односно државних граница
нове југословенске државе према Румунији и Мађарској је
представљало велики проблем. Само су границе Срема биле неспорне
са југословенског становишта. Барања, Бачка и Банат су биле три
одвојене жупаније у угарском државно-административном систему,
који је уважаван током преговора о разграничењу.24 Паралелно са
процесом југословенског уједињења, дошло је и до уједињења
румунског народа. На националном скупу у Алба Јулији (бивши
Београд) 1. децембра 1918. године румунски посланици су донели
одлуку о прикључењу Трансилваније (бившег Ердеља) и Баната
краљевини Румунији. Поред Румуније и Мађарска, иако поражена
у рату, полагала је историјско, али попут Срба и Румуна и народно
право на Банат, Бачку и Барању. До решења напетог геополитичког
проблема доћи ће на Mировној конференцији у Паризу, која је почела
са радом 18. јануара 1919. године у версајском дворцу.25
А наши, са Пашићем на челу, добро су се држали у Паризу.
Убедљиво су доказивали да је Банат вековима за Србију и моравсковардарску долину; да су у њему само Срби стварни староседеоци, а
сви остали (па и Румуни) били су или ‘’уљези’’ или ‘’дошљаци’’. А о
томе ко и од када живи на просторима Баната најбоље су сведочили
верски објекти. Делегација је имала и важан адут – српска војска
запосела је Банат.
Румуни, међу којима и њихов краљевски пар, имали су своје
адуте. Румуни су претили: ако се Банат не припоји њима мирним
путем, проблем ће бити решен - бајонетима. Да ли су они тада били
војнички надмоћнији, процене су биле различите. Српска војска
је била бројно умањена, а и расута по целој земљи, од Ђевђелије
до Триглава (и даље), од Темишвара до Задра. И Румунија је
била међу савезницама, победницима, као и Србија, односно нова
јужнословенска држава. И једну и другу заступала је, међу великима,
Француска. Које решење прихватити: српско, румунско или да
бајонети ударе граничне кочиће? Усвојенo је решење о подели, при
чему је Румунија добила већи део Баната и тако остала без српског
Темишвара (који је историјска престоница Баната) и у коме су,
између остaлог, рођени Милош Црњански и Доситеј Обрадовић.
24 Милош Савин, Прикључење Војводине Србији и проблем разграничења са Румунијом
и Мађарском, Интернет, https://www.kcns.org.rs/agora/prikljucenje-vojvodine-srbiji-i-problem-razgranicenja-sa-rumunijom-i-madjarskom/
25 Исто.
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Јавно мњење је некако олако прихватило губитак источног
Баната. Пажња јавности је преусмерена на венчање краљевског пара
у Саборној цркви, као и на то ко је имао част да седне за свадбену
трпезу, а уз то и како је изгледао и био обучен. Свадба је дуго била
главна тема не само за даме у Београду.26 Успешне и добро удате жене
потпуно су се окренуле западној моди, народно-традиционално се
потискивало. Женске звезде свадбе биле су Румунке, ћерка и мајка,
а мушке? Кум, принц Алберт, војвода од Јорка, син енглеског краља,
стекао је опште симпатије.
И официрска униформа и грађанска одела су му лежала као
саливена, а његова комуникација и шарм деловали су опијајуће.
Принц, касније и краљ, највише је допринео да се Александар
додатно афирмише у западној Европи којој се био у потпуности
окренуо. Тако је источни Банат заборављен, а Срби са ове територије
препуштени асимилацији. Данас, према званичним румунским
подацима, у овој држави живи свега 19.000 Срба.

26 А још једно питање окупирало је државнике, али и народ. Шапатом је постављано: да
ли је краљ Александар здрав, да ли је способан да обезбеди потомство и наследника? Ако
није, чему све ово? Само најближи Александру знали су и његове бољке. Дуго је био лечен,
а после преласка Албаније (1915), стање му се погоршало, па је морао да се оперише... Све
сумње, строго поверљиви писмени и усмени извештаји... распршени су већ после годину
дана краљевог брака. Родио се Петар II (1923-1961), а за њим још два брата.
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THE CAUSES AND CIRCUMSTANCES
WHICH INFLUENCED SURRENDER OF
EASTERN BANAT TO ROMANIA BY THE
KINGDOM OF SERBS, CROATS AND
SLOVENES (YUGOSLAVIA)
AFTER WORLD WAR I
Resume
After the First World War, the expectations of not only Serbs, but
also of the majority of other nations, were that Serbia should obtain the
territories on which Serbs constitute an ethnic majority. However, these
expectations did not materialize. Not only that Serbia did not establish
itself within its ethnic borders, but some of those ethnically Serbian territories were also inexplicably surrendered to other states. One of such
territories was the eastern Banat, in which, not including the historical
circumstances at that moment, the Serbs were ethnic majority. Scientific
researchers specify two reasons why the eastern Banat was allocated
to Romania: the first is a reluctance to territorial expansion of Serbia
(Little Russia), regardless of the fact that the Kingdom of Serbs, Croats
and Slovenes entered into negotiations with the military victory over the
Austro-Hungarian Empire and Germany and the alliance with Great Britain, France and the United States; the second reason is the marriage of
Aleksandar Karađorđević, the Yugoslav (Serbian) heir to the throne with
the Romanian princess of German origin, Marie von Hohenzollern-Sigmaringen, which contributed to the general public opinion in Europe and
Romania itself , which “implied” that the son-in-law would be graceful
towards the country from which his bride originated and that he, as a
gesture of good will, would renounce the Banat.27
Keywords: the Banat, World War I, Yugoslavia, the Serbs, Romania,
demarcation.

* Овај рад је примљен 14.12.2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11.01.2019. године.
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Сажетак
У раду се aнализира порекло југословенске идеје и њен развој
од 1918 до 1992 године. У другом делу се указује на шест разлога
прoтив и три за српско прихватање југословенства. Разматра се
и губитничко српско искуство у југословенској држави. У другом
делу анализира се повратак Србије својој државности. Политика
прекида са неравноправношћу Срба у Југославији имала је подршку
у највећем делу српске јавности. Српску истину о положају српског
народа у СФРЈ ниједна републичка и национална елита других нација
није хтела да прихвати. У интелектуалним круговима Добрица
Ћосић био је предводник идеје о Југославији као српској заблуди а
у политичкој власти Слободан Милошевић је преузима 1987 године.
Кључне речи: „Југословенска заблуда“, Срби, југословенска
држава, српска држава.
Двадесети век је у друштвеном, политичком и културном
билансу катастрофалан за српски народ. У том раздобљу изгубљено
је око 2.500.000 милиона Срба, (геноцид у Јасеновцу) изгубљене су
територије које су вековима припадале Србима, односи са другим
државама су драстично погоршани, отети су делови културе а слика о
Србима у светским медијима равна је потерници Интерпола. Каквим
појмовима се може објаснити такав културни и политички пораз
једног народа након његовог дугог историјског постојања?
На темељно питање узрока српске политичке и националне
трагедије у двадесетом веку може се одговорити и одређеним начином
политичког мишљења које је било у основи свих догађаја XX века.
То је онај начин који је омогућио промену српског националног и
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државног идентитета (грађен пуних десет векова) у југословенски.
Из овако формулисаног става јасно се препознаје основна тврдња:
идеја и државна стварност југословенства је била погубна за српске
националне и државне интересе. Народ који је платио највећу цену
за њено стварање и одржавање, највише је изгубио. Помогао је
националне и верске еманципације заједница са којима је живео до
1991. године, и био за то оклеватан у светској и «њиховој» јавности.
Даље и ближе историјско наслеђе је кључ за разоткривање
структурних елемената његових ововремених политичких заблуда.
Написане су бројне и ваљане књиге о новијој историји српског
народа. У овом раду указаће се само чињенице које су оправдавале
као и на оне које су оспоравале пројекат југословеснке државе са
српског становишта. Сазнајна пажња неће бити усмерена на «српске
политичке заблуде» већ на политичко мишљење и актере у српској
нацији који су разоткрили заблуде и омогућили реафирмацију српске
државотворне идеје. О политичким заблудама ће се закључивати
на темељу искуствених судова. А у таквом поступку познавање
историјске и политичке позадине обнове српске државе је значајније
од готових појмовних конструкција.

1. ЈУГОСЛОВЕНСКА ИДЕЈА
Југословенска идеја се родила у књижевности и језику. Према
историјским изворима њени кумови су хрватски културни кругови
почетком Х1Х века. Када је угарска влада 1827. увела мађарски језик
у хрватске школе, хрватска културна елита се супротставља Будиму
и окреће «илирској браћи», Јужним Словенима тј. Србима. Хрватски
илирци напуштају кајкавско наречје и окрећу се штокавском српском језику. Српска књижевна елита (са Вуком) прихвата идеју
о језичком јединству Јужних Словена и то ће бити извор са кога
ће потећи идеја културног југословенства а затим политичког.
«Југословенска идеја се зачиње на језичком и књижевном јединству
а тек касније су створени југословенски политички програм и
формирање политичких партија».1
Шта се догодило суштински ново 1918. године? Народ који је
вековима бранио своју веру, име, језик, културну особеност, чувао
сећање на традицију улази у нову државу напуштајући ту исту
традицију. Име југословенство није пуки термин већ појам који је
нужно производио практичне последице. Краљевина Југославија
одмах по оснивању 1918. демонстрирала је своју правну и
1
Јован Деретић, Путеви српске књижевности, Нолит, Београд 1996, стр. 150;
Милосављевић Петар, Идеје југословенства и српска мисао, Ваљево, 2007.
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међунационалну нестабилност. Избори за уставотворну скупштину
28. новембра 1920. показали су да се бирачко тело опредељује према
верским и националним осећањима.
Срби се у ратном раздобљу Другог светског рата, политички
и војно деле на монархисте, комунисте, четнике. Ратују између
себе и против окупаторских сила. У целом том метежу једна ствар
је била извесна: они у основи не доводе у питање свој однос према
југословенској држави! Овакав став су делили српски политичари
у избегличкој влади и Срби који су се борили у партизанским и
четничким редовима.
Трагично искуство ратних година није било довољно да се
посумња и одбаци југословенски политички идентитет. Шта је могло
да оправда српску веру у будућност југословенске државе после
1945.године?
У социјалистичку Југославију српски народ је ушао као богаљ
- смањен је за 1, 200. 000 својих глава. Југословенски комунисти
после рата нису хтели јаке антисрпске институције. Међу Хрватима
су биле усташе, међу муслиманима - исламиски верски фанатици,
међу Албанцима балисти, а било је и црногорских усташа. Те
снаге су биле војно и политички поражене: у мају 1945 угушен је
војни отпор балиста на Косову, као и усташа у Хрватској. Тај пораз
међутим, није могао да порази дух мржње према Србима и њиховим
националним интересима. Антисрпски дух је избијао у различитим
формама после 1945. године и у околностима Титове комунистичке
дикатуре «братства и јединства».
Шта у том раздобљу предузимају српски комунисти и српска
политичка интелигенција? Занети ренесансом југословенства и
комунистичког братства српски комунисти аминују одлуку савезног
повереништва за унутрашње послове од 6. априла 1945. којом је био
забрањен повратак на Космет Србима и Црногорцима који су током
рата 1941-1944. били протерени од стране балиста- фашистичких
сарадника. Док се 200.000 Срба исељава са Косова и Метохије,
после 1965. године, српски комунист су изгубили глас. Трагедија
српског народа у НДХ је «заборављена». Македонци, Муслимани
и Црногорци се самопромовишу у нацију.
Оно што посебно збуњује у овом трагичном путу Срба кроз
ХХ век јесте чињеница да се упорно одбија извлачење поука из
трагичних практичних последица југословенства. Несхватљиво је
да југосовенска утопија на делу између два светска рата, а затим
усташки ратни геноцид и поратно титоистичко југословенско
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искуство нису активирали разлоге на страни Срба против преузимања
новог политичког идентитета.
Мало је народа у историји који су у тако кратком раздобљу толико
штете нанели сопственим интересима. Помагали су еманципацију
(стварање националног идентиета) других народа у Југославији
(или је нису спречавали) и при том радили директно против својих
интереса. То су биле чињенице али српска политичка мисао није
била спремна да проникне у прави извор тог невиђеног багателисања
сопствене историје и замрачивања властите будућности. Сви су
имали своја национална крила са јасним политичким циљевима
једино се српски народ заносио југословенством. Југословенство
је било замена за чињенице. Тај модел државе је удаљио Србе од
стварности
Међународно растурање СФРЈ 1992. суочио је Србе са
властитим државним и политичким поразом. Толико уложене
енергије, идеја, људи, жртава да би на крају српски народ био
изложен страховитом понижавању од своје јучерашње «државне
браће» и некадашњих европских и америчких савезника.

2. ШТА ЈЕ ОПРАВДАВАЛО А ШТА НИЈЕ
ПРИХВАТАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСТВА?
Политичка збивања у Европи на почетку ХХ века и тада
расположива знања о држави и политици била су довољна
претпоставка да се размисли о разлозима за улазак у један такав
пројекат какав је нова држава са новим именом. Шта су могли бити
разлози за нову државу. Њој у прилог, са идентитетског гледишта, је
ишла: 1) етничка блискост Јужних Словена, 2) просторна близина
(помешаност), 3) повезивање делова српског народа у једну
државу, 4) језичка блискост. Ови разлози су превагнули у српском
опредељењу за југословенство као и идеја отпора германским,
угарским, османлијским тежњама на Балкану (словенски отпор).2
Међутим, свако озбиљније политичко мишљење о новом
државном пројекту и новом идентитету могло је да открије скривене
(и очекиване) препреке на том путу. Дефинишемо их као разлоге
против, засновани на државотворним и националним мерилима.3
1) Историјско наслеђе, политичка прошлост и културна
традиција Срба, Хрвата и Словенаца је била како почетком века тако
2
3
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и пре очигледан знак разликовања. У тим различитим традицијама
обликовали су се и особени економски интереси. Постојали су
антијугословенски отпори, различити школски и правни системи
и пре 1918. године
2) Цркве Срба и Хрвата и Словенаца су биле подељене
још 1054. године. Морало се већ тада знати да утопија државног
и националног јединства са раздвојеним црквама дугим десет
векова не може бити остварена. Зар нису била већ тада позната
сукобљавања Срба са католичким круговима Хрватима и Маџарима
у Војној Крајини или Војводини. Утицај и улога Ватикана није могла
да се пренебрегне.
3) Разлог против заједничке државе могао се открити у самој
природи политичке власти. Борба за власт се води, између осталог
и за остваривање националнх интереса. Политичка власт није само
чување постојећих институција него и промена. Слобода у политици
значи и стварање новог. Пажљива анализа словеначких и хрватских
политичких интереса могла је показати да југословеснтво није њихов
крајњу циљ.
4) Поред искуствених разлог против могли су се и у теоријским
знањима о стварању и опстанку државе пронаћи неки аргументи
против нове државе. За стабилност нове државне творевине
потребна је дуга и темељита идејна и колективнопсихолошка
припрема. Краљевина СХС је настала у околностима рата, без
солидне политичке припреме али са њеним литерарним сурогатом.
У том рату Хрвати и Словенци су били на страни поражених сила.
Срби су дали огромне жртве у људству и материјаним добрима за
одбрану своје државе и како се испоставило стварање нове.
5) Један разлог против нове државе скривао се у начелној
вредности којом се оправдавао у међународној политици чин
стварања нове државе. На традицији Декларације независности
(1776) и Декларацији о правима човека и гарђанина (1789)
формулисана је идеологија права на самоопредељење народа. Већ
је указано на, у то време владајуће знање, о «једном народу са
три имена». У то знање су највише веровали Срби. Код Хрвата и
Словенаца је било значајних отпора идеје троименог народа, пре и
после 1918. године.

149

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.03/2018, година XIV. vol.33

стр. 145-158

3. ГУБИТНИЧКО ИСКУСТВО СРБА У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ
Пут кроз југословенски ХХ век страховито је коштао српски
народ и његову културу, његово политичко, национално и културно
биће.
1) Најпре, на српској страни су пале огромне жртве за
стварање прве и друге Југославије. Ставити толико живата, око 2,5
милиона, на олтар нове државе и доживети да некадашњи «братски
народи» све то баце под ноге, и да Европа и УН прихвате њихове
националне и државничке захтеве, на рачун Срба, недвосмислен је
доказ узалудности датих живота за пројект нове државе 1918. и 1941.
2) Проблем легитимности власти био је ‘’пијавица’’ свих влада
и свих институција од 1918. до 1991. У Краљевини није могла да се
постигне сагласност у погледу државних институција и националноправних захтева. Комунистичка Југославија је обезбедила ратни
легитимитет, али убрзо је идеолошка сагласност заменила правнопроцедуралну. У тесној вези са проблемом легитимитета налази се
и проблем општих слобода и права. Од 1918. до 1991. ове слободе
и права су стално сузбијане. Сваки вишак слободе и права водио је
у сепарацију и дезинтеграцију државе.
3) У тој држави у коју је уложена интелектуална енергија,
политичко знање, метеријална добра, људске жртве Срби су
доживели да се делови њиховог националног бића а) преверавају
– католичење и исламизовање, б) откидају и конституишу као нове
нације: Македонаца, Муслимана, Црногораца. Тај двојни идентитет,
један преко вере други преко државности, оствариван је у негацији
српске компоненте идентитета. О том мрвљењу српског националног
идентитета, (Македонија поништила цео српски средњи век) нико
није могао ни да сања 1918. Да ли је одговорност политичког
мишљења пројекта нове државе, самим тим мања.
4) Геноцид у Хрватској и на КиМ. Они који су се жртвовали за
нову државу, Краљевину Југославију, нису ни слутили да ће за само
двадесетак година започети геноцид хрватских усташа над Србима
(више од милион побијених), а неку годину касније тихи, а потом
све очитији изгон Срба са Косова и Метохије. Етничка померања
српског народа настављена су била и у држави за коју су веровали
да је остварила сан о националном уједињењу и ослобођењу. «Како
је разумном човеку могућа вера у братство са народом и народима
који су извршили геноцид»?4
4
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5) У међуратној Југославији делују усташки покрет, ВМРО,
и црногорски зеленаши на челу са Секулом Дрљевићем. У току
рата створена је НДХ. Српски комунисти са другим комунистима
«заборављају» међуратни тероризам, антијугословеснтво
и Јасеновац. Прихватају изјегначавање усташа и четника,
територијално и национално дељењ есрпског народа са паролом
«слаба Србија, јака Југославија».
6) Српка културна добра су у Југославији, особито у
социјалистичкој, постала својина свих, да би се у погодном тренутку
узимало колико треба. Цепа се српски језик. Ћирилица се потискује,
шири се латиница. Српским језиком су говорили Хрвати, Муслимани
и Црногорци. После 1991. преовладале су притајене тежње за
језичким сепаратизмом. Оно што су Хрвати одувек желели, да дају
национално име језику, после 1991. делови муслиманске и црногорске
интелигенције настоје да исто то учине: црногорски и бошњачки
језик. Српска култура је у историји југословенске државе, постала
разграђен виноград; у њега је улазио ко је хтео и узимао делове
духовне традиције, установе, личности, дела. Култура Дубровника
је похрваћена, српски писци у Српској Крајини - похрваћени итд.
7) После 1945 године, стварају се аутономне покрајине које
нису постајале пре 1945. године и то у Републици србији. Срби
у Хрватској који су силно пострадали у НДХ не да нису добили
аутономију већ су хрватски комунисти почели да гасе и њихове
културне установе. А Македонија која је имала велику мањину
етничких Албанаца такође није добила аутономију. Уставна
неравноправност српског народа, продубљена је Уставом из 1974.
године. Јачање конфедерације директно је производило српску
дезинтеграцију.
8) Иако су Срби стекли државност још на Берлинском конгресу,
када се није знало за муслиманску, македонску, албанску нацију,
доживели су да управо ове заједнице са Словенцима, и Хрватима
траже од ОУН да се СРЈ избрише из чланства светске организације
и других најважнијих међународних организација.
9) Језик лажи и мржње о Србима раширио се по европском и
америчком протору. У тим нечувеним лажима било је неког интереса.
Српски народ је материјално сиромашио, морално блаћен, душевно
дављен, политички подвргнут изолацији, образовно уназађен.
10) У процесу разбијања Југославије оснажена је једна струја
српског аутошовинизма. У најтежим околностима по српски народ,
у време великих патњи једна српска интелектуална групација
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острашћено је окривљавала Србе за догађања у СФРЈ.5
У целој овој, са политичког гледишта, невероватној историји
давања себе другима, инструментализујући себе за друге од највећег
је значаја сам крај југословенске државе. Ниједан политички центар
у СФРЈ није хтео да разматра и прихвати српску истину о сопственом
положају у држави. А у оставинској расправи српски народ је
најгоре прошао. Они који су се највише жртвовали за стварање
и постојање те државе и који су толико учинили за еманципацију
других народа и националних мањина доживели су невиђена
понижења и увреде. Политичке елите и интелектуални слојеви
некадашње браће уочи разбијања а нарочито после међународног
признања југорепублика смислили су и лансирали у свет гомилу
лажи и клевета српског народа. У политичком речнику за Србе су
резервисали реч «фашизам», «агресор» а у политичкој кампањи
против Срба користе се сви расположиви инструменти - медије,
конференције, међународне организације. Од Словеније, Хрватске,
муслиманске Босне и косовских Албанаца најфреквентнији су били
позиви НАТО снагама да бомбардују Србе. Зашто? У процесу
спољног и унутрашњег растурања СФРЈ српски политички ум је
прихватио критеријум права на самоопредељење народа. По том
критерију је немогућно пронаћи агресора. Формула за тако нешто
је нађена у праву република на самоопредељење.6

4. ПОВРАТАК НАЦИОНАЛНИМ ИМЕНУ
СРБИ СУ ТРАГИЧНО ПЛАТИЛИ
После Титове смрти 1980 године, делови критичке
интелигенције у Србији (Београду) све активније постављају
питање положаја српског народа у СФРЈ. Устав из 1974. године се
означава као тежак ударац начелу равноправности народа у СФРЈ
али и у СР Србији. Овај устав произвео је покрајине у СР Србији
у федералне јединице, при чему Срби у Хрватској нису имали
никаква самостална национална политичка права. И Македонија је
поштеђена аутономије албанске мањине.
Пет година после Титове смрти Срби са КиМ дижу глас о свом
положају у покрајини Косово. Започињу њихови протести. Народ
са делом српске интелгенције се политичке активирао. У петицији
о стању Срба на КиМ коју је 21.1 1986 потписало 211 угледних
интелектулаца из Србије, пише: „Свим неравнодушним људима ове
5
Зоран Аврамовић, Родмирци и родољупци, Службени гласник, Београд, 2013.
6
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земље одавно је постало јасно да геноцид ма Косову не може бити
сузбијен без дубоких друшевених и политичких промена у целој
земљи. А те су проемене незамисливе без промене и у односима
САП и СР Србије, односно СФРЈ.“7 Mеморандум САНУ годину
дана касније анализира неравноправан положај Срба у Југославији
и предлаже оквир за свеобухватне реформе.
Критичкој јавности која је потенцирала питање положаја Срба
у СФРЈ после 1980 године недостајала је политичка власт која би
захтеве одоздо прихватила као свој циљ. Преломна седница српских
комуниста 1987. године, може се разумети управо као сукоб између
оне струје која није хтела да прихвати незадовољства у народу и
јавности и оне која је одлучила да се постави српско питање у Србији
а касније у СФРЈугославији. Милошевић је био на челу ове друге
опције српских комуниста.
Отворило се питање међунационалних односа у СФР
Југославији. Историјско-политички ток био је: или ће се СФРЈ
реформисати на равноправној основи или ће се нације разићи.
Како? Републичким линијама или посредством националног
самоопредељења. Запад је подржао републички критеријум.
Проблеми су били претешки. Срби постављају питање свог
статуса на КиМ, у Хрватској, у БиХ. Ојачали сепратизам несрпских
лидера и елита, никако није пристајао на промене. Држали су се
пароле. «Слаба Србија, јака Југославија». То Срби нису могли
више да подносе. Словеначки, хрватски, муслимански сепаратизам
(касније и албански на Косову) спрема се, уз подршку тајних сила
на Западу, на оружану одбрану својих захтева. То се догодило после
демократских избора 1990. године.
Када је Милошевић (и Србија) постао мета већинске политике
Запада? Када је укинуо уставом 1989 државност покрајина. Запад
је подржавао Србију по уставу из 1974. То се може видети по
захтевима Милошевићу да не дира Албанце од 1991 године. Већ тада
су стали на страну Албанаца а пртив Србије. Помоћник немачког
шефа дипломатије Класуа Кинкела, Гинтер Кробог долази у тајну
посету Ћосићу са поруком, односно «ултимативним захтевом да
се Косову да специјални статус и испуњење албанских захтева у
домену људских права».8 Нешто слично је тражио и француски шеф
дипломатије Ролан Дима.
Добрица Ћосић записује да је 1993. године, Бил Клинтон
послао претеће писмо Слободану Милошевићу у коме стоји:»у
7
8

Zoran Avramović, Drugo lice demokratije, Filip Višnjić,Beograd, 1998.
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случају сукоба на Косову који би био изазаван са српске стране САД
ће бити спремена да пошаљу војне снаге на Косово и у Србију».
Ћосић коментарише: Чудовишна и заиста америчка идеја. Сила,
новац, незнање. Америка је спремна да ратује против Србије због
њене «агреесије на Косово!».9
Одбрана српских права у Хрватској и БиХ коју је политички
заступао Милошевић била је праћена жестоком критиком
његове власти од стране досовске опозиције. Ћосић сведочи да се
Милошевић залагао за мир у БиХ али да је материјално помагао
Србе преко Дрине. Из данашње перспективе није јасно шта је
хтеле опозиције 1990-1999 године? Да га смени са власти иако није
добијала изборе. Да води другачију политику? Какву? Да остави
Србе или да уђе у рат са Хрватима?
После одлуке Запада да Срби преко Дрине не могу нипошто
да остану правно повезани са Србијом, Милошевић је одлучио да
више не попушта и да не пристане на политику одвајања Косова из
уставноправног поретка Србије. Када је Запад одлучио да НАТО
бомбардује Србију 1999. године због Косова, ДОС у већем делу
инструиран и финансиран са Запада више је смишљао како да руши
власт него да стане у одбрану државне целине.

