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ПРЕДГОВОР

Када се појавила монографија Анатолија Кљосова, Порекло 
Словена, Осврти на ДНК-генеалогију, „Мирослава“, Београд, 
2013, потврдила је не само српско народно предање и ставове 
аутохтониста (противника бечко-берлинске историјске школе 
о пореклу Словена), већ и бројних руских и западноевропских 
аутора да је актуелна школска историја бројних словенских 
народа и не само њих заправо инструментализована историја, 
тј. нетачна. Та, инструментализована историја, ишла је у корак 
са социјалним инжењерингом, дезинтеграцијом Словена и 
њиховом асимилацијом или стварањем нових политичких 
народа. Тако су стварани нови народи којима је писана „древна 
историја“ и увек морално чиста, без било каквих грехова, 
док су они народи из којих су отети представљани као нови, 
придошлице сеобама, зли и геноцидни.

Сада је јасно да су од Руса успели да издвоје Украјинце 
и Белорусе (недовршен процес), али су зато Срби изузетно 
страдали. Књига Бугарке Теодоре Толеве, Утицај Аустроугаске 
на стварање Албанске нације 1986 - 1908, (Филип Вишњић, 
Београд) сведочи да је жеља да спрече Србе да избију на море 
мотивисала Беч на овај грандиозни подухват – асимилацију Срба 
на територији данашње Албаније и креирање нове националне 
свести. Такође постоје бројни и очигледни подаци да се тако 
нешто догодило и на територији данашње Хрватске, БиХ (од 
Срба су стварани Хрвати и Бошњаци), Влашке и Молдавије 
(Румуни), Ердеља/Трансилваније (Румуни и Мађари)…

Ако прихватимо податак Конрада фон Хеснера да је у XVI 
веку било 60 народа словенског језика,1 сада имамо, условно 
речено, 14 (Руси, Белоруси, Украјинци, Срби, Бугари, Хрвати, 
Бошњаци, Словенци, Црногорци, Македонци, Пољаци, Чеси, 
Словаци и Лужички Срби). Условно, јер је потребно бројати уз 
неки критеријум, на пример државе (онда отпадају Лужички 
Срби). Потом, колико словенских народа има државу и да ли 
неки народи имају више држава. Етнички критеријум смањује 
број словенских народа, јер су Руси, Белоруси и Украјинци један  

1 Николай Кикешев, Славянская идеология, Институт русской цивилизации, Москва, 
2014, стр. 28.
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народ, као и Срби, Црногорци, Бошњаци, Македонци и Хрвати. 
У сваком случају, ако оставимо и први критеријум недостаје 46 
словенских народа! Где су ти народи словенског језика нестали?

Да Запад и непријатељи Словена и даље не мирују показују 
бројни индикатори. На пример, и у Србији и Русији покреће 
се акција формирања нових идентитета, по правилу србо и 
русофобичних. Тренутно у Србији, уз финансирање Сорош 
фонда, Брисела, Вашингтона и бројних других невладиних 
организација ради се на пројектима стварања у Централној 
Србији торлачке, а на Југу шопске нације. Бивши председник 
САД, Барак Обама, изјавио је да ће у „XXI веку у свету 
бити формиране нове нације, а тим процесом руководе САД, 
Велика Британија и њихови савезници“.2 Јасно је да актуелна 
„криза идентитета“ има свој политички узрок, те апсолутно није 
случајно то што савремени човек, према мишљењима З. Баумана 
и Ј. Харбамса, мора неколико пута дневно да се „самоопредељује“ 
и идентификује. Другим речима нема ни говора да се подржава 
нешто трајно, вечно, па ни идентитет код људи.

Отуда не чуди појава „Хашке историје“ коју је „писао“ 
трибунал у Хагу пристрасно судећи учеснцима рата на подручју 
бивше Југославије, углавном Србима, како би овом народу 
наметнуо стигму геноцидности, коју, додуше на другачији 
начин, Запад намеће и Русима.

Московија и Београдски пашалук

Историја је главно средство „меке моћи“ у растакању 
државотворности и идентитета бројних народа, а међу Словенима 
главни удар је на Русе, Србе, Белорусе и Украјинце. Сан 
непријатеља ових народа је да се Русија сведе на „Московију“3, 
а Србија на Београдски пашалук. Белорусији и словенској 
Украјини4 не остављају ни толико.

2 А. Фурсов, Пролог к будущему: Президенскиевыборы в России в контексте русской 
истории и мировой политики, Беларуская думка, Nо 5, Минск, 2012, стр. 61.
3 Ростислав Зубков, Елена Лексина, Юрий Зайнашев, Какие силы хотят сделать из России 
«Московию», https://vz.ru/politics/2021/12/12/1133607.html
4 Украјина је од осамостаљења изгубила 23 милиона становника. Да ли се нека међународна 
организација забринула због тога?
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Да би оптужили Русију за невоље становника Украјине 

измишљен је „гладомор“, тј. наводна политика да је Москва 
хтела да глађу помори Украјинце. Иако су бројни аутори овај 
мит оспоравали, сада је он у потпуности демистификован. 
Наиме, откривена је очигледна превара у конструисању мита 
о „гладомору“.55

Када је у питању Други светски рат у коме су Словени 
у невероватном броју страдали, сада се води кампања да се 
број убијених Словена умањи, односно овај период прикаже 
као сукоб два тоталитарна режима, где није било невиних, тј. 
подједнако су криве обе стране (!). Наравно, колективни Запад 
има итекако јак разлог. У нападу на СССР учествовале су све 
државе Европе, осим Срба (Србије) и Грчке. Невиђена срамота 
и морални пад Запада. Зато Запад жели да потре свој злочин 
и пласира „нов поглед, нову историју Другог светског рата“.

5 Главни фалсификатори су Служба безбедности Украјине (СБУ) и Државни музеј 
Гладомора, који су намерно фалсификовали број жртава масовне глади у Украјинској ССР. 
Ова су говорили директни учесници фалсификата који се тренутно дешавају у Кијеву. Види: 
Николай Стороженко, Раскрыто мошенничество при создании главного украинского мифа, 
https://vz.ru/world/2021/12/13/1133962.html
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Зато Русија бије епску битку за очување истине о Другом 
светском рату, свакако с разлогом (навешћемо их касније). 

Кампању за мењање историје Другог светског рата воде 
председници појединих држава, невладине организације, 
Сорош фонд, појединци различитог статуса и угледа, при чему 
и (бивши) председници, гле чуда, нападају на истину о Другом 
светском рату. Према овим интерпретацијама Стаљин се са 
Хитлером састао пре рата, а (рат) је почео само зато што се 
нису договорили, изјављује бивши председник Украјине 
Леонид Кравчук, уживо на украјинској телевизији. Иако 
је одавно познато да током дана наводног састанка са 
Фирером у Лавову, совјетски лидер није напуштао Кремљ.

Нацистички логор смрти Аушвиц ослободили су 
Американци и Украјинци. Ову лаж је трубио читав хор: Амбасада 
САД у Данској, немачки часопис „Дер Шпигел“ и сам украјински 
председник Владимир Зеленски.

Американци и Немци су се већ извинили. Највероватније, 
са њихове стране то је учињено из незнања. Они су се већ толико 
уверели у злобу Русије и Руса да им данас једноставно не пада 
на памет да су могли да учине нешто добро – да ослободе, 
на пример, Аушвиц и спасу његове преживеле затворенике 
од неминовне смрт. Уосталом, све добро на овом свету 
раде само Американци, што значи да су они ослободили и  
логор смрти.

Пољаци су још покваренији. Чак и када су принуђени да 
признају да је Аушвиц ослободила Црвена армија, у Варшави 
изјављују кроз уста премијера Матеуша Моравјецког: али Руси 
су то могли да ураде „шест месеци раније“.

Ко је створио Хитлера?

И шта рећи као одговор? За ослобођење Пољске погинуло 
је 600.000 совјетских војника (што је упоредиво са губицима 
Сједињених Држава и Британије у целом Другом светском рату), 
при чему нећемо спомињати милионе погинулих совјетских 
војника који су умрлу да би Црвена уопште дошла до пољских 
граница. Можда би Аушвиц био ослобођен месец-два раније да 
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је Црвена армија брже или другачије напредовала. Међутим, 
није. Да ли за ово треба бацити камен на Русију?

Говорећи 2021. године на меморијалима у Аушвицу који 
су пољски организатори претворили у пародију, украјински 
председник Зеленски је сажео псеудоисторијски наратив према 
којем је Русија коначно објавила рат: „Пољска и пољски народ 
су први осетили дослуху тоталитарних режима. То је довело 
до избијања Другог светског рата и дозволио нацистима да 
покрену смртоносни замајац Холокауста.“

Председник Украјине, кога у томе потпуно подржавају 
Талин, Рига и Вилњус, назвао је СССР, чији је део била Украјина, 
тоталитарном земљом. Тешко је расправљати са овим, иако 
су у то време у Пољској, у балтичким земљама и у многим 
другим европским државама постојали тоталитарни режими.

Ипак, апсолутно је немогуће сложити се да је, 
закључивши пакт Молотов-Рибентроп са Немачком, СССР, 
чији је правни наследник Русија, постао један од главних 
криваца Другог светског рата. Овај споразум се појавио 
након Минхенског споразума, поделе Чехословачке од стране 
Немачке, Пољске и Мађарске у време када се рат више није 
могао избећи. Главни задатак Москве је тада био да обезбеди 
да сви њени бројни противници на Западу, укључујући 
Пољску и Јапан на истоку, не нападну истовремено на земљу, 
што би значило њену смрт. Када је Стаљин имао прилику да 
спроведе Хитлерову агресију против својих западних спонзора 
на рачун непријатељске Пољске, морао је то да искористи. 
Јер само таква, раније непредвиђена опција, учинила је Запад 
привременим, али стварним савезником СССР-а у будућој 
борби против хитлеризма и истовремено покренула агресију 
Јапана у другом правцу.

Што се тиче холокауста, осим нациста, кривица за њега, 
у потпуности пада и на земље које су их довеле на власт у 
Немачкој, те им омогућили да се за неколико година припреме 
за велики рат, створе моћну војску скоро из ничега, снажну 
економску базу, заокружи границе и повећа становништво. 
Ове земље су добро познате: САД, Британија, Француска, 
Пољска... Америчке специјалне службе су, на пример, од 1922. 
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патронизовале Хитлера, обучавале га, издашно финансирале и 
помагале да дође на власт, знајући добро за његов антисемитизам 
и да се над европским Јеврејима надвија смртна претња... Лондон 
и Париз осујетили су све совјетске предлоге о стварању широког 
антихитлеровског фронта и система колективне безбедности у 
Европи, јер су Хитлера, који је доказао своју корисност Западу 
током Шпанског грађанског рата, усмерили на Исток.

Све ово је добро познато сваком озбиљном историчару, 
али не и глобализованом лаику (а потенцијално, на жалост, и за 
прозападно оријентисаног руског лаика). Уопштено говорећи, 
лажна историјска шема коју је у Пољској изнео Зеленски је 
веома корисна. Наравно, потребно је то разоткрити, ухватити 
противнике у лажима, покушати објаснити разлику између 
немачке и совјетске „окупације“, од којих би прва за неколико 
деценија довела до потпуног уништења Пољске и Балтика и 
њихове германизације. Друго, погледајмо оно што данас имамо: 
њихово чланство у Европској унији и НАТО, тј. „слободу“ да 
покажу историјску незахвалност и гризу руке онима којима 
све дугују.

Шта не смемо заборавити?

Истовремено са борбом против лажне историје, не треба 
заборавити на следеће ствари.

Прво, „ратови историја“ у које се Москва тек недавно 
укључила нису историја, већ чиста геополитика, део 
хибридног рата који Запад води против православних 
Словена, али Русије и Србије посебно.

Друго, ова кампања има за циљ да демонизује Словене – 
Русију, Белорусију и Србију како би све њих заједно натерали 
да се покају и растану од јединог, у ствари, моралног језгра 
које држи нацију на окупу – Велике победе.

Треће, крајњи циљ је приморавање Москве, Минска 
и Београда на све врсте компензација и репарација, са 
перспективом територијалних уступака (Срби су ово већ 
осетили). Познавајући савесност и тежњу ка истини, који су 
органски својствени именованим народима, треба признати да 
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ово представља најсуровији ударац по души и срцу народа. Јер 
и најодвратнији историјски митови се обично измишљају од 
фрагмената историјске истине, а не само од бестидних лажи, 
којих је, међутим, више него довољно.

Другим речима, имамо посла са подмуклим планом 
Запада против Русије, Белорусије и Србије који је, 
понављамо, усмерен на одштету – и то у великим износима 
– за грехе које нису починили. 

Стога и данашња Украјина са својом дугом традицијом 
антисемитизма са задовољством учествује у томе. У Кијеву знају 
да ће рачун за украјинске чуваре нацистичких концентрационих 
логора, којих су се затвореници плашили више од Немаца, 
наплатити…, али само Москви. Немцима неће сметати ако 
им се Руси, Белоруси и Срби придруже у покајању и плаћању 
репарација. Неће бити тако досадно и усамљено. Ако Запад 
успе, на пример, да Русима и Србима (скоро учињено) одузму 
колосални морални капитал створен Великом победом у Другом 
светском рату, Русија ће (Србија је већ таква, а ни Белорусија 
нема бољи „углед“ на Западу) у очима Запада постати још 
презренија земља од Ирана или Северне Кореје, јер је ближа, 
већа и јача. Наравно, ово ће имати веома негативан утицај  
на све нас.

Морамо одрасти и престати  
са идеализацијама Запада

Најтужнија последица садашње ситуације је да сада 
објективно, поштено, научно истраживање предратне и војне 
историје постаје немогуће. Јер када друга страна искривљује, 
па чак и фабрикује – попут Кравчука – чињенице да би 
демонизовала неку државу и њен народ, искрене расправе 
у јавном простору о контроверзним поступцима совјетске 
стране или о постојању два покрета за ослобађање Југославије 
од нацизма, постају небитне. Стога, студије које се појављују 
у руским медијима, на пример, на тему да ли је било могуће 
умањити број жртава блокаде Лењинграда на рачун праведније 
расподеле хране, затим покушати разумети поступке према 
цивилном становништву, када је Црвена армија напредовала  
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у Европи, сада су, заиста, неприкладне. Неприкладне, јер 
у ствари, сипају воду на млин западне пропаганде, што је 
неприхватљиво у рату, иако хибридном, јер су улози превелики.

За циничне западне земље и јавност то није проблем, јер 
за њих, генерално гледано, остаје актуелан став: „Ово је Моја 
земља, била она у праву или у криву!“ („My country, right or 
wrong!“). За Словене, посебно Русе и Србе, који увек траже 
истину, много је теже, али мораће да одрасту. Пре свега, јер је 
историјска верзија догађаја тих година која је настала у Русији, 
Белорусији и Србији сасвим тачна. Да је усвојена и од Запада 
данас свих ових проблема не би било.6

На крају, да понудимо и одговор на питање: „Зашто се 
против Словена воде ратови `историјом`?“. 

Одговор је, између осталих, дао Раде Јанковић својим 
чланком у овом зборнику – зато што је историја мека моћ 
геополитике. Она слама људе лажним знањем и наводи на 
странпутицу.

У сваком случају, овај покушај да се укаже не 
инструментализацију историје од стране геополитике је 
јединствен и надамо се да ће и други поћи овим путем у 
разобличавању лажне историје и свега што иде уз њу и са њом.

Свима који су узели учешће у научној конференцији 
„Историја као инструмент геополитике“ Институт за политичке 
студије и приређивач се искрено захваљују.

Приређивач

6 Сергей Латышев, Демонизация, «бабки» и самое страшное: Зачем против России ведут 
«исторические войны»?, http://kolokolrussia.ru/geopolitika/demonizaciya-babki-i-samoe-strashnoe-
zachem-protiv-rossii-vedut-istoricheskie-voyn
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УДК 327::911.3]:930.1

Раде Јанковић*

ИСТОРИОГРАФИЈА КАО  
МЕКА СИЛА ГЕОПОЛИТИКЕ

Сажетак

Аутор, између осталог, указује на Џорџа Орвела 
(1903-1950) који је у роману „1984“ описао 
сусрет између О’Брајена и Винстона Смита. 
О’Брајен као добар домаћин налива вино у чаше 
са стопицом, подиже једну чашу и пита: „За шта 
ћемо да наздравимо?“ Неочекивано, Винстон Смит 
одговара: „За прошлост!“ На тренутак, О’Брајен 
се озбиљно замисли и сложи се: „Да! Прошлост 
је важнија!“ Зашто је прошлост важнија? Сви 
друштвени процеси окренути су будућности, 
а заправо, једино што се заиста мења јесте 
прошлост. То је парадокс због којег се О’Брајен 
за тренутак озбиљно замислио. 
За Винстона Смита, међутим, ту нема ничег 
необичног, јер он ради у „Одељењу документације“ 
које се управо бави исправљањем прошлости. 
„Прошлост се ажурирала из дана у дан, скоро из 
минута у минут. Свеукупна историја беше постала 
палимпсет са кога се онолико пута колико је било 
потребно гребао стари текст и уписивао нови.“
Потом се указује на стварност, данашњицу, где 
се каже да је „Велики ресет“ већ почео. То је 
добро, јер сада можемо да кренемо у контранапад 
и да бирамо правац у којем ћемо да нападамо. 
То мора да буде паметан избор! 

* Дипломирани правник, адвокат у пензији
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ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

Овога пута ми немамо право на грешке које 
смо починили у прошлости. То мора да буде 
правац који ће нам омогућити да победимо на 
Земљи, али нам неће затворити Небо за спасење. 
Тренутно је најслабија тачка наших противника 
тзв. „критичка“ или „германска историјска школа“. 
То је једна трошна зграда која се једва држи да 
се не уруши, само снагом новца и привилегија 
које се нуде њиховим протагонистима. Али, 
као што већ рекох, корупција је лоша замена за 
истину и правду.
Ми морамо учинити све да концепција српске 
аутономне историографије постане наш званични 
историјски наратив. Она може бити оруђе 
наше меке силе! Ако успемо да докажемо да 
смо древан народ који од увек живи на истим 
просторима, овде на Балкану, то онда из корена 
мења историографску парадигму. Тада, наше 
се историјско право заснива примарно на 
темпоралном а не територијалном принципу.
Кључне речи: Историја, геополитика, мека сила, 
мека моћ, хегемонија, аутономнае историографија

УМЕЋЕ РАТОВАЊА

Пре више од 2.000 година један кинески мудрац је 
написао: „У примењеној уметности ратовања, најбоље је 
заузети непријатељску земљу у целини и нетакнуту; скршити 
је и разорити није добро.“1 Две хиљаде година касније један 
анонимни „мудрац“ светске закулисе написао је: „Данас је 
важније разоружати народе него их водити у ратове, важније је 
користити се разбукталим страстима него их гасити, важније  

1 Сун Цу: Умеће ратовања – Моно и Мањана, Београд, 2009, стр.29. Његов ученик и 
следбеник Веј Љаоцу додао је овоме следећи коментар: „У рату је нужно да процените своје 
непријатеље; морате их натерати да се дезоријентишу и пољуљају и да њихова војска, иако 
нетакнута, постане неупотребљива – тако се побеђује у складу са Таом.“ (Исто, стр.29) 
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ИСТОРИОГРАФИЈА КАО МЕКА СИЛА...Раде Јанковић

је дохватити и тумачити туђе мисли на свој начин, него их  
одбацивати и прогонити. Главни задатак наше управе састоји 
се у томе што ћемо ослабити јавни ум критиком, одучити 
га од размишљања које изазива отпор, одвући умне снаге ка 
пушкарању празне речитости.“2

Сличност, готово истоветност, је очигледна, али то не значи 
да је треба прихватити као нешто саморазумљиво. Напротив, 
ова подударност захтева објашњење. Саморазумљивост је данас 
највећа слабост научног мишљења. 

Најједноставније објашњење било би, да оба мишљења 
потичу из једног заједничког али заборављеног мисаоног 
језгра, из једне древне али скривене традиције која се чува 
негде дубоко у пећинама на Тибету, или у прашумама на 
Цејлону – традиције која је данас доступна само изабраним 
адептима и иницијантима – што би обрадовало противнике тзв. 
„теорије завере“ и дало им још један аргумент да нас оптуже за 
шарлатанство. Признајем, међутим, да је мишљење у правцу 
јединствене мисаоне традиције легитимно, и да га не треба 
тек тако, априори одбацити. 

Ипак, нећу ићи тим путем. Не из страха од епитета 
„теоретичар завере“, већ зато што хоћу да укажем на могућност 
заснивања једног критичког мишљења о односу између 
историографије и геополитике, које, упркос што би се одвијало 
по правилима интуитивног а не аналитичког мишљења, самим 
тим не би било ненаучно. Интуитивног, у смислу које му даје 
православна традиција: као созерцање.

ГРУБА И МЕКА СИЛА

Из горе наведених цитата може се наслутити мисао 
да постоје два облика ратовања. Један се води помоћу Таоа, 
како каже Сун Цу, то јест помоћу меке силе, што би се рекло 

2 Протоколи сионских мудраца – Томић Воок, Београд, 2001, стр.45. У наставку се каже: 
„Све то ће тако заморити Гоје, да ћемо их приморати да нам понуде међународну власт која 
ће моћи у свом расположењу без икаквог двоумљења усисати у себе све државне силе света 
и образовати Надвладу. На место савремених управљача ми ћемо поставити страшило које 
ће се звати Надвладина Администрација.“ (Исто, стр.46) 
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језиком савременог новоговора. Овом облику ратовања одговора 
израз „хладни рат“, који се усталио током XX века. Други 
облик ратовања био би тзв. „врући рат“, који се води ватреним 
срествима велике разорне моћи, то јест помоћу грубе силе, 
или, како каже Веј Љаоцу, помоћу „сирове силе“.3

У стварности ова подела никада није била тако стриктно 
спроведена као у теорији. У пракси ратовања мека и груба сила 
увек су комбиноване. У терминологији модерне геополитике ова 
комбинација грубе и меке силе, данас се назива хибридни рат. 
Хибридни рат није игра на само једној глобалној „шаховској 
табли“, како је то замишљао Бжежински, него је симултанка 
која се игра на више глобалних „шаховских табли“ истовремено 
(културној, информативној, економској, финансиској, образовној, 
научној, војној, технолошкој итд.)

Историја показује да се тежиште ратовања, нарочито у 
другој половини XX века, све више померало са грубе ка мекој 
сили. У том смислу мењао се и однос према геополитици. Чак 
и ако пођемо од класичне дефиниције Карла фон Клаузевица 
(1780-1831) - „рат је продужетак политике другим средствима“ 
- следи да је геополитика заправо, пре свега ратна вештина 
а не просто једна научна дисциплина. У дискурсу који следи, 
под изразом геополитика подразумева се управо изнета 
дефиниција: геополитика је одувек била ратна вештина а тек 
од недавно постала је спекулативна научна дисциплина, трудом 
модерних геополитичара попут Александра Дугина (Русија)  
на пример.4 

Старији аутори, као Николај Трубецкој (1890-1938) на 
пример, нису се либили да истакну управо ту империјалну, 
освајачку црту геополитике, која се данас стидљиво сакрива. 
Темељ Руске империје, каже Трубецкој, није поставио кнез  

3 Веј Љаоцу: „Ако уништите непријатељску војску и поубијате њихове генерале, заузмете 
њихова утврђења, окупите народ и поробите државу, то ће бити победа помоћу сирове силе.“ 
(Умеће ратовања, стр.29) 
4 Свођење геополитике на ниво спекулативне научне дисциплине разводнило је смисао праве 
геополитике, тако да је после тога свака риба могла да заплива у тој бари. Било је довољно 
позвати се на Макиндера или Хаусхофера и држати се догме о сукобу Мора („таласократија“) 
и Копна („телурократија“), па да будете друштвено признати као прави геополитичар. 



25

ИСТОРИОГРАФИЈА КАО МЕКА СИЛА...Раде Јанковић

Владимир него Џингис-кан! Из Кијевске Русије није могла да се 
развије никаква империја, зато „представа о томе да је доцнија 
руска држава продужетак Кијевске Русије, неправилна је у 
корену.“5 Империју није могао да створи „народ који је освајао 
овај или онај речни систем“, већ само онај народ који је успео 
да освоји читав „систем степе“.6 „Тако је Џингис-кану пошло 
за руком да оствари историјски задатак, постављен самом 
природом Евроазије, задатак државног уједињења читавог 
овог дела света.“7

Схватање геополитике као ратне вештине проширује 
геополитички простор.8 То више није глатка површина мора, 
или равница испресецана рекама и планинским венцима, 
са само две димензије: ширина и дужина. Сада је то један 
глобални волумен који поред ширине и дужине има и висину  

5 Николај Трубецкој: Наслеђе Џингис-кана – Логос, Београд, 2012, стр.6
6 Исто, стр.10
7 Исто, стр.11. Изворни појам геополитике променио је значење након Првог светског 
рата, када је Макиндер (1861-1947) у геополитику увео „демократски идеал“, упркос 
чињеници да је био апсолутно свестан непомирљивости између демократских начела и 
принципа на којима се граде велики геополитички пројекти. („Демократија усваја правила 
када их прихвати већина у широким слојевима грађанства, а они не виде ствари са велике 
висине, јер морају да зарађују за свакодневни живот главе сагнуте над својим послом.“ – 
Халфорд Макиндер: Демократски идеали и стварност – METAPHYSICA, Београд, 2009, 
стр.30) Насупрот томе, велики геополитички пројекти траже „велике организаторе“, какви 
су били на пример Наполеон, Цезар, Џингис-кан, Александар Македонски, а они, и кад 
би хтели, не могу да делују у складу са демократским начелима. („Велики организатор је 
нужно и велики реалиста. То уопште не значи да му недостаје маштовитост – далеко од 
тога, али његова машта је сконцентрисана на ’начине и средства‘ које може употребити, а 
не на стално измичуће циљеве. /.../ Једино до чега је њему стало јесте да се предузећем или 
војском које је организовао ефикасно управља; он је пун захтева од својих администратора. 
/.../ Организатор неизбежно почиње да гледа на људе као на своја оруђа. Његов ум 
ради на супротан начин од ума идеалисте, јер он покреће бригаде и зато мора да има у 
виду материјална ограничења, док се идеалиста обраћа души у сваком од нас, а душе 
могу да залепршају без по муке.“ – Исто, стр.19) Макиндер је покушао да помири ове 
непомирљиве противречности, и наравно, није успео у томе. Велики геополитички пројекти, 
попут изградње глобалне империје, историја је то показала више пута – не могу да буду  
демократски! 
8 Груба статистика коју изводи Едвард Саид, говори „да су 1800. године западне силе 
полагале право на 55 одсто земљине површине док су у стварности држале негде око 35 
посто, и да су са 1878. годином дошле до 67 посто, што ће рећи да се стопа раста кретала и до 
285.000 квадратних километара годишње. До 1914. годишња стопа се попела до запањујућих 
800.000 квадратних километара, а само је Европа, са својим колонијама, протекторатима, 
доминионима и придруженим државама покривала све укупно 85 посто планете. (Едвард 
Саид: Култура и империјализам – Београдски круг, Београд, 2002, стр.47) 
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и дубину.9 Рат се више не води само на земљи него и на небу, 
на небесима, у космосу и у поднебесју; испод површине мора 
и океана, у подземљу, међу демонима у аду и у царству „кнеза 
таме овога света“. Са гледишта модерне геополитике био би то 
рат тзв. „четврте генерације“. То је рат за људске душе а не 
за територије.10 Рат идеја и погледа на свет. Топови и људско 
месо само су средства.