5. ИСПРАВЉАЊЕ НЕРАВНОПРАВНОГ
ПОЛОЖАЈА СРПСКОГ НАРОДА У СФРЈ
Две идејно-политички најутицајније личности повратка
Србије самој себи били су: интелектуалној јавности ДобрицаЋосић
а у политичкој пракси Слободан Милошевић.
Добрица Ћосић. Ћосић је био предводник оне српске
интелигенције која се борила за српске интересе и права у
Југославији. Сумња у југословенство почело је од 1968. Јавно, али
,по дневничким записима и раније. Ћосићева неомеђена вера у
југословенство била је последица и његовог недовољног знања о
коренима југословенства и нација и вера које су ушле у ту државу
1918. године. Али такво југословенство Ћосић је затекао. Српски
научна и књижевна интелигенција као и српска политичка елита
нису прозрели неутемљеност конструкције «један народ са три
вере», почетком 20. века. Међунационалне сепаратне тежње и
сукоби, посебно Хрвата и Срба нису поколебали југословенско
опресељење српских актера, ни после геноцида у Јасеновцу.
Југословенство је политичка доминаната српских комуниста и већег
9
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дела српске интелигенције. Али и то се мења после Титове смерти.
Националне и националистичке стварности су биле снажније и
моћније од класних и интернационалистичких идеологија.
И српско национално самоосвешћивање, показује Ћосићево
искуство, доказ је да се у судару политичке замисли и стварног
живота увек треба ослонити на ово друго. Ако се предност да
првом, колективна цена се мора платити. И то скупо. «Стварност
је победила нашу веру» записује на једном месту.
Суочен са чињеницом да југословенство губи од националних
сепаратизама и егоизама, Ћосић записује после 1966 године,
две могућности. По једној, мислећи човек ове државе мора да
размотри стварање треће Југославије, стварање „новог програма
за ново друштво и нову Југославију“ (16.12. 1968). Друга је ратни
унутардржавни сукоби. “Мрачна, крвава будућност чека ову земљу“
(октобар1974). То је година новог Устава који конфедерализовао
државу а донет је у условима самоуправог социјализма који је
„породио национални фашизам у Хрватској, колективни егоизам
Словенаца, муслиманство као нација, гневно и глупо српство – једно
титоистичко варварство“ (октобар1974).
Како је под диктатуром титоизма избијао хрватски и албански
национализам први одоздго, други одоздо, могло се претпоставити
шта ће се догађати после Титове смрти. Демонстрирају Албанци у
Приштини 1.4 1981 са захтевима за добијање статуса републике за
Косово. Национални дух је већ био изашао из боце југословенског
„братства и јединства“. Ћосић не види будућност југословенске
државе али још не губи наду. „Незадрживо пропада наша
самоуправна, социјалистичка, несврстана Југославија“ записује
3.9 1982. године, али држи да је обавеза мислећих људи да храбро
и мудро понуде „нову визују југословенског друштва и државе, нови
програм социјалне демократије“ (3.2.1982).
После разбијања СФРЈ Ћосић понавља оно што је написао
1971 године: «српско духовно биће разламало се државним
границама» (1999). Под околностима распадања СФРЈ, српски
народ се сабија и заокружује свој животни простор. «Читав ХХ век
Срби су посветили остварењу југословенског циља да би крајем
века та идеологија доживела потпуни пораз» (1999).
Своје политичко искуство и своју мисао о српском 20 веку.
Ћосић сажима у једној реченици: две највеће заблуде српског народа
су југословенство и бољшевички социјализам. То је био став који је
усвојила српске национална интелигенција. Али чекала се политичка
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воља која ће операционализовати ослобађање од заблуда.10
Слободан Милошевић. После разрачунавања две струје унутар
српских комуниста на чувеној септембарској седници 1987. године,
Милошевић је по општем мишљењу националне интелигенције био
„први српски политичар који је после рата одлучно поставио српско
национално питање“.
Када је Милошевић (и Србија) постао мета већинске политике
Запада? Када је уставом 1989. укинуо државност покрајина. Запад
је подржавао Србију по уставу из 1974. То се може видети по
захтевима Милошевићу да не дира Албанце од 1991 године. Већ
тада су стали на страну Албанаца а против Србије. Добрица Ћосић
је оставио записе о претећим порукама немачких и америчких (и
других западноевропских) политичара Милошевићу због косовских
Албанаца. Бил Клинтон је 1993. године, послао претеће писмо
Слободану Милошевићу у коме стоји: «у случају сукоба на Косову
који би био изазаван са српске стране САД ће бити спремена да
пошаљу војне снаге на Косово и у Србију».
Догодио се трагизам политичке историје. Опште
незадовољство положајем српског народа у СФРЈ један политичар са
својом странком прихватио је као чињеницу и кренуо да политичким
средствима исправи ту неравноправност. Одмах је добио противнике
у политичким елитама других нација. Ускоро и политичари Запада
осуђују демократски изабраног председника Србије. Показало
се да Југославија није могућна на равноправним националним
основама. Али када је почео да исправља ту неправду, против
Милошевића су се окренули и делови критичке интелигенције који
су покренули то уставноправно и национално питање. Зашто? То
питање чека одговор. Један се налази у ‘’чаши отрова’’. Неко је
записао: „Политичко поверење људи је она вера на чијем дну је
отров. Мудар политичар веру следбеника и народа никада не испија
до њеног дна» . То се није догодило Милошевићу. Прихватио је јавне
захтеве за промену положаја српског у СФРЈ а народа а онда су га
предлагачи захтева, део политичке елите и део народа напустили,
неки до тачке пони жавања. Демонизацији унутрашњих политичких
противника, у случају Милошевића и додавање кривице за ратове,
убрзо су се придружили они инострани политички интереси који
теже смањивању и слабљењу српске нације на Балкану.11
Историјске оцене владавине Слободана Милошевића,
10 Добрица Ћосић, Лична историја једног доба, Службени гласник, Београд, 2009.
11 Слободан Антонић, Још није готово, Вукотић, медиа, Београд, 2014; Borisav Jović, Od
Gazimestana do Haga – vreme Slobodana Miloševića, Metaphysica, Beograd, 2009.
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неће моћи да заобиђу чињеницу да је за повратак Србије самој себи,
свом имену, заслужан и онај кога су многи Срби разапињали а Хашки
трибунал утамничио и усмртио. Југославија је била погрешно
склепана држава и о томе доказе даје њен крај колико и кратка
историја међунационалних сукоба. Из те Југославије су хтели да
изађу Хрвати, Словенци а онда и друге новостворене нације. Сви су
добијали, само је српство губило. Та игра је морала да се прекине.
Српску истину о неравнопраном положају друге националне елите
нису хтеле да прихвате. Можда је могло и другачије да се одреши
југословеснки чвор, неким мирним путем. То је замишљена историја.
Али догодило се ратно разбијање (раздвајање) република а не нација
и Србија, која је ушла као држава у Краљевину СХС, коначно се
вратили самој себи. Персонализован овај догађај се неминовно
политички везује за дело Слободана Милошевића.
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Zoran Avramovic

FROM THE “YUGOSLAV MISSION” TO
SERBIAN TRUTH

Resume
The paper analyzes the origin of the Yugoslav idea and its development from 1918 to 1992. The second part points to the six reasons
against and three for the Serbian acceptance of Yugoslavia. The losing
Serbian experience in the Yugoslav state is also being considered. The
second part analyzes the return of Serbia to its statehood. The policy of
interrupting the inequality of Serbs in Yugoslavia had support in most of
the Serbian intellectually public. The Serbian truth about the position of
the Serbian people in the SFRY did not want to accept any republican and
national elite of other nations. In intellectual circles Dobrica Cosic was
the leader of the idea of Yugoslavia as a Serbian mistake, and Slobodan
Milosevic took over the political regime in 1987.
Keywords: “Yugoslav misconception”, Serbs, Yugoslav state, Serbian
state.12
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КРАТАК ПРЕГЛЕД УЛОГЕ
РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ У
НАРУШАВАЊУ СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ
И РАЗБИЈАЊУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
ДРЖАВНОСТИ
Сажетак
Рад /на основу неких карактеристичних примера/ приказује
како је Римокатоличка црква (Ватикан), са спољним агресорима
и домаћим помагачима – посебно Црквом у Хрвата, хрватским
правашима и њиховим дериватима – ковала планове, нарушавала,
угрожавала и/или разбијала, привремено или трајно: 1. државност
Краљевине Србије и Краљевине Црне Горе; 2. државност Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца/Југославије, социјалистичке Југославије
и Савезне Републике Југославије; 3. државност Републике Србије
на Косову и Метохији и државност Републике Српске.
Кључне речи: Србија, Црна Гора, Српска, Југославија,
државност, Ватикан, Римокатоличка црква, Црква у Хрвата.

1. УВОД
Ватикан је противник српске и југословенске државности.1
С нелагодом је гледао на територијално проширење Краљевине
Србије у Балканским ратовима (1912–1913); радио је на томе да
Аустро-Угарска збрише Краљевину Србију (1914–1918); деловао
1
Указујем и на рад Слободана Вуковића, „Улога Ватикана у разбијању Југославије“,
Социолошки преглед, Српско социолошко друштво, Београд, бр. 3/2004, стр. 423-443, сличне
али не и истоветне теме.
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је да спречи југословенско уједињење после Првог светског рата
(1918);2 залагао се за разбијање Краљевине Југославије (1941),3
предњачио је у разградњи социјалистичке Југославије и војном
кажњавању Срба (1991–1995),4 био је за укидање Републике Српске
(2005),5 подржао је сецесију Црне Горе из заједничке државе са
Србијом (2006).6
Да би се притисак на српски простор могао остварити,
било је потребно створити модел. На челу је, у сваком случају,
Ватикан који додељује улоге. Жарко Видовић је сматрао да је у
том смислу деловање „панонског римокатоличанства“ – троугла
Беч–Будимпешта–Загреб, који чине Немци (Аустријанци), Мађари и
Хрвати – против Срба.7 Међутим, извесно је усмеравање и „јадранског
римокатоличанства“ против Срба, преко кога делује прво Венеција,
па потом Рим, Беч и Загреб. На крају је, по хрватском правашу
Милану Шуфлају, требало да буде повезан „католички насип“ између
Конавала у данашњој Хрватској и Мирдита у Албанији.8
Тај „насип“ је геополитички спојен уласком Црне Горе у
НАТО (2017). Преобликовање српске државности Црне Горе у сушту
супротност,9 кулминирало је саопштењем црногорског председника
Мила Ђукановића из децембра 2018. како је потребно изградити
„црногорски домовински идентитет“10 чиме је направљен још један
искорак ка вези са „хрватским домовинским идентитетом“. Где
год се наруши српска државност – а она је у Црној Гори уклоњена
одлукама владајуће конвертитске елите и владајућих националних
мањина – тај простор постаје отворени terra missionis.
2 Драгољуб Р. Живојиновић, Ватикан, Србија и стварање југословенске државе 1914–1920,
Службени лист СР Југославије, Београд, 1995, стр. 267-269.
3 Ani Lakroa Riz, Vatikan, Evropa i Rajh od Prvog svetskog rata do Hladnog rata, Službeni
glasnik, Beograd, 2006, str. 432-433.
4 Thomas Patrick Melady, Veleposlanikova priča. Sjedinjene Američke Države i Vatikan u svjetskoj
politici, Hrvatska sveučilišna naklada–Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 1997, str. 158-170.
5 „BiH - izvor nestabilnosti i prijetnja miru, ili buduća članica EU-a“, Katolička tiskovna agеncija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, 29. 10. 2005.
6 „Katolički biskupi poručili da će se ovog Uskrsa moliti na poseban način“, PCNEN, 16. 4.
2006.
7 Архивска документација. Личне белешке. Милош Ковић ми је 2017. саопштио став Жарка
Видовића да Ватикан додељује улоге римокатоличким народима против православних народа
у складу са геополитичким спонама, али и сличним карактеролошким особинама нападача
и нападнутог.
8 Milan Šufflay, Izabrani politički spisi, Matica hrvatska, Zagreb, 2000, str. 240-243.
9 Александар Раковић, „Отцепљење Црне Горе (2006): новостечена, а не обновљена
државност“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2018,
str. 195-210.
10 Predsjednik Đukanović uputio čestitku Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore“, Predsjednik.me, 18. 12. 2018.
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2. УЛОГА У НАРУШАВАЊУ ДРЖАВНОСТИ
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ
Бискуп Штросмајер је 1883. наглашавао улогу коју Хрвати
треба да добију ради превођења јужнословенских народа у
римокатоличку веру. Нагласио је да Хрвати треба „да буду квасац
у руци Бога и Свете Апостолске Столице који ће, тијеком времена
прожети тијесто јужних Славена те их привести јединству Свете
католичке Цркве“. Црна Гора је, према Штросмајеровим намерама,
требало да буде почетка тачка за превођење православних Срба у
римокатоличку веру.11
Српски лист из Задра писао је 1887. како херцеговачки
римокатолици, најпре под утицајем мостарског бискупа, све више
примају хрватско име. Ти „новокови Хрвати“ притом „најпослије
обећавају освојити Црну Гору“.12 Интересантан је и осврт загребачког
Србобрана, гласила Српске самосталне странке на писање загребачке
Хрватске домовине, новина Странке права. Србобран је у мају 1899.
оштро реаговао против правашких идеја да Велику Хрватску треба да
чине Срем, Славонија, Хрватска, Далмација, Босна и Херцеговина,
Крањска, Истра и Црна Гора.13
Кад је схватио да његова идеја „босанске нације“ нема
проходност, аустроугарски окупациони управитељ у Босни и
Херцеговини Бенјамин Калај је 1902. написао да би се великохрватска
хегемонија над јужнословенским простором могла успоставити
под Аустро-Угарском, те да би та Велика Хрватска, поред Босне и
Херцеговине, могла да обухвати Србију, Црну Гору и Стару Србију.14
Српска државност, дакле, не би требало да постоји.
Прва аустроугарска кампања на Краљевину Србију у лето
1914. била је посебно окрутна и представљала је увертиру за геноцид
над Србима у каснијој Независној Држави Хрватској. Шабачки
гласник је писао да су Турци у Србији били „верски толерантнији,
од католичке, у већини Аустроугарске војске“.15 Аустроугарске снаге
су 2. децембра 1914. на кратко заузеле српску престоницу. Према
11 Василије Ђ. Крестић, Бискуп Штросмајер у светлу нових извора, Прометеј, Нови Сад,
2001, стр. 12-13.
12 „Хрвати у Херцеговини“, Српски лист, 11 (23). 2. 1887. Прештампано у: Унија: политика
Римокатоличке цркве према православним Словенима, приредио Зоран Милошевић, Институт
за политичке студије, Београд, 2005, стр. 174-176.
13 „Велика Хрватска“, Србобран, 8. (20.) 5. 1899.
14 Томислав Краљачић, Калајев режим у Босни и Херцеговини 1882–1903, Катена мунди,
Београд, 2017, 309-310.
15 „О иконостасу“, Шабачки гласник, 2-3. 9. 1931.
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Анрију Барбију, у римокатоличкој цркви у Београду служена је миса
на којој су аустроугарски официри положили заклетву „да ће се сви
од реда пре убити него што ће напустити Београд“.16
У деловима Краљевине Србије које је крајем 1915. запосео
аустроугарски окупатор, успостављена је настава по аустроугарском
моделу и укинута је ћирилица. Ђаци су српски језик морали да пишу
латиницом, нови уџбеници су такође штампани латиницом или су
допремани стари аустроугарски латинични уџбеници за српску и
хрватску децу. Наставни кадар у основним школама прво су чинили
готово у потпуности аустроугарски подофицири.17 Аустроугарску
окупациону администрацију саставили су углавном Мађари и
правашки оријентисани Хрвати у франковачком руху.18 Окупатор
је на хрватском језику, латиницом, од 15. децембра 1915. до 29. јуна
1918. издавао Београдске новине.19
Лазар Рашовић, пуковник црногорске војске, пише како је
аустроугарски окупатор почетком 1916. кренуо у рашчишћавање
српства и у Црној Гори: „Ово истичемо нарочито, јер су из Босне
и Хрватске нарочито за тај посао бирани франковачки елементи.
Ћирилица је потпуно укинута, уџбеници у народним школама
уништени, а створени су нови уџбеници, који ничега српског у
себи нијесу имали. Име Србин се није смјело употријебити, већ
само ‘Хрват’, ‘хрватски’ и т. д“.20
Основ за ову хрватизацију Србије такође су поставили
правашки идеолози, хрватски шовинисти, одани идејама Анте
Старчевића. Ђуро Стјепан Дежелић је 1879. писао о средњовековној
етничкој граници Хрвата и Бугара на Тимоку, Морави и доњем
Дунаву.21 Стога не треба да чуди што је главно гласило Странке
права у Далмацији Хрватска круна објавило 1. децембра 1915. да
су „у доба хрватских краљева Бугарска и Хрватска били сусједи“, а
„овим ратом то се опет у некој новој форми понавља“.22
16 Анри Барби, Са српском војском, Дечје новине, Горњи Милановац, 1986, стр. 318-319.
17 Андреј Митровић, Србија у Првом светском рату, Српска књижевна задруга, Београд,
1984, стр. 387-389.
18 Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у Новом веку
(1492–1992), Завод за уџбенике, Београд, 2008, стр. 360.
19 Александар Раковић, Југословени и Ирска револуција, Службени гласник, Београд, 2009,
стр. 33.
20 Лазар Рашовић, Црна Гора у европском рату, Штампарија Босанске Поште, Сарајево,
1919, стр. 53.
21 Gjuro Stjepan Deželić, Hrvatska narodnost iliti duša hrvatskoga naroda, Tiskom Lavoslava
Hartmana i družbe, Zagreb, 1879, str. 178-190.
22 „Kako u doba hrvatske neovisnosti“, Hrvatska kruna, 1. 12. 1915.
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Међутим, Краљевина Србија је 1918. до ногу потукла АустроУгарску и померила државну границу из Шапца шесто километара
на запад, на Алпе. Аустро-Угарска је престала да постоји.

3. УЛОГА У РАЗБИЈАЊУ ДРЖАВНОСТИ
КРАЉЕВИНЕ СХС/ЈУГОСЛАВИЈЕ
И након слома великохрватске идеје – испољене кроз
аустроугарски оквир – ни у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/
Југославији, клерикалне и правашке струје нису мировале. Хрвати су
се бацили на ровитог краља Николу после његовог свргавања с трона
Црне Горе (1918). Иво Франк се повезао с Николом и црногорским
сепаратистима у емиграцији како би заједно са Албанцима и
Мађарима радили на разбијању Краљевине СХС.23
Иво Пилар је у експозеу писаном 1928. казао да није време
за излазак Хрвата из Краљевине СХС јер су Срби још снажни, а
Хрвати се нису „оправили од слома 1914–1918“. Он пише да су
Хрватска, Славонија и Далмација као „раскречена кобасица“, да
„ови раскречени Кракови постају одрживи и Хрватска за самостални
живот способна, тек оним часом, када може добити не само цијелу
Босну, него и најмање данашњу Црну Гору, њекадашњу Црвену
Хрватску“, с тим би ишли и „већи дио Сријема и Бока Которска,
заједно и са најјужнијом Далмацијом“, а „требало би добити
некадању бановину Мачву“.24
Пилар у том експозеу препоручује „велики обрачун са
Србима“ за онај моменат када фашистичка Италија више не буде
у могућности да са запада угрожава Хрватe.25 С тим у вези фратар
Крунослав Драгановић објавио је у Риму 1937. књигу на немачком
језику под насловом Massenübertritte von Katholiken zur Orthodoxie im
kroatischen Sprachgebiet zur Zeit der Türkenschaft (Масовни прелазак
католика на православље у хрватским говорним подручјима за
вријеме турске владавине). Драгановић у тој књизи ствара оквир
за обрачун са Србима западно од Дрине као вид реваншизма за
тобожње „поправослављивање хрватских простора“.26
Чим је разбијена Краљевина Југославија и установљена
23 Stjepan Matković, „Prilozi za politički životopis Ive Franka i evoluciju pravaštva“, Časopis
za suvremenu povijest, Hrvatski institute za povijest, Zagreb, br. 3/2008, str. 1076-1078.
24 Ivo Pilar, „Exposé glede pitanja izlaska Hrvata iz Kraljevine S.H.S.“, Pilar: časopis za društvene
i humanističke studije, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, br. 9/2010, str. 104-105.
25 Исто, 108-109.
26 Krunoslav Draganović, Masovni prijelazi katolika na pravoslavlje hrvatskog govornog područja
u vrijeme vladavine Turaka, Biskupski ordinarijat, Mostar, 1991, str. 25, 121.
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усташка држава (10. април 1941), започет је геноцид над Србима,
Јеврејима и Ромима. Амерички историчар Бери Литучи – који је
писао о повезаности Ватикана с тим геноцидом – о Независној
Држави Хрватској (НДХ) наглашава: „У њеној идеологији, хрватски
фашизам комбинован са екстремним римокатоличким фанатизмом,
нацистичком еугеником и хрватским шовинизмом, створио је
вероватно најпсихотичнији политички покрет свих времена“.27
Усташки идеолог Миле Будак је сковао план да трећину Срба
треба превести у римокатоличку веру, трећину побити, а трећину
протерати у Србију.28
С тим у вези, Никола Рушиновић, усташки „изванредни
опуномоћеник“ у Ватикану, записао је 6. марта 1942. ток свог
дијалога са кардиналом Еженом Тисераном, секретаром Свете
Конгрегације за Источну цркву, управо о Драгановићевој књизи и
усташком оправдавању „питања обраћеника“ у НДХ. Рушиновић
каже: „Ну, кад сам тврдио, да је једноћ Хрватска, као и Црна Гора
била католичка, и да су доласком Османлија почели православци
инфилтрирати чисте хрватске крајеве, па су под насиљима најгоре
врсти многи католици оставили своју вјеру и прешли дијелом на
ислам, а дијелом на православље, он се томе успротивио и каже да
је то за њега ново. Он, да позна добро повијест кршћанства, али да
није било случаја, гдје су католици латинског обреда прелазили на
православље“.29
У екстремној хрватској правашко-франковачко-усташкој
идеологији, наиме, постоји фикција да је Српска православна црква
поправославила Хрвате у Босни и Херцеговини и Црној Гори и
наметнула им српско име. Стога је важна понуда коју је 1908. изнео
Васо Глушац, после опсежног проучавања старих писаних споменика
у Босни и Херцеговини, да би дао оба ока ако неко покаже да је
тамо било хрватског имена пре аустроугарске окупације јер су се и
тамошњи римокатолици изјашњавали као Срби. Глушац наглашава
да хрватско име тек од 1878. стиже у Босну и Херцеговину.30
27 Barry Lituchy, “The Vatican’s Complicity in Genocide in Fascist Croatia: The Suppressed
Chapter of Holocaust History”, The Internet Anti-Fascist, 20. 5. 1998, Vol. 2, Number 31 (#115),

Интернет, http://www.ainfos.ca/98/may/ainfos00292.html. Приступљено 30.
децембра 2018.
28 Paul Mojzes, “The Genocidal Twentieth Century in the Balkans”, Confronting Genocide:
Judaism, Christianity, Islam, edited by Steven L. Jacobs, Lexington Books, Lanham, 2009, p. 158.
29 Tajni dokumenti o odnosima Vatikana i ustaške „NDH“, Biblioteka društva novinara Hrvatske,
Zagreb, 1952, str. 117.
30 Влатко Богићевић, Босна и Херцеговина српске су земље по крви и језику, Издање
штампарија „Народа“, Мостар, 1908, стр. 27.
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Хрвати, такође, никако нису могли да прихвате да је Црна Гора
историјска држава српског народа исто колико и Србија. С тим у вези,
Анте Павелић је 1927. казао да Хрвати чекају прилику да подупру
независност Црне Горе. Иво Франк и Павелић су сматрали да би
питање источног Јадрана требало би решити договором „Хрвата,
Црногораца и Албанаца“ са Италијом.31
Када је реч о превођењу Срба у римокатоличку веру, ево шта
је о томе 1934. записао Алојзије Степинац, пошто је именован за
надбискупа-коадјутора загребачком надбискупу, у првој књизи свог
Дневника, под датумом 3. и 4. јул 1934. на страни 21: „Да је већа
слобода и довољно радника [римокатоличких свештеника] Србија
би била за 20 година католичка“. У том дневнику Степинац је поред
осталог писао „да су Срби и Хрвати два свијета, која се никад неће
ујединити, док је једнога од њих на животу“ (књига четврта, 27.
март 1941) и да је православље „највеће проклетство Европе“ (књига
четврта, 28. март 1941).32 Степинац је био поглавар Цркве у Хрвата
за време НДХ и за ту творевину и њеног поглавника – самим тим
и њене тековине – молио се од првог до последњег дана постојања
усташке државе.