Тиме откривамо да је рат, заправо, борба светоназора! 
Као такав, рат је уграђен и у темељу црквених догмата. Зато 
се наша земаљска црква назива војинствујућа (ратујућа), јер 
ратује против „Господара таме овога света“. Овај рат се не 
води искључиво материјалним него превасходно духовним 
оружјем: истином, правдом, смирењем, милосрђем и вером 
у Други Христов долазак.11 А то су оруђа светоназора, што не 
значи да су тиме мање делотворна као оружја. Одређење рата 
као борбе светоназаора дугујемо апостолу Павлу.12 Добро, рећи 
ће неко, али какве то везе има са историографијом?...

О’БРАЈЕНОВ ПАРАДОКС

Џорџ Орвел (1903-1950) у роману 1984 описује сусрет 
између О’Брајена и Винстона Смита. О’Брајен као добар домаћин 
налива вино у чаше са стопицом, подиже једну чашу и пита: за 
шта ћемо да наздравимо? Неочекивано, Винстон Смит одговара:  

9 Овде се назире смисао загонетних речи које апостол Павле шаље браћи у Ефесу: „Да 
се Христос вјером усели у срца ваша. Да бисте, укорењени и утемељени у љубави, могли 
разумјети са свим светима шта је ширина и дужина, и дубина и висина.“ (Ефесцима: 3; 18) 
10 Ево шта кажу тзв. “сионски мудраци“: „За нас је неопходно потребно да ратови, по 
могућности, не доносе никакве територијалне користи: то ће пребацити рат на економску 
основицу и народи ће у нашој помоћи сагледати силу наше превласти, а такво стање ствари 
ставиће обе стране на расположење нашој интернационалној агентури која је снабдевена 
милионима очију, погледа неспречаваних никаквим границама. Тада ће наша међународна 
права смрвити народна права и владаће народима исто овако као што грађанско право 
појединих држава управља међусобним односима својих поданика.“ (Протоколи сионских 
мудраца, стр.29) 
11 Апостол Павле: „Зато узмите свеоружје Божије, да бисте се могли одупријети у зли дан, 
и одољевши свему, одржати се. Стојте, дакле, опасавши бедра своја истином и обукавши се у 
оклоп правде,/ И обувши ноге у приправност за јеванђеље мира;/ А изнад свега узмите штит 
вјере, о који ћете моћи погасити све огњене стријеле нечастивога“ (Ефесцима: 6; 13-16) 
12 Ефесцима: 6; 12 („Јер не ратујемо против крви и тијела - каже Павле - него против 
поглаварства, и власти, и господара таме овога свијета, против духова злобе у поднебесју.“)
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за прошлост! На тренутак, О’Брајен се озбиљно замисли и 
сложи се: да! „Прошлост је важнија!“13 Зашто је прошлост 
важнија? Сви друштвени процеси окренути су будућности, 
а заправо, једино што се заиста мења јесте прошлост. То је 
парадокс због којег се О’Брајен за тренутак озбиљно замислио. 

За Винстона Смита, међутим, ту нема ничег необичног, 
јер он ради у „Одељењу документације“ које се управо бави 
исправљањем прошлости. „Прошлост се ажурирала из 
дана у дан, скоро из минута у минут. На тај начин се за сва 
предвиђања Партије могло документима доказати да су била 
тачна; а није се допуштало да иједна вест, иједна изражена 
мисао у супротности са моменталним потребама остане било 
како записана. Свеукупна историја беше постала палимпсет 
са кога се онолико пута колико је било потребно гребао стари 
текст и уписивао нови.“14

Али, шта да се ради са оригиналним документима који ипак 
доказују супротно? Тиме се бави посебан одсек у „Одељењу 
документације“. „Највећи одсек Одељења документације, далеко 
већи од онога у коме је радио Винстон, сачињавали су људи 
чија је дужност једноставно била да проналазе и сакупљају 
све примерке књига, новина и осталих докумената који су 
били неисправљени те их је с тога требало уништити.15 Ради 
се, дакле, о томе да ни један једини документ који би могао 
да утера у лаж званичну историјографију, не сме да остане 
неисправљен или неуништен.

Када се једнога дана, после 100 или 150 година, буде 
писала историја нашег времена, једна од тема свакако ће 
бити и „пандемија COVID-19“. Главни извор података биће 
званична статистика која показује: да је у периоду октобар-
новембар 2021. године у Србији свакодневно умирало 60-65 
људи. Пошто се узрок смрти не утврђује обдукцијом, неки 
будући историчар ће с правом закључити да су сви умрли од 
„вируса COVID-19“. Али ми знамо да се у Србији умире и од  

13 Џорџ Орвел: 1984 – Контраст, Београд, 2012, стр.126
14 Исто, стр.33
15 Исто, стр.33
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карцинома, можданог удара, повишеног притиска, срчаног 
инфаркта, дијабетиса... Али шта то вреди кад се већ данас сви 
ти подаци који говоре супротно, цензуришу на youtube или се 
просто не уносе у медицинске картоне!

Како да неки будући историчар зна да у тој зачуђујуће 
равномерној стопи смртности има и неког који је узалуд чекао 
операцију карцинома на мозгу или срчаних залисака? „Ни 
у ком случају - закључује Орвел - не би било могуће после 
таквог исправљања доказати да је ишта било фалсификовано.“16 
Просто зато што су сви ти подаци измишљени. „Посреди је 
просто уношење једне бесмилице уместо друге.“17 Оно што 
раде др Кон, Тиодоровић или Кисићка, исто је што ради и 
Винстон Смит. Тзв. „Кризни штаб“ на чијем челу се они 
налазе антиципира прошлост пројекцијом измишљених 
података у будућност. Тако се прошлост нашег садашњег 
времена, унапред квари и искривљава подметањем читавог 
ланца измишљених бесмислица. Прошлост се креира  
у садашњости.

СУКОБИ НА ГРАНИЦИ СВЕТОНАЗОРА

Прошлост је у корену свих сукоба, јер и наш поглед на 
стварност израста из корена прошлости. Код Хантингтона (1927-
2008) то се види већ на први поглед: готово свако поглавље 
његове књиге Сукоб цивилизација започиње кратким историјским 
прегледом.18

Кад говори о цивилизацијама, Хантингтон у суштини 
говори о прошлости, зато што су цивилизације у својој основи 
историјске појаве дугог временског трајања. Оне имају свој 
период настанка, успона, пропадања и нестајања; имају, дакле, 
свој „живот“ („животни век“), што значи да имају и своју  

16 Исто, стр.33
17 Исто, стр.33
18 О теорији Семјуела Хантингтона изнео сам опширније критичко мишљење још 2015. 
године у књизи Глуво доба, у издању Духовног луга из Крагујевца, у поглављу под наловом 
Између Алаха и Молоха, стр.173-195. Зато се овде нећу детаљно бавити Хантингтоном, 
већ само у мери у којој његов поглед на тзв. „сукоб цивилизација“ заправо прикрива сукоб 
светоназора. 
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прошлост.19 Кад говори о сукобу цивилизација, Хантингтон 
заправо говори о сукобу светоназаора, с обзиром да су 
цивилизације у основи утемељене на једном погледу на свет 
који се у суштини разликује, тиме и супротстваља другачијем 
погледу на свет, чиме овај постаје не само другачији него и 
супротан. 

Сукоб цивилизација, дакле, потврђује оно што је напред 
већ речено: рат, ма какав био по форми, у основи је борба 
светоназора. С друге стране пак, из целине Хантингтонове 
теорије следи: да сви цивилизацијски сукоби који се дешавају 
или ће се тек десити, настају као наслеђе предака. 

То потврђује и Едвард Саид (1935-2003). Култура је, каже 
Саид, бојно поље.20 Империјално ширење у правцу глобалне 
геополитичке доминације увек прати правац ширења културе 
а не обрнуто, како се најчешће погрешно мисли.21 Отуда је 
утицај прошлости на светоназоре садашњих генерација 
важнији од саме прошлости, јер ми не наслеђујемо културу, 
чак и у њеном материјалном облику, као готов садржај него 
као културни утицај, као подстицај или као надахнуће. А та 
крхка веза може да се прекине! Управо тако се и успоставља 
геополитичка хегемонија. 

Једна нација је суверена и слободна све док има моћ 
да исприча своју причу о себи и својим коренима. „Моћ да  

19 Ево примера који то илуструје. У одељку под насловом Исток и Запад (стр.259-270), 
Хантингтон говори о сукобу између исламске и хришћанске цивилизације. У уводним 
пасусима, међутим, он у грубим цртама само препричава прошлост тих односа, па каже: 
„Неки Западњаци, укључујући председника Била Клинтона, тврде да Запад нема проблема с 
исламом, већ само с насилним исламистичким екстремистима. Четрнаест столећа повјести 
показује супротно. /.../ Почетни арапско-исламски поход од почетка седмог до средине осмог 
стољећа успоставио је муслиманску власт у Сјеверној Африци, Иберији, Средњем Истоку 
и Сјеверној Индији. /.../ Неуспјех под Бечом означио је почетак дугог повлачења, које је 
обухваћало борбу православних народа на Балкану да се ослободе османлијске власти, ширење 
Хабсбуршког царства и драматично напредовање Руса до Црног Мора и Кавказа. /.../ Ислам је 
једина цивилизација која је довела опстанак Запада у питање, и учинила је то најмање двапут. 
/.../ Насилну природу тих промјена одражава чињеница да се 50% ратова између двије државе 
с различитим вјерама од 1820. до 1929. односило на ратове између муслимана и кршћана.“ 
(Самјуел Хантингтон: Сукоб цивилизација – Извори, Загреб, 1998, стр.259-261) 
20 Култура, каже Саид: „може бити чак и бојно поље на којем се циљеви обелодањују и 
међусобно надмећу.“ (Култура и империјализам, стр.12) 
21 „Империја прати уметност, а не обрнуто, како мисле Енглези.“ (Исто, стр.55)
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се приповеда – упозорава Едвард Саид – односно моћ да 
се спречи настанак и појава других приповести, веома је 
важна за културу и империјализам; она конституише једну од 
најважнијих спонâ између културе и империјализма.“22 У томе 
је суштина геополитике: наменути своју причу и спречити 
туђе приповедање!23 Спречити, то значи и употребом грубе 
силе ако је потребно. 

Да би спречиле неистомишљенике, све државе света 
имају широк дијапазон грубе и меке силе, од игнорисања и 
маргинализације, преко отворене или прикривене цензуре и 
аутоцензуре наметнуте застрашивањем, до кривичног прогона и 
физичке ликвидације. Да би спречиле „отпадничке државе“, све 
империје имају ништа мање широку лепезу грубе и меке силе, 
од уцењивања, корупције властодржаца, дипломатске изолације, 
преко санкција и кривичног прогона до војне интервенције и 
бомбардовања. 

Али главно оружје је „разарање историјског памћења.“24 
Нација губи своје сопство и своју независност, кад изгуби моћ 
да сама пише своју историографију. Својевремено је британски 
режисер Кен Лоуч (Ken Loach) изјавио нешто што би могло 
да буде реплика истргнута из Орвелове 1984. „Онај ко пише 
историју - рекао је Лоуч - господари над будућношћу. Данас 
историју пишемо ми.“25 Али, ко смо то „ми“? - господине Лоуч. 

ПРЕКИНУТИ НИТ ПАМЋЕЊА

Пре свега, важно је да одредимо када је наступио прекид 
континуитета са нашом традиционалном националном свешћу, 
која је кроз читав Средњи век била империјална у мери у 
којој је била мисионарска, што значи: српска средњевековна 
држава није се ширила само територијално (на три мора:  

22 Исто, стр.11
23 Овде се приповедање узима на као литерално препричавање него као синоним за 
историографију, будући да у својем изворном значењу (l’histoire), писање историје значи 
управо то: причање прича, приповедање. 
24 Сергеј Кара-Мурза: Манипулација свешћу – Весна инфо, Београд, 2011, стр.507
25 Лоуч је аутор филма Land and Freedom (Земља и слобода), који говори о шпанском 
грађанском рату, на начин који је критика оценила као чињенично „нетачан“. 
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Јадранско, Егејско и Црно море и обухватала три народа: 
Србе, Бугаре и Грке) него се развијала и јачала духовно (да би 
укрепила православље и спречила ширење јереси, пре свих 
римокатоличку јерес). 

До сада се прекид континуитета са српским Средњим 
веком, у нашој историографији објашњавао помало упрошћено, 
дејством само једног фактора – додуше објективног али не 
и пресудног! – дуготрајном турском окупацијом. Овде се, 
међутим, ради о томе да се у обзир узму и други фактори, 
рецимо: утицај спољашњих сила, пре свега Ватикана и Беча, 
на разарање нашег историјског памћења. Тај утицај је увек био 
манипулативан, увек срачунат тако да манипулатору донесе 
максималну могућу корист. 

Кад се у обзир узме дејство манипулације, најмање три 
последња века наше историје изгледа сасвим другачије. Барок 
је, рецимо, био једна велика манипулација којој нисмо одолели.26 
Он нам је донео протестанску етику, дух капитализма, хедонизам, 
либертенство и масонску симболику у иконографији. Тиме се 
лако може објаснити како смо од народа империјалне свести 
постали културна колонија Европе; како смо се од једног 
народа који је кроз читав Средњи век био извориште културе и 
писмености за православне Русе, Бугаре и Влахе, претворили 
у културну колонију која пабирчи отпатке са париске, бечке и 
берлинске калдрме.27

26 О погубном утицају барока на нашу световну и сакралну културу опширније сам писао 
у књизи Доба раз-ума (издање ЦАРСА, Шабац, 2018), у поглављу под насловом Окултне 
замке наше барокне иконографије (стр.117-157) 
27 Тридесетих година прошлог века то је постало неподношљиво, што је навело Милоша 
Црњанског да напише оштру критику под насловом Ми постајемо колонија стране књиге, 
у којој између осталог каже: „Сада се углавном, по свим нашим књижарама, види туђинска 
књига и продају преводи из страних књижевности. /.../ Узрок томе је, пре свега, у једној дубокој 
апатији за наше, и огроман пораст странаца, странаца бар по души... Затим један нарочити 
талас спекулација, страног капитала за издавање журнала и књига, који је обухватио сву нашу 
земљу.“ (Милош Црњански: О национализму и српском становишту – Catena Mundi, Београд, 
2012, стр.17) Црњански није био једини који који је уочио ову појаву. Готово истовремено и 
Владимир Вујић је писао: „Нараштаји су наши прихватили и решавали проблеме са париске 
калдрме и проблеме ’надреалиста‘, и проблеме прошлога и претпрошлога века на Западу, и 
све туђе програме примали и свесрдно настављали – све као мислећи, е ће ту наћи спаса и 
смирења и баш ту ће ’усрећити човечанство‘.“ (Владимир Вујић: Од Шпенглера до Светог Саве 
- Жагор, Београд, 2013, стр.278) Коначно, у расправу се укључио и Владимир Велмар-Јанковић.  
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Сергеј Кара-Мурза (1939) у књизи Манипулација свешћу, 
на 700 страница великог формата, детаљно разлаже и анализира 
механизам манипулације људском свешћу. У том механизму 
значајан објект напада је и људско памћење. Испоставља се да 
је памћење важније од саме прошлости. Јер, прошлост може да 
се заборави али оно што се забележи то остаје - то се памти! 
Зато није свеједно у чијим ће рукама бити моћ интерпретације 
прошлости. Није свеједно ко смо „ми“. 

Лоуч је рецимо левичар, као и Орвел - социјалиста. Смемо 
ли да занемаримо ову чињеницу?... Није ли то отворено признање 
да постоје глобалне структуре скривене моћи („ми“), које 
господаре нашим памћењем. Назовимо их криптокомунисти. 
Ако су кључеви наше садашњости у њиховим рукама, онда су 
и кључеви геополитике у њиховим рукама.

Тиме је и однос геополитичких сила заувек одлучен: следи 
нам глобална тиранија, неограничена и бездушна - „људско 
лице згажено војничком чизмом, заувек“, рекао би Орвел. 

У блиској будућности, дакле, постојаће само заборав и 
глобална тиранија. Тиме ће историја и геополитика сасвим 
ишчезнути. Можемо ли да се томе одупремо?... 

МАНИПУЛАЦИЈА СВЕШЋУ

Сергеј Кара-Мурза као пример разарања историјског 
памћења наводи случај Ивана Грозног.28 Ми бисмо као пример 

У есеју Духовна криза данашњице пише: „наша књижевна повест показује једну велику 
поворку људи, који су целу своју репутацију засновали на томе што су на наше духовно, 
књижевно стварање доносили стране утицаје, што су за наше изражавање преносили стране 
облике, што су на наш начин мишљења калемили туђе системе, наша осећања калупили по 
позајмљеним схемама, уопште наше духовно искуство каналисали по упутствима страних 
укуса и по мери туђих традиција. /.../ Али, закључује Велмар-Јанковић: „Наш народ није освајао 
своје место у свету да би сад, пошто је то место осигурано, подлегао утицајима економског и 
духовног заробљавања да тако од себе начини неку колонијалну псеудокултуру.“ (Владимир 
Велмар-Јанковић: Огледи о књижевности и националном духу – Задужбина Светог манастира 
Хиландара, Београд, 2006, стр.52,74) 
28 „Спомиње се Иван Грозни и истиче да његова наводно патолошка суровост није 
представљала аномалију, већ особину својствену Русији... /.../ Из тог се мита и дан-данас међу 
нашим интелектуалцима и на Западу изводи закључак да је Русији наводно генетски својствен 
тип крваве и сурове деспотије. /.../ А да ли су се стандарди Русије тога времена од Европе 
разликовали нагоре или набоље? За 37 година владавине Ивана Грозног било је погубљено 
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могли да наведемо псеудоисторијску интерпретацију лика и 
дела Вука Бранковића (1345-1398).

У интерпретацији Косовске битке наша историографија 
још није одмакла од парадигме засноване у тзв. „народној 
књижевности“. Још се о Косовској бици приповеда као: 
1. катастрофалном српском поразу (упркос чињеници да 
су Турци на Косову изгубили султана, и да им је требало 
читавих 70 година да се опораве од своје „победе“); 2. срамној 
издаји Вука Бранковића (упркос чињеници да је српска 
оклопљена коњица под вођством Вука Бранковића, буквално 
прегазила турско десно крило и тако избила до положаја 
султана Мурата, што је омогућило Милошу Обилићу да  
га убије).

У том приповедању, по својој перфидности, посебно 
се издваја манипулација са ликом Вука Бранковића. Причу о 
тобожњој издаји Вука Бранковића наметнули су дубровачки 
језуити почетком XVI века. До тог доба чак ни Турци нису 
говорили о његовој издаји. Наратив о тобожњој издаји Вука 
Бранковића на Косову наметнут је нашем историјском памћењу 
као освета Ватикана за пропаст Фиорентинске уније. За ову 
победу православља над јеретицима, као што се зна, заслужна 
су два човека: Марко Ефешки и син Вука Бранковића, деспот 
Ђурађ Бранковић (1375-1456). Ватикан то никада није, нити 
ће нам икада опростити!

Требало је, дакле, све изокренути. Поцепати органско 
јединство народа: нека се Срби вечито расправљају ко је јунак 
а ко издајник! А што се јунака тиче њега ћемо приказати као 
подмуклог убицу. У стварности Милош Обилић је Мурата 
оборио копљем са коња, на којем је овај седео и посматрао 
битку. Да је Мурат седео на меким душецима, како тврди 
накнадно склепана језуитска верзија, он никако не би могао 
да буде газија (Газиместан), свети раник који је умро борећи 
се на Алаховом путу!

око три до четири хиљаде људи, знатно мање него током само једне Вартоломејске ноћи у 
Паризу тога доба (поједини историчари наводе да је тада по краљевој наредби побијено до 
дванаест хиљада хугенота). У истом периоду је у Холандији погубљено око сто хиљада људи. 
(Сергеј Кара-Мурза: Манипулација свешћу, стр.183) 
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У прерађеној верзији, међутим, Милош је подмукли 
преварант који се снисходљиво сагиње да Мурату пољуби 
скуте, вади скривени нож из појаса и „распори га од учкура 
до грла бијелога“. То није витез! Витез се тако не бори. Тако 
се бори „фукара“. Ето вам Срби, па сад видите: поред већ 
поменуте поделе на јунаке и издајнике, сада имате и поделу 
међу јунацима: ко је прави а ко неправи јунак.

Управо јуче, ова матрица је прорадила пуном паром: 
један „јунак“ прекречио је мурал правог јунака, генерала 
Ратка Младића!29 Полиција је некако успела да развади 
завађене грађане, а држава је брже-боље донела решење 
којим се налаже станарима зграде да о својем трошку уклоне  
поменути мурал. 

Тако „правна држава“ решава спор између два светоназора. 
Право решење, међутим, било би оживљавање појединачне и 
колективне свести о подлој историјској манипулацији, чије 
смо жртве већ више од три века уназад. 

АПОРИЈЕ ОВОГ ВРЕМЕНА

Основни геополитички задатак сваке нације, мислим, 
требало би пре свега да буде њен физички опстанак на Земљи. 
Са позиције геополитике, победа на Небу се доживљава 
као заслужена награда за успешну борбу на страни Добра 
(против Сатане), за верно служење Богу (за очување вере). 
Подразумева се да је свако освајање по вољи Божјој и са 
Његовим допуштењем. Нама је овај комад земље дат јер је таква  
воља Божја!

Очигледно је, дакле, да између геополитике и 
историографије која приповеда о поразу (на Земљи) као награду 
за победу (на Небу), постоји једно дубље, рекао бих онтолошко 
неслагање. Овде се више не ради само о појединачном бивству,  

29 Овде је сасвим умесно саслушати речи Ивана Иљина: „Погрешно је разграничавано 
добро и зло: хероји су убрајани у злочинце, а људи безвољне, плашљиве, хипохондричне, 
патриотски умртвљене, антиграђанске природе су уздизани као честити.“ (Иван Иљин:  
О супротстављању злу силом - Логос, Београд, 2012, стр.8)
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већ пре свега о томе: какву мисао о бићу (какав светоназор?) у 
својој свести утемељује један народ? То нас доводи до можда 
најважнијег националног питања данас: шта је историјска 
победа а шта пораз из перспективе садашњости? 

МЕНТАЛИТЕТ ГУБИТНИКА

Једна благородна породица неправедно је оклеветана 
а њен родоначелник, Вук Бранковић, незаслужено је постао 
архетип издајника. То је цена коју су платили Бранковићи. 
Они су свој крст носили мушки, постојано, и своју част су 
одбранили својим делима – мачем и пером. Много већу цену 
платио је српски народ.

Надам се да је из свега што је до сада речено схваћено да је 
манипулација свешћу општа форма меке примене силе, из које 
се изводе поједине софистициране методе попут дезинформације, 
ширење дефетизам, деморализација, индоктринација, црни 
митови („они су најгори!“), бели митови („ми смо најбољи!“) 
и сл. Под дејством манипулације о „поразу због издаје“ у једној 
битци која је у најмању руку војнички нерешена, наметнут 
нам је положај историјског губитника, што ће временом у 
души обичног човека да се одрази као меланхолија а у 
колективној свести народа као губитнички менталитет.30 
Ево, улазимо у седми век кукњаве и јадиковања за изгубљеним 
Косовом. И упркос томе – или управо зато? – на путу смо да га  
поново изгубимо.

Покушај да се губитнички менталит компензује победом 
на Небу, само делимично је успео. На нивоу индивидуалне 
психологије идеал „Небеске Србије“ имао је извесно позитиво 
дејство, али на нивоу геополитике имао је катострофалне 
последице.31 Побркали смо основне појмове и тиме изгубили 
стабилну геополитичку оријентацију: историја није сентиментално  

30 Види: Владимир Дворниковић: Психа југословенске меланхолије – Књижара З. и В. 
Васића, Загреб, 1923, посебно поглавље 13, стр.35-37 
31 „Психолошки – каже Владимир Дворниковић – хришћанство је одговарало Словенима, 
али политички било је по њих кобно.“ (Религиозни и религиозно- уметнички дух Јужних 
Словена, Слободна књига, Београд, 1997, стр.9)
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приповедање него драма са трагичним крајем; сотериологија 
не може да буде компезација за геополитички промашај на 
Земљи. Временски ова збрка је настала кад и манипулација 
тзв. „Косовским поразом“.

Све до почетка XVI века главни геополитички правци нашег 
надирања били су југ и исток (долина реке Вардара до Солуна 
и правац од Сереза, преко реке Марице до Константинопоља). 
Историја показује: све док смо пратили овај правац били 
смо успешна нација! Највеће захвате територије и највеће 
војне победе извојевали смо у том периоду; највеће успехе у 
законодавству, у градитељству, у књижевности и сакралној 
уметности постигли смо у том периоду. 