4. УЛОГА У РАЗБИЈАЊУ ДРЖАВНОСТИ
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Што се тиче социјалистичке Југославије, према истраживањима
Дарка Худелиста, погрешно је тумачење да се од Масовног покрета
иза кога је стајао Савез комуниста Хрватске (1970–1971) до
ступања на политичку сцену Фрање Туђмана и оснивања Хрватске
демократске заједнице (1989) није радило ништа на хомогенизацији
Хрвата. Римокатоличка црква у Хрватској је 1971. установила да и у
социјалистичком окружењу има капацитета да организује масовне
скупове. Бискупска конференција Југославије је 1975. донела одлуку
да се низом манифестација обележи „Тринаест стољећа кршћанства
у Хрвата“. Тако је 1976. верски скуп у Солину (Далмација) окупио
око 100.000 људи, скуп у Бискупији код Книна у Крајини 40.000 људи
(1978), „народно ходочашће“ у Рим на челу с надбискупом Фрањом
Кухарићем где је папа Јован Павле II служио прву мису на хрватском
језику у цркви Светог Петра у Ватикану (1979), окупљање у Нину
(Далмација) пред 200.000 људи (1979), ходочашћа после указивања
Госпе у Међугорју (1981) сливала су стотине хиљада људи у овај
део западне Херцеговине, а 1984. у Марији Бистрици (Загорје) било
31
32

Bogdan Krizman, Pavelić i ustaše, Globus, Zagreb, 1978, str. 12-15.
Tajni dokumenti o odnosima Vatikana i ustaške „NDH“, str. 23-24.
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је присутно чак око 400.000 људи.33
Римокатоличка црква никада није скидала око са Црне Горе, а
интензивирала је акцију пред рушење Његошеве капеле на Ловћену
(1972). Митрополиту црногорско-приморском Данилу Дајковићу 28.
децембра 1969. писмо је упутио извесни „Франциско Паловинети“
који се представио као папин специјални изасланик. Упознао је
митрополита да папа подржава уклањање Његошеве капеле и с тим
у вези о Црногорцима нагласио: „Свима је јасно да садашњи народ
нема више ништа заједничко са некадашњим народом оријентисаним
великосрпском идеологијом која је злоупотријебила овај народ, који
ето може се рећи потпуно изумире. Нови народ са новим навикама и
новим животом је народ будућности и нових прегнућа, па је вољан
Св. Отац Папа да овај народ свесрдно помогне и да га поврати у
праву Христову вјеру зашто је вољан и да уложи велика средства.“34
Мате Мештровић, син Ивана Мештровића, каже да је питао
свог оца због чега му је толико важно да подигне маузолеј на Ловћену
уместо Његошеве капеле, а отац му је одговорио да је то због тога
„да се уздигне свијест црногорског народа, самосвијест, важност
својега идентитета“.35 И код Ивана Мештровића било је – писао је
Јурај Деметровић – франковачких нити.36 С тим у вези, када се узму
у обзир догађаји око рушења Његошеве капеле, не треба да чуди
што су на окупљању римокатолика у Херцег Новом и Котору 1977.
римокатолички свештеници саопштили кардиналу Фрањи Шеперу
да је у Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској „Православна
црква ‘у одумирању’ и стичу се могућности за ‘повратак одијељених
источњака у Католичко јединство’“.37
Томас Патрик Милејди, који на почетку југословенске кризе
био амерички амбасадор у Ватикану, пише у мемоарима да је крајем
1991. „Света Столица дјелатно водила кампању за признавање
нових држава“ Хрватске и Словеније. Кардинал Анђело Содано
је 26. новембра 1991. позвао на састанак амбасадоре Сједињених
Америчких Држава, Велике Британије, Франуске, Белгије, Италије,
Немачке и Аустрије и позвао владе ових држава да „у року од
мјесец дана“ признају независност Хрватске и Словеније. Према
33 „Како је Госпа срушила СФРЈ“, НИН, 25. 9. 2008.
34 Архивска документација, Факсимили писма Франциска Паловинетија митрополиту
црногорско-приморском Данилу Дајковићу од 28. 12. 1969. у поседу оца Момчила Кривокапића,
објављени на сајту IN4S.net.
35 Интервју Мате Мештровића у емисији „Жива истина“, ТВ Прва Црне Горе, 22. 10. 2017.
36 Ivan Meštrović, Uspomene na političke ljude i događaje, Knjižnica hrvatske revije, Buenos
Aires, 1961, str. 156.
37 Архива Савезног министарства вера, Записник са Осме седнице Комисије за односе с
верским заједницама Савезног извршног већа, 25. 7. 1977.

166

Александар Раковић

КРАТАК ПРЕГЛЕД УЛОГЕ РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ...

Милејдију, Сједињене Америчке Државе су тада подржавале
опстанак Југославије али је Ватикан већ с Немачком, Аустријом и
Италијом усагласио да ове државе признају хрватску и словеначку
независност. Ватикан је признао независност Хрватске и Словеније
13. јануара 1992. а пошто су сецесију ових бивших југословенских
република подржавале Римокатоличка црква и протестантске цркве
у Сједињеним Америчким Државама, потом се и америчка влада
одлучила да призна независност Хрватске, Словеније и Босне и
Херцеговине (7. април 1992).38
Ватикан је за Грађански рат у Југославији (1991–1995) кривио
Србе. После сусрета апостолског нунција у Босни и Херцеговини
монсињор Франческа Монтеризија у јулу 1995. с представницима
власти Републике Српске, у Ватикану је саопштено: „Током ових
сусрета папски представник је позвао Србе из Босне (који су
покренули сукоб) да прихвате постављене услове ради обуставе
рата, а потом и мир“.39

5. УЛОГА У РАЗБИЈАЊУ ДРЖАВНОСТИ СР
ЈУГОСЛАВИЈЕ, НАРУШАВАЊУ ДРЖАВНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И УГРОЖАВАЊУ
ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Исто тако, Ватикан није био против агресије НАТО на СР
Југославију. Надбискуп Жан Луи Пјер Туран је у мају 1999. о томе
казао: „Света столица не осуђује саму операцију (спроведену
од стране НАТО-а) која се одвија на територији Југославије“ јер
„се она може схватити као израз права па чак и дужности да се
интервенише“ будући да „ни једна земља данас не може се сакрити
иза вела националног суверенитета са циљем да се на груб начин
константно крше људска права, као што се то показало на Косову“.40
Ватикан није признао једнострано проглашену сецесију
албанских сепаратиста на Косову и Метохији из 2008. године, али
је наставио путем разумевања за разградњу овог српског простора,
најпре кроз деловање римокатоличке јерархије Албанаца.
Притом, постојале су вишедеценијске везе лидера косовских
Албанаца Ибрахима Ругове са Ватиканом. Албанци су и тим путем
откривали своје „римокатоличке корене“ и исказивали несувисле
претензије на српско-православно наслеђе. Ругова је 1995. изјавио:
38
39
40

Thomas Patrick Melady, нав. дело, str. 158-162.
Sveta stolica za mir na Balkanu, Apostolska nuncijatura, Beograd, 2004, str. 27.
Sveta stolica i kriza na Kosovu, Apostolska nuncijatura, Beograd, 2003, str. 63.

167

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.03/2018, година XIV. vol.33

стр. 159-174

„Манастири и цркве на Косову били су првобитно албански и
касније су их отели Срби који су уништили велики број албанских
католичких цркава“.41
Према римокатоличком свештенику дон Љушу Ђерђију,
Ругова је себе увек „културно и духовно“ сматрао хришћанином
али то није могао да објави будући да је био лидер Албанаца чију су
већину чинили муслимани. Ипак, Ругова је неколико дана пред смрт
(умро је 21. јануара 2006) примио у госте кардинала Анђела Сколу
из Венеције, покушао да клекне пред њим али услед изнемоглости
то није успео. Ругова је потом пољубио Сколин кардиналски
прстен и рекао „Чиним ово у знак поданства папи Јовану Павлу II
и папи Бенедикту XVI и косовском бискупу [Сопију] који је умро
пре неколико дана“. Дон Ђерђи тврди да је пред смрт исповедио
Ибрахима Ругову који је „предао своје патње Богу и Мајки Терези“.42
Интересантан је став призренског бискупа Римокатоличке
цркве Марка Сопија у књизи Guerre etniche: una fatalità? Un esempio
– Il Kosovo (у преводу Етнички ратови: фаталност? Један пример
– Косово) коју је 2001. на италијанском језику објавио Каритас из
Вићенце да су средњовековне „цркве које видимо на картама Косова
постојале и пре доласка Срба“, а „православне цркве које су скорије
грађене уништене су јер су представљале политичку моћ Срба“.43
Међу покретачима црногорског сепаратизма од СФР
Југославије и СР Југославије био је и дон Бранко Сбутега, жупник
жупе светог Еустахија у Доброти. Загребачки Јутарњи лист је 18.
маја 2006. о Сбутеги постхумно подвукао: „А управо су Хрвати још
од почетка деведесетих година окосница покрета за независност
Црне Горе, покојни дон Бранко Сбутега свакако је био један од
његових првака, лобист независности којему су се почетком овога
тједна у Котор из Подгорице и свих крајева Црне Горе дошли
посмртно поклонити бројни угледници и политички прваци“.44
Тројица римокатоличких бискупа у Црној Гори – Зеф Гаши,
Илија Јањић и Петар Перколић упутили су Васкршњу посланицу
у априлу 2006. којом су пред референдум подржали црногорски
сепаратизам. Казали су како ће се молити „за оно потребито
просвјетљење и памети и савјести грађана Црне Горе, како би
донијели исправну одлуку о својој будућности и будућности својега
41 „Албанско присвајање српског православног наслеђа на Косову и Метохији“,
Информативна служба Епархије рашко-призренске, 23. 10. 2003.
42 “Rugova died a Christian?”, Balkan Update, 28.01. 2006.
43 „Албанско присвајање српског православног наслеђа на Косову и Метохији“,
Информативна служба Епархије рашко-призренске, 23. октобар 2003.
44 „Bokokotorski Hrvati možda presudni za nezavisnost Crne Gore“, Jutarnji list, 18. 06. 2006.
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потомства“.45 Када је 21. маја 2006. увече објављено да присталице
сецесије имају већину на референдуму у Црној Гори, у то име су на
римокатоличким црквама звонила звона.
Међутим, ни то није све. Кардинал Винко Пуљић, врхбосански
надбискуп, упознао је јавност да је Бискупска конференција Босне и
Херцеговине 29. октобра 2005. упутила предлог (документ) за који је
добила подршку Ватикана: „Светој Столици послали смо приједлог,
а она се сложила с њим јер је тај приједлог на трагу начела о којима је
и Свети Отац говорио и говори“.46 Овим документом Римокатоличке
цркве, којим је тражено друштвено-правно преуређење Босне и
Херцеговине, предложено је укидање оба ентитета: Републике
Српске и Федерације Босне и Херцеговине.47 Пуљић је касније
признао да је инспирацију за унутрашњу прекомпозицију Босне
и Херцеговине имао у аустроугарској административној подели
окупиране покрајине. Био је и 2014. разочаран што је предлог
Бискупске конференције Босне и Херцеговине из октобра 2005.
пропао јер га нико није прихватио.48 Чак ни политички прваци
босанско-херцеговачких Хрвата.

6. ЗАКЉУЧАК
Римокатоличка црква ће извесно наставити да игра улогу у
разградњи српског идентитета (расрбљавању), разбијању српског
простора и нарушавању српске државности Републике Србије и
Републике Српске.49 Ту улогу је успешно одиграла у разбијању сваке
Југославије. А српска и југословенска државност су једно те исто.
Наиме, Краљевина Србија и Краљевина Црна Гора су своју српску
државност 1918. уздигле у југословенску државност, а с разбијањем
социјалистичке Југославије та државност се кроз СР Југославију
вратила у оквир српске државности. Црна Гора, на чијем су челу
садашње ковертитске власти, одрекла се српске државности, не
без утицаја споља у ком је улогу одиграла и Римокатоличка црква.
С друге стране, Република Српска је, као држава српског
45 „Katolički biskupi poručili da će se ovog Uskrsa moliti na poseban način“, PCNEN, 16. 04.
2006.
46 „Vatikan podržao naš prijedlog - BiH s četiri regije“, Večernji list, 23. 11. 2005.
47 „BiH - izvor nestabilnosti i prijetnja miru, ili buduća članica EU-a“, Katolička tiskovna agеncija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, 29. 10. 2005.
48 „Vinko Puljić: Ponudili smo rješenje koje bi BiH donijelo napredak, ali niko na to nije reagovao“, Oslobođenje, 3. 5. 2014.
49 О томе видеи и у: Александар Раковић, Срби и религијски интервенционизам 1991–2015:
Политички аспекти верских изазова српској држави и цркви после распада Југославије,
Хришћански културни центар, Београд, 2015.
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народа који је створио југословенску државу, такође успоставила
континуитет са старијом српском државношћу која је била оличена
у Краљевини Србији и Краљевини Црној Гори. Стога се српска
државност данас једнако оличава и кроз Републику Србију и кроз
Републику Српску. Остаје да се види да ли ће нека будућа власт у
Црној Гори вратити њену српску државност.
Ватикан ће остати противник сваке српске државности. Срби
треба да покажу да су томе дорасли и да на то могу имати одговор.
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КРАТАК ПРЕГЛЕД УЛОГЕ РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ...

Aleksandar Rakovic

SHORT REVIEW OF ROLE
OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH
IN VIOLATION OF THE SERB STATEHOOD
AND ELIMINATION OF THE YUGOSLAV
STATEHOOD
Resume
Vatican is the opponent of Serbian and Yugoslav statehood. It
viewed with discomfort territorial expansion of the Kingdom of Serbia
in the Balkan Wars (1912–1913), it supported Austria-Hungary to wipe
out the Kingdom of Serbia (1914–1918), it acted to prevent Yugoslav unification after the First World War (1918), it was engaged for elimination
of the Kingdom of Yugoslavia (1941), it lead the way to dissolution of
socialist Yugoslavia and military punishment of the Serbs (1991–1995).
Through the Church of Croats in the Independent State of Croatia
(NDH) important factors in Roman Catholicism supported genocide and
ethnic cleansing of Serbs, Jews and Roma. Through the Church of Croats
in the Socialist Republic of Croatia, it supported political homogenization of Croats that lead to break-up of socialist Yugoslavia. Through
the Church of Croats in Bosnia–Herzegovina it proposed cancellation
of the Republic of Srpska (2005), through Roman Catholic Church in
Montenegro it supported secession of Montenegro from joint state with
Serbia – the Federal Republic of Yugoslavia (2006).
Although Vatican didn’t recognize unilaterally proclaimed independence of Albanian separatists in southern Serbian province of Kosovo
and Metohija, Roman Catholic hierarchy in the province strongly advocates Albanian pretensions on Serbian Orthodox medieval churches and
monasteries.
Roman Catholic Church attacks on the Serbian and Yugoslav
statehood go hand in hand with deserbization: through Austria-Hungary’s
occupation of the Kingdom of Serbia and the Kingdom of Montenegro
(1915–1918), through Nazi puppet Independent State of Croatia (1941–
1945), through official policy of Montenegrin ruling elite finally named
in December 2017 by its president as “Montenegrin Homeland Identity”
(Crnogorski domovinski identitet) what equals “Croatian Homeland
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Identity” (Hrvatski domovinski identitet).
Deserbization often goes with croatization, supported by Roman
Catholic clericals and followers of extreme ideas of the Party of Rights
(pravaši, rightists) and its derivatives of frankists (frankovci) and ustashas (ustaše).
Vatican will continue to play its role against the statehood of the
Republic of Serbia and the Republic of Srpska.
Keywords: Serbia, Montenegro, Republic of Srpska, Yugoslavia, Statehood, Vatican, Roman Catholic Church, Church of Croats.50

* Овај рад је примљен 10.12.2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11.01.2019. године
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Факултет за дипломатију и безбедност

НЕДОСТАТАК НАЦИОНАЛНЕ
СТРАТЕГИЈЕ – ВАЖАН УЗРОК
КРЕТАЊА СРБИЈЕ ИЗМЕЂУ СТАТУСА
САМОСТАЛНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ДРЖАВЕ
Сажетак
Предмет анализе овог рада јесте довођења у корелацију
недостатка националне стратегије и кретања Србије између
статуса самосталне и заједничке државе. Циљ истраживања
јесте да се, на основу искустава у протеклих сто година схвати да
је за доношење кључних одлука од национлног значаја веома важно
да постоји јасна визија, национална стратегија или програм. Поред
уобичајених метода, као што су анализа, синтеза и историјски
метод, у овом раду примењен је и постулативни приступ, тј.
покушај да се претпостави како би се неки процес одвијао да је
постојала национална стратегија. Истраживање је показало да
Србија у читавом двадесетом веку није имала усаглашени “кровни“
документ који би показивао како треба да се заузимају ставови и
доносе одлуке по најважнијим питањима од националног значаја. У
закључку би се могло нагласити да је и ово време бременито многим
ускушењима, пре свега у вези Косова и Метохије, па би утемељење
националне стратегије било од велике помоћи онима који доносе
одлуке о томе како решавати ово и друга најважнија питања, која
имају суштински национални значај.
Кључне речи: Србија, Велики рат, самостална држава, заједничка
држава, визија, национална стратегија, национални
програм.
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УВОД
У јавности је током 2018. године било доста различитих
оцена о уласку Србије у заједничку државу после велике победе у
Великом рату 1914-1918. Најчешће су доминирала два приступа.
Први је својеврсни историјски детерминизам, који подразумева да је
све што се догодило било резултат нужног исхода процеса који су се
одвијали. Други приступ је критички, који подразумева указивање
на неке добре, али и неповољне последице одлуке о уласку Србије
у заједничку државу.
Сама чињеница што се заједничка држава два пута распадала
(1941. и 1992. године) и трећи пут - 2006. године, коначно престала
да постоји, показује да је такав пројекат био неуспешан. Сада је лако
донети такав закључак, јер се много тога лошег по српски народ већ
догодило. Треба претпоставити да су сви они са српске стране, који
су учествовали у доношењу такве одлуке, имали добре намере према
српском народу у целини, па и шире, према Јужним Словенима.
Као прилог анализи добрих и лоших страна донетих одлука о
формирању заједничке државе, било би целисходно да се размотри
још једна тема, а то је: „Недостатак националне стратегије – важан
узрок кретања Србије између статуса самосталне и заједничке
државе“. Ова тема ће се обрадити кроз следеће целине: (1)
Могућности и неки разлози избора државног престројавања Србије
после Великог рата; (2) Национална стратегије – важан документ
за доношење одлука од кључног значаја: и (3) Искуства и поуке за
савремено доба.

1. МОГУЋНОСТИ И НЕКИ РАЗЛОЗИ ИЗБОРА
ДРЖАВНОГ ПРЕСТРОЈАВАЊА СРБИЈЕ ПОСЛЕ
ВЕЛИКОГ РАТА
При крају Великог рата, када је већ било јасно да се АустроУгарска распада, а Србија добија статус земље победнице, у суштини,
постојало је више могућности избора државног престројавања,
а изабрано је стварање Краљевства (Краљевине) Срба, Хрвата и
Словенаца.
У вези с тим, Чедомир Попов истиче: „Србија је у току Првог
светског рата, као чланица Велике Антанте, имала могућност избора
своје будуће историјске судбине у случају очекиване победе, до које је
и дошло. Прва могућност, којом се готово нико није задовољавао, била
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је одбрана и очување Србије у границама из 1913. Друга је била израз
њеног традиционалног (Гарашаниновог) програма – ослобађање и
уједињење око Србије свих српских земаља, којој су биле наклоњене
и њене велике савезнице. Трећа, најтежа и најнеизвеснија, било је
њено уједињење са свим другим југословенским земљама, за чије
би се ослобођење и уједињење у заједничку државу заложила свим
средствима, оружаним, дипломатским и пропагандним. Изабрала
је управо то - најтеже и најнесигурније.“1
Интересантан закључак о избору Србије износи Радош
Љушић, примећујући да је то «доба самосталности српске државе,
која се борила за српско, а остварила је несрећно југословенско
уједињење.»2
Милорад Екмечић анализира став савезника о будућој држави:
„Све су силе Антанте биле сагласне о неопходном минимуму
који Србија након рата треба да добије: Босна, Херцеговина, део
Македоније, део јужне Угарске и велики део или цела Далмација...
Стварање Велике Србије било је ближе циљевима великих сила, него
уједињење југословенске заједнице. Без Југославије би се лакше
односили према бугарским, румунским, грчким и италијанским
захтевима, а и судбина Аустро-Угарске би давала практичнија решења
у којима би свако могао лако бити задовољен малим уступцима.»3
Разматрање будућег статуса Србије није могло мимоићи
положај Аустро – Уграрске, па Момчило Суботић истиче: «У
вези са судбином Аустро-Угарске, српска влада је припремила
два решења: велико и мало. Велико решење обухватало је све
етнички југословенске крајеве Двојне монархије, а мало решење
садржавало је проширену Србију, ограничену на већинске српске
делове монархије.»4
Радош Љушић се критички осврће на изабрани модел државног
престројавања Србије: «Опредељењем за југословенску државу,
званична Србија се одрекла сопствене државности и могућности да
створи Велику Србију. Колико је тај потез био паметан, а уједињење
1918. користан чин, у историографији не постоји коначан суд. Распад
1
Чедомир Попов, Белика Србија: стварност и мит, четврто ииздање, Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2008, стр. 184/185.
2 Радош Љушић - Српска, великосрпска и југословенска државна политика Србије (18041918), Зборник Велика Србија - истине, заблуде, злоупотребе, Српска књижевна задруга,
Београд, 2003, стр. 287.
3 Милорад Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, т.2, Просвета, Београд, 1989, стр.
724-725.
4 Момчило Суботић, Право на самоопредељење и југословенски експеримент (Прва, друга,
трећа Југославија), Институт за политичке студије, Београд, 2004, стр. 20.
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Југославије показао би сву кратковидост српске политике у Првом
светском рату.»5
Ове и друге оцене имају основа у многим чињеницама,
међутим, ипак се поставља питање: зашто су се српски прваци
1918. године определили за пројекат који се показао као неуспешан?
Или још прецизније: који су кључни чиниоци утицали на тадашњу
елиту да неопрезно уђе у заједничку државу и тако девалвира свој
неспорни углед самосталне земље победнице у рату, која је имала
могућност да такав свој статус боље искористи?
С тим у вези, Чедомир Попов, указује: „Три су главна разлога
определила овакав избор. Први је тај што би само у таквој држави
свих Југословена (осим Бугара) и сви Срби могли да се нађу у једној
држави. Други је, што је током XIX, а нарочито почетком XX века,
широког маха у свим земљама будуће Југославије бучно истицано
и манифестовано уверење о етничком, језичком и националном
јединству југословенских народа. Трећи, али не најмање важан,
разлог био је реална бојазан Србије да би после распада Аустро
– Уграске, Италија могла да се појави као подстрекач и творац
католичке хрватско – словеначке државе, којој би (на основу веза са
Савојском династијом) била прикључена чак и Црна Гора.“6
Без обзира на то који је кључни разлог био за опредељење
за заједничку државу, последице су очигледне, а Радош Љушић то
формулише на следећи начин: „Нововековна српска држава престала
је да постоји, вољом краља Ослободиоца, регента Ујединитеља,
Народне скупштине и српске владе, али без посебног изјашњавања
Србијанаца...Наметнуто ратом, обављено релативно брзо, без
непосредног договора са народом, уједињење се показало највећим
српским нововековним државотворним промашајем.“7
Уз овакве оцене свакако иде и она коју је изнео Миломир
Степић: „Испоставиће се да је настанак јединствене јужнословенске
државе у геополитичком смислу за српски народ само значио
крај фазе спољне фрагментације српских земаља (међународним
границама) и почетак фазе унутрашње фрагментације српских
земаља (уз обилато учешће спољног фактора).“8
5 Радош Љушић - О Ћоровићевој књизи и идејама о Великој Србији, Поговор В.Ћоровић,
Велика Србија, Култура, Београд, 1990, стр. 116.
6
Чедомир Попов, Велика Србија, нав. дело, стр. 185.
7 Радош Љушић, Историја српске државности, књига II, Србија и Црна Гора – нововековне
српске државе, Српска академија наука и уметности, огранак у Новом Саду, „Беседа“ ,
издавачка установа Православне епархије Бачке и Друштво историчара Јужнобанатског и
Сремског округа, Нови Сад, 2001, стр. 245.
8
Миломир Степић, Српско питање геополитичко питање, Јантар група, Београд, 2004,
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И Душан Пророковић наглашава значај страног фактора за
формирање заједничке државе: „...Југославија је формирана као
држава одлуком западних сила. Кључни допринос формирању
Југославије дала је Велика Британија.“9
Ове и друге оцене о разлозима за опредељљење Србије за
заједничку државу крећу се од неповољних до афирмативних,
као што су: прво, мегаломанске амбиције престолонаследника
Александра Карађорђевића; друго, жеља да се окупи сав српски
народ у једну државу; треће, одлучујући утицај страних фактора,
са скривеном жељом да се умањи значај Србије; четврто, упорне
иницијативе неких словеначких и хрватских представника, како би
се извукле из пропадајуће Аустроугарске и направиле први корак ка
статусу самосталности; пето, једноставна утопијска логика многих,
да је боље живети у већој него у мањој држави; и шесто, недостатак
јасне визије или националне стратегије или програма.

2. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА – ВАЖАН
ДОКУМЕНТ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ОД
КЉУЧНОГ ЗНАЧАЈА
Одлуке о међународном положају и државно – правном
престројавању после критичног периода, какав је рат, показало се
то више пута, од кључног су значаја. На те одлуке утичу многи
историјски, геополитички, геостратегијски, економски, безбедносни,
етнички, религијски, културни и други чиниоци, који имају спољну
и унутрашњу димензију.
Познато је да се кључне одлуке могу доносити на основу
ситуационог реаговања, али је знатно боље када постоји на време,
стручно и детаљно осмишљен документ који указује како би требало
заузети ставове по неким суштинским питањима. Очигледно је, како
истиче Радош Љушић: „Србија је ушла у Први светски рат без јасног
политичког програма...“10
Да би се те одлуке донеле на прави начин, било је неопходно
да се, прво, изврши детаљна анализа стања и положаја државе,
као и друго, процена могућих догађања у будућности и то у
више варијанти. Такав приступ требало је да изнедри својеврсни
геополитички код, који би показао какве предности и квалитете
има Србија на крају рата, али и које опасности јој прете са стране
стр. 189.
9
Душан Пророковић, Геополитика Србије, Службени гласник, Београд, 2012, стр. 207.
10 Радош Љушић, Историја српске државности, књига II, нав. дело, стр. 240.
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окружења у ближој и даљој будућности. Оваква анализа и процена
могле су да помогну да се формира визија, национални програм
или национална стратегија, као кровни документ највишег значаја.11
Такав документ би требало да садржи јасне ставове по
најважнијим питањима, као што су: идентитет, националне вредности,
интереси и циљеви, јасни рачуни ко с чиме улази у заједничку државу
и како из ње излази, дефинисање друштва (пре свега демографије),
државе, односно, политичког система, спољнополитичких вектора,
затим, организација сектора безбедности и одбране, привреде,
образовања, здравства итд.
За ову прилику примерено је да се нагласе само три питања:
идентитет, националне вредности и структура заједничке државе.
Идентитет је веома битан конститутивни елемент сваке
државе, то је својеврсна легитимација, која даје одговор на
онтолошко питање – о чему се ради, односно, каква је та нова
државна творевима. У преамбули Устава Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца из 1921. године стоји: “Држава Срба, Хрвата и Словенаца
је уставна парламентарна и наследна монархија“. Слично стоји
и у Уставу Краљевине Југославије из 1931. године: „Краљевина
Југославија је наследна и уставна монархија“. У овом одређењу било
би добро и то да је наглашен и основ идентитета конститутивних
народа, као што је, на пример, словенство и хришћанство. Пошто
то све није урађено, показало се да словенство, односно, идеја
о „јединственом троплеменом народу“, није била довољна као
заједнички интегративни фактор, већ су различито цивилизацијско
обележје, пре свега религијска припадност, духовни и културни
модели са дезинтеграционим елементима, уз подршку неких страних
фактора, имали готово одлучујући утицај на проблеме па и распад
земље. Да је било детаљне анализе и националне стратегије, посебно
би се потврдило да су, на пример, између Срба и Хрвата, сасвим
различити културни модели, колективна сећања, па и митови, што
је могло сугерисати закључак да таква заједница нема сигурну
перспекгтиву. У том смислу, била би неопходна детаљна научна
анализа о томе да ли је Србија имала све неопходне претпоставке
да буде својеврсни „Пијемонт“ јужнословенских народа.
Националне вредности те новостворене државе нису ни
11 Овакав документ се налази под различитим називима: национална стратегија, стратегија
државе, велика стратегија, општа стратегија, висока стратегија итд, Сада у Србији има око 160
стратегија, али нема кровне. Детаљније о националној стратегији: Бранко Крга, Стратегија
националне безбедности у теорији и пракси, Медија центар „Одбрана“, Београд, 2017, стр.
21/22; и Душан Вишњић, Стратегија државе као судбина нације, Министарство одбране,
Институт ратне вештине, Београд, 2005, стр. 37-113.
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биле дефинисане. Да је усаглашено, на пример, да је очување
територијалног интегритета те државе кључна вредност, из које
произилазе интереси и циљеви, организација и други елементи
који то треба да обезбеде, вероватно би то имало позитиван утицај
на односе у држави у међуратном периоду, па и на почетку Другог
светског рата.
Структура заједничке државе, односно, с чиме који народ
улази у државу и каква је њена територијална подела, такође није на
прави начин постављена. Да је Србија, на пример, јасно дефинисала
своју територију, а да су то учиниле и друге територије, пре свега
оно што се тада сматрало као Хрватска и Словенија, не би било
дилеме ко је шта унео у ту нову државну творевину, где су границе
и коме шта припада у случају распада. Уместо тога, Србија је чак
пристала да се и њено име изостави. Формирање 7 покрајина, па
33 области и на крају 9 бановина, показало се као неделотворно са
становишта очувања заједничке државе.
Када је у питању државно устројство у новом савезу, Србија
је имала већ нека искуства улазећи у Балкански савез 1912. године.
Поред тога, било је и више докумената која су се бавила питањима
територијалног устројства државе. Постојао је документ Начертаније
из 1844. године, који се везује за Илију Гарашанина, иако га он
сам није писао, већ су у томе учествовали Чех Франтишек Зах,
Пољак гроф Адам Чарторијски и Енглез Дејвид Уркварт. Међутим,
контроверзе око тог документа упућују на закључак да он и није
озбиљно третиран код тадашњњих српских лидера.12 Поред тога,
непосредно пре и у време Првог светског рата постојало је више
докумената, као што су: Лондонски споразум из маја 1913. године,
Нишка декларација из децембра 1914. године, Тајни Лондонски
споразум из априла 1915. године, затим, Мајска декларација из маја
1917. године, Крфска декларација из јула 1917. године, Женевска
декларација из новембра 1918. године, 14 тачака Вудро Вилсона,
ставови из појединих партија, истакнутих личности итд.13
Треба нагласити да су лидери Србије за улазак у заједничку
државу имали подршку и многих интелектуалаца, какав је био
Јован Цвијић, али је било и резерви, на пример, од стране војводе
Живојина Мишића, па и знатног дела становништва. Изгледа да се
расположење становништва није озбиљно узимало у обзир ни у
осталим крајевима, пре свега код католичког хрватског и словеначког
народа.
12 Детаљније: Радош Љушић, Књига о начертанију, Белетра, Београд, 2004.
13 Садржај ових докумената може се наћи у публикацијама разних аутора, енциклопедијама
и уџбеницима историје.
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Очигледно је да су на неуспех пројекта заједничке држве
утицали многи фактори, као што су: неадекватно постављене основе,
грешке у организацији и управљању државом, географски положај
земље,14 непримерени страни јавни и тајни утицаји итд. Поред тога,
може да се наведе и још један својеврсни ментални ефекат, који
подразумева да се за све окривљује већински народ (у Чехословачкој
то су били Чеси, а у СССР-у Руси). Тако су и Срби, уместо захвалности
за ослобођење и допринос победи, постали народ коме се приписују
разне неистине, упућују критике и тражи да се земља сама оптужи
за агресију на сопственој територији, за геноцид итд . То указује
да не треба попуштати на рачун нациионалних интереса, јер се,
по правилу, уместо захвалности, то третира као слабост земље,
која може да иницира само нове прохтеве према Србији. Разне
инсинуације на рачун Србије (агресија, етничко чишћење итд), наука
мора аргументовано да оспори, јер у противном, прети опасност да
се, полазећи од тих нетачних претпоставки, и у наредном периоду
доносе многе неповољне одлуке на штету наше земље и народа.
Можда би пројекат југословенства, односно, заједничке
државе, имао више шанси да су били повољнији међународни
услови. У неким преломним периодима доминирале су оне силе које
су се, по правилу стављале на страну противника Србије.15
Треба имати у виду и чињеницу да је Србија од 1912. до 1999.
године имала просечно сваких 17 година сукобе са великим силама,
какву судбину дефинитивно није имао ни један народ у Европи. То је
посебан проблем који такође захтева детаљно научно истраживање,
како би се дошло до одговора на питање: зашто је то тако, поготово
и због тога што, како видимо, на нашим просторима још ништа није
завршено у смислу територијалног престројавања.
На жалост, сада се види да није било јасне визије ни после
1945. године, када је Србија изгубила неке делове територије које
је 1918. године унела у заједничку државу. Било је разних дилема и
почетком 90-тих година,16 али и после 2000. године, када су, поред
Подгорице и многи из Београда прижељкивали распад државе са
Црном Гором, не схватајући да ће то имати негативан утицај на
статус Косова и Метохије.
14 Има доста основа за тврдњу да је Србија „на сред пута“, мада су и многе друге земље у
сличном положају. Међутим, за нашу земљу је карактеристично то да је сече граница поделе
хришћанства, ту је и подела договорена у Јалти итд.
15 Бивши амерички председник Клинтон је својевремено изјавио: „Проблем су и Милошевић
и Туђман, с тим што је Туђман наш проблем“.
16 У ратовима 90-их, које су иницирали сепаратисти, погинуло је око 120.000 људи, 2-3
милиона је расељено, готово у свим деловима бивше СФРЈ наступили су економски проблеми,
остало је нерешено десетина граничних спорова итд.
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Срединиом 1980-тих година појавио се Меморандум САНУ,
који је такође изазвао низ контроверзних оцена, мада су догађаји
убрзо после тога знатно превазишли и најнеповољније оцене стања
у земљи које су изнете у том документу.
Од средине 1990-тих година било је више иницијатива да се
приступи изради визије или националне стратегије, што није наишло
на разумевање и подршку највиших државних органа, тако да су ти
покушаји, до сада, били неуспешни.

3. ИСКУСТВА И ПОУКЕ ЗА САВРЕМЕНО ДОБА
Смисо расправе о завршетку Првог светског рата и ставарњу
заједничке државе Јужних Словена јесте да се укаже на најважнија
питања везана за тај догађај, а ако може, да се назначе и неке битно
нове чињенице, али исто тако, важно је да се из свега тога уоче
искуства и поуке за савремено доба. Искустава и поука има доста,
а најважније су:
Прво, рат и велика криза су критични периоди историје, у
којима држава и народ имају много проблема, али и могућности
да се оствари и нешто позитивно, поготово када се земља налази
у кругу победника. Државно престројавање, какво је било 1918.
године, изразито је тежак и сложени процес. Због тога је било
неопходно да се земља свестрано припреми за те промене и да се
формира сопствена визија, стратегија, или национални програм. У
разматрању значаја и односа националног, региионалног и глобалног
фактора, приоритет увек треба да имају национални интереси и
циљеви. У том смислу не треба пасивно чекати да неки страни
фактори понуде решење проблема који имају велики национални
значај, већ то треба да дефинише сама Србија. Наравно, боље је
ако би за то имала поузданог савезника или да се он барем назире,
као и подршку релевантних међународних фактора. Посебно треба
избегавати да се Србија нађе „на линији ватре“ сучељавања великих
сила на Балкану, где традиционално делују идеје атлантизма,
континентализма, евроазијства, неоосманизма, а у последње време
све очигледније је и кинеско присуство. Видело се да су ставови и
тих чинилаца подложни променама, што указује да постоји шанса
да они покажу веће разумевање и за интересе Србије, на чему би
требало да се ангажују и виђенији људи у српској дијаспори. Добар
пример за то је ангажовање Михајла Пупина у САД, када су се
утврђивале границе нове државе.
Друго, на више примера се показало да су територијалне
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промене стално отворен процес, што указује на нужност да очунање
територијалног интегритета представља у континуитету националну
вредност навишег нивоа. Истовремено, пракса је показала, да
територијално проширење може да има добру перспективу само
ако је засновано на правим основама историјским чињеницама,
етничким и цивилизацијским елементима, ако се земља стално
модернизује, те ако се може остваривати пуни суверенитет, заштита,
па и одбрана појединих простора.
Треће, евентуални улазак у нове савезе или интеграције не би
требало да буде резултат неке тренутне атмосфере, већ је неопходно
да се то свестрано сагледа, са јасном визијом које су добре али
и лоше стране тог просеца, као и то, какве се могу очекивати
последице по националне интересе у случају неуспеха. Полазећи
од тога, веома важно искуство показује да је прво требало у сваком
погледу уредити Србију као националну државу победницу у Првом
светском рату, па онда евентуално разговарати о ширем државном
оквиру. Показало се да само политички, економски и безбедносно
јака национална држава са јасним ставовима може да представља
фактор чији интереси ће се уважавати, али исто тако, јасно је да се
заслуге у рату могу девалвирати, ако изостане примерена политика
после рата.
Четврто, кључне одлуке о питањима од историјског и
националног значаја не може да доноси само дипломатија, или
персонално поједини лидер, већ је неопходан интегрални приступ, а
то значи да се ангажује политика, економија, елементи силе, култура,
наука итд. Ту је веома важно да се води рачуна и о томе да ли постоји
и каква је јавна свест наших грађана када су у питању национални
интереси. Из ове анализе произилази да руководство Србије није
најбоље реаговало у неким преломним периодима. И у ово време
Србија се суочена са великим проблемом очувања територијалног
интегритета, везано, пре свега, за ситуацију око Косова и Метохије.17
Чују се и идеје о међународној конференцији. И за ту опцију требло
би се добро припремити, преузети иницијативу у предлагању, не
само варијанти, већ и садржаја решења. Треба веровати да је уз
примерену активност, засновану на правим чињеницама, то и могуће
остварити.
17 О проблемима везаним за Косово и Метрохију има доста радова, а у контексту теме овог
рада могу се погледати: Радослав Гаћиновић, Отимање Косова и Метохије, НИЦ „Војска“,
Београд, 2004; Косовска криза – српске опције, Зборник радова, Академија за дипломатију и
безбедност, Београд, 2008; Миломир Степић, Косово иМетохија – посмодерни геополитички
експеримент, ИПС, Београд, 2012; и Геополитички и безбедносни аспекти могућих решења
статуса Косова и Метохије, Факултет за дипломагтију и безбедност, Београд, 2018.
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Пето, у целини, Србија не сме дозволити да се настави
негативан тренд угрожавања њених виталних интереса, кроз
испољавање нових изазова, ризика и претњи, јер би то могло да
има додатне реперкусије по националне интересе. Било би веома
неповољно да се за 10 – 20 година поново констатује да се Београд
није најбоље снашао ни у турбулентним променама која су сада
у току, унутар земље, али и у окружењу. Када пропадне један
систем вредности, као што се догодило почетком 1990-тих година
(социјализам, самоуправљање, несвстаност, братство-јединство...),
један од најбољих начина да се избегну грешке, јесте да се што
пре утемељи нови систем вредности, јер је за националне интересе
веома опсано ако у дужем временском периоду у том погледу влада
својеврсни вакум. Могућност да се то превазиђе јесте да се утврди
савремена национална стратегија или визија за што дужи период,
ако је могуће до средине, па и до краја 21. века, како би нашим
грађанима, али и страним факторима било јасно шта то Србија
хоће, које су то „црвене линије“, односно, на шта не пристаје, а
о чему може да разговара. Све то, наравно, није једноставно, и
нема гаранција да би постојање националне стратегије решило све
проблеме, али би, ако се такав документ не уради, могло да буде још
теже. 18 Добро је присетити се и пословице о томе да „узалуд журите
ако идете у погрешном правцу“. Србија није малолетна држава,
не треба да има комплекс у односу на било кога, јер располаже са
интелектуалним капацитетом да схвати где се налази, да осмисли
своју будућност и да избегне „погрешан правац“.
Да би се тако поступило, у значајној мери могу да послуже и
идеје које су се чуле на разним скуповима поводом обележавања
стогодишњице завршетка Првог светског рата и формирања
заједничке државе Јужних Словена.

18 Противник српских интереса већ неколико деценија – Албанци, имају идеју о националном
обједињавању већ више од стотину година, при чему су се смењивалиу политички системи,
од феудализма, фашизма, комунизма, па до демократије, а мењали су се и страни ментори, од
Турске, Аустро-Угарске, Италуије, Немачке, СССР-а, Кине, па до САД – а та основна идеја
о тзв. Великој Албанији је опстајала.
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Branko Krga

LACK OF NATIONAL STRATEGY IMPORTANT CAUSE OF SERBIA’S MOVING
BETWEEN STATUS OF INDEPENDENT AND
COMMON STATE
Resume
In the past hundred years, Serbia has gone through a difficult
journey, from the status of winner in the Great War with a significant
reputation worldwide, to the participation into three forms of the common
state (1918, 1945, 1992), and to the return to the status of an independent state (2006) with large problems and reduced reputation in the
world. These shifts brought some benefits to Serbia in terms of territorial expansion (1918), but also a considerable amount of unfavorable
circumstances, particularly from the point of huge human and material
losses. In the final phase of state formation, Serbia is faced with extremely large problems of preserving its territorial integrity and amortizing
the negative relationship of a significant part of the western countries.
There are several causes for such historical process and the misfortunes
of Serbia. In addition to the standard external and internal causes, the
analysis of historical facts has shown that in a numerous and crucial
decision-making moments about the state status, Serbia did not have a
defined vision, a national program, or national strategy, which making
an optimal decisions made more difficult. As more facts refer to the fact
that the borders changes in the Balkans have not been completed yet,
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and Serbia has a very big problem regarding Kosovo and Metohija, it
is imposed as a necessity to adopt a document that would fully define
what Serbia wants and can do, where are its “red lines “, i.e. what can
not accept and what ready to negotiate. This would greatly facilitate the
role and acting of the highest state officials in their effort to optimally
engage for the key national values and
 interests of Serbia.
Keywords: Serbia, Great War, independent state, common state, vision,
national strategy, national program.19

* Овај рад је примљен 14.12.2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11.01.2019. године.
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ЗАШТО ДРУГА ЈУГОСЛАВИЈА НИЈЕ
МОГЛА БИТИ СПАШЕНА И ГДЈЕ СУ
КРАЈЊЕ ГРАНИЦЕ ЊЕНОГ РАСТАКАЊА
Сажетак
СФРЈ није имала могућности да опстане у промијењеним
међународним околностима. Губитак њеног дотадашњег
геополитичког значаја поклопио се са њеним унутрашњим
противурјчностима, показујући да она суштински није имала
државне механизме за одбрану. Међународно посредовање јe само
доприносило кризи и избијању грађанског рата. Разбијање СФР
Југославије је извршено мимо међународног права, па су и посљедице
биле тешке и болне, али и дугорочно неодрживе. То потврђује
стална нестабилност у овом дијелу Балкана и Европе.
Кључне ријечи: СФРЈ, ЈНА, Европска заједница, економски
рат.
Социјалистичка федеративна Република Југославија
заузимала је централно мјесто на Балкану и имала значајну улогу у
међународним односима готово четрдесет пет година. Истовремено,
она је обезбјеђивала складне међунационалне односе (кроз формулу
»братство и јединство«) и завидан темпо раста, како материјалне
производње, тако и свеукупне социјалне надградње.1
Непуних пола вијека је кратко вријеме у животу било које
државе. Али, на овим балканским просторима, то је био један од
1 Основу овог рада представљају књиге: Момир Булатовић, „Правила ћутања“, Народна
књига, Београд 2004. године и Момир Булатовић, „Неизговорена одбрана“, Зоограф, Ниш,
2006. година. У оба рада су кориштени изворни документи из Предсједништва СФРЈ,
Предсједништва Црне Горе, међународних конференција о СФРЈ, као и документи Врховног
савјета одбране СР Југослаавије.
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дужих периода стабилности, мира и просперитета. Истеком овог
времена, наступила су, више од двије деценије дуга дешавања која
су обиљежили рат, велика материјална разарања, неизмјерне патње
милиона људи, колоне избјеглица и бескућника и, што је несумњиво
најтрагичније, стотине хиљада изгубљених људских живота.
Рушење Берлинског зида означило је крај биполарне
структуре свијета која се заснивала на равнотежи блокова Истока
и Запада. Посљедице овог процеса су биле посебно драматичне
по СФР Југославију. Земља је изгубила значај (изгледа и сам
смисао постојања) који је доминантно одређивао њену позицију
у цијелом претходном периоду. Више није могла да се примјењује
она симпатична игра на разлици интереса, због којих је ова држава
била значајна за оба блока.
Југословенски комунизам (ма шта тај појам, стварно значио)
изгубио је битку на свим пољима. Вишенационална држава у систему
једнопартијске владавине, каква је била СФРЈ, пожурила је да се
ослободи једноумља и превазиђених догми. Свих шест република
је жељело демократију, слободу и припадност породици европских
народа и уједињених држава. Али, ослобођење од једне стеге,
наметнуло је другу, понекад још чвршћу и безобзирнију. Једноумље
комунизма замјењено је националним, или чак националистичким.
Нарасли национализми наговјештавали су сукобе, будући да су
по територији заједничке државе, најчешће били распоређени по
принципу шара тигрове коже.
У ваздуху се осјећао и јавно исказивао страх да се мрачна
историја не понови. Политички лидери шест република и њихови
представници у савезним властима били су под све већим притиском
јавности, ослобођене првим корацима демократије, да остваре своје
супростављене политичке програме. Једни да одбране одумирућу
федерацију, други да створе своје националне државе одмах и по
сваку цијену, а трећи да се приклоне првима,или другима.

1. ПОЛИТИЧКО И ЕКОНОМСКО ОДУМИРАЊЕ СФРЈ
- ЕКОНОМСКИ РАТ ЊЕНИХ РЕПУБЛИКА
Устав из 1974. год. од СФРЈ је направио чудну федеративно
– конфедералну мјешавину. У њему су могли наћи упориште за
своја залагања и најтврђи сецесионисти и правовјерни федералисти.
Криза је дуго тињала, а нарочито се испољила током деведесете
године. Сви федерални органи су доведени у блокаду и почели су да
одумиру. Распад Савеза комуниста Југославије, био је тек почетак
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који је неминовно наговијестио крај ове државе.
Државна криза се прво одразила на економску сферу. Још
увијек је била јединствена валута на свим просторима, али више
није постојала централна контролна функција Народне банке
Југославије и Службе друштвеног књиговодства. Тако су, најприје
Словенија и Хрватска, добро наплатиле своја политичка залагања
за независност од Београда. Систем који је примјењен био је крајње
једноставан, зато што је био незамисливо дрзак. Било је довољно
да се на своје рачуне (било буџета, било неке фирме) упише ново
стање. Најчешће су додаване нуле на крају, што је расположиву
суму новца, по правилу устостручавало. Са таквим стањем стицало
се право да се повлаче средства од НБЈ, која није имала физичке
могућности да провјери како је дошло до промјене износа средстава
на тим рачунима. Хрватска се, уз то, тада »специјализовала« и за
куповину стране валуте из девизних резерви земље, по важећем, а
нереалном курсу. У томе им је обилато помагао ондашњи савезни
премијер, Анте Марковић, који је истовремено одбијао сличне
захтјеве пословних банака из других југословенских република. Тако
је само у једној трансакцији Загребачка банка купила 400 милиона
УС долара.
Све се то одвијало у дубокој тајности. Уосталом, јавност је
била окупирана горућим политичким и националним темама. С
друге стране, ова питања, по правилу, не изазивају крупније јавне
реакције, будући да су, у моменту настајања, тешко схватљива за
широку јавност. Када се, међутим, испоље конкретне економске
посљедице, буде прекасно да се било шта уради.
У складу са оном америчком пословицом – кад већ не можеш да
га побиједиш, ти му се придружи, остале републике су примјењивале
иста средства. Црна Гора је, на овај начин привремено ријешила
доста својих горућих привредних проблема. Али, у њеном случају,
билансно се радило о малим средствима која нису производила веће
монетарне поремећаје. Када је то урадила Србија, посљедице су већ
биле очигледне. Први су о њима јавно проговорили представници
Словеније, оптужујући Србију да је упала у монетарни систем земље.
Афера је била заглушујућа. Словенија се поставила у улогу браниоца
Југославије и понашање руководства Србије дописала у дугачку
листу разлога због којих више не желе да живе у истој држави.
Суштина буке се, ипак, сводила на љутњу што им је био угашен
један богат извор бесплатних средстава којима су се припремали
за државну независност.
Економски ратови су претече, или боље речено, саставни дио
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правих ратова. Они су настављени за све вријеме југословенске
кризе, посебно након формалног признања државне независности
бивших југословенских република. Штампањем националних валута
у Словенији и Хрватској, југословенски динар је избачен из употребе,
али је физички остао у њиховим монетарним институцијама. Разним
(шверцерским) каналима, он је враћан на простор Савезне републике
Југославије, гдје је кориштен за куповину девиза које су, опет,
одлазиле у њихове девизне резерве. Југословенски владини експерти
су израчунали да је на овој операцији, само република Хрватска,
изнијела са ових простора 2,4 милијарде америчких долара. Касније,
ниједна република није пристала да, кроз споразум о сукцесији
(подјели права и обавеза из претходне државе), компензира то што
није поступила у складу са међународним стандардима и Народној
банци Југославије легално вратила динаре који више нису били у
употреби.
Против оваквог вида економских субверзија не постоји
одбрана. Тим прије, јер је генерални политички став Србије и Црне
Горе било залагање за очување Југославије. Оно је, превасходно
било мотивисано потребом заштите српског народа изван ове двије
републике. Зато је залагање за државни континуитет било једно
од важнијих средстава за остварење овог високовриједног циља.
Континиутет је подразумијевао и да се задржи југословенски динар
као национална валута. Иронија је била у томе да је највећа количина
овог »безвриједног« новца којим су куповане оскудне девизе и
вриједна роба, на ове просторе долазила управо преко подручја која
су била предмет посебне заштите и бриге.
Дакле, СФРЈ је још формално постојала, али је суштински
није било. Ваљда је то најгоре стање у које једна држава може да
доспије. Посљедице економске анархије биле су све видљивије.
Исто тако, све је више до изражаја долазило губљење јединствене
функције безбједности и одбране земље. Југословенска народна
армија се почела цијепати по националним шавовима, а некада
моћна савезна Служба државне безбједности, расточила се на низ
нових и међусобно оштро супростављених Служби.
Предсједништво СФРЈ је све чешће засједало заједно са
предсједницима република, што је био додатни доказ да је сва
реална власт прешла на републичке нивое. Одржаване су маратонске
сједнице, од којих су многе проглашаване историјским приликама
за миран расплет и избјегавање грађанског рата.
Почетком 1991. год. (10. јануара) опет је засједало
Предсједништво СФРЈ у проширеном саставу. На основу
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информација ЈНА и предлога Савезног извршног вијећа, донесена
је одлука да се разоружају све нелегалне формације. Ту се, прије
свих, мислило на новоформирани Збор Народне Гарде у Хрватској.
Задатак је повјерен Армији, којој је наложено да користи сва уставом
предвиђена средства – значи и оружану силу. ЈНА је тражила да се у
земљи прогласи стање непосредне ратне опасности, на основу чега
би имала уставне могућности да изврши ово наређење. На овом
питању се Предсједништво СФРЈ подијелило на пола (гласови 4
напрема 4) и та је подјела трајала колико и само Предсједништво.

2. (НЕ)МОЋ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НАРОДНЕ АРМИЈЕ
Југословенска народна армија (ЈНА) дуго је сматрана
респектабилном војном силом која је, својим значајем, умногоме
превазилазила оквире земље којој је припадала. Она је вукла
коријене и пажљиво чувала славне традиције Народноослодилачке
војске Југославије, која је по снази била четврта у антихитлеровској
коалицији, током Другог свјетског рата.
Дуговремено нарочити геостратегијски значај СФР Југославије,
оправдавао је улагања у систем одбране, која су била далеко изнад
реалне економске моћи државе. Али, за ову се намјену никада није
жалило. Било је и издашне стране (бесповратне) економске помоћи
и повољних кредита. Њени врхунски официри специјализовали су
се на елитним војним академијама и НАТО и Варшавског пакта.
Истовремено, због глобалне равнотеже у свијету, земља није била
изложена посебној спољњој опасности.
ЈНА је развијала намјенску индустрију (производња оружја
и трансфер војне опреме) према несврстаним земљама, односно
земљама Трећег свијета. Временом, ова је дјелатност постала
изразито профитабилна, нарочито за армијску елиту која је водила
ове послове закопане под печатима државних и војних тајни. Унутар
земље, ЈНА је имала низ привилегија (погодности у радном стажу,
посебан систем здравствене заштите...) које су запошљавање у њој
чиниле додатно атрактивним.
Армија је била и веома значајан фактор политичког утицаја.
У једнопартијском систему, имала је посебну организацију Савеза
комуниста, која је имала директан приступ партијском федералном
врху. Сви утицајнији политичари настојали су да имају што боље
односе са Генералштабом, што је овоме давало реалну политичку
снагу и утицај. Између политичара и генерала формирана је
својеврсна интересна симбиоза у којој није било лако одредити ко
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на кога утиче, ко води, а ко бива вођен. Генералима се свиђало да
буду политичари. Политичари су вољели да изигравају генерале.
Истине ради, треба рећи да је овај процес присутан у свим државама
и свим војскама свијета. Полови моћи се увијек привлаче да би били
јачи. Међутим, у СФР Југославији ово је било посебно изражено
због економске снаге армије и једнопартијског система. Рјечју, стање
је било на потпуно супротном крају онога што се модерно назива
«цивилна контрола војске».
У таквим околностима, ЈНА је упала у политички ковитлац
настао рушењем једнопартијског (комунистичког) система и
цијепањем федерације по републичким (али, не и по националним)
границама. Реакција је, очекивано, била прво политичка. Генерали су
бранили Савез комуниста Југославије, а касније и сами учествовали
у прављењу политичке партије под називом «Савез комуниста –
Покрет за Југославију». Будући да овај донкихотовски покушај
није оставио битнијег трага на политичкој сцени, ЈНА се морала
опредјељивати између доминантних политичких опција. Попут саме
државе чија је она војска била, ЈНА се почела цијепати, такође,
по националној линији. Она је, у исто вријеме, представљала
кадровску базу за формирање нових паравојних и парамилитарних
организација које су све чешће улазиле у сукоб са дијеловима њених
команди и јединица.
Политичке подјеле које су резултирале «етничким чишћењем»
Армије, било је најгоре што јој се могло десити. ЈНА је, управо,
стварана и изграђивана на принципима «братства и јединства
југословенских народа и народности». Стога, није могла да се
избори са «вирусом» који је разједао основе њеног постојања. Јер,
и тамо гдје национална подјела није изведена до краја ( дуго су на
командним мјестима остали генерали из Словеније и Хрватске,
чак и када су се њихове матичне републике сукобиле са ЈНА),
преиспитивани су стварни мотиви због којих су остали у њој и
растао је црв сумње у могућу издају.
Коначно, југословенска армија је била обучавана да земљу
брани од спољње агресије. Готово да није било планова како да се
поступа у погледу унутрашњих побуна ширих размјера, или самог
грађанског рата. А, оно што војска не планира и не провјежба, она
не зна да уради.
Све је ово довело до тога да се Југословенска народна армија,
у најодсуднијем тренутку постајања југословенске државе, нађе
у улози џина на кољенима. У њеном посједу, истина, још је била
моћна тољага, са којом је могла да пар пута завитла. Али, из њених
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руку неповратно је ишчилила снага. Њена моћ је све више била на
ријечима, а њене ријечи више нису имале пресудну моћ.
Кључни моменат у којем је ЈНА показала своју неспособност
да очува уставни поредак земље и спријечи све једностране и
противправне радње, ма од кога долазиле, било је усвајање амандмана
на Устав Републике Словеније. Радило се чистом сецесионизму. Тога
су морали бити свјесни и сами посланици словеначког парламента,
јер нигдје у свијету не би било допуштено да се једна сложена,
вишенационална заједница једнострано разбије без обзира на
посљедице. Ипак, они су били одлучни да свој посао доведу до краја.
Посао ЈНА је био да их у томе спријечи. Не да их присили
да остану у СФРЈ, већ да самосталност остваре на правно ваљан
начин, остварујући своја права, али и поштујући обавезе према
другима. На политичку силу словеначког естаблишмента, могло
се одговорити једино другом силом. Од генерала Кадијевића и
генералштаба ЈНА тражено је да нареди десант 63. падобранске
бригаде и блокира Скупштину Словеније, како би је спријечио да
донесе противуставне одлуке. Ово, био је упозораван, није ствар
било чије воље, већ одлука коју налаже Устав и закони земље која
има право да се брани. Генералштаб ЈНА се бојао жртава које би
оваква акција произвела. Не спорећи ризик, контрааргумент је био
да би жртве биле неупоредиво мање од оних до којих ће неминовно
доћи, уколико се земља распадне због низа противправних радњи
које извјесно воде у грађански рат. Кадијевић је остао упоран и није
урадио ништа.
Касније је ЈНА, опет супротно изричитој вољи политичког
руководства Црне Горе и Србије, по наређењу Анте Марковића,
предсједника Савезног извршног вијећа, ушла у војни обрачун
са словеначком Територијалном одбраном. У том блицкригу се
прописно обрукала, претрпјела тешке губитке у људству и, што је
ваљда био посебан циљ, показала сву своју неспособност. Отада се
ријеч – издаја увукла у главу многих људи који су са ужасом гледали
голобраде момчиће, регруте ЈНА који су без праве команде и јасног
циља, без муниције и са неисправним наоружањем, били статисти
представе у којој је «побједу однијело словеначко оружје».
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3. ЗЛОНАМЈЕРНОСТ МЕЂУНАРОДНОГ
ПОСРЕДОВАЊА
Да би улога тзв. међународне заједнице постала и остала
доминантна у разрјешавању кризе у СФРЈ, нужан услов је био
да се унутар земље не може пронаћи ниједно општеприхватљиво
рјешење. Иначе, то уопште није било тешко испунити. Ионако смо
били непоправљиво посвађани и на ивици сталних сукоба.
Споразум који је тако дуго био тражен није могао бити
постигнут. Домаћи актери су имали тако различите мотиве, приступ,
па и способност комуникације, да је ускоро свима постало јасно да
њихови састанци и потписани споразуми, не воде никуд. Тадашња
Европска заједница је понудила своје »услуге добре воље«.
Ситуација у земљи, посебно све бројнији и крвавији сукоби, постали
су предмет њихове сталне анализе и јавног заузимања ставова.
Европска заједница је код свог стратешког партнера,
Сједињених америчких држава, испословала примат у регулисању
кризе у СФРЈ. САД су прихватиле да се Европа, условно речено,
вјежба на нашем случају. За њих ту није било никаквих проблема.
Уколико Европа нађе неко рјешење, оно ће бити општеприхваћено
тек кад то одобре саме САД. Уколико у томе не успије, корист за
неспорног свјетског лидера ће бити двострука. Показаће да ниједан
регионални проблем не може бити ријешен без непосредног учешћа
америчке дипломатије (диктата) и, још важније, забиљежиће нове
поене у започетој бици против уједињене и све моћније Европе.
Ове тврдње су, нескривено и више пута исказане са највиших
мјеста администрације САД. О њима говори и Џејм А. Бејкер III,
амерички државни секретар у вријеме предсједника Џорџа Буша
старијег, у својој књизи мемоара »Политика дипломатије«. У читавој
деценији (1990. - 2000. године), без обзира на персоналне промјене,
амерички став према југословенској кризи, био је пресудан, али
константно ненаклоњен југословенским и српским интересима.
У том времену, европска дипломатија преузима штафетну
палицу рјешавања кризе на просторима ex-Jugoslavije. Водећа улога
припада Њемачкој, иако се за посреднике и преговараче бирају мање
познати представници других земаља. Све је рађено под фирмом
»пружања добрих услуга«, али се неумитно реализовао сценарио
америчких вестерн филмова о »добрим« и »лошим« момцима.
Добрима ће се све опростити. Неће се видјети ни када убијају
голобраде припаднике ЈНА по словеначким врлетима, нити када
протјерују чланове официрских породица. Они ће бити добри, не
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зато што то стварно јесу, већ због тога што треба да послуже неком
циљу.
С друге стране се увијек пројектују »лоши« момци којима
никаква дјела, чињења или уздржавања, неће помоћи да се о њима
промијени слика. Овај сценарио је урађен без гриже савјести, или
било каквих емоција. Неко у овој игри је једноставно морао да буде
»Индијанац«.
Рат, иначе код људи развија и најбоље и најгоре особине,
с тим да ове друге често превладају и дају основна обиљежја
збивањима. Грађански рат међу људима који говоре истим језиком
и памте претходне судбине, многоструко потенцира наталожено и
прикривано Зло. Тешко је ово било објаснити углађеним дипломатама
који су походили земљу на ивици сукоба.
Тадашња Европска заједница имала је средство за спријечавање
сукоба и грађанског рата. Она је за то средство знала. У више наврата
је то од ње и тражено, али се није опредјелила да га примијени.
»Чаробна формула« била је више него једноставна. Европа је
требала да каже свима, представницима југословенских република
и представницима сукобљених националних групација унутра
појединих република, да сви имају једнака права и једнаке изгледе да
се придруже Европској заједници и постану дио породице европских
народа, што суштински сви они одавно већ и јесу. СФР Југославија
није могла наћи рјешење за своје унутрашње сукобе и нагомилане
федерално – конфедералне супротности из Устава од 1974. год. С
друге стране сви су истицали своја европска опредјељења, што је
значило да су сви спремни да жртвују дио сопственог суверенитета,
ради добробити коју пружа потпуна европска интеграција, дакле
заједница много већих размјера од тадашње југословенске. Рачуница
и порука се наметала сама по себи. Ако не можете заједно у Европу
– требало нам је бити речено - онда то урадите свако за себе, али по
истим правилима и по усаглашеној динамици?!
Европска заједница, касније унија, имала је сличан примјер у
изградњи европске куће. Средином седамдесетих година прошлог
вијека, Португалија је била суочена са великим унутрашњим
проблемима. Европска заједница је, свим странама, понудила
прихватање стандарда и норми европског заједништва и што скорији
пријем у своје редове. Португалија је добила шансу и, срећом,
искористила је.
Када је Европска дипломатија показала да рат даје резултате
и да је питање кривице већ везано уз Србију, Црну Гору и српски
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народ у Хрватској и Босни и Херцеговини. Јер, прљави рат који
је водила словеначка врхушка против јединица ЈНА које су биле
похаране унутрашњом издајом и ускраћене за било какав борбени
циљ, итекако се исплатио. Неуставна и криминално- злочиначка
акција, награђена је међународним признањем и уважавањем
њеног »залагања за мир«!?! Какву другу је поруку одатле могло да
извуче хрватско врховништво, осим да започне општи рат против
ЈНА. Што крвавији, то брже до циља – међународног признања
државне самосталности? Шта је преостало босанским муслиманима
осим да понове исти сценарио, не обазирући се колико ће крвав
бити, схватајући да је рат средство да буду признати, помогнути и
сажаљени? Да остану »добри«, ма колико их заиста остало, док би
они други и даље били доказано »лоши« момци.
Ова »критика Европе« најбољу потврду добија у савременим
збивањима. Готово деценију након престанка сукоба на просторима
друге Југославије, дешавало се оно што је требало да се уради на
почетку да не би било сукоба. Регион је добио ново име (Западни
Балкан), све државе бивају охрабрене (дипломатски израз за приморане) да међусобно сарађују, креирају се услови за слободан
проток људи, добара и капитала. Сви доносе модерне, европске
законе, који су у основи исти, будући да је свима исти циљ – чланство
у Европској Унији.
У оквиру овога је посебно карактеристичан примјер Црне
Горе. Крајем деведесетпрве године, Европска заједница је укинула
санкције овој републици, у знак признања за допринос тадашњем
мировном процесу. Санкције су остале само према Србији. Грађани
Црне Горе су, на референдуму из марта 1992. године, убједљивом
већином одлучили да наставе да живе у заједничкој држави
(Савезној републици Југославији) са републиком Србијом. Европска
дипломатија, која се снажно и активно противила оваквој одлуци,
наградила ју је поновним завођењем санкција.
Десет година касније, због промјењеног односа политичких
снага, актуелни црногорски државни врх декларисао је тежњу
за пуном државном независношћу. Значајна политичка већина у
Србији прихватала је овакво опредјељење. Међутим, на сцену је
ступио европски комесар за спољне послове и безбједност. Ваљда
опет под пријетњом санкција, црногорски државни врх одустаје од
пројекта самосталности и прави конгломерат који само продужава
унутрашњу агонију, не рјешава ништа, осим што излази у сусрет
европском диктату. Час оваквом, час онаквом, али увијек диктату.
За тих десет година у унутрашњем државном бићу ни Црне Горе,
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нити Србије, није дошло до суштинских промјена, које би оправдале
овакву скоковиту европску дипломатију. Није се, наравно, ни у
самој Европи и концепту њеног заједништва, много тога суштински
промијенило. Остаје, дакле, као једина могућност да се промијенила
улога коју је Европа намијенила цијелом овом региону и сваком
његовом посебном дијелу.
Политичари из малих држава, никад неће бити у стању да
оцијене мотиве и предвиде одлуке државника великих земаља,
посебно не оне које се односе на њихове земље и судбине. Још
је давно Винстон Черчил рекао да је привилегија великих да не
морају да се држе датих обећања. У складу са тим је био став Велике
Британије да неће признати одлуке које су посљедица једностраних
аката. У случају кризе у СФРЈ, то је значило да неће признати
самосталност Словеније, све док не буде пронађено цјеловито
политичко и дипломатско рјешење за регион. Међутим, она је то
ускоро урадила. Јавно је образложено да је тако поступљено у складу
са уступцима које јој је Њемачка понудила у погледу пољопривредног
буџета Европске заједнице. Са ових простора се томе нико не може
ни супроставити, нити је то могао предвидјети. То су њихови односи
у свој узајамној сложености. На ове просторе само стигну посљедице
међусобног пребијања дугова и потраживања великих и моћних.
Посљедице, нарочито када су неповољне, једино су и искључиво
наше.
Мале државе могу да опстану само уколико постоје јасна и
општеприхваћена правила међународног понашања. Када постоје
правила, има и наде да се предвиде токови и посљедице које
утичу на њих. Када правила нема, онда оне зависе од комбинације
добре или лоше констелације односа моћних. Много пута сам се
на мировним конференцијама и међудржавним сусретима сјетио
афричке пословице – »Трава страда и када се слонови туку и када
воде љубав«.
Дакле, када су на овим просторима највише требала правила
међународних односа, њих је било најмање. Биполарна структура
свијета већ је била прошлост, а глобализација, као ново име за
доминацију једине супер силе, није превише журила да уопшти
нове обрасце пожељног понашања.
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WHY THE OTHER YUGOSLAVIA CAN NOT
BE DAMAGED AND WHERE THE END OF ITS
DEVELOPMENT
Resume
The SFRY did not have the opportunity to survive in changed
international circumstances. The loss of its geopolitical significance
coincided with its internal contradictions, essentially demonstrating that
it did not have state-defense mechanisms. International mediation only
contributed to the crisis and the outbreak of civil war. The break up of the
SFRY was done beyond international law, the consequences were severe
and painful, but also unsustainable in the long run. This is confirmed by
the constant instability in this part of the Balkans and Europe. 2
Keywords: SFRY, JNA, European Community, Economic War.

* Овај рад је примљен 16.12.2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11.01.2019. године.
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ РЕЦИДИВ: СРБИЈА
КАО РАСТРЗАНА ЗЕМЉА*3
Сажетак
Различити концепти преуређења света постојање и улогу
државе перцепирају на другачије начине. Аутор је пажњу посветио
типовима држава у цивилизацијски заснованом светском систему
и у њему је посебно анализирао Србију као типичан пример тзв.
растрзане земље. Полазећи од Хантингтонових теоријских
поставки, издвојио је три основна постулата „растрзавања“
и доказао да је тај процес у великој мери „начео“ Србију. У
раду су анализирани главни предуслови и фактори који погодују
цивилизацијском и геополитичком преобраћању Србије – вишевековна
поробљеност, балкански географски положај, периферност на
западу православног света, упливи других религијских утицаја,
принудно етно-верско конвертитство... Најинтензивнији атак на
српски национални идентитет трајао је током монархистичке и
титоистичке хибридне југословенске државне творевине. Стога
су данас српски народ и српске земље демографски десетковани,
просторно смањени, политички-територијално фрагментирани и
геополитички дезоријентисани. Упркос негативним искуствима,
и после нестанка Југославије са политичке карте, у Србији је
и даље веома присутан неојугословенски идеолошки мутант.
Његови заговорници, по правилу, залажу се за конверзију Срба из
Православне у Западну цивилизацију, што као последицу производи
* Рад је настао у оквиру научног пројекта ,,Демократски и национални капацитети
политичких институција Србије у процесу међународних организација'' (179009), који
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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подељено и конфликтно друштво.
Кључне речи: национални идентитет, југословенска
идеологија, (дез)интеграција, цивилизацијска и геополитичка
конверзија, Србија.

1. ТРАГАЊЕ ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИМ И
ГЕОПОЛИТИЧКИМ ИДЕНТИТЕТОМ У УСЛОВИМА
ПОСТПОРЕТКА И ПОСТДРЖАВНОСТИ
Крај претходног и настанак новог светског поретка увек изазива
„геополитичку катаклизму“ великих размера, чија снага и последице
су додатно појачани ако се упоредо догађају још и смена идеолошких
система и промене у цивилизацијским односима. Управо то „слагање
геополитичких сила“ догодило окончањем Хладног рата. Уследила
је свеобухватна деконструкција „старог“ – нечега тренутно и на брз
начин, а нечега поступно и транзиционо – док је „ново“ било још
магловито и недокучиво. И овога пута поновило се оно што се код
тако снажних „тектонских геополитичких покрета“ редовно догађа:
„цунами“ је са лица Земље „збрисао“ неке хетерогене, сложене и
неодрживе државне творевине, а после повлачења „таласа“ указале
су се нове државе, промењене границе и редефинисани односи моћи
регионалних и континенталних размера. Упоредо, будио се, а убрзо
и експлодирао, национални, верски и цивилизацијски екстремизам и
милитантни радикализам – нарочито на периферијама и контактним
зонама – који је у претходном периоду био селективно потиснут
анационалним и антинационалним идеологијама.
У промењеној стварности наступило је логично напуштање
старих и потрага за новим парадигмама. Иако су афирмисани
(нео)класични и постмодерни геополитички постулати,1 нису
потпуно одбачени ранији принципи сарадње и традиционални
интегративни чиниоци. Критичко преиспитивање, одрицање
и анатемисање претходних геополитичких постулата, посебно
ако су они били проткани идеолошким догмама, из нужности
прерасло је у конјунктуру. Међутим, „преживели остаци“ старог,
како победничког, тако и пораженог система (нарочито њихове
државе-предводници), панично су тражили сопствени raison d’être.
Штавише, иако у тријумфалистичком заносу, Американци су били
свесни доласка новог доба, у коме ће тешко задржати не глобално
1 Миломир Степић, „Од (нео)класичних ка постмодерним геополитичким постулатима“, у
зборнику: Свет и нове геополитичке парадигме (Миломир Степић, ур.), Институт за политичке
студије, Београд, 2017, стр. 13-36.
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доминантну, већ и водећу улогу.2 У околностима слома биполаризма
и релативно краткотрајног, али трагичног „униполарног тренутка“,
фукујамистичког „краја историје“ и вишедимензионалног, а
привидног „end-изма“, позиција територијално-демографски малих
држава и народа постала је незавидна. Сходно томе, Србија, српски
народ и српске земаље у целини нашли су се „на брисаном простору“
постпоретка и постдржавности, на милост и немилост светских и
балканских супарника. Као припадници не-западног света, Срби су
једини излаз потражили у коренима – враћању православној вери
и традицији, националној самоспознаји и интересу, балканском
духу и „место-развоју“, аутентичном државотворном наслеђу
средњовековне и обновљене Србије, те континенталистичком
геополитичком идентитету.

2. ПОЗИЦИЈА СРПСКЕ ДРЖАВЕ У КОНТЕКСТУ
НОВИХ ФАКТОРА, ЈЕЗГАРА И ФОРМИ (ДЕЗ)
ИНТЕГРИСАЊА
Униполаризам је означио традиционалну државу за реметилачки
фактор функционисања „глобалног села“ и релативизовао њену
улогу као кључног субјекта међународних односа. Она је проглашена
сметњом глобализацији као свеобухватном процесу и глобализму као
новој идеологији. Будући да „постмодерни систем (...) не уважава
примат суверенитета,“3 држави је била намењена судбина историјског
баласта, одумирања и рудимента у новом светском поретку. То су
прво осетиле комунистичке федерације. Чехословачка се некако
„провукла“ са мирним распадом јер је била централноевропска
држава, у немачкој интересној сфери, у оквиру Западне цивилизације
и имала мање-више етничку границу између Чеха и Словака. С
друге стране, СССР и Југославија су почивале на аналогном
федералистичком концепту и подразумевале принцип сузбијања
Руса и Срба као „хегемона“, „склоних монархизму“, „највећих,
па тиме и најодговорнијих“... Од Руса и Срба на сличан начин
ампутиране су тзв. октроисане нације, а формиране су и вештачке,
неетничке границе федералних јединица унутар обе државе. Стога
су и СССР и СФРЈ доживеле дезинтеграцију, која је у југословенском
случају била у виду трагичног, крвавог, споља индукованог и
2
Zbigniew Brzezinski, Američki izbor: globalna dominacija ili globalno vodstvo, Politička
kultura, Zagreb; CID, Podgorica, 2004.
3
Роберт Купер, Раздор между народами: порядок и хаос в ХХI веке, Московская школа
политических исследований, Москва, 2010, стр. 42 (оригинал: Robert Cooper, The Breaking
of Nations: Order and Chaos in the Twenty-First Century, Atlantic Books, London, 2003.)
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подржаваног „разби-распада.“4 Деструктивна инерција се наставила
и на резидуалне државе – постсовјетску Русију (Чеченија, Дагестан)
и постјугословенску Србију (Косово и Метохија).
Држава се доводила у питање низом систематских
потеза: омекшавањем и обесмишљавањем граница, изузимањем
(преношењем) прерогатива самосталности, нарушавањем
територијалног интегритета, фаворизовањем прекограничног
повезивања и стварања вештачких, трансграничних региона,
оснаживањем обласних идентитета и деструктивног регионализма,
подстицањем федерализма, сепаратизама и сецесионизма. Упоредо
са деконструкцијом држава одвијала се „демонтажа народа“5 и
„пролиферација синтетичких, тј. инстант-нација.“6 С друге стране,
форсирало се наддржавно мезо- и макрорегионално интегрисање,
које је пратио покушај стварања вештачких супер-нација. Исход је
био снажење неколико великих сила, које јачају своју државност и
поспољашњују своја унутрашња политичка питања, те умножавање
раслабљених средњих и малих држава (каква је Србија), које све
теже одлучују и о најелементарнијим националним интересима. Оне
постају лак плен постмодерног колонијализма. У њима су власти
слабе, уцењене и корумпиране, осетљиве на инострани притисак.
Под плаштом демократизације, велики неформални утицај често
имају споља инсталирани појединци и групе, НВО, криминогене
структуре и нова економска елита која је стекла богатство на сумњив
начин (приватизације, намештени послови, шверц...). Такве државе
су под сталном претњом изазивања социјалног бунта, студентских
немира, „обојених револуција,“7 етничких сепаратизама...
У различитим виђењима будућности и геополитичким
концепцијама устројства света државама је намењена специфична
позиција:
4
Карактеристичном кованицом разби-распад М. Кнежевић је најадекватније одредио
суштину нестанка СФРЈ. Видети у: Милош Кнежевић, Отмица Косова, Институт за политичке
студије, Београд, 2006, стр. 168.
5 Сергеј Кара-Мурза, Демонтажа народа, Информатика; Преводилачка радионица Росић,
Београд, 2015. (оригинал: Сергей Кара-Мурза, Демонтаж народа, Алгоритм, Москва, 2007.
6 Миломир Степић, „Пролиферација националних идентитета – балкански геополитички
контекст“, у зборнику: Культура, политика, понимание (Культура, нациня, государство –
проблемы идентичности в контексте современой политики), Белгородский государственный
национальный исследовательский универзитет (НИУ БелГу), Белгород; Социальнотеологический факультет им. митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова),
Кафедра культурологии и политилогии, Москва; Институт политических исследований,
Белград, 2018, стр. 227-235.
7
У реферату „Ограничења и апорије нове левице“ филозоф Борис Братина употребио је
израз револуције гњидастих боја (научни скуп Поглед са левице – поглед на левицу, Институт
за политичке студије, Београд, 12-13. децембар 2018. године).
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1) Евроатлантистички део света има одбојан став према
држави. Остварујући униполарни „таласократски потоп“,
тј. геополитички запоседајући територије пораженог, он
„усисава“ земље централне, источне и југоисточне Европе,
које су током биполаризма биле у саставу конкурентског
источног блока (ВУ и СЕВ). Оне наизглед добровољно улазе
у кључне организације Запада – ЕУ и НАТО – а у ствари су
на то приморане снажним политичким притиском, уцењене
економским, социјалним, етничким и територијалним
проблемима, лишене референдумске одлуке или је она
намештена/игнорисана... Прикључивање се спроводи
на пет начина – 1) захваљујући снажној сопственој
тежњи да се удаље од Русије и да као римокатоличке/
протестантске уђу у састав Запада (Пољска, Мађарска,
Чешка, Словачка, Словенија, прибалтичке републике);
2) на основу дуга и реванша за отворену (и војну)
савезничку помоћ ради остварења експанзионистичких
националних циљева (Хрватска, Албанија); 3) на
трагикомичан начин, испуњавајући све захтеве Запада по
цену самоуништавајућег идентитетског трансформисања
и територијалног цепања (БЈР Македонија, Црна Гора,
Украјина); 4) прагматично, испуњавајући геополитичке
интересе Запада да се приближи руским границама
из западног и југозападног смера, и тако контролише
балканске обале Црног мора (Румунија и Бугарска) и 5)
евентуалним попуштањем „непослушних земаља“ (Србија
и Босна и Херцеговина због Републике Српске).
2) Руски (нео)евроазијски пројекат је изгледна
алтернатива посусталом, деклинистичком америчкоевропском трансатлантизму и такође је империјалног
карактера, иако то за сада не манифестује отворено.
Он промовише добровољно, интересно повезивање
на континенталистичкој основи како би се у почетној
фази малим и средњим државама Евроазије представио
као атрактивнији од евроатлантизма. Концептуално не
доводи у питање територијалну целовитост и границе
постојећих држава, али на вишим интегративним нивоима
подразумева релативизовање њихових суверенитета. С
једне стране, (нео)евроазијство није за обесмишљавање
самосталних држава, чему тежи атлантистичкоуниполаристички глобализам, а с друге стране, није ни
за реафирмацију европоликих држава-нација. Такође, не
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захтева унификацију националних идентитета „у ‚општем
лонцу за претапање‘ за шта се залажу атлантисти,“8 мада
се противи ирационалном истицању и јачању етничких
колективитета који би тако постали сметња евроазијској
руској Империји, тј. прерасли би у „анти-Империју.“9
(Нео)евроазијци се залажу за „трећи пут“ – успостављање
евроазијског федерализма као хијерархизованог и
хетерогеног система аутономија. Оне би имале различит
степен и тип самоуправе, али не и сувереност, док би
се кључне одлуке доносиле у једном стратегијском
центру.10 Овај интегративни приступ са цивилизацијског,
геополитичког и економског становишта више одговара
Србији него атлантистички, мада би и у њему, као и у
сваком империјалном пројекту, њен традиционално
схваћен суверенитет био у великој мери релативизован.
Као компензација, можда би могла би да буде прихватљива
конкретна подршка стварању интегралног српског
политичко-територијалног ентитета у границама српских
земаља, а који би као целина постао део поменутог система
аутономија, тј. конститутивни чинилац евроазијског
федерализма.
3) Будући да савремено евроазијство „више неће бити
екслузивно руска, већ и кинеска варијанта“11, оно ће своју
експанзионистичку природу манифестовати кроз (велико)
евроазијску „Свилену (геополитичку) концепцију“12, која
је само тренутно прикривена „економском бенигношћу“.
У складу са старом кинеском пословицом – „Као што не
може бити два Сунца на небу, тако не могу бити ни два цара
на Земљи“13 – њен циљ је остварење Средишњег царства14
8
Евразийский взгляд – основные принципы доктринальной евразийской платфомы,
Арктогея центр, Москва, 2001. стр. 35.
9 Александар Дугин, Геополитика постмодерне, Превoдилачка радиoница „Рoсић“; ИКП
„Никoла Пашић“, Беoград, 2009, стр. 73.
10 Детаљније тумачење видети у: Миломир Степић, Геополитика – идеје, теорије,
концепције, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 550-552.
11 Миломир Степић, „Лажна буридановска дилема Србије“, у зборнику: Србија и Евроазијски
савез (Зоран Милошевић, прир.), Центар академске речи; Српско одељење Међународне
словенске академије, Београд, 2016, стр. 85. (71-87).
12 Milomir Stepić, Ivan Zarić, „Serbia and Geopolitical (non)Complementarity of the Danube
strategy and the New silk road“, in: Danube and the New Silk Road (Duško Dimitrijević, ed.),
Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2016, str. 452. (pp. 447-466).
13 Миломир Степић, „Поимање простора и геополитичност савременог света“, у зборнику:
Савремени човек и савремени свет, књига 3, (Селимир Радуловић, Драган Станић, ур.), Матица
српска; Библиотека Матице српске, Нови Сад, 2017, стр. 100. (81-100).
14 Виктор Кочетков, Марина Лымарь, „Китайская национальная идентичность: чтобы
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као традиционалне кинеске историјске, географске,
цивилизацијске и геополитичке самоидентификације.
Стога она, као и сваки империјални пројекат, такође
нерадо гледа на самосталност и суверенитет осталих
држава. С обзиром на суштинско несагласје и све
оштрије сучељавање кинеских и америчких интереса,
укључујући и комплементаран кинеско-руски наступ
на антиатлантистичкој основи, могуће је да се Кина,
кроз свој „свилени пројекат“ преуређења света, заложи
за висок степен самосталности и ултрапостмодерно
схваћен суверенитет Србије. Није искључено да подржи
и формирање целовите српске националне државе као
стабилног гаранта својих све очигледнијих амбиција на
геополитички круцијалном Балкану.
4) Исламски чинилац убрзано прераста из објекта у важан
субјект цивилизацијског и геополитичког преобликовања
света. У току је формирање „Исламског Heartland-а“15
на континенталистичком принципу, који се темељи на
централном глобалном положају, контроли кључних зона и
тачака унутар афро-евроазијског мега-копна (Мекиндерово
„Светско острво“), демографским и енергетским
потенцијалима, те исламској верско-цивилизацијској
„пасионираности“ и пориву за просторним ширењем.
Управо једна од кључних особина Исламске цивилизације
јесте да „ауторитет суверене државе не може по степену
поштовања да се мери са неприкосновеношћу Алаха и са
традиционалном идентификацијом појединца са племеном
и верском заједницом (ума).“16 Из тих разлога, али и услед
јасно испољених свемуслиманских, неоосманистичких,
великоалбанских, бошњачко-унитаристичких и других
експанзионистичких амбиција према Балкану, исламско
(и исламистичко) верско и геополитичко схватање
супротстављено је било каквом постојању суверене Србије
или целовите српске државе.