Крајем XVII века, међутим, наши главни геополитички 
правци постали су север и запад (Срем, Банат и Бачка; 
Славонија, Босна и Даламација). Историја показује: од тог 
времена трпимо највеће националне катастрофе! У периоду 
који је уследио: два пута смо губили државност (1459. и 1915.), 
два пута смо се масовно исељавали (1690. и 1813.) и два пута 
смо били на граници потпуног билошког истребљења (у 
Првом и Другом светском рату). У културном, економском и 
технолошком погледу, у овом периоду, који још траје, постали смо  
колонија Запада. 

Наша историографија углавном превиђа ову везу између 
промене геополитичких оријентира и губитка националне 
самобитности и историјске самосвести. Историчари се труде 
да нас увере како је све у најбољем реду: последња два века 
наше историје били су напредак. Али узалуд се труде! Губитак 
самобитности и самосвести не може никако да буде напредак. 
То је пораз! 

Од народа светле крви, како нас је у Средњем веку 
описивао Константин Филозоф, у модерном добу претворили 
смо се у народ нечисте крви, како рече Бора Станковић. То је 
она безумна страст за бол, за „дерт“, која се јавља код уморних 
ратника. Газда Митке више не жели да се бори, он само хоће да 
увећа своју патњу, и - зашто не рећи? – своју срамоту. Мазохизам 
се ту вешто сакрива иза тобожње „невоље“.
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Временом, талог меланхолије подигао се у нама до нивоа 
колективне депресије.32 Губитнички менталит произвео је 
нихилистичку свест. Ништа нам више није важно, ни свето, 
ни вредно напора. Нико више неће да се жртвује ни за шта. 
Наш слоган данас гласи: „За идеале гину будале!“33

ВЕЛИКИ РЕСЕТ

Један део човечанства данас говори о тзв. „Великом ресету“. 
Други део човечанства супротставља се том „Великом ресету“. 
Али, ако се све сведе на супротстављању, отпор неће успети. 
Потребно је да страна која се супротставља понуди алтернативу; 
насупрот њиховом „Великом ресету“ понудити свој, истински 
Велики ресет. Поставља се, дакле, питање: узимајући у обзир 
прошлост и геополитичку стварност Балкана, шта би требало 
да буде наша алтернатива, наш српски Велики ресет?

Један народ је поражен кад прихвати да биће овога света 
посматра очима својих непријатеља. Империјална доминација 
над једним народом не мери се величином освојене територије 
него дубином продара у културни простор тог народа, тако да 
овај, иако подчињен, не осећа ову подчињеност као освајање. 
Добар пример за то даје Едвард Саид у поменутој књизи Култура 
и империјализам. Тридесетих година прошлог века, наводи Саид, 
Британци су у Индији (рачинајући ту и данашњи Пакистан, 
Бурму, и Цејлон) држали у подчињености 300.000.000 људи 
са само 4.000 цивилних службеника, 60.000 војника и 90.000 
делатника (предузетника, банкара, учитеља, свештеника и сл.).34

Лош пример свету дали смо ми, Срби, са својом управом 
на Косову и Метохији. За 87 година наше управе на Косову и 

32 То показују готово свакодневна самоубиста, што у прошлости никада није било својствено 
Србима. 
33 Извесна „Заветница“ по имену Милица Ђурђевић, ватреним говоранцијама брани 
„Косовски завет“ у лакованим италијанским ципелицама и бундици од скупоценог крзна. 
Никада је нисам видео у истој одећи два пута, мада је чест гост на „патриотским телевизијама“ 
као што су Пинк и Хепи. Редовно излази на изборе, мада зна да не може да пређе цензус. Са 
својих 70.000 гласова, по Донтовом методу, редовно чашћава владајућу партију, која води 
издајничку политику према Косову и Метохији, и, наравно, све то дебело наплаћује. 
34 Стр.52
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Метохији, ми нисмо успели да наметнемо Шиптарима концепт 
културе којим би их везали за наш геополитички интерес, јер 
нисмо имали ни културни ни геополитички концепт. Ми смо 
се ослањали само на извршне и репресивне органе власти 
(војска, полиција, судови и служба безбедности) и уместо да као 
културно развијенији народ асимилујемо Шиптаре, ми смо их 
корумпирали дајући им све што су тражили: Академију наука, 
Универзитет, Народно позориште, Националну телевизију итд. 
Корупција је лоша замена за доминацију засновану на истини 
и правди! Она ствара слику лажног мира, док у позадини те 
слике апетити корумпираног стално расту. 

Тако, кад смо коначно били приморани да напустимо 
Косово и Метохију, ни једна шиптарска суза није потекла за 
нама. А било би сасвим очекивано да су колоне Шиптара, који 
су своју историјску судбину везали за нас, кренуле са нама; 
било би сасвим нормално да у Приштини данас постоји српски 
колеџ у којем уче млади Шиптари из најугледнијих шиптарских 
породица, и да се на Приштинском унивезитету изучава српски 
језик а у јавности са гордошћу говори српски, као што се данас 
говори и пише на енглеском језику у Пакистану, у Шри Ланки 
(бивши Цејлон) или у Индији.

Ми нисмо изгубили Косово и Метохију због војничког 
пораза него због недостатка идеје: како подчињени народ 
навести да поштује наше историјско право? Са ове тачке 
гледишта, ми смо претрпели пораз. Пораз је била већ и сама 
чињеница да смо прихватили западњачки вредносни систем 
(квантитет уместо квалитета) и начин мишљења који 
нам је Запад наметнуо (софистика уместо созерцања). Под 
дејством ова два камена самлевен је наш светоназор наслеђен 
од предака. Постепено, генерације младих, школованих на 
Западу, усвајале су туђи светоназор као свој. Узалуд ламенти 
умних људи, традиционалиста какви су били рецимо: Милош 
С. Милојевић и Светозар Марковић.35

35 Милош С. Милојевић, 1881. године пише: „Доведите манастире, у место њиховог 
уништења, да потпунице одговарају својим целима, ради којих су и установљени; учините, да се 
и сада у њима: развија живопиос - али су нам место светих слика, сад милије аустромаџарских 
чивута свесветске ’Каролине, Маролине, Зоре, Европе, Америке‘ и т.д. /.../ нама су сада 
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Од неолита до данас ми живимо у средишњем простору 
Балканског полуострва. То је одређивало и свест наших предака 
да имамо централно место у његовој историји. Данас, међутим, 
дошли смо дотле да су нас чак и географски изместили 
на периферију збивања, на некакав „Западни Балкан“. У 
геополитичком смислу: шта је то „Западни Балкан“?... 

Ништа није изгубљено док све није изгубљено, говорио 
је Курцио Малапарте. Кад су Живојину Мишићу 1915. године 
саопштили да смо опкољени са свих страна. Одговорио је: 
„Добро је! Сад можемо да нападамо у свим правцима.“ Кажу да 
је „Велики ресет“ већ почео. Добро је! Сад можемо да кренемо 
у контранапад и да бирамо правац у којем ћемо да нападамо. 
То мора да буде паметан избор! 

Овога пута ми немамо право на грешке које смо починили 
у прошлости. То мора да буде правац који ће нам омогућити 
да победимо на Земљи, али нам неће затворити Небо за 
спасење.36 Тренутно је најслабија тачка наших противника 
тзв. „критичка“ или „германска историјска школа“. То је једна 
трошна зграда која се једва држи да се не уруши, само снагом 
новца и привилегија које се нуде њиховим протагонистима. 
Али, као што већ рекох, корупција је лоша замена за истину 
и правду. 

милији Француски и других народности измет људства; романи – но збиља и поука, основана 
на божанственој истини и филозофији и т.д.“ (Наши манастири и калуђерство – Удружење 
Милош С. Милојевић, Црна Бара, 2019, стр.97) 
 Светозар Марковић, 1872. године пише: „Ја сам хтео српском народу да изнесем слику: 
шта му је донела српска револуција, а у исто време да му покажем: шта је имао па изгубио, а 
шта је могао добити па није добио... У општини беше начело ’демократско‘ (као што га зову на 
сувременом језику) т.ј. сви су чланови општине - равноправни између себе; а кнез општински, 
власт је изборна... У српском патријархалном друштву не беше никад ни проституције ни 
пауперизма, у којима труле хиљадама људи на западу; у српском народу весеље се никад не 
претвара у пијанство, од чега болује раднички свет на западу, а љубав се никад не претвара 
у разврат. /.../ То је узрок што је у српском народу и под највећим притиском под турцима 
сачувана појезија у животу, у раду и обичајима, - појезија среће и задовољства какве нема у 
слободној Србији.“ (Србија на истоку – Градина, Ниш, 1972, стр.11,25,26 и 40) 
36 Држимо се при том мудрости наших предака али не занемаримо ни мудрост других: 
Сун Цуа и његових ученика на пример. Ту Му саветује: „Ако су ваше јединице слабије од 
противничких, привремено избегните њихов напад. Касније ћете можда моћи да искористите 
неку слабу тачку противника.“ Цао Цао наређује: „Употребите најчвршће да нападнете 
најслабије.“ Коначно, Сун Цу препоручује: „Можете бити сигурни у успех својих напада 
ако нападате само места која су небрањена.“ (Умеће ратовања, стр.32,43 и 50) 
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Ми морамо учинити све да концепција српске аутохтоне 
историографије постане наш званични историјски наратив. 
Она може бити оруђе наше меке силе! Ако успемо да докажемо 
да смо древан народ који од увек живи на истим просторима, 
овде на Балкану, то онда из корена мења историографску 
парадигму. Тада, наше историјско право се заснива примарно 
на темпоралном а не територијалном принципу.

Територијални принцип тиме постаје секундаран а са 
њим и лицитирање са овим или оним комадом земљишта. Сав 
простор који је од увек био наш, заувек је наш! То је ослонац 
са којег би могао да отпочне наш Велики ресет. Или, као што 
сам својевремено рекао у књизи Доба раз-ума, за једно наше 
– Велико одбијање.

Раде Янкович

ИСТОРИОГРАФИЯ КАК МЯГКАЯ  
СИЛА ГЕОПОЛИТИКИ

Резюме

Автор, среди прочего, указывает на Джорджа 
Оруэлла (1903-1950), который в романе 
«1984» описал встречу О’Брайена и Уинстона 
Смита. О’Брайен, как хороший хозяин, ногой 
наливает вино в бокалы, поднимает один бокал 
и спрашивает: за что мы будем делать тост? 
Неожиданно Уинстон Смит отвечает: за прошлое! 
На мгновение О’Брайен серьезно задумался 
и согласился: да! «Прошлое важнее!» Почему 
прошлое важнее? Все социальные процессы 
ориентированы на будущее, и на самом деле 
единственное, что действительно меняется, - 
это прошлое. Это парадокс, который заставляет 
О’Брайена на мгновение серьезно задуматься.
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Для Уинстона Смита, однако, в этом нет ничего 
необычного, потому что он работает в «Отделе 
документации», который в настоящее время 
занимается исправлением прошлого. „Прошлое 
обновлялось день за днем, почти минута за 
минутой. Вся история превратилась в палимпсест, 
поскольку старый текст был выцарапан, а новые 
писались столько раз, сколько необходимо“.
Затем он указывает на сегодняшнюю реальность, 
где говорят, что „Великая перезагрузка“ уже 
началась. Это хорошо, потому что теперь мы можем 
контратаковать и выбирать направление, в котором 
будем атаковать. Это должен быть разумный выбор!
На этот раз у нас нет права на ошибки, которые 
мы совершали в прошлом. Это должно быть 
направление, которое позволит нам победить на 
Земле, но не закроет Небеса для нашего спасения. 
На данный момент самым слабым местом 
наших оппонентов является так называемая 
«Критическая» или «немецкая историческая 
школа». Это ветхое здание, которое едва 
удерживается от обрушения, только благодаря 
силе денег и привилегиям, предлагаемым их 
героям. Но, как я уже сказал, коррупция - плохая 
замена истине и справедливости.
Мы должны сделать все, чтобы концепция 
сербской автономной историографии стала нашим 
официальным историческим повествованием. 
Это может быть инструмент нашей мягкой силы! 
Если нам удастся доказать, что мы - древний 
народ, который всегда жил на одних и тех же 
территориях, здесь, на Балканах, это в корне 
меняет историографическую парадигму. Тогда 
наш исторический закон основан прежде всего 
на временном, а не территориальном принципе.
Ключевые слова: История, геополитика, мягкая 
сила, мягкая сила, гегемония, автономная 
историография
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Емил Миланов*

Софија, Бугарска

ИСТОРИЈА ЈЕСТЕ 
ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

Сажетак

Све има своју историју. Геополитика се увек 
ослања на сопствену историју. Историја се увек 
сусреће са интересима геополитике, која од 
географског постаје војно-политички концепт. 
Геополитика је приоритет и право само великих 
сила. Сви светски и локални ратови, сукоби, 
спорови, напади и неспоразуми су производ 
ових последњих, који на сваки могући начин 
искоришћавају изманипулисану историју.
Кључне речи: геополитика, историја, Бугарска, 
Турска, крађа историје

Историја – то је најстарија наука и потиче од грчке 
речи „истраживање“, што значи знање, проучавање, итд. 
Наука је много, и све оне имају историју, али историја се 
поистовећује са утврђивањем аутентичности, истинитости 
догађаја и чињеница, одражава људски развој и живот уопште, 
као и развој целе планете. За разлику од других наука, она је 
у сталном процесу обнављања и обогаћивања. Зато треба да 
је проучавамо. Да издвојимо позитивне и негативне праксе 

* Генерал мајор у пензији
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из прошлости, анализирамо их и извучемо закључке о нашем 
понашању у садашњости и будућности.