понять китайский народ“, у: Геополитика и международные отношения, (Александр Дугин,
ред.), Кафедра Социологии Международных Отношений Социологического факулътета
МГУ им. М. В. Ломоносова; Евразийское Движение, Москва, 2012, стр. 1081. (1078-1087).
15 Миломир Степић, „Исламски Heartland“, Српска политичка мисао, Институт за политичке
студије, Београд, бр. 1/2017, стр. 57-80.
16 М. Степић, Геополитика – идеје, теорије, концепције, нав. дело, стр. 445.
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3. ИНДУКОВАНА ЦИВИЛИЗАЦИЈСКОГЕОПОЛИТИЧКА „РАСТРЗАНОСТ“ СРБИЈЕ
Унутар светских цивилизација, које све више учествују у
глобалној геополитици и креирању светског поретка, државе ће
имати другачији смисао и позицију у односу на уобичајену улогу
у досадашњим савезима или стратегијским блоковима. Према С.
Хантингтону, на челу великих цивилизација налазе се државејезгра (core state), док остале државе имају различит статус и
утицај: а) државе-чланице (member state) потпуно припадају једној
цивилизацији и недвосмислено се налазе унутар њеног ареала; б)
усамљене земље (lone country) имају сопствена културна својства
која се потпуно, нарочито религијски, разликују од цивилизације која
је окружује; в) поцепане земље (cleft country) су вишедимензионално,
првенствено етнички, хетерогене, подељене и латентно нестабилне,
са израженом могућношћу конфликта, сепаратизма и распада; г)
растрзане земље (torn country) су у етничком и цивилизацијском
погледу мање-више хомогене, али се њихове елите труде да их
издвоје из домицилне цивилизације и пребаце је у другу, суседну.
Према овој класификацији, Србија би условно могла да се
сврста у државе-чланице јер баштини источно-хришћанску (српсковизантијску) традицију и изразита већина њеног становништва
је православне вероисповести. Стога она несумњиво припада
Православној цивилизацији, како је позиционира и картографски
приказује и Хантингтон.17 Међутим, Србија је на њеној западној
периферији, на додиру са моћном, богатом и агресивном
римокатоличко-протестантском Западном цивилизацијом, која има
атлантистички, таласократски геополитички карактер. Штавише,
у границама Србије, у северном делу земље, има становништва
које припада Западној цивилизацији (мађарска, хрватска и словачка
национална мањина, те буњевачка и шокачка етничка група). Такође,
на југу, у рашком и косовско-метохијском делу Србије, заступљено
је арбанашко и муслиманско/бошњачко становништво као пространа
ексклава експанзионистичке Исламске цивилизације. Стога је
Србија, као припадница демографски регресивне Православне
цивилизације,18 у опасности да постане поцепана земља, деликатног
положаја „у преси“ између Западног и Исламског света не само у
17 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon
& Schuster, New York, 1996, стр. 26-27. (Мар 1.3 „The World of Civilizations: Post-1990“).
18 О проблемима изазваним популационим опадањем православних народа и земаља видети
у: Небојша Вуковић, „Једна цивилизација мање у Хантингтоновом универзуму? Демографске
промене и геополитичке последице“, Национални интерес, Институт за политичке студије,
Београд, бр. 2/2010, стр. 43-68.
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цивилизацијском, већ и у геополитичком смислу.
За опстанак Србије, њено функционисање и очување
постојећег идентитета много је опасније што је она на путу да постане
шизофрена тј. растрзана земља. Земља постаје „растрзана“ када се
њено друштво суочи са кризом идентитета проистеклом из углавном
споља генерисане колизије – на једној страни, народа и његове
вишевековне националне, верске, културне и геополитичке традиције,
и на другој страни, поводљиве, покондирене, искомплексиране
и отуђене политичке номенклатуре, која себе сматра вреднијом,
савременијом и авангарднијом од народа коме формално припада.
Та елита, упитне стварне вредности, али у поседу полуга моћи,
настоји да изврши конверзију „демографске масе“ којој је начелу,
преводећи је у другу, оближњу и наводно напреднију, подразумева се
Западну цивилизацију. Из таквог стања колективне „разрокости“, по
правилу, проистиче све дубља подељеност и латентна нестабилност
друштва, која у екстремно неповољним условима може да прерасте
у насиље, репресију и грађански рат. „Растрзана земља фигуративно
се приказује на два начина – домаћа елита представља је као земљумост између суседних цивилизација, чиме жели да оправда своје
конвертитске тежње, док се у иностранству доживљава као сумњива,
непоуздана, превртљива земља са Јанусовим лицем.“19
„Растрзавање“, како констатује Хантингтон, нигде „до сада
није успело,“20 али се користи као моћан геополитички инструмент,
те изложеној земљи и народу доноси огромну штету – од нарушавања
културне самобитности, до спољнополитичке дезоријентисаности.
У обновљеној Србији тај процес траје од почетка њеног ослобађања
од османске власти и стицања аутономије, наставља се мање или
више изражено од добијања независности 1878. године до Првог
светског рата, интензивира се у време постојања југословенске
државе, слаби, али се не прекида у последњој деценији 20. века,
те се нагло појачава од петооктобарске „обојене револуције“ 2000.
године. Да би цивилизацијска конверзија Срба и Србије постигла
успех, потребно је да буду успуњена три основна предуслова:
1) Већи део политичке, економске и интелектуалне елите,
нарочито доносиоци одлука, требало би да је посвећен спровођењу
цивилизацијског преобраћања, што у Србији јесте случај. Српски
државни челници доводе у питање вредности Православне
цивилизације, наглашавају предности припадања Западу, посвећени
су протестантском погледу на свет и радној етици, залажу се за
19 М. Степић, Геополитика – идеје, теорије, концепције, нав. дело, стр. 430.
20 S. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, нав. дело, стр.
139.
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„промену свести“, занемарују сопствене, а глорификују идеологе и
теоретичаре из Западне цивилизације којој теже. Такође, кључни део
економско-финансијске и научно-просветне номенклатуре залаже
се за чланство у евро-атлатлантистичким организацијама (ЕУ и
НАТО), некритичко и безусловно прихватање постулата и захтева
који долазе из Вашингтона, Брисела, Лондона, Париза и Берлина,
пословно и институционално повезивање углавном са центрима
моћи, фирмама, установама културе, универзитетима и научним
институтима Запада.
2) Српски народ требало би да је недвосмислено обавештен
да се цивилизацијско преобраћање спроводи, да је сагласан с тим и
да је посредством образовних, културних, медијских и идеолошкополитичких инструмената „препариран“ за тај подухват, што
у Србији није постигнуто. Срби, који у Србији према пописима
становништва представљају изразиту демографску већину и
изјашњавају се као припадници Српске православне цркве (што
значи да припадају Православној цивилизацији), апсолутно одбијају
конверзију из Православне у Западну цивилизацију. Штавише, према
релевантним истраживањима несклони су укључивању у ЕУ, а још
мање у НАТО. Упркос прозападне оријентације српске елите и
њиховог настојања да исто сугеришу као утилитарно одбацивање
митоманије о „небеској Србији“, а залагање за „земаљску Србију“,
народ пружа жилав отпор „преумљењу“.
3) Неопходно је да цивилизација-прималац жели у своје
окриље да прихвати земљу-конвертита, што, са становишта воље
Запада да инкорпорира Србију, јесте само привидно. Антисрпска
политика Запада је неупитна и континуирана, било да је прикривена
и манипулативна, било да је потпуно отворена и насилна. Од
слома СФРЈ, Срби, Србија и српске земље у целини изложени су
вишедимензионалној деструкцији коју Запад спроводи директно,
сопственим ангажманом, или допуштајући и подстичући српске
суседе као „подизвођаче“. Западна цивилизација, отелотворена у
ЕУ и НАТО, експлицитно је показала да Србију у свом саставу
види само условно, тј. као апсолутно покор(е)ну, самооптужену
и самопрезрену, изложену популационој и ресурсно-економској
експлоатацији, територијално смањену на безопасну, „праву
меру“ („феномен 50.000 км2“),21 неокенанистички „обуздану“ и
вештачки уравнотежену са Хрватском и Босном и Херцеговином,
те супротстављену Русији. Тек таква, „Србија на коленима“, била
би лак плен цивилизацијског преобраћања.
21 Миломир Степић, Српско питање – геополитичко питање, Јантар-група, Београд, 2004,
стр. 196.
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Хантингтон је навео неколико примера растрзаних земаља,
чији су се покушаји конверзије, по правилу, одвијали у правцу
позападњачења (Русија, Турска, Мексико...). Навео је и начине
њиховог отпора току тог процеса, као и разлоге безуспешности
његовог окончања Међутим, изоставио је типичан хладноратовски
случај Грчке, где су њен таласократски геополитички идентитет и
интерес Запада да она буде део Rimland-а, те потреба да се пацификује
потенцијално погубан грчко-турски сукоб, потиснули византијску
баштину и православну припадност земље и народа. Такође,
Хантингтон није био у прилици да помене постхладноратовски
конвертитски синдром Бугарске, Румуније, Грузије и нарочито
Украјине. Изоставио је и Србију, што се може оправдати чињеницом
да је у време настанка његове књиге (1996.) тај процес био у застоју.
Постоје бројни фактори који погодују процесу
трансформисања Србије у растрзану земљу. Њен контактни
геоцивилизацијски положај условио је дубоке историјске корене
„растрзавања“. Апокрифно, а геополитички манипулативно,
позиција Србије често се дефинише као „исток Запада и запад
Истока“ (приписује се Св. Сави), што би преварно требало да
сугерише њен „мостовски“ међуцивилизацијски карактер – управо
како то заступају преобраћању склоне марионетске елите. У ствари,
Срби и Србија су само „запад Истока“, али су изложени снажном
упливу, често бруталном наметању римокатоличких утицаја из
суседства, те бројним споља увезеним идеолошким дериватима
(комунизам, глобализам, евроатлантизам...). Не би требало
изоставити и последице вишевековне исламизације, која је оставила
видљиве етно-демографске, идентитетске и геополитичке трагове
„растрзаности“ у српском народу и његовом простору. Ти утицаји
се обнављају и појачавају са глобалном „исламском претњом,“22
формирањем „Зелене трансверзале“ и „Балканског геополитичког
лука,“23 ширењем „Исламског Heartland-а“24 балканским вектором,
усмеравањем неоосманистичке „стратегијске дубине“ на балкански
сектор „блиске копнене сфере“25 и продором исламских миграната
дуж „балканске руте“26.
22 John L. Espozito, The Islamic Threat: Myth or Reality? Oxord University Press, New York,
1992.
23 Миломир Степић, Српско питање – геополитичко питање, нав. дело, стр. 210-219.
24 Миломир Степић, „Исламски Heartland“, Српска политичка мисао, Институт за политичке
студије, Београд, бр. 1/2017, стр. 57-80.
25 Ахмет Давутоглу, Стратегијска дубина – међународни положај Турске, Службени
гласник, Београд, 2014, стр. 131-135; 291-298.
26 Миломир Степић, „Геополитички аспекти емиграционе ерупције из блискоисточне Велике
пукотине“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2016, стр.
35. (стр. 19-41).
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Идеологија југословенства, стварање, трајање и уништавање
југословенске хибридне државе, те рецентна неојугословенска
застрањивања, несумњиви су синоними српске „растрзаности“.
Показало се да је „југословенство негација српства“27 и да је
„Југославија немогућа као демократска држава.“28 Штавише,
монархистичка југословенска држава подразумевала је укидање
српских држава Црне Горе и Србије, цивилизацијско и геополитичко
прекодирање српског чиниоца, аномалију прозападне оријентације
и стално аутодеструктивно попуштање (углавном) Хрватима да би
се испунила спољашња потреба опстанка хетерогене, неодрживе
државе. „Друга Југославија“ геополитичку превртљивост показала је
већ 1948. године када је са источне, проруске, континенталистичке,
„прескочила“ на западну, проамеричку, атлантистичку страну
Гвоздене завесе. Титоистичко доказивање конвертитске
правоверности платили су углавном природно русофилски
настројени Срби – Голи оток постао је сурова парадигма обрачуна
са „реметилачким фактором“.
Србија, „окована“ АВНОЈ-ским границама и „обуздана“ са две
покрајине, нашла се у двоструко шизофреној позицији – супротно
свом цивилизацијско-геополитичком идентитету нашла се унутар
антиправославне, антисрпске и антителурократске Југославије, а
заједно с њом, иако на словенско-православним темељима баштини
неупитну русофилију, у саставу антируског (антисовјетског) Rimland-а!? Још наглашенија била је „растрзаност“ Срба изван Србије.
У Македонији и Црној Гори су декретом национално преименовани,
али су, упркос атеизацији, остали у православном цивилизацијском
кругу. У Хрватској, кроз масовну југославизацију и кроатизацију,
вољно-невољно учествовање у партизанско-комунистичко-хрватском
„обрачуну са мантијашима“, те одрицање од ћирилице и српског, а
опредељење за латиницу и српско-хрватски/хрватско-српски језик,
постепено су се позападњачавали (нарочито тзв. урбани Срби). У
Босни и Херцеговини су тешко „остајали своји“ јер су били „између
чекића и наковња“ демографски све доминантнијег муслиманског и
политички протежираног хрватског чиниоца, који су већ тада били
у неформалној етничко-идеолошкој коалицији.
Са пропашћу СФРЈ, када је нестала варљива, наметнута и
орочена кохезиона моћ идеологије комунизма и југословенства,
Србија и Срби су у изнудици почели да трагају за загубљеним, а
27 Миломир Степић, „Геополитички смисао југословенства и југословенске државе“, у
зборнику: Историја једне утопије: 100 година од стварања Југославије, књига друга, (Никола
Маринковић, прир.), Catena mundi, Београд, 2018, стр. 307.
28 Исто, стр. 314.
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насушно потребним интегративним принципом. Логично, пронашли
су га у државотворној традицији, националној самоспознаји и
православној верско-цивилизацијској припадности. Али, то је
чињено са закашњењем, конфузније и неефикасније од осталих
југословенских конституенаса. Спорост у трежњењу од опијености
југословенством и ослобађању од статуса таоца југословенске
државе у корист припадности српству произвела је рецидиве који
су (пре)дуго опстали. Србија се ни крајем друге деценије 21. века
још није обликовала као истинска српска национална држава, већ
је остала југолика резидуална творевина, за коју би, пре него за
Македонију, могао да важи компликован назив „бивша југословенска
република“. О „растрзаности“ између југословенства и српства
најубедљивије сведочи уставно-правно и политичко-територијално
задржавање две покрајине упркос њиховом деструктивном деловању
на целовитост и функционалност Србије.
И после више деценија од нестанка Југославије са политичкогеографске карте Балкана и страшних последица њеног постојања,
а нарочито негативног „геополитичког биланса,“29 у Србији су и
даље веома присутне јавне манифестације југословенства које
слабе њен српски национални карактер и индукују идентитетску
располућеност. Веома присутна је мазохистичка болећивост према
етничким колективитетима и републикама бише Југославије, упркос
њиховом разобрученом антисрпству. Испољава се фрапантно
разумевање за њихове интересе (нарочито хрватске), иако су они
оштро супротстављени српским. Излази се у сусрет примедбама
суседа за побољшање статуса њихових сународника у Србији, иако
не само да нема реципроцитета, већ је положај Срба изван Србије
све гори. Националним мањинама се попушта готово на сваки њихов
захтев, чак и онај који се очигледно коси са уставом, законима и
безбедношћу државе. Званични Београд, од почетка разби-распада
СФРЈ до косовско-метохијског проблема, самопонижавајуће не само
прокламује, већ и ради на „уравнотеженим решењима“, „постизању
компромиса“ и „формули да сви буду једнако (не)задовољни“, док
се српски постјугословенски супарници држе само сопственог
интересног максимализма. У унутрашњем и спољнополитичком
деловању Србије и даље, у „духу самопорицања“30 и аутошовинизма,
још доминира југословенско, уместо хитног „повратка српском
становишту“.31
29 Миломир Степић, Српско питање – геополитичко питање, нав. дело, стр. 175-179.
30 Мило Ломпар, Дух самопорицања, Орфеус, Нови Сад, 2011.
31 Мило Ломпар, Повратак српском становишту, друго издање, Catena mundi, Београд,
2014.
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О рецидивима југословенства и њиховим разорним утицајима
на српски народ и државу сведочи (пре)дуго опстајање префикса
ју, југо, југословенски у називима бројних државних и других
значајних институција који представљају репере препознавања и
идентитета државе.32 Тако се државна авио-компанија звала ЈАТ
(ЈАТ-ервејз) све до 2013. године и тек тада је променила име у
Ер Србија. Државна новинска агенција и даље носи индикативан
назив ТАНЈУГ (Телеграфска агенција нове Југославије) још из Јајца
1943. године. И данас у центру Београда постоје Југословенско
драмско позориште, Југословенска кинотека, Југословенско речно
бродарство... Дипломатска академија Министарства спољних
послова Србије, која генерацијама образује и припрема заступнике
српских интереса у иностранству, није названа по Јовану Ристићу,
Миловану Миловановићу или, пак, грофу Сави Владиславићу, него по
контраверзној партизанско-југословенској личности Кочи Поповићу.
Идеологија наднационалног југословенства се у крипто-облику
истрајно негује у уређивачкој политици пропагандно веома утицајне
државне телевизије, тј. медијског јавног сервиса РТС, у знатном
делу српске културно-уметничке сцене (углавном београдске и
војвођанске), у образовно-научном систему – од школских уџбеника,
до факултетских наставних планова и програма. У јавној употреби
примат се отворено даје латиници, која је у Србији наметана само
у окупационим и југословенским временима. Има је много чак и
у службеној употреби, иако је то супротно уставним и законским
одредбама.
Савремено институционализовано југословенство не би било
могуће да га не заговара и спроводи номинално српска, а фактички
национално отуђена „компрадорска елита.“33 Један њен део јесте
снобовска „класа“, настала наглим богаћењем у условима транзиције
у комбинацији са (ин)директним страначким позицијама, која
„прилагођавањем реалности“ жели по сваку цену да задржи стечене
привилегије. Други део је искрено „фасциниран Империјом“ коју
сматра непобедивом, резонујући да јој се, стога, треба без поговора
прикључити и подредити њеним интересима, без обзира што се
они косе са српским. Трећу групацију чини „дубинска (дубока)
држава“ Србије, тј. неојугословенска „шеста колона“ – кохорте ниже
и више рангираних државних званичника и службеника који су
32 У једном интервјуу 2012. године академик САНУ Драгослав Михајловић изјавио је да
и тада, више од две деценије после нестанка СФР Југославије, и даље „постоји три стотине
разних установа у Србији које почињу са југо“. Видети у: Драгослав Михајловић, „У САНУ
цвета југословенство“, НИН, бр. 3200, Београд, 26. април 2012.
33 Slobodan Antonić, Kompradori, Internet: http://www.nspm.rs/politicki-zivot/kompradori.
html?alphabet=l, 21/11/2018. објављено 09/04/2010.
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на утицајна места „удомљени“ захваљујући различитим везама са
некадашњим „југословенским кадровима“, а којима је у наслеђе
остављена „мисија“ борбе против наводног српског национализма.
Та разнородна „nomenclatura serbica“34 обухвата и намножене НВО
и иностране „агенте утицаја“, карактеристичне по отвореном или
прикривеном „родомрзачком“35 деловању. У њеном саставу су још
увек „југословенским духом“ прожети поједини интелектуалци
и неки страначки лидери, медијски заступљени несразмерно
броју својих следбеника. Припадају јој још времешни бивши
политичари и „каријерне дипломате“ који, дефилујући штампом
и телевизијским емисијама, покушавају да своју неспособност
у одбрани српских интереса оправдају тезом о „Југославији
као добром решењу“. Не би требало изоставити неколицину
некадашњих тзв. шездесетосмаша и ултралевичара, који се сада
истичу евроатлантизмом, неолиберализмом и ултрадемократским
ентузијазмом, а због превеликог посредног утицаја представљају
„Ришељее српске политике“.

4. САДАШЊЕ И БУДУЋЕ ПОСЛЕДИЦЕ
„РАСТРЗАНОСТИ“ СРБИЈЕ
Процес цивилизацијског и геополитичког преобраћања
видно је „начео“ Србију, првенствено захваљујући њеном
прозападно оријентисаном друштвеном „крему“. Од почетка
21. века свака следећа политичка „гарнитура“, без обзира на
номинални идеолошко-страначки профил, све чвршће везује државу
за евроатлантске организације (ЕУ и НАТО). „Пријатељство са
Русијом“ наводи само декларативно – у оквиру пароле о „четири
стуба спољне политике“ и да не би изазвала јачи одијум јавности.
Припадност Православној цивилизацији углавном игнорише, а са
ставовима Српске православне цркве, штавише, често је у сукобу у
вези кључних националних питања (на пример, Косова и Метохије).
Српска економија, безбедност, култура, наука, образовање и спорт
одавно су у „пауковој мрежи“ суштинског профилисања, системског
ситуирања и свеколиког вредновања подређених критеријумима и
захтевима Запада.
Србија јесте зашла у одмаклу фазу „растрзаности“, али није
достигла критичну тачку конверзије, после које би реверзибилност
била немогућа. Упркос снажном и дуготрајном притиску из САД и ЕУ,
* Овај рад је примљен 16.12.2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11.01.2019. године.Институт за политичке студије, Београд, 2015.
35 Зоран Аврамовић, Родомрсци, Култура полиса; Графомаркетинг, Нови Сад, 2009.
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она се томе, за сада, супротставља захваљујући резолутном одбијању
осетне већине народа и све бројније национално самоодређене
интелигенције да подлегне позападњачењу. Узрок томе делимично
би требало тражити у њиховој дубокој српско-православној
укорењености и жилавости државотворног наслеђа Србије, који
су ипак раслабљени вишедеценијским деструктивним деловањем
југословенства и титоизма. Савремено одбијање цивилизацијског и
геополитичког преобраћања знатно више је мотивисано објективним
доживљајем доследног антисрпског деловања Запада, које траје већ
готово три деценије – од Крајине до Косова.
Претварање Србије у химеричну, „растрзану земљу“ спроводи
се дуго и систематски, а за опстанак нације и државе производи
бројне, веома негативне последице. Потирање аутентичног
цивилизацијског и геополитичког идентитета може да је временом
претвори у политичко-територијалну јединицу можда истог имена,
али другачије суштине – слично савременој Црној Гори. Конвертитски
синдром произвео би латентно анархично, конфликтно друштво, са
снажно испољеним неповерењем у државне институције. Нагомилан
агресивни набој прозападних преобраћеника лако би могао да се
усмери према сународницима који су одолели „преумљењу“. И
обрнуто. Нагло опадање демографских, културних, економских,
одбрамбених, развојних и других капацитета постало би неминовно
и незаустављиво. Раздор који већ постоји између прозападне елите
и већине српског народа продубио би се до непомирљивости, а
раширио би се и унутар самог раскорењеног, дезоријентисаног
национа. Даље нарастање „растрзаности“ довело би до несагласја
у вези кључних националних питања, у првом реду адекватног
друштвеног/државног уређења и спољнополитичке оријентације.
Логичан приоритет конституисања српских земаља у целовиту
српску државу поново би уступио место неком облику балканске
или европске наднационалне интеграције, упркос лоших искустава
са монархистичком и титоистичком Југославијом. У том случају,
„катастрофални српски 20. век“ наставио би се и у 21. веку!
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Milomir Stepic

YUGOSLAV RECIDIVE: SERBIA – A TORN
COUNTRY
Resume
The existence and role of the state in various concepts of world
reorganization is perceived in different ways. The leading powers of Western euroatlantism, Russian (neo)eurasianism, Chinese (great)asianism
and Islamic afro-eurasian continentalism, mostly consider state sovereignty as a nuisance and seek to relativise it. In the world system based
on great civilizations, according to S. Huntington, there would be five
types of states/countries: core states, member states, lone countries, cleft
countries and torn countries. Serbia has some characteristics of a cleft
country; however it’s getting more prone of becoming a torn country, i.e.
a country whose civilizational affiliation is trying to be forcibly changed
from Orthodox to Western. That can be deduced from three markers:
the political elite is mostly pro-westerly aligned; there are propaganda
preparations for the conversion of the people (who currently refuse it);
the Western civilization declaratively wants to accept Serbia, but weakened and reduced (without Kosovo and Metohija). The following factors
contribute to the civilizational and geopolitical conversion of Serbia:
historically long occupations by several Great Powers, important geopolitical role in the Balkans, peripheral position on the west of the Orthodox
world, influences from the Roman Catholic and Islamic religions, forced
ethno-religious conversion… The strongest attack on Serbian identity
lasted during the monarchist and Titoist Yugoslav hybrid state. Because
of this, the Serbian people and lands are significantly demographically
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weakened, spatially reduced, politically and territorially fragmented and
geopolitically handicapped, even today. Despite negative experiences,
even after the disappearance of Yugoslavia from the political map, a
great influence of the neoyugoslav ideological concept still lingers in
Serbia. Its supporters, normally, advocate the conversion of the Serbs
from the Orthodox to Western civilization, which produces a divided and
conflicted society.
Keywords: national identity, Yugoslav ideology, (dis)integration, civilizational and geopolitical conversion, Serbia.36

* Овај рад је примљен 14.12.2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11.01.2019. године.
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ПРАВНО УРЕЂЕЊЕ НОТАРСКЕ
ПРОФЕСИЈЕ У ВИЗАНТИЈИ –
ЕПАРХОВА КЊИГА ИЗ X ВЕКА*37
Сажетак
Аутор у овом раду анализира византијски закон о појединим
професијама који је настао у X веку у Константинопољу у време
цара Лава VI Мудрог. Овај текст је познат под називом Епархова
књига и остао је у употреби више наредних векова. Најопширнији
прописи у том извору се односе на професију јавних бележника –
нотара, који се у Византији тога доба називају грчким термином
тавулари (tavularii), који је био у вези са латинским називом tabelliones. Анализа правног положаја и надлежности византијских
тавулара може бити од користи за боље разумевање улоге коју су
у српском средњовековном праву имали пристав, номик и „особе
јавне вере“ уопште.
Писац најпре сагледава основне податке о овом недовољно
познатом правном тексту, а потом анализара његову садржину. У
завршној глави рада указује на неколико спорних питања и сугерише
могућа објашњења. Најпре је то питање да ли су два назива
(тавулари и симвулографи) коjим се у Епарховој књизи означава
ова професија синоними. Притом истиче претпоставку да је овај
други термин тек почињао да се шире користи за ову професију, с
обзиром на то да је употребљен само четири пута наспрам опште
заступљеног термина тавулари. Друго је питање везано за назив
који се користио за „нотарске канцеларије“, јер се у Епарховој
књизи јављају три појма која такође делују као синоними: statio
* Рад је настао као прилог стратешком пројекту Правног факултета Универзитета у Београду
„Идентитетски преображај Србије“.
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(која се помиње само једном), kathedra (која се помиње два пута)
и реч trapeza (поменута само једанпут). Сматра да овај последњи
термин означавао сам сто за којим је седео тавулар, мада околност
да је за њега нови тавулар плаћао шест златних номизми указује
да је реч „сто“ употребљена као синоним за право да се обавља
професија тавулара.
Најзад, треће је питање да ли се професија тавулара могла
наслеђивати. Мада је јасно да није долазило до аутоматског
наслеђивања права на бављење овом професијом аутор, супротно
уобичајеним ставовима у литаратури, језичким тумачењем
релевантне норме из Епархове књиге указује да не постоји забрана
да сродници не могу да врше ту професију, већ само да не могу
имати предност над другим кандидатима на основу сродничких
и других веза.
Кључне речи: византијске кодификације, римско право, правна
историја, нотари, писари, tabelliones, tavularii, statio, нотаријат
у средњем веку.