Политика - то је добро сложен, али променљив стратешки 
систем. Обухвата односе, ставове, организацију и одлуке 
о спровођењу идеја које имају за циљ развој друштва или 
државе, заједнице таквих и савезе у целини. Креирање и 
спровођење политичких циљева економске, социјалне, војне, 
спољнотрговинске или било које друге природе захтева 
авангардног носиоца идеја (најчешће политичке партије) и 
широку подршку јавности. У режиму диктатуре владајућа 
политичка формација намеће своју визију политике развоја 
јавног живота без подршке јавности.

Пример: Европска унија- то је политичко и економско 
удружење засновано на географском принципу.

Геополитика - тоје проучавање утицаја географије на 
међународне односе.

Геополитика анализира државе као просторни феномен 
са акцентом на географској основи њихове моћи, разматра 
политички и економски значај географских обележја. 
Као основа за развој и деловање држава, проучавају се 
њихове географске карактеристике, као што су територија, 
клима, органски и неоргански природни ресурси и њихова 
локација, као и карактеристике становника, као што су 
густина насељености, културне карактеристике, економске 
активности и политичке структуре. Свака држава се посматра 
као саставни део глобалног политичког простора, а модели 
међународних односа који из тога произилазе су саставни 
део студије. Геополитика спаја различите појаве и настоји 
да их опише и објасни у целини.

Историја, која се налази у сталном процесу обнављања 
који утиче на друштвени и политички живот света или појединих 
држава или друштва држава, довољан је разлог за настанак 
спорова, проблема, па и ратова на глобалном или локалном 
нивоу. Ове последње користе друге земље, заједнице држава, 
политички или економски кругови, разне врсте војно-економских 
унија, у себичне сврхе.
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Чињеница је - историја је инструмент геополитике. Али 
он је несталан и манипулативан. Стога, треба га размотрити у 
три главна аспекта: реалном, манипулативном (измењен, путем 
замене, искривљен, искоришћен догађај) и крађом историје.

РЕАЛНИ АСПЕКТ

1. У реалном аспекту, историја проучава, анализира, 
бележи и верно приказује догађаје онаквима какви јесу. Ово 
се дешава када су чињенице и околности одређеног догађаја 
у интересу одређене земље, заједница, савеза итд. Циљеви у 
овом случају су:

- очување политичких и економских интереса;
- очување или промена територијалних граница;
- очување заједнице; 
- очување војних савеза; 
- очување народа, вере, суверенитета, традиције, језика, 

писма, обичаја.

МАНИПУЛАТИВНИ АСПЕКТ

У манипулативном аспекту, историја заправо не одражава 
чињенице и околности одређених догађаја, што је усмерено 
на геополитичке промене и стицање користи у корист држава, 
савеза, заједница итд. 

Постоје две различите верзије овог аспекта, које теже 
истим циљевима.

А. И у тренутку настанка историјског догађаја он се 
искривљено бележи, рефлектује и износи у јавност, тј. узроци, 
чињенице и околности његовог настанка и резултати приказани 
су у повољном светлу заинтересованој геополитичкој сили 
која га је изазвала.

Б. У каснијој фази. Деперсонализација, одбацивање 
или присвајање стварних чињеница-вредности. Неке од њих 
замењују антивредности које продиру у нове генерације и 
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тако пропада права историја. Бескрајни примери. Али ми 
ћемо се фокусирати на симболички део. То је због сталног 
тренда обезличавања словенске културе, писања, језика, 
православне вере и негирања на међународним размерама 
ослободилачких ратова и прогресивних политичких покрета, 
достигнућа науке, културе, безбедности, здравства, образовања, 
негирање доприноса савеза са главном заслугом у спасењу 
човечанства и на дуго година гаранцијом дугорочног мира 
широм света. Под утицајем других „пријатељских“, а не 
благонаклоних савеза, историја се искривљује, мења и 
формира се свест друштва, а посебно млађих генерација у 
непријатељском правцу своје земље и признатих светских 
вредности. Као и у случају СССР-а, негирајући његову 
одлучујућу улогу у поразу нацифашизма и спасењу народа, 
у успостављању трајног мира на земљи. Негирање постојања 
фашизма и окривљавање, за све невоље света, комунизма, а 
сада и Русије. Али не заборавимо да сви на овом свету греше, 
а посебно оптуживачи и осуђивачи, који у овом тренутку 
праве велике грешке, супротстављајући се историји, свету, 
осуђујући позитивно. А све је то производ геополитичких 
интереса и алијанси са различитим интересима.

АСПЕКТ КРАЂЕ ИСТОРИЈЕ

Ово је древна пракса која се и данас користи. То је 
порицање и покушај присвајања имовине и дела, чињеница 
и догађаја, изузетно важних личности, које припадају другој 
држави или заједници. Тако се постављају претензије на стране 
територије, које задовољавају геополитичке интересе појединих 
држава. У оној мери у којој земља, народ и њено руководство 
могу да се одупру, то би била манифестација патриотизма, 
држања чврстог и непоколебљивог става и заштите интереса свог 
становништва (територије), где год да се налази. Али, како се 
каже, породица или држава се урушава изнутра, не толико споља. 
Неки се стављају у корист страних геополитичких интереса, 
што је чиста издаја. То се ради мењањем историје у школским 
и универзитетским уџбеницима. На пример, у нашој земљи 
различити људи радо објављују у разним медијима мишљења 
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турског професора Тјурклера Аџарооглуа, што задаје болне 
ударце нашој бугарској духовности: о бугарској православној, 
словенској традицији, празницима, пословицама, изрекама, 
обичајима, кухињи, бајкама, народној ношњи, кућним украсима, 
фолклору, култури, историјским догађајима, архитектури, 
уметности, музици, игри, песми, чак и пореклу нашег народа 
и језика. Турски речник је толико продро у бугарски језик 
да је тешко рећи која је реч наша, а која није. Не треба да се 
говори о турском ропству, већ о турском присуству, турском 
пореклу Помака (који не знају турски). Убрајају нас у турски 
свет, не од јуче, него одмах по ослобођењу. До данашних дана 
нашу земљу зову Бугаристан. Грубе, искривљене и нетачне 
информације објављују се у разним публикацијама.

Злоупотреба историје као инструмента геополитике има 
конфликтан карактер. Задовољава геополитичке и глобалистичке 
интересе ове или оне државе или уније, али дестабилизује 
међународне односе. Долази до сукоба два концепта светског 
поретка – солидарности и глобализма. Као доказ може се навести 
чињеница да се у свету тренутно води жестока геополитичка 
борба, која периодично поприма опасне облике рата.

Све, као што смо већ рекли, има своју историју. 
Геополитика се увек ослања на сопствену историју. Имајући 
у виду све наведено, можемо закључити да се историја увек 
сусреће са интересима геополитике, која од географског постаје 
војно-политички концепт. Геополитика је приоритет и право 
само великих сила. Сви светски и локални ратови, сукоби, 
спорови, напади и неспоразуми су производ ових последњих, 
који на сваки могући начин искоришћавају манипулативну 
историју.

Морамо то да знамо и разумемо, да учимо из прошлости и 
да планирамо најбоље праксе у нашој садашњости и будућности 
како бисмо се супротставили манипулативној историји која 
делује као злобно оруђе већ формулисане геополитике.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић
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Эмиль Миланов

ИСТОРИЯ – ИНСТРУМЕНТ 
ГЕОПОЛИТИКИ

Резюме

У всего есть своя история. Геополитика всегда 
опирается на собственную историю. История 
всегда отвечает интересам геополитики, которая из 
географического становится военно-политическим 
понятием. Геополитика является приоритетом и 
правом только великих держав. Все мировые и 
локальные войны, конфликты, споры, нападения 
и недоразумения – продукт последних, которые 
всячески эксплуатируют манипулируемую 
историю.
Ключевые слова: геополитика, история, Болгария, 
Турция, кража истории
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Сажетак

У чланку се разматра геополитика као средство 
за васпитање мислећих патриота своје отаџбине. 
Увођење основа геополитике у руски школски 
програм биће одличан додатак развоју система 
патриотског образовања.
Кључне речи: геополитика, млади, вредносне 
оријентације

Традиционално, геополитика се посматра као област 
деловања, али и као наука која проучава обрасце и покретачке 
снаге развоја политичких односа између земаља и региона, 
узимајући у обзир њихов географски положај. Геополитика 
припада области друштвено-географских наука, тј. део је 
политичке географије. Потребно је разликовати традиционалну 
геополитику, нову геополитику (геоекономију) и модерну 
геополитику (геофилозофију). Традиционална геополитика 
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наглашава војно-политичку моћ државе и доминантну улогу 
географских фактора у заузимању страних територија, па је 
(према Хаусхоферу) „географски разум” државе [4]. Геоекономија 
се, за разлику од традиционалне геополитике, фокусира на 
економску моћ државе. Најновија геополитика, у којој снага 
ума доминира над војном и економском снагом, помаже да се 
превазиђе традиционални географски и економски детерминизам 
ширењем основних фактора који одређују понашање држава 
у међународним односима.

За савремену геополитичку теорију од великог је значаја 
проучавање облика контроле над простором, узимајући у обзир 
технолошке могућности које поседују државе (облици такве 
контроле су: политички, војни, економски, цивилизацијски, 
комуникациони, демографски, информациони).

Од друге половине XX века предмет разматрања 
геополитике постају, пре свега, феномени и концепти стратешке 
географије као што су Хладни рат, војно-стратешки паритет, 
касније и глобализација, мултиполарни свет, а такође у поље 
разматрања ушли су концепти суперсиле, велике, регионалне, 
нуклеарне, свемирске, економске, спортске силе у односу 
на државе које се издвајају у комплексној или засебној 
карактеристици и имају утицај на друге земље.

Геополитика је, једноставно речено, уметност борбе за 
утицај у свету. Субјекти и објекти ове борбе су државе, делови 
држава, народи, па чак и појединци.

Тренутно је акумулиран озбиљан низ геополитичких 
образаца развоја савременог света о којима се активно расправља 
и промовише у руској и страној академској заједници, од теорије 
мултиполарног света, глобализације, до теорије „отвореног 
друштва“, „технолошка доминација” и др.

Данашњој омладини је прилично тешко да самостално 
разуме и адекватно сагледа суштину геополитичких промена 
које се данас дешавају, тј. да разуме праве разлоге за испољавање 
русофобичних тенденција и осећања.

С тим у вези, постаје разумљива жеља Министарства 
просвете и науке Руске Федерације да подржи повећање  
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значаја дисциплина друштвено-економског модула, као што 
су географија, друштвене науке, економија у руским школама.

Као и у царским временима, а тако и у совјетском периоду, 
географија је била један од предмета који је имао велики утицај 
на човека у смислу формирања код ученика важних знања о 
свету, природи, њеном устројству и функционисању. Такође 
географија је била један од предмета која је испољавала снажан 
утицај на човека на плану формирања његових светоназорских 
компетенција и свести о својој улози у овом свету. Другим 
речима, географија је била директно укључена у формирање 
личности особе, постајући саставни елемент у васпитању 
млађе генерације [3].

Двосмислена природа геополитике, њен метод, 
терминологија и инструментализција били су разлог да она дуго 
није могла да нађе место за себе међу класичним академским 
дисциплинама, што је за скоро један век успорило њену 
пуноправну институционализацију. У суштини, геополитика 
је спој географије и политичких наука. Основе ове потоње 
дисциплине изучавају се у школама на предметима друштвених 
наука у оквиру „политичког” блока предмета, где се дају опште 
информације о политичким системима, облицима владавине и 
другим појавама које су веома важне за разумевање политичких 
процеса. Истовремено, друштвене науке су међу најпопуларнијим 
предметима међу школарцима, о чему сведочи константно висок 
број ученика који полажу јединствени државни испит (ЕГЭ).

Геополитика даје складно и логично објашњење онога што 
се дешава на светској политичкој арени, јасно и лако објашњава 
разлоге непријатељства међу државама, њихове циљеве, као 
и средства којима их остварују. Генерално, геополитика има 
неопходну методологију за тумачење савремених геополитичких 
процеса, њихове суштине и праваца.

Да ли би школарцима било корисно да познају теоријске 
основе геополитике како би боље разумели политичка питања 
нашег времена? Несумњиво да. Геополитика даје јасне и 
прецизне одговоре на питања зашто се ствари дешавају управо 
овако, а не другачије, зашто и због чега државе предузимају  
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одређене кораке. Данашњој омладини, на коју се свакодневно 
изливају тоне свих врста информација, укључујући и актуелне 
политичке реалности, понекад је веома тешко да разуме све 
замршености савремених светских геополитичких процеса.

Патриотизам, ако се посматра у контексту „геополитичког 
размишљања“, није ништа друго до:

а) свест о националним интересима;
б) спровођење националних интереса.
Наука треба да формулише националне интересе, а 

образовање и медији да пренесу даље, док држава и друштво 
треба да то спроведу. Држава остварује националне интересе 
кроз унутрашњу и спољну политику. Друштво мора водити 
рачуна о националним интересима у својој свакодневној 
друштвеној, економској, културној и политичкој пракси.

Поставља се питање какво место заузимају млади 
у остваривању и реализацији националних интереса? 
У процесу социјализације, особа се формира током целог 
живота. Најактивније фазе социјализације су детињство, 
адолесценција и младост. У детињству човек учи основе 
међуљудске комуникације. У адолесценцији стиче основна 
знања и вештине. У младости, по правилу, већ има неопходан 
пртљаг за продуктиван живот. Истовремено, он и даље има 
довољно здравља за активан рад у разним сферама друштва 
и државе. Треба напоменути да процес социјализације може 
бити мање или више креативан. Ако је мање креативан, онда 
особа стиче друштвено искуство уз минимално критичко 
размишљање. Ако је социјализација креативнија, онда се оно 
што предлаже друштво критички тумачи и често се предлаже 
нешто ново [5].

Омладински максимализам испуњава важну функцију. 
Доводећи у питање системе односа које су предложиле претходне 
генерације, он их тестира на доследност у променљивим 
условима. Ако ови системи наставе да адекватно одговарају 
захтевима времена, онда одрастајућа омладина постепено 
почиње да их прихвата. Ако нешто у наслеђу предака  
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не одговара реалностима средине и времена, онда се то одбаци. 
Истовремено, омладински максимализам има и негативну 
страну. Претерани ентузијазам за критику претходног искуства 
не даје увек позитивне резултате за друштво. Нарушавање 
међугенерацијског преношења друштвених, економских, 
културних и политичких традиција често доводи до декаденције. 
Штавише, у свету који се глобализује, класични принцип 
„свето место никада није празно“ наставља да функционише. 
Ако, дакле, омладина није преузела домаће искуство у правом 
обиму, онда ће други субјекти геополитике радо понудити 
заузврат свој систем социјализације и своју културу, у којој 
ће, наравно, бити кодирани на првом месту њихови интереси. 
У овом случају може да одрасте непатриотска генерација, 
усмерена на интересе других друштава [2].

Свако друштво је заинтересовано (свесно или несвесно) 
за патриотско васпитање млађе генерације. Штавише, активни 
субјекти геополитике заинтересовани су за непатриотско 
образовање младих својих конкурената на светској арени. 
Такво васпитање омогућава не само да ослаби конкурента, 
већ и да га временом стави у службу својих интереса. Не 
смемо заборавити да ће данашње дете након неког времена 
постати тинејџер, а ускоро и пуноправни грађанин и чинити 
активну основу друштва. Прекјучерашње дете и дојучерашњи 
тинејџер ће одредити куда ће ићи његово друштво и како 
ће се односити према његовим интересима и интересима 
других држава. Стога би патриотско васпитање младих требало 
да заузме значајно место у процесу социјализације млађе 
генерације.

Уз значајну улогу коју породица и образовни систем имају 
у патриотском васпитању, не треба потценити ни улогу државне 
политике у области културне комуникације. Цртани филмови, 
играни филмови, серије, разне врсте публикација имају озбиљан 
утицај на формирање погледа на свет. Истовремено, слика 
света са системом идеја, ауторитета и приоритета, вредности и 
оцена у великој мери се формира на основу слике историјског 
процеса. На основу слике света формира се систем мотивација 
и стереотипи понашања. Стога би озбиљну пажњу требало 
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посветити семантичкој засићености емитованог културног 
производа, укључујући и историјски. Једноставно је неопходно 
да у овом или оном облику одражава националне интересе.

У контексту глобализације бришу се културне, економске, 
друштвене и политичке границе између различитих земаља. 
Постепено се гради заједничка људска инфраструктура. 
Национални суверенитет је формализован и национални 
интереси доведени у питање. При томе се мора разумети да 
глобализација уопште не подразумева равноправност народа. 
Када се проглашавају једнаке могућности, победник је увек онај 
са највећим потенцијалом. Дакле, у процесу глобализације, уз 
објективну спонтаност, постоји и субјективна компонента. Јаке 
државе света убрзавају процес глобализације и чине све да њиме 
оне управљају и остварију своје интересе. Једноставно речено, 
они глобализују свет за себе. Земље са ниским потенцијалом 
подстичу се да забораве на своје националне интересе и 
придруже се свету који се глобализује под условима које 
диктирају јаки геополитички актери [1].

Наметање „општих људских вредности“ и „заједничких 
људских интереса“ спроводи се кроз различите културне, 
друштвене, економске и политичке стратегије. Демонизација 
националне историје и културе омогућава наметање нове 
масовне културе и формирање новог погледа на свет. Стварање 
негативне слике матичне земље и позитивне рекламне слике 
земље која глобализује омогућава прикривену друштвену 
контролу. Штавише, ово омогућава привлачење највреднијег  
људског материјала за миграцију. Предлагање сопствених 
правила игре на светском тржишту и укључивање националних 
економских елита у њихову орбиту омогућавају стицање 
контроле над националним економијама и, као резултат, 
политичким елитама.

Истовремено, за глобализатора је најлакши начин да 
комплексно утиче на младе људе, који временом постају 
одлучујућа снага у њиховом друштву. Ако се покаже да могу 
да пониште националне интересе у главама младих људи, а 
да у исто време уводу своје интересе у њихову свест, онда 
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земља почиње да се интегрише у глобалне комуникације под 
туђим условима. Постаје објекат геополитике и претвара се у 
донатора иностране привреде и друштва. То доводи до тога да 
друштво од глобализације добија више минуса него плусева. 
Да до тога не дође, потребно је да млади добро разумеју 
националне интересе. Ово је неопходно како би држава ушла 
у глобални свет по сопственим принципима, водећи рачуна о 
својим потребама. Отуда можемо закључити да је омладинска 
политика сфера националних интереса земље.

Грађанин мора да разуме шта је корисно за његово друштво 
и државу, а шта је за њих штетно. Осим тога, требало би да 
постоји разумевање шта је добро за друштво – да је добро и за 
човека који у њему живи, али и шта је корисно држави – да је 
у коначном збиру корисно и друштву и човеку. Истовремено, 
упркос чињеници да се јавни и државни интереси не поклапају 
увек са индивидуалним интересима, не сме се заборавити да се 
ти интереси заснивају на укупности личних интереса грађана. 
Из овога можемо извести следећу формулу: национални 
интереси су моји интереси [4].

Руска омладина треба да познаје принципе геополитике 
и да посматра актуелне политичке процесе кроз њену 
призму. Проблем препознавања интеграционих процеса у 
међукултуралном простору код младих повезан је са проблемом 
политичке идентификације – процесом формирања става према 
моћи, формирања способности ширења своје воље на друштвене 
процесе, стицања вештина личне контроле и конкурентских 
предности. На крају крајева, млади су будућност земље, а 
будућност Русије као јединствене, моћне државе зависи од 
тога каквим се мислима и идејама руководи млада генерација 
у процени актуелних догађаја. Разумевање геополитичких 
процеса може постати основа за оптималан цивилизацијски 
избор младе генерације у процесу њене социјализације, као 
и да послужи као оруђе за васпитање мислећих патриота  
своје отаџбине.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић
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В статье рассматривается геополитика, как 
инструмент для воспитания мыслящих патриотов 
своей Родины. Введение основ геополитики в 
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Аbstract

The article considers geopolitics as a tool for 
educating thinking patriots of their homeland. 
The introduction of geopolitics into the Russian 
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school curriculum will be anexcellent addition to 
the development of the patriotic education system.
Keywords: geopolitic, youth, valueorientations.
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Алексиос Алексеи Панагопулос*

Грчка

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ 
ГЕОПОЛИТИКЕ

За балканске народе а посебно  
за Грчку (и Атос)

Резиме

Након пада Византије, балкански народи 
ће потпасти под суверену административно 
потчињавање Турака Османлија. Пет векова 
биће у ропству. Захваљујући дугој историји 
грчко-хришћанског духа и православља, нова 
грчка држава постаће наследник Атоса. И поред 
тога што је први гувернер нове грчке државе 
Јоанис Каподистријас убијен, а грчка црква 
одсечена од матичне цркве, што је резултирало 
настанком Баварске државе, чији је краљ био 
неверан и неповерљив, грчки народ остао веран 
православљу. 100 година после 2. новембра 
1912. године, односно тренутка када је грчка 
ослободилачка флота ушла у престоницу Свете 
Горе Кариесе, одржана је званична прослава. 
Политички и дипломатски циљ православне 
Русије погрешно је схваћен у светлу теорије  

* професор, доктор правних и политичких наука Београдског државног универзитет. Доктор 
богословије са Државног универзитета у Источном Сарајеву, а ментор и савјетник му је био 
Митрополит црногорски Амфилохије. Доктор биоетике на Институту Светог Григорија Латинске 
Америке. Члан Међународне славистичке академије МСА. Бивши ректор црквене академије 
Атониада у Светој Гори (Грчка). Предавао је и на универзитетима у Србији, Грчкој и на Кипру.
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међународних односа. Балкански Грци су у свом 
политичком размишљању увек говорили о „грчко-
словенском свету“ и о братству, о конфедерацији 
православних народа. Политичка мисао неогрка 
је доказала да је главна предност православног 
света његова јединствена способност да изрази 
узвишену идеју братства, без обзира на расну 
припадност. Идеје новомученика цара Фераија 
треба да нас све васпитавају, подсећају на нашу 
дужност, да православни могу да стварају и 
стварају само заједно. Фламијатос се супротставља 
страним специјалним службама и у својој књизи 
„Глас православних и великих“, размотава методе 
и начине против православних, који се методички 
уводе против православља. 
Неки савремени истраживачи на Западу не 
разумеју намере православних Руса у одбрани 
православља. Њихове присталице су напорно 
радиле у региону Медитерана како би по сваку 
цену непоправљиво поделиле православни свет и, 
наравно, да никада не дозволиле да Православна 
заједница или Конфедерација православних 
држава поново постану стварност.
Кључне речи: Геополитичка историја, Грчка, 
Балкан, Русија, православље и специјалне службе

Године 1963. грчка држава званично је прославила 1000. 
годишњицу Свете Горе, која је добила незванични назив „Башта 
Девице Марије”, „Акропољ хеленизма”, „Акропољ Ромјозина”, 
„Капија раја”, „Мали свет”, „Светло православља“, „Упориште 
Православља“, која је настајала и развијала се вековима у 
недрима Источног римског царства, много пре настанка модерне 
новогрчке државе, забележене у Лондонском протоколу од 3. 
фебруара 1830. године.

После пада Византије, Света Гора ће потпасти под 
политичко, али не и духовно потчињавање Турака Османлија.  
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Пет векова ће бити у ропству, да би с почетка 20. века била 
укључена у национално тело нове грчке државе. У почетку тек 
де факто око 1912. а затим и де јуре око 1923. године.

Са дугом историјом грчког хришћанског духа и 
православља, посебном географијом и геополитиком, и 
православном културом са својим изразитим етничким саставом, 
нова грчка држава ће наследити Атос од повлачења Турског 
Отоманског царства са православног Балкана. Грчка је постала 
једина најближа и сродна православна држава држави Атонаца. 
Упркос убиству првог гувернера нове грчке државе Јоаниса 
Каподистријаса1, упркос чињеници да је Грчка црква одсечена од 
Васељенске патријаршије, упркос чињеници да су пријатељске 
стране силе увеле баварску власт и неповерљивог краља у нову 
грчку државу, грчки народ је остао веран православљу. Када 
се 2. новембра 1912. године напунило 100 година, тј. од дана 
уласка грчке флоте у престоницу Свете Горе у Кариесу, одржане 
су званичне прославе у којима је аутор лично учествовао и као 
директор Атонске академије Свете Горе – Кариес. Православна 
грчка војска је од Турака освајача ослободила Свету Гору, и до 
данас она је остала саставни део грчке територије, тако што јој 
је уставно признат посебан карактер (видети члан 105 грчког 
Устава): „она је, у складу са својим древним привилегованим 
статусом, самоуправни део грчке државе”.

То је такође признато на европском нивоу у Заједничкој 
декларацији Европске економске заједнице (ЕЕЗ) од 5.4.1977. 
године: „Признајући да је посебан статус Свете Горе, 
загарантован чланом 105 грчког Устава, оправдан духовним и  

1 Јоанис Каподистријас, први гувернер нове грчке државе, кога су убили представници 
политичких партија и тајних служби, био је лекар и дипломата, министар спољних послова 
православне царске Русије, руски амбасадор у Швајцарској и онај који је створио кантонални 
административни систем. Његово порекло је са Крфа, где је био директор болнице, као и 
његов отац пре њега, студирао је медицину, право, теологију у Падови. Његова грчка породица 
је дошла из Истре у Словенији, па отуда и историјски назив Капо Дистра. Три земље славе 
његов спомен - Русија, Швајцарска и Словенија. У Грчкој сећање на њега још није проглашено 
државним празником, а потпуни детаљи његовог убиства нису објављени. Његова смрт 
је послужила за раскол и долазак на власт Немачке и Енглеске и задала је велики ударац 
православљу на Медитерану и на Истоку. Ср. Алексиос Панагопулос, Острог-Герцеговина-
Монтенегро и Далмация, вступление: Каподистрия, Афины, 2021. См. того же автора, Космас 
Фламиатос и Папулакос, Афины, 2009.
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верским разлозима, Заједница осигурава да се ови разлози узму 
у обзир у примени и даљем развоју одредаба права Заједнице”, 
посебно у погледу царинских и пореских изузећа и права на 
Уговор о функционисању Европске уније (УФЕУ) садржи 
сличну одредбу: „Унија ће поштовати и неће прејудицирати 
статус цркава и верских удружења или заједница у државама 
чланицама у складу са националним правом“ (члан 17(1)).