1. УВОД
Историјат јавног бележништва – нотаријата је привлачио
сразмерно малу пажњу правних историчара, поготово када су у
питању ране фазе његовог развитка. С једне стране разлог томе је
прилична оскудица извора, а с друге једна отворена дилема која
се тешко може успешно разрешити док се не пронађу неки нови
извори сазнања. Она се састоји у недоумици од када се може пратити
историја нотаријата, тачније да ли се његови корени налазе још у
римском праву или су то само тек зачеци, док своје јасне обрисе
јавно бележништво као правно регулисана професија добија тек
у Византији, поготово у X веку. Рекло би се да је прво мишљење
преовлађујуће.1 Но, озбиљне аргументе у корист тезе да је тек
Византија била колевка нотаријата и да су тек ту постављени многи
принципи на којима јавно бележништво данас функционише, у
нашој литератури је изнео С. Аврамовић.2 О тој дилеми се даље није
озбиљно расправљало, па чак ни о елементарним питањима везаним
за професију табелиона (tаbelliones) односно тавулара у Византији,
1 Овог питања се делимично дотичем у раду Никола Селаковић, „Корени латинског типа
нотаријата“, Анали Правног факултета у Београду 65, 3/2017, 153-166. Ту сам се ипак
претежно бавио питањем развојем нотарске професије у Западној Европи у време развијеног
и позног феудализма, тзв. латинским нотаријатом, и значајем француске правне традиције у
обликовању модерне институције јавног бележника.
2 Сима Аврамовић, „Правноисторијски аспекти нотаријата“, Јавнобележничко право (прир.
Д. Хибер), Београд 2005, 35−83.
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како су се јавни бележници називали у овој моћној средњовековној
држави. С друге стране, истраживања византијског уређења
нотаријата је неопходно, поготово код нас. Наиме, боље познавање ове
институције могло би допринети потпунијем упоредноисторијском
разумевању специфичних српских средњовековних установа које би
се могле, мање или више успешно, доводити у везу са нотаријатом,
али и са византијским тавуларима (нарочито српски средњовековни
пристав, номик, итд.)
Табелиони (латински облик речи) се као професија донекле
профилишу у неким Јустинијановим Новелама из VI века, које су
садржале неколико одредби посвећених овој професији. Они се тада
препознају као посебна, угледна професија приватних бележника
који су своје услуге пружали на јавном месту и сачињавали исправе
које би од њих тражиле странке и давале им накнаду за ту услугу, тако
да почињу да донекле личе на нотаре. Ипак, како указује Аврамовић,
они још увек нису били државни службеници од јавног поверења на
које држава преноси део својих овлашћења, мада су њихове исправе
имале већу доказну вредност од других приватних докумената.
Али, оне још увек нису имале карактер јавних исправа.3 Оне се
нису користиле као апсолутно доказно средство, што је одлика
нотаријалних аката. О томе нарочито сведочи и околност да се у
случају смрти табелиона садржина докумената морала потврђивати
сведоцима.

2. ЕПАРХОВА КЊИГА – ПРОНАЛАЗАК, НАСТАНАК,
ДАТИРАЊЕ И САДРЖИНА

О византијским нотарима – тавуларима ни у светској
литератури нема много радова. Колико смо успели да установимо,
једина објављена монографија која истраживачки обрађује ту
правну установу је настала у Грчкој пре много година.4 Нарочито
је зачуђујуће то што постоји тек неколико радова који су посвећени
једином, али веома релевантном извору за сагледавање те драгоцене
институције у Византији. У питању је тзв. Епархова књига, која је
настала у Константинопољу и која је данашњи назив добила по томе
што је донео епарх – управник града, цариградски префект, који је
имао веома широка управљачка овлашћења и који је једно време
био „диктатор читавог система еснафа“.5 Ако се по нешто и писало
3
С. Аврамовић, 51-52.
4
Helen Saradi-Mendelovici, Le notariat byzantin du IXe au XVe siecles, University of Athens,
Series “Library of Sophia N. Saripolou”, No. 86, 1991, 312.
5
Љубомир Максимовић, Град у Византији, Београд 2003, 48.
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у свету о Епарховој књизи, то су углавном били радови који су се
бавили економском историјом, еснафима и другим ширим темама.6
Међутим, српска стручна литература имала је пре више
година привилегију да добије превод Епархове књиге на наш језик,
мада је она преведена на само још неколико светских језика. Као
основ за превођење послужио је руски превод М. Я. Сюзюмов,
Византиская книга Эпарха, Москва 1961.7 Ово истраживање се
добрим делом ослања на тај превод, али је на појединим правно
деликатнијим местима било неопходно консултовати и преводе на
друге језике, а у појединим питањима је било потребно извршити
и корекције превода с обзиром на историјски контекст и лексику.
Ово утолико пре јер је и сам приређивач ове књиге, као магистар
економије, првенствено имао намеру да упозна нашу публику са
настанком и развојем занатства и трговине у Византији, како сам
каже у Предговору. Фокус нашег истраживања је на правним и
институционално-правним аспектима професије тавулара.
Епархова књига je пронађена скоро случајно, много векова
после њеног настанка. Текст је открио тек 1891. године швајцарски
хелениста Жил Никол (Jules Nicole) у Библиотеци града и
универзитета у Женеви и дао му је назив Епархова књига (Livre de
l’Éparque). Рукопис се отуд назива Codex Genavensis и представља
данас најстарији рукопис у коме је сачуван овај извор.8 После њега
пронађени су још неки преписи,9 али је овај први најкомплетнији
и узима се и данас као основа за савремена истраживања. Текст на
основу кога је до нашег времена доспела ова значајна византијска
збирка прописа је био необичан. Рукопис је по свој прилици настао у
XIV веку и, поред поменутих прописа, обухватао је још неке одлуке
византијских императора, један број прописа из области црквеног
права и друге садржаје. У питању је био препис разнородног,
нехомогеног материјала, који је у XVII веку пронашао свештеник у
6
The Economic History of Byzantium: From the Seventh Through the Fifteenth Century, I (ed.
Angeliki E. Laiou), Dumbarton Oaks 2002.
7
Зоран Симоновић, Епархова књига – Византијски зборник правила из занатства и
трговине Лава VI Мудрог (прев. Александар Ђурић), Ниш 2004.
8
Johannes Koder, Das Eparchenbuch Leons des Weisen, Vienna 1991, који поред превода на
немачки садржи и ново критичко издање грчког текста.
9
Codex Serdicensis, gr. 144 и Codex Atheniensis, olim Panagiu Taphu, 25, J. Koder, 51-55.
Иначе, Епархова књига се помиње у још неким изворима које наводи Кодер, као што су
Новела 115 цара Лава VI Мудрог (о чему је писао А. Schmink, “Novellae extravagantes” Leons
VI, Studies in Honor of Nicolaas van der Val, Subscesiva Groningana 4/1990, 195-205), скраћена
верзија зборника Василике тзв. Tipoukitos из ХII века (који представља једну врсту водича
кроз Василике, у коме се прегледно излаже „шта се где налази“), као много познији зборник
византијског права из XIV века, Хексабиблос Константина Арменопулоса. Детаљније вид. J.
Koder, 55-57.
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холандске амбасаде у Турској. Рукопис је пренет у Женеву како би га
покушао да растумачи Жак Годфроа (Jacques Godefroy, лат. Iacubus
Gothofredus), који је био познати класициста, првенствено романиста,
посебно значајан по свом раду о Закону 12 таблица, а поготово
због објављивања познатог зборника римског права, Теодосијевог
кодекса (Codex Theodosianus). Он, међутим, није успео да ишчита
и разуме тако нехомоген материјал, те је рукопис пао у заборав.
Пошто је Жил Никол у Женевској библиотеци пронашао и
растумачио рукопис, он га је објавио под називом Le Livre du préfet
ou L’Edit de l’empereur Léon le Sage sur les corporations de Constantinople у Женеви 1893. године. Никол је рукопис објавио на три језика
– оригиналном византијском грчком, као и у преводу на латински
и на француски.10 У XX веку су уследила два превода Епархове
књиге на енглески језик,11 и један на немачки (са новим критичким
издањем грчког текста).12
Дилеме донекле изазива и време настанка Епархове књиге.
Она се обично везује за византијског цара Лава VI Мудрог који је
владао на прелому IX и X века (886-912). Он је био син оснивача
успешне тзв. Македонске династије, Василија I Македонског, у чије
се време уздигла снага Византије, и отац следећег византијског цара,
чувеног Константина VII Порфирогенита.13 Цар Лав VI Мудри је био
велики византијски законодавац, други по значају после Јустинијана
и његове кодификације. Он је сачинио најобимнији византијски
зборник права Василике („царске књиге“) који је започео његов
отац Василије I Македонски и који по обиму превазилази чак и
Јустинијанова Дигеста. Та кодификација у 60 књига, је постала
основни извор византијског права у наредним вековима, па су се
судије на њу позивале и у XIII веку.14
На том законодавном таласу Цара Лава VI Мудрог, настала
је и Епархова књига. Она почиње преамбулом у којој се изричито
10 Издање Жил Никола је касније прештампао Panagiotis Zepos, Ius Graecoromanum II,
Athen 1931, 371-392.
11 А. Е. R. Boak, “Book of the Prefect”, Journal of Economic and Business History, 1/1929,
600-619, а потом га је превео познати преводилац византијских правних текстова на енглески,
Edwin Hanson Freshfield, Roman Law in the Late Roman Empire – the Book of Eparch, Byzantine
Guilds, Professional and Commercial Ordinannces of Leo VI, c. 895, from the book of the eparch,
rendered into English, Cambridge 1938.
12 J. Koder, op. cit.
13 Константин Порфирогенит је запамћен по бројним историјским списима, али нарочито
по делу De administrando imperio (О управљању царством), у коме говори о многим суседним
народима, па и о најранијој историји Срба у VII веку и њиховом доласку на Балкан.
14 Сима Аврамовић, Војислав Станимировић, Упоредна правна традиција, Београд 2017,
170-171.
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каже да је настала 6420. године по византијском календару, када је
Филотеј био цариградски епарх. То несумњиво кореспондира са
911/912. годином савременог рачунања времена,15 тј. годином смрти
Лава Мудрог. На самом почетку се у преамбули каже да је Епархова
књига настала „одлуком Лава, богобојажљивог и мирољубивог
цара Ромеја“.16 Стога се такво датирање Епархове књиге на први
поглед чини неспорним. Ипак, то би се могло рећи само за прву
и најопширнију главу Епархове књиге, која носи грчки назив Peri
tavullariōn – „о тавуларима“ (у поменутом српском преводу „O
тавуларијима“17). Наиме, остале главе (укупно их има 22) се јасно
одвајају од прве не само по обиму, него и по томе што једино тавулари
не представљају обичне занате, него веома угледну професију.
Преовлађујуће је мишљење да је Епархова књига временом била
проширивана прописима о различитим занатима, тако да је њен
већи део настаjaо касније.18
Већина осталих занимања о којима говори овај извор су
послови нижег ранга и друштвеног угледа и односи се углавним на
различите занате: аргиропрати – јувелири, трапезити и каталакти –
банкари и власници мењачница, вестиопрати – продавци свилене
одеће, прандиопрати – трговци свилом, метаксопрати – продавци
свилених јаја, катартари – прерађивачи свилених јаја, серикарији
– бојаџије тканина, офониопрати – трговци ланеним тканинама,
мировари – продавци миришљаве робе (бибер, цимет, смирна,
тамјан, смола, етерична уља, итд.), керулари – трговци воском,
сапонопрати (сапунџије19), салдамари (власници бакалница),
лоротоми и малактари (сарачи и произвођачи коже), макељари
15 Према византијском рачунању времена, то је био период од 1. септембра 911. до 31.
августа 912. године.
16 У поменутом српском преводу стоји да је Епархова књига настала „решењем Лава...
цара Римљана“. Мора се скренути пажња да Византинци јесу себе сматрали наследницима
Римљана, што се рефлектовало у називу Ромеји. Али, већ од VI века се Византија све више
одваја од римске традиције, грчки постаје званични језик државе, а хеленизована Византија
све више добије сасвим другачије особине. Због тога није адекватно да се појам Ромеји,
поготово у X веку, преводи као Римљани, пошто је у питању држава са сасвим промењеним,
византијским идентитетом. Дакле, Лав је пре био цар Ромеја, Византинаца, него цар Римљана.
17 Исправан превод грчке речи tavullarios (у номинативу), која је означавала ову професију,
јесте „тавулар“. У поменутом српском преводу аутор се вероватно поводи за деклинираним
обликом те именице у наслову главе Peri tavullariōn.
18 На то указује, на пример, околност што се на више места у тексту помиње новац-кованице
под називом „тетартера“, који је настао касније, у време цара Никифора Фоке средином X
века, M. F. Hendy, “Light Weight Solidi, Tetartera and the Book of the Prefect”, Byzantinische
Zeitschrift 65/1972, 57-80.
19 Преводилац на српски ову професију преводи као „милотрговци“ – трговци сапуном.
Но, из оригиналног назива професије (Peri sapōnopratōn) јасно види да се мисли првенствено
на произвођаче сапуна (који су га наравно и продавали). То је јасно видљиво из чињенице да
они добијају дозволу за отварање „ергастериона“ – радионице.
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(касапи), продавци свињског меса, продавци рибе, артополии
(пекари), крчмари. Поред ових 19 заната, завршне главе регулишу
пословање легатара (цариници) и вофра (контролори продаје стоке).
Од свих њих, једино су тавулари за ступање на дужност морали
имати формалну сагласност државе (именовао их је епарх), али
и изузетно добар материјални положај, пошто је ступање у ред
тавулара повлачило озбиљне финансијске обавезе.

3. ПРАВНО УРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИЈЕ ТАБЕЛИОНА
Од како је пронађена Епархова књига, већу пажњу су у овом
документу привлачиле оне одредбе које су регулисале различите
занатске и трговачке професије него њена прва глава која је опширно
говорила о тавуларима. Овај извор је био занимљивији онима који
су се бавили привредном и економском историјом него правницима.
Можда је разлог томе и околност што се данас, донекле неоправдано,
сматра да је савремена професија нотара настала у Западној Европи,
а неоправдано се занемарује значај и утицај који је при том имала
традиција тавулара, која се много векова пре тога баштинила у
Византији.20
Професија тавулара, како је већ речено, у Византији је дoнекле
регулисана још у време Јустинијана, због чега се често сматра да
је у питању трансформисана установа која своје порекло вуче из
римског права. Често се притом заборавља једна околност: мада је
Јустинијанов циљ био општа кодификација римског права, што је и
постигао кроз низ зборника позитивног права током VI века, већ је и
он сам у правни систем уносио и новине које је доносило ново време.
Уосталом, последњи, пети део његове кодификације под називом
Novellae, садржао је скоро искључиво нове правне институте или
оне који су трансформисани. Тај део његове кодификације је већ
написан на грчком језику, за разлику од сва четири претходна дела
(Codex Iustinianus, Digesta или Pandectaе, Institutiones, Codex repetitae praelectionis), који су писани на латинском. То јасно наговештава
прелазак на грчки као будући званични језик државе и правних
докумената, али и на византијску правну традицију. Чињеница да
Јустинијан у VI веку о овој професији говори скоро искључиво у
Новелама може бити показатељ да су у оквиру те установе баш
тада почеле да се уносе неке новине у односу на претодну праксу
различитих сличних професија које су постојале у претходним
20 Вид. Н. Селаковић, 159, где се говори о паралелној генези нотаријата на Истоку и на
Западу. На Западу је нотаријат јасно+ профилисан у Француској тек од друге половине XIII
века.
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вековима у римској држави и праву.21
После више векова, када се тавулари већ сасвим детаљно
нормативно регулишу у Епарховој књизи, капиталном документу
Лава VI Мудрог с почетка X века, ова професија се јавља са прилично
измењеном физиономијом у односу на Јустинијаново време. Постоји
разлика између Јустинијанових табелиона и тавулара из Епархове
књиге. О њој треба водити рачуна, пошто та разлика није искључиво
лексичке природе. Табелиони су римски институт (присутан и код
Јустинијана, уз извесне новине), али он још увек не личи много на
нотара и у основи представља само контролисаног писара приватних
докумената који добија одобрење од државе да се бави тим послом
(нпр. добија печатни прстен од градског префекта). Он никако
не представља особу јавне вере, чији оверени документи имају
апсолутну доказну снагу и аутентичност јавне исправе. Други је
институт из развијеног периода византијске државе и права, када је
тавулар добио јавноправна овлашћења. О томе јасно сведоче одредбе
Епархове књиге и пажња која је ту посвећена правном регулисању
те професије.
У Епарховој књизи, која представља једини интегрални
сачувани документ који говори о правном уређењу ове професије
у Византији, прецизирају се ригорозни услови које мора испунити
једно лице да би постало тавулар. Већ на самом почетку овог прописа
установљавају се услови за избор тавулара. Најтежи је услов да
се најпре мора положити изузетно захтеван „нотарски“ испит из
познавања правних прописа. Испит се полаже пред примикријем
(председником „коморе“ тавулара) и осталим табуларима који су
потчињени примикрују. Материја коју треба научити је огромна
и подразумева да кандидат мора „наизуст“ (epi stomaton) знати 40
титулуса Енехирона и 60 књига Василика – што чини практично
целокупну материја позитивног права.22 Проверава се и његова
писменост, која мора бити натпросечна, проверава се и то да
„није брбљив“, охол и да не води неморалан живот, а мора бити
и речит, „богобојажљив у праву“ и способан да лако препознаје
фалсификована документа и двосмислене изразе.23 О његовим
личним особинама сведоче угледни људи, који одговарају уколико
би се касније показало да кандидат нема такве квалитете. Уз
све то, кандидат је морао да заврши курс свеобухватног општег
образовања (enkiklion paideusin, што преводилац на српски назива
21 Детаљан приказ различитих институција које су постојале у римском праву, а које се
често, оправдано или мање оправдано, сматрају првим нотаријатом, вид. С. Аврамовић, 43-52.
22 Епархова књига, I, 1-2.
23 Епархова књига, I, 1.
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„енциклопедијским образовањем“).
Кандидат је морао бити пунолетан („у зрелом узрасту, умствено
и физички“). У присуству свих тавулара морао је сачинити својеручни
документ у коме се обавезује да неће учинити ништа противзаконито,
а да ће у супротном бити лишен дужности.24 Након свега тога, сви
чланови колегијума гласају о кандидату. Потом кандидат, заједно
са примикријем и свим другим тавуларима одлази код епарха –
управника града, пред којим сe сви тавулари заклињу префекту,
заклињући се у Бога и спасење цара, да кандидата нису изабрали
због пристрасности, протекције, сродства или пријатељства, већ
искључиво због његове часности, знања и способности.25 На крају
се одлази у Цркву којој кандидат припада по месту становања, где
свештеник даје благослов и моли се за новоизабраног тавулара, који
пролази кроз храм Божији са Библијом у рукама, док примикриј
носи кандило. Тавулари који нису присуствовали ритуалу избора
новог тавулара се новчано кажњавају.
Ступање на дужност тавулара било је повезано са озбиљним
финансијским издацима.
Више параграфа је посвећено правном регулисању могућности
да при сачињавању документа садејствују два тавулара, као и
регулисању односа међу тавуларима, уз одредбу да о могућим
споровима између тавулара одлучује примикриј.26
Тавулар документа саставља у присуству странака и сведока.
Документ мора бити сачињен у складу са законом и у прописаној
форми, да би споразум био обавезујући (преводилац на српски то
место преводи: „да би закључени акт имао законску снагу“). Уколико
се утврди да тавулар није поступао lege artis, био би кажњаван пред
епархом бичевањем и шишањем косе и браде (што је била позната
византијска санкција за нечасно понашање).27
Нарочито су сигнификантне одредбе о финансијским
обавезама изабраних тавулара. Већ приликом избора било је
неопходно припремити велики број златника – чувене византијске
номизме. Тавулари су приликом именовања плаћали примикрију три
номизме, осталим тавуларима (којих је могло бити највише 24) по
једну номизму, а шест номизми се плаћао „сто“ (trapeza) на коме ће
тавулар пословати. Међутим, поред тога, епарх је својом одлуком
„у складу са старим обичајима“ постављао и тзв. млађе учитеље
24
25
26
27

Епархова књига, I, 2.
Епархова књига, I, 3.
Епархова књига, I, 6-11.
Епархова књига, I, 12.
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закона и учитеље закона (paidodidaskalos nomikos и didaskalos,
у немачком преводу juristische Aspirantenlehrer и Lehrer). Млађи
учитељ закона је дуговао две номизме примикрију, а скупштини
тавулара четири номизме. Када се домогне звања учитеља закона,
плаћао је једну номизму примикрију, а две скупштини тавулара.
Млађи учитељи закона су по правилу могли припремати тавуларе
за испит и обављати друге послове, али нису смели да састављају
„нотарске исправе“ без избора, провере и посебне одлуке епарха које
су потребне за улазак у професију тавулара. Уколико би то учинили,
кажњавали су се батинама и губитком статуса.28
Епархова књига регулише и положај писара (grapheis) који
помажу тавуларима. Они нису смели да чине ништа без дозволе
свог тавулара, а у супротном се отпуштају и не могу више обављати
посао писара ни код других тавулара. Писаре је плаћао тавулар
пропорционално својој заради, тако што им је плата била два кератија
на сваку номизму коју заради тавулар. Иначе, тавулар није смео
упослити писара уколико га претходно не представи примикрију
и скупштини тавулара и није могао имати више од једног писара.29
Најзад, овим прописом су биле лимитиране и зараде тавулара.
Уколико се документ односио на уговор чија је вредност била до 100
номизми, његова је зарада износила 12 кератија, а ако је вредност
посла до 200 номизми, тавулар је узимао једну номизму. За све
правне послове (укључујући и тестамент) чија је вредност била већа
од тога, максимална накнада коју је наплаћивао тавулар је могла
износити две номизме. Уколико се утврди да је тавулар наплаћивао
више од тога губио је катедру (kathedra) и био кажњаван телесном
казном пред епархом. Али, било му је дозвољено да прими поклон
од стране задовољног клијента.30