Нема сумње да је Света Гора одувек била православна, 
многи су писали у складу са својим тумачењем, укључујући 
Никифороса Милонакоса2 да су „истомишљеници од стране 
руске браће покренули жестоку политичку и пропагандну 
кампању, као и интензивну дипломатску активност да спрече 
жељену унију“ са Грчком, али таква идеја није у потпуности 
применљива, пошто православна Русија није настојала да 
постигне такав политички циљ за Свету гору, која није под 
контролом Грчке и није укључена у њен састав.

Ову идеју православних Руса, кроз напоре језгра снажног 
политичког и дипломатског утицаја на Балкану и источном 
Медитерану, вероватно треба посматрати у светлу заштите 
од мрачних сила Запада, посебно оних који су покушали све 
да поврате контролу над православним Балканом и источним 
Медитераном. Сходно томе, средином 19. века постављени су 
темељи за формирање православне спољне политике Русије у 
односу на Свету Гору.

Када се Кримски рат завршио поразом Русије 1856. 
године, означио је почетак значајних промена унутар Русије 
које ће обликовати и утицати на њену спољну политику у 
деценијама које долазе на православном Балкану и, даље, у 
Грчкој и Светој Гори. Поготово када се 1917. године срушио 
православни царистички режим, Русија је са режимом који 
је дошао да га замени, створен Октобарском револуцијом са 
својим атеизмом, почела да води другачију политику. Данас 
на Светој Гори постоји двадесет суверених Светих манастира,  

2 См. Милонакос Никифорос Г., Гора Афон и славяне, Афины, 1960, стр. 29. Ср. Папулидис 
Константинос К., Гора Афон и Россия, Издательство братьев Кириакидис С.А., Салоники, 
2013, стр. 138-139.
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који су заједнички, тј. сви монаси живе у оквиру општег имања. 
Њихови чланови, као монаси, су поданици Грчке и припадају 
православној вери.

Од 885. године, византијски цар Василије I Македонски 
(867-886) издао је указ по коме на овом месту могу живети само 
подвижници, а пастирима са својим животињама и мирјанима 
то је ускраћено. Године 963. н.е први Свети манастир, Агиа 
Лавру или Мегисти Лавру, основао је Свети Атанасије Атонски 
уз помоћ свог личног пријатеља цара Никифора Фоке (963-969). 
Године 971. н.е на заједничком састанку игумана састављена су 
правила живота монаха, основе монашког режима, исписана на 
кожи јарца, познатог као „јарац“, што је уједно и први Типик 
или Уредба Свете Горе, која је и данас актуелна.

У једном византијском документу 11. века помиње се авато, 
тј. забрана женама да прате своје мужеве пастире на испашу 
стоке. Пре 1046. године нове ере Атос, који се још звао „Гора“, 
носио је назив „Света Гора“.3 Хрисовуљом из 1313. године, цар 
Андроник II Палеолог одредио је избор Првог или Проприора 
од стране Светог Синакса и његову ратификацију од стране 
Васељенског Патријарха, чиме је Света Гора пребачена под 
духовну власт Васељенског престола.

Хришћани су коегзистирали са паганима током раних 
византијских година, под римским императором Јулијаном 
Отпадником или Великим, 360-363. пре нове ере. Монашки 
живот, организован на Светој Гори већ у 9. веку нове ере, 
био је директно повезан са Византијом, чији карактер и 
данас носи непромењене елементе због свог мултиетничког, 
транснационалног и космополитског карактера.4

Године 1895, један анонимни монах, како помиње професор 
Павлос Каролидис5, написао је: „Толико ствари се променило од  

3 См. Папулидис, Гора Афон, стр. 17.
4 Ср. Мамалакис Иоаннис П., Святая гора (Афон) сквозь века, Компания македонских 
исследований, Салоники, 1971, стр. 77. Ср. МилонакосНикифорос Г., Гора Афон, стр. 23. Ср. 
ТахиаосАнтониос - Аймилиос Н., Византия, славяне, гора Афон (обзор взаимоотношений и 
влияний), Университетская студия Пресс, Салоники, 2006, с. 450.
5 См. Каролидис Павлос, Реставрационная ситуация на Святой Горе, «Палингенезис», 
типография Иоанниса Ангелопулоса, Афины, 1896, стр. 6.
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антике. Цео свет се променио, Јерусалим је нестао, Цариград 
је пао, Византијска држава је уништена. Али Света Гора је 
остала онаква каква је била пре хиљаду година.”

Балканско полуострво, укључујући и полуострво Атос, 
због своје географије има велики геополитички и геостратешки 
значај. Овај приобални регион Грчке Македоније, који се налази 
на чворној тачки Егејског мора, покрива морски пут између 
Солуна - Термаикос залив и Хелеспонта, као и западну обалу 
Мале Азије, али и бројна грчка острва. Његова топографија 
је највећим делом природно склониште од морских напада.6

Политички и дипломатски циљ православне Русије 
погрешно је схваћен у светлу теорије међународних односа 
у међународном систему држава, тачније у оквиру другог 
мултиполарног система који је настао после Бечког конгреса 
(1815) и кулминирао избијањем Првог светског рата 1914. 
године. Овај систем замењује први мултиполарни систем који 
је настао Вестфалским уговором (1648) и окончан Француском 
револуцијом (1789).

Заиста, карактерише га мали број пет „великих сила“ 
укључених у њега: Велика Британија, Француска, Пруска, 
Аустроугарска и Православно Руско Царство/Русија, позната 
и као „Свети савез“, коју карактерише стабилност. Током овог 
периода, управљање европским пословима било је резултат 
сталних прилагођавања у савезима „великих сила”, при чему 
су се границе између њих врло мало мењале. Једини војни 
сукоб који је укључивао више великих сила био је Кримски рат.

Православна Русија је своју спољну политику водила 
са позиције снаге, али појам „снаге“, ма колико он био 
фундаменталан за међународне односе, није7 такав и нема 
прецизну дефиницију. Моћ настоји да изазове или произведе 
ефекат који иначе не би наступио. Другим речима, моћ је 
способност утицаја као средство спровођења политике, као 
и способност контроле и одређивања понашања других.  

6 См. Тахиаос, Византия, славяне, с. 458.
7 Ср. Коскувелис Элиас И., Введение в международные отношения, Качественные 
публикации, 5-е издание, Афины, 2007, стр. 239-241.
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Моћ је динамичке природе, због материјалних и нематеријалних 
фактора. Сматра се да су географија обима, становништво 
као величина, квалитет, извори богатства, инфраструктура, 
извори енергије, средства за производњу и оружане снаге – 
величина, организација и опремљеност, материјални фактори 
моћи, сила наметања и коришћења воље које често изазива 
директно насиље.

Важно је подсетити да је Атос до 2. новембра 1912. 
године био под политичком контролом Турског Отоманског 
царства, а све што се дешавало до овог времена налазило 
се ван административне надлежности Краљевине Грчке тог 
времена. Од овог датума до 27. новембра 1919. године, када 
је потписан Нејијски мировни споразум, Атос је де факто, 
али не и де јуре, под суверенитетом Грчке. Касније, 1926. 
године, може се сматрати да је потпуно уједињен са државном 
формацијом нове Грчке. Политички односи православне Русије 
са Отоманским царством (1856-1912) и Краљевином Грчке 
(1912-1917) били су неравноправни, будући да је православна 
Русија своју спољну политику могла да води са становишта 
предности снаге – престижа велике и моћне државе.8

Код Тукидида читамо да су Лакедемоњани гласали за рат 
са Атињанима јер су се плашили да ће они додатно ојачати своју 
моћ.9 Овде је православље такође утицало на руску спољну 
политику током посматраног периода, оно што се данас назива 
„верска дипломатија“ као средство „меке моћи“ за постизање 
политичких циљева.

Ворнер и Вокер сматрају да верско наслеђе неке земље 
може утицати на њену спољнополитичку оријентацију, а да 
би религија имала директан или индиректан утицај на спољну 
политику, њен узрочни утицај мора бити присутан у уверењима 
оних који воде спољну политику.10 Спољна политика Русије била 

8 Waltz KennethN., Теория международной политики, ред. Константинос Колиопулос, 
Quality Publications, Athens, 2011, pp. 10-31, 180-273.
9 Ср. История Пелопоннесской войны Фукидида, перевод Ангелоса С. Влахоса, 10-е 
переиздание, Книжный магазин «Эстия», Афины, 2012, с. 76, A’88.
10 Warner Carolyn M. & Walker Stephen G., “Thinking about the Role of Religion in Foreign 
Policy: A Framework for Analysis”, Foreign Policy Analysis (2011) 7, 114.
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је у рукама цара, а личност и лична уверења цара били су од 
одлучујућег значаја у процесу доношења одлука и формулисања 
спољне политике. Аутократа, који је веровао да његов ауторитет 
долази од Бога, био је бранилац хришћанске вере и називао је 
регион хришћанског Истока Палестином, јер је симболизовао 
„Свету земљу“ православља и других „земаљских послова“. 
Али друге западне силе имале су другачије планове и циљеве за 
православни Балкан и хришћанско Источно Средоземље. Када 
је 1801. Грузијска православна црква изгубила аутокефалност да 
би се могла мешати у унутрашње ствари муслиманске заједнице, 
муслимани су схватили да би њихова сарадња са руском владом 
значила њихову аутономију од Грузијске православне цркве.

Када се однос према Татарима променио и они постали 
најлојалнији муслимански елементи Руске империје, коришћени 
су и за убеђивање својих сународника муслимана у Централној 
Азији у предности оданости Руској империји. Верска осећања у 
руској спољној политици у 19. веку такође су се трансформисала 
у „верску дипломатију“.11

Према запажањима Алиције Цурановић12, „инстру- 
ментализација” религије у дипломатске и политичке сврхе 
има дугу и богату традицију у Русији. Од времена Петра I 
(1672-1725), свештенство је претворено у државне службенике, 
студирало је на државним универзитетима, примало државне 
плате и, заузврат, морало да служи православној Русији. Запад 
то није прихватио са разумевањем. Свештеници су се заклели на 
верност краљу, а верске институције су добиле посебне мисије, 
као што су верска мисија и асимилација освојених територија. 
Током СССР, држава је користила верску дипломатију, упркос 
чињеници да је промовисала присилни атеизам у земљи.  

11 Ср. Диалла Ада, Россия против России. Идеология и политика во второй половине XIX 
века, Александрия, Афины, 2009, с. 149. См. Morgenthau Hans J., “Politics Among Nations: 
The Struggle for Power and Peace”, 5th edition, revised, Alfred A. Knopf, New York, 1978, 4. См. 
Warner Carolyn M. & Walker Stephen G., “Thinking about”, 119. См. Frary Lucien J., “Russian 
interests in 19th century Thessaloniki”, Mediterranean Historical Review, vol. 23, No 1, June 2008, 
15-16.См. Gerd Lora, Russian Policy in the Orthodox East: The Patriarchate of Constantinople 
(1878-1914), De Gruyter Open Books, 2015, 84.
12 См.Curanović Alicja, “Religion in Russia’s Foreign Policy”, New Eastern Europe, 2013, 
3,31-32.
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Одељење за спољне односе Московске патријаршије основано 
је 1946. године и допринело је развоју верске дипломатије 
Руске православне цркве. Верска дипломатија је коришћена 
за унапређење односа Москве са муслиманским земљама и 
промовисање „меког ислама“, и било је уобичајено да руске 
дипломате, Руска црква13 и руске муфтије добију статус 
„посматрача“ у Организацији исламске сарадње (ОИС).14

„Источно питање“ је одредило односе европских сила са 
Отоманским царством током целог 19. века. Питање Грчке и 
Свете Горе део је источног и балканског питања. Претварање 
древног места православног богослужења у поље етно-расног 
и политичког антагонизма између Грчке и Запада од средине 
19. века до прве две деценије 20. века део је геополитичких 
дешавања. Термин „Источно питање” или “Eastern Question” 
– “Questiond’ Orient”, почиње да се појављује у међународној 
дипломатији од Веронског конгреса (1822) и све до Првог 
светског рата биће један од најважнијих проблема европске 
политике.

Током прве опсаде Беча, Сулејман Величанствени 
се зауставио на вратима града. Деценијама касније, 1571. 
године, уништавањем османске флоте са „Заједничком флотом 
Свете коалиције“ у бици код Нафпактоса, султан ће показати 
Европљанима „да Турци нису непобедиви“.15 Цитат се приписује 
познатом шпанском писцу Мигелдеу