4. НЕКОЛИКО ОТВОРЕНИХ ПИТАЊА
Мада је већина норми Епархове књиге релативно јасна
и неспорна, уочили смо неколико питања која су прилично
интригантна, али нису побуђивала већу позорност у литератури
која нам је била доступна.
Прво је терминолошке природе и своди се на дилему да ли су
термини тавулари и симвулографи били синоними. Наиме, Епархова
књига само на три места користи реч symvolaiographoi (савремени
28
29
30
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грчки назив за нотаре је “симвулографи“).31 Чини се да се та одредба
свакако односи на тавуларе. Назив „тавулари“ апсолутно доминира
у овом извору. Али, да ли је реч „симвулографос“, чије је значење
неспорно – „писац уговора“, тек почела да се у већој мери одомаћује
у правном речнику или је пак ишчезавала па се проредила, остаје
да се разјасни. Ипак, прилично важан путоказ је чињеница да је тај
назив касније у Византији, све до данас у Грчкој, остао доминантан.
Но, занимљиво је и то што се само у једној одредби (једној
од оних у којој се појављују и „симвулографи“) среће још једна реч
која се односи на ову професију – statio.32 Преводилац на српски то
дефинише као „нотарска канцеларија“. По правилу су се „стације,
штације“ налазиле у близини цркава за које су биле везане. Није
на одмет подсетити да су се места на којима су нотари у Западној
Европи радили називала stationes. А да ли су реч statio, реч kathedra33 и реч trapeza34 такође синоними, такође није сасвим извесно.
Ипак, лингвистички скоро је сигурно да је овај последњи термин
означавао сам сто за којим је седео тавулар, мада околност да је за
њега плаћао шест номизми говори да је реч „сто“ употребљена као
синоним за право да се води „нотарска канцеларија“.
Најзад, последња дилема коју бисмо размотрили у овој
прилици није терминолошке, већ правне природе. Она се односи на
питање да ли се професија тавулара у Византији могла наслеђивати.
Мада је одговор на то питање на први поглед негативан и тај став
заступа Е. Папајани,35 ипак има простора и за нешто другачија
размишљања. У системима са латинским нотаријатом, поготово у
Француској, Белгији и још неким другим земљама, нотаријат је дуго
био породична професија која се наслеђивала. Византија је била
социјално веома јасно раслојена држава, а узак круг нобилитета
се често везивао за одређене угледне професије, што би могло
оставити простора за размишљање да је и изузетно угледна и
исплатива професија тавулара могла бити наследна. Наиме, Папајани
сматра да се на основу одредбе I, 3 Епархове књиге са сигурношћу
може закључити да посао тавулара није могао наслеђивати. Ту се,
како је већ поменуто, говори да се тавулари не смеју бирати на ту
функцију „по пристрасности, или протекцији, или сродству, или по
дружби или с чим другим... но искључиво због његове часности,
31 Епархова књига, I, 10, 15, 23 (два пута).
32 Епархова књига, I, 23.
33 Епархова књига, I, 3, 25.
34 Епархова књига, I, 14.
35 Eleutheria Papagiani, “Byzantine Legislation on Economic Activity Relative to Social Class”,
The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century (ed. Angeliki
Laiou), Dumbarton Oaks 2002, 1086.
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знања, разборитости и способности у свему што се тражи за дату
професију“. Оваква формулација из Епархове књиге само говори о
томе да сродство и други наведени елементи не смеју представљати
предност на основу које би одређени кандидат био изабран. Ова
одредба не установљава забрану да лице чији је сродник (на пример,
отац) био тавулар не може уопште да се бави том професијом, уколико
испуњава све остале услове. Нажалост, нема извора са списковима
тавулара или извора који би на други начин систематичније говорили
о њиховим именима. Само на основу тога би се недвосмислено
видети каква је била пракса и да ли је било случајева, и у којој мери
су евентуално били присутни, да је неки ближи сродник ранијег или
чак постојећег тавулара, такође био изабран за тавулара. Наиме, када
се место тавулара упразни, на њега је могао конкурисити свако ко је
испуњавао најважније стручне и личне услове (изузетно познавање
права, углед, способност, интелигенција, речитост, практична
способност да саставља нотарска документа, што се све проверава
на „нотарском испиту“). Али, морао је бити и довољно богат да може
платити изузетно високе трошкове ступања на ту дужност. Осим
за тавуларе, Епархова књига не предвиђа да припадници било које
друге професије, па чак ни банкари, имају тако велику финансијску
обавезу коју би претходно морали испунити, како би почели да се
њоме баве.36 Тако нешто су себи могли приуштити само припадници
изузетно богатих породица. Осим тога, сасвим је вероватно да
су потомци тавулара били од ране младости добро упознати са
том професијом и потребним знањима, што је у складу не само
са византијском, него и средњовековном традицијом настављања
одређених професија.37 Наравно, у овом случају се засигурно није
радило о аутоматском наслеђивању професије (што је вероватно
био случај са свим осталим професијама из Епархове књиге), али
је скоро извесно да није постојала ни забрана да неко буде изабран
за тавулара уколико је неки његов блиски сродник већ био тавулар.

36 Ibid.
37 G. Weiss, “Antike und Byzanz: Die Kontinuität der Gesellschaftsstruktur”, Historische
Zeitschrift 224/1997, 541.
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Nikola Selakovic

LEGAL REGULATION OF NOTARY PUBLIC
PROFESSION IN BYZANTIUM:
THE BOOK OF THE EPARCH FROM X
CENTURY
Resume
The author examines Byzantine law code regulating different professions, Book of the Eparch, edited in Constantinople by emperor Leo VI
the Wise in 911/912, which remained in use for a few centuries. The most
extensive rules were provided for the public notary profession denoted
as tavularii in Byzantine-Greek language similar to the Roman term
tabelliones. The analysis of legal position and competences of Byzantine
tavularii could be of use in better understanding of the role played by
pristav, nomic and other persons of “public faith” in Medieval Serbia.
He firstly examines data about that legal source and analyses its
content. In the final part of his paper he points to several controversial
issues and suggests possible explanations. The first question is whether
the two terms employed in the Book of the Eparch to denote this profession (tavularii and symvolaiographoi) are synonims or not. His explanation is that term symvolaiographoi, which was used only few times in the
original text, was entering in or was just disapearing from the Byzantine
legal language of X century. However, he points that this term was in use
latter in Byzantium and is still today used in modern Greek language to
denote the notary publis. The second terminological issue is connected
to the use of three terms to denote „public notary office“ which also
look like synonyms. Those terms are statio (mentioned once), kathedra
(mentioned twice) and trapeza (mentioned once). The authorstates that
the term trapeza denotes the table where the notary was acting, but that
it has a more general meaning as the notary was obliged to pay huge
amount of six golden coins nomisma to acquire the trapeza, which was
definitely not the value of the table itself.
The author finally analyses whether profession of notary public
was hereditary or not. He stresses that the Book of the Eparch prescribes
that no one shall be elected for a notary public on the basis of partiality,
favoritism, kinship or friendship and that election depends only upon his
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professional and personal qualities. Therefore, he agrees that immediate
acquirement of the notary position due to family relationship was not
possible. However, the Book of the Eparch does not forbid or exclude
possibility that a relative of a notary is eligible to approach the notary
profession if he meets all other requirements needed and passes the strict
procedure of election.38
Keywords: Byzantine codifications, Roman law, legal history, notary public, scribes, tabelliones, tavularii, statio, notary in Middle Ages.

* Овај рад је примљен 19.12.2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11.01.2019. године.
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Војислав Шикопарија Сећања
српског официра (1900 – 1918),
З а вод
за
у џ бе н и ке ,
Београд,2016., 573 стр.
На крају 2018. године,
када се навршава сто година од
завршетка Првог светског рата,
потребно је да се широј јавности
п р и бл и ж и
ј ед а н
од
најдрагоценијих аутентичних
српских и светских докумената
који се односе на Први светски

рат, а то је друго издање књиге
под називом Сећања српског
официра (1900 – 1918) Војислава
Шикопарије, српског официра и
учесника Првог и Другог
Балканског рата и Првог светског
рата и касније у мирнодопском
времену академског вајара,
објављене у библиотеци Два
столећа Завода за уџбенике из
Београда. У Сећањима српског
официра (1900 – 1918) Војислава
Шикопарије описан је не само
Први светски рат, него и други
значајни догађаји из српске и
светске историје који су се
дешавали између 1900. и 1918.
године, на основу дневника који
је Војислав Шикопарија писао од
периода после Другог светског
рата па све до своје смрти 1966.
године. Први краћи део сећања
која се односе на период његовог
детињства и школовања Војислав
Шикопарија је писао у првом
лицу једнине као Војислав, а у
остатку књиге је своје доживљаје
описао у трећем лицу једнине
као официр под именом
Милорад, док су остала имена
људи које је спомињао у својим
сећањима аутентична и односе
се у великом броју на српске
официре и војнике, уз многе
ознаке у фус-нотама где и у којим
биткама су они касније погинули
у току Првог светског рата.
Ово аутобиографско дело
Војислава Шикопарије Завод за
уџбенике у Београду је успео да
објави након што су потомци
Војислава Шикопарије успели да
сакупе странице његовог
241

рукописа од Канаде до Србије, и
након тога уз помоћ Душана
Татића, Александра Бачкалова,
уредника Небојше Јовановића и
рецензената Косте Николића и
Дејана Радојчића и особља
Завода за уџбенике успели да
припреме тај рукопис за
објављивање, задржавајући
његову аутентичност и додајући
му у прилогу на крају књиге
копије личних докумената и
фотографије
Војислава
Шикопарије као официра и
породичног човека и неколико
од го в а р а ј у ћ и х
нацрта
географских мапа који се односе
на одређене описане догађаје и
периоде у тексту. На тај начин
Завод за уџбенике је успео да
сачува за садашњу и будуће
генерације читалаца једно
изузетно
значајно
аутобиографско дело, које по
свом историјском значају и
начину на који је написано
заслужује да буде уврштено у
званичан образовни програм
средњих школа и факултета
друштвених наука у Србији.
Шикопаријина Сећања српског
официра 1900 – 1918 не само да
су штиво написано живописно,
духовито, дирљиво и повремено
брутално, војнички, без
улепшавања стварности, него је
због аутентичног ауторовог
сведочења геоморфолошких,
етнографских и антрополошких
карактеристика подручја у
којима је боравио, историјске и
геополитичке позадине догађаја
у којима је учествовао, и психо242

социјалних и психо-патолошких
карактеристика људи које је
сусретао и услова у којима су те
карактеристике формиране и
испољене, оно ризница знања за
сваког српског историчара,
војника, политиколога, етнолога,
антрополога или књижевника
садашње и будуће генерације.
Тако захваљујући забележеном
сведочењу
Војислава
Шикопарије на страницама ове
књиге, филмски снимци и
фотографије из Балканских
ратова и Првог светског рата
Самсона Чернова, Арчибалда
Рајса, Андра Поповића, Риста
Шуковића, Риста Марјановића и
других фотографа, криминолога
и камермана, на којима су
приказани српски војници
испред манастира Ђурђеви
стубови у Рашкој у време
Балканских ратова, директни
војни окршаји, убиства
ненаоружаних српских сељака и
ратних заробљеника, последице
епидемија колере, маларије,
тифуса и тифусних ваши или
изгладнели и исцрпљени српски
народ и војници у збегу преко
црногорских и албанских
планина и на обалама Албаније
и грчких острва, добијају своје
додатно значење и објашњење
„из прве руке“ у редовима које је
исписао Војислав Шикопарија
као очевидац и непосредан
учесник тих догађаја. Читаоци у
Шикопаријним сећањима имају
прилике да сазнају разне
непознате детаље о стварним
личностима и догађајима из

српске историје – о уласку српске
војске на Косово и Метохију под
водством генерала Божидара
Јанковића; о чесми са водом коју
је као своју задужбину десет
година пред Битку на Косову
подигао Југ Богдан са својих
девет синова у близини
манастира Троноша, у чијој
манастирској порти су након
Колубарске битке 1914. године
били покопани погинули
Шикопаријин старији брат
Душан и његова два саборца
официра; о томе како је један
српски војник прво пољубио у
руку свог остарелог оца сељака
када га је овај посетио у његовом
војном логору, а затим се
поздравио и причао са њим; о
одлуци албанског Есад-паше да
отвори магацине са храном у
Драчу интендантури српске
војске након њиховог преласка
преко црногорских и албанских
планина и мочвара обала
Албаније и како је затим официр
Шикопарија на лицу места
направио фуруну за печење
хлеба и делио испечен хлеб
војницима из свог пука на Божић
1915. године; о око сто хиљада
лешева српског народа и војника
за које Шикопарија спомиње да
су остали на путу од Пећи и
Призрена преко Подгорице,
Скадра и Андријевице до луке
Валона у Албанији; о томе како
је Шикопарија добио дозволу у
штабу Црвене армије за
евакуисање
с р п с ко г
добровољачког батаљона из
Русије у периоду избијања

Октобарске револуције, или о
томе како је на њиховом путу
возом кћерка краља Петра Првог
Јелена, удовица руског великог
кнеза Ивана Константиновича
Романова убијеног у Сибиру,
успела да искочи из воза који је
улазио у станицу из супротног
правца и преда им цедуљу са
молбом српском посланику
Спалајковићу у Вологди да
избави њу и децу из
заробљеништва бољшевичке
владе, што је посланик
С п а л а ј ко в и ћ
касније
интервенцијом код Лава Троцког
и
успео
да
учини.
У предговору Сећања
српског официра 1900 - 1918
сазнајемо, иако у самом тексту
сећања аутор не пише о томе, да
се Шикопарија, официр
добитник четрнаест ратних
српских и светских одликовања,
након Првог светског рата
школовао на студијама уметности
у Минхену и Паризу, да је током
тридесетих година двадесетог
века радио као јавни бележник;
да је током Другог светског рата
био заробљен и одведен у Логор
за официре у Варбургу и
Нирнбергу, и да је након
завршетка Другог светског рата
рата, изгубивши дупле ратне
године за пензију, радио као
уметник, правио школска учила
и био један од оснивача Музеја
мулажа (воштаних учила која
приказју кожне болести,
оштећења и повреде) и Београду,
преминувши 1966. године у Боки
которској, где је и сахрањен.
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У првом делу својих
сећања Војислав Шикопарија,
рођен у Мостару 1890. године,
описује како се његова породица
1901. године доселила из
Војводине,
тадашње
Аустроугарске, у Србију, на
иницијативу његовог старијег
брата Душана, прво у село
Крчмар у брдима између
Ваљевске и Ужичке нахије, а
затим у село Скела на реци Сави
код Обреновца, где је његов отац
радио као сеоски учитељ.
Војислав Шикопарија описује
како су у оба та краја чланови
његове породице склопили
изузетно складне односе са
сељанима и, слично војводи
Живојину Мишићу у његовом
аутобиографском делу Моје
успомене, сликовито и занесено
описује своје детињство на селу
и идиличан однос међу
породицама сељака у тадашњој
Краљевини Србији. Како се види
из
првог
п о гл а в љ а
Шикопаријиних сећања у којима
он описује српска села у периоду
пред избијање Балканских ратова
и Први светски рат, ти складни
породични и комшијски односи
су још увек били одраз
хармоничног живота српских
сеоских и породичних задруга из
протеклих векова, упркос
почетку распада таквог друштва
„општег
б р ат с т ва
и
солидарности“, како су европски
хроничари описивали Србију у
деветнаестом веку, након
уношења Аустријског и
Наполеоновог француског
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законодавства у Србију током
деветнаестог века. Из села Скела
на реци Сави Војислав
Шикопарија је отишао на
школовање у Кијевски кадетски
корпус и Александровско војно
училиште у Москви и током тог
школовања показивао је склоност
ка уметности, поготово склоност
према прављењу уметничких
скулптура од различитих
материјала, чак и од теста, у
паузама између обиласка
локалних цркви, музеја, галерија
и споменика у свом слободном
времену у градовима у којима је
боравио. Касније у току Првог
светског рата, када је као капетан
друге класе у Првој српској
добровољачкој дивизији на
фронту код Добруџе у Румунији
био рањен шрапнелом у стомак,
Шикопарија је одлучио да ће се
бавити уметношћу ако преживи
ту тешку повреду, што је заиста
и урадио по завршетку рата. У
болници у Добруџи у којој је био
стациониран као тешки рањеник
упознао је медицинску сестру
Лидију из једног шкотског
добровољачког
друштва
медицинских сестара, оженио је,
и касније, пензионисавши се у
чину мајора, завршио студије
уметности у Минхену и Паризу.
Када се као породичан човек и
академски вајар вратио у
Београд, урадио је многа
уметничка дела, међу којима и
девет фасадних фигура за
позориште Мањеж у Београду,
касније названо Југословенско
драмско позориште. Раније у

младости, за време свог војног
школовања у Русији, Војислав
Шикопарија је као запажен
студент добио понуду да настави
каријери у руској војсци, али је
он то одбио, јер се надао да ће по
повратку у Србију бар две године
провести као официр српске
војске, што је, према његовом
сведочењу, у ондашње време
било сматрано за највећу част у
српском друштву, уз наду да ће
евентуално касније да настави
своје школовање на Академији
уметности у Петровграду у
Русији. Међутим, повратак у
Србију и почетак активне војне
службе двадесетдвогодишњег
В о ј и с л а ва
Ш и ко п а р и ј е
подударио се са изузетно
драматичним и трагичним
догађајима по Србију –
избијањем Првог и Другог
Балканског рата, а затим, док се
ратом изнурена Србија још увек
није ни опоравила од тих ратова,
објавом рата Аустроугарске
монархије Србији и нападом
Аустроугарске са Бугарском из
неколико смерова на Србију
током 1914. године. Тако је
официр Шикопарија, у узрасту
од своје двадесет и друге до
двадесет и осме године,
командовао српским војним
јединицама у Првом и Другом
балканском рату и у Првом
светском рату, укључујући
командовање војском током
преласка Албанских планина до
доласка на острво Крф, а затим
и командовање једном српском
д о б р о во љ ач ком
во ј н ом

јединицом на фронту у Румунији
и једним заосталим српским
добровољачким батаљоном у
Одеси у периоду када је избила
Октобарска револуција у Русији.
Ове изузетно драматичне и
трагичне доживљаје Шикопарија
је описао живописно и са
истанчаним смислом за детаље,
користећи се често формом
цитирања дијалога и групног
разговора учесника у догађајима
које је описивао, као и својим
коментарисањем историјске и
геополитичке позадине догађаја
у којима је учествовао. Широко
образовање и интересовања
Војислава Шикопарије уочавају
се на појединим местима
његових Сећања у којима он
критички анализира Толстојев
Рат и мир, диви се старинској
икони Иверске Пресвете
Богородице и делима сликара
Рјепина и вајара Антокољског,
учи персијског принца Насредин-доул-хана принца Каџара
делима Љермонтова и других
руских класика, у слободно
време слика и израђује скулптуре,
гледа познате представе и опере
по руским позориштима и
оперским кућама, психолошки
успешно анализира људе око
себе и течно комуницира са
њима на неколико страних језика
и успешно
антиципира
последице својих поступака и
преузима одговорност за себе и
људе око себе у најтежим
тренуцима на бојном пољу и
изван
њега.
Неки
од
најзанимљивијих редова у
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Сећањима официра Војислава
Шикопарије односе се на његова
лична размишљања о људима и
земљама које је видео; на
одушевљење које је наступило у
српском народу када је тадашња
српска војска ослободила Косово
и Метохију; на пријатељство које
је владало између њега и његових
с абораца;
на
његово
пријатељство са локалним
берберином Сулејманом из
Сјенице; на драматично
повлачење српског народа и
војске из Пећи и Призрена преко
Подгорице, Скадра и Валоне
према острву Крф, као и на начин
на који је Шикопарија помогао
једном српском добровољачком
батаљону, заосталом у Одеси да
прикупи болеснике, рањене и
заостале војнике, да се евакуише
из Одесе када је избила
Октобарска револуција у Руском
царству. Уз то, Шикопарија у
својим записима не пропушта да,
уз објашњавање узрока и
последица ратова у којима је
учествовао, искрено ожали своје
и туђе војнике који су на својим
личним примерима осетили
суровост и бесмисленост ратова
у којима су учествовали. Посебно
је дирљив Шикопаријин опис
„марша смрти“ српског народа
од Скадра и Драча према луци
Валона по блату и рекама на
обали Албаније, када су људи
масовно умирали од глади и
исцрпљености, и тренутак када
су након наредбе италијанских
војника код реке Самена испред
албанске луке Фијера да им
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српски војници предају оружје
они одбили да то ураде, спремни
и на борбу са њима у том
тренутку, и затим наставили свој
пут према лукама Фијера и
Валона, одакле су преживели
међу њима били укрцани на
г рч ко
острво
Крф.
Књига Сећања српског
официра 1900 – 1918
интересантна је за читаоце
различитог профила – за читаоца
који жели да се мало детаљније
информише о догађајима из
Балканских ратова и Првог
светског рата о којима је до тада
читао само у уџбеницима,
белетристици и средствима
јавног информисања; за неког
професионалног историчара,
политиколога или етнолога који
жели да проучи какву храну су
јели, какве књиге читали и како
су проводили своје слободно
време војници и цивили тог
времена; као и за човека који
жели „из прве руке“ да провери
каква је била генерација српских
војника под водством војвода
Радомира Путника, Петра
Бојовића, Живојина Мишића и
Степе Степановића и официра
као што је био Војислав
Шикопарија. Како показују
Шикопаријина књига Сећања
српског официра 1900 – 1918, та
генерација српских официра и
војника заиста јесте била
достојна ореола славе у српској
историји, јер су, осим
непредвидљивих
и
интелигентних потеза које су у
области ратне вештине правили

на бојном пољу у пресудним
тренуцима у току Балканских
ратова и Првог светског рата,
показивали и достојанствен и
хуман однос према обичном
народу свих вера и нација и
заробљеним противничким
војницима и страним војним
представницима и дипломатама
читаво време трајања колективне
трауме коју је проживљавао
српски народ у том периоду.
На крају, постоје две
ствари које након читања овог
значајног аутобиографског дела
Војислава Шикопарије морају да
натерају читаоце савремене
генерације да се замисле – прва
је неминовност упоређивања
слично сти
и
разлика
геополитичке ситуације у којој
се налазила Србија у периоду
Балканских ратова и Првог
светског ратова и у којима се
налази данас, а друга је
неминовност успоређивања
српског народа и његовог
вредносног система у тадашњем
и садашњем времену. То
упоређивање се намеће поготово
када се узму у обзир висок
степен зрелости и психичке и
физичке припремљености
тадашњих
двадесетдвогодишњака да
предузму одговорност у кризним
тренуцима и својим одлукама
спасу животе хиљада људи у
свом окружењу, и данашњих
двадесетдвогодишњака у Србији,
који нису ништа мање зрели и
талентовани
од
својих
сународника вршњака из периода

од пре сто година, али им
савремени систем образовања,
јавног информисања, привреде
и организације јавног живота са
једне стране у великој мери
приказује свет светског и домаћег
лажног сјаја, лажних вредности
и дискутабилно усмерених и
интерпретираних информација,
а с друге стране им нуди врло
мало охрабрења и подршке да у
својим локалним срединама
испоље зрелост и способност
доношења одлука којима могу да
помогну себи и људима око себе
у својој околини. Због тога је
аутобиографско дело Војислава
Шикорије Сећања српског
официра 1900 – 1918 драгоцено
у вишеслојности свог завештања
- и као опомена садашњој и
будућим генерацијама српске
омладине и других читалаца
овог дела да преиспитују
вредносне системе у друштву у
којем живе, и као евентуална
препорука генерацијама српских
средњошколаца и студената и
њихових родитеља и наставника
да успоставе традицију посета
споменицима,
гробљима,
музејима и осталим значајним
местима везаним за Први светски
рат у Србији, Црној Гори,
Албанији, Грчкој и Румунији и
другим државама у којима се она
налазе, на којима ће моћи да се
на одговарајући начин подсете и
захвале својим часним прецима
сународницима из Првог
светског рата, као што је био и
аутор овог дела официр и
уметник Војислав Шикопарија.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Редакција часописа Социјална политика прихвата радове
који су уређени на следећи начин.
Радови који нису усклађени са датим упутствима неће
бити разматрани за објављивање у часопису.
За писање рада користити ћирилично писмо.
Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12,
са увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.
Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са
размаком (приликом провере броја карактера користити: Review/
Word Count/Character (with spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes and endnotes.
Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима
– Bold и Italic (фонт 12).
Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим
словима – Italic (фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету,
након навођења факултета, наводи се и универзитет (нпр. Факултет
политичких наука, Универзитет у Београду). Уколико је аутор
запослен на институту, наводи се и град у коме се институт налази
(нпр. Институт за политичке студије, Београд).
Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт
14). Фуснота поред наслова служи за навођење назива и броја
пројекта у оквиру кога је чланак написан.
Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима
величина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од
100 до 250 речи - фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе,
циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате
и закључке рада.
Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима
(фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.
Поднаслови се пише на средини, великим словима – Bold
(фонт 12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов
садржи више целина, оне се такође означавају арапским бројевима,
и то: 1.1. – малим обичним словима Bold (фонт 12).
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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.
Приликом навођења фуснота руководити се следећим
упутствима:
● приликом навођења монографије/књиге фуснота мора
садржати:
- Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), назив
издавача, место, годину издања и број стране.
- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд,
2006, стр. 54.
● приликом навођења чланака из часописа:
- Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, назив
часописа курзивом (Italic), назив издавача, место издавања,
број, година излажења и број стране.
- Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних
конфликата до њихових решења“, Политичка ревија, Институт
за политичке студије, Београд, бр. 04/2009, стр. 67.
● приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге:
- Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и презимена
приређивача зборника у загради, назив издавачa, место
издања, година издања, број стране.
- Пример: Дејана Вукчевић, „Србија и придруживање
Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и
институционални изазови (приредили: Момчило Суботић,
Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд,
2008, стр. 239.
● приликом навођења извора са Интернета (не смеју прећи више
од 10% коришћене литературе):
- Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic), пуну
интернет адресу и датум приступа.
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- Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical spectrum
of debate on Irish neutrality: arguments and evidence in favor of a
critical social constructivist framework of understanding, Internet,
http://doras.dcu.ie/609/1/int_pol_ sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013
● приликом навођења архивске грађе:
- мора да садржи назив институције у којој се грађа чува, фонд,
фасциклу (уколико има), назив документа (ако нема назива
документа одређује се тако да одговори на питања: ко? коме?
шта?), место, датум.
- Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, Извештај
Министарства иностраних дела о постављењу конзула,
Београд, 19. април 1888.
● 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.
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Код уноса табела и графикона користити:
Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графикон,
редни број, назив табеле, величина фонта 10.
Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по
правилима цитирања за фусноте, величина фонта 10.
Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим
што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана
по азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први
наводе, а затим по абецедном реду за изворе на латиници.
За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама
потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље
у зборнику/књизи.
Литература садржи само изворе који су наведени у
фуснотама.
Након литературе, латиничним писмом навести име и
презиме аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов
рада на енглеском великим словима - Bold (фонт 14).
Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold
(фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у
обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке
истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире
него у сажетку.
Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12)
и одвајају зарезом.
Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају
на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су
објављени у научним часописима политиколошке тематике.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и
изјаву да тај рад није раније објављиван, тј да рад није аутоплагијат
или плагијат. Изјава може да се преузме на интернет презентацији
часописа, www.sopolitika.rs.
Текстове слати у електронском облику на адресу:
redakcija@sopolitika.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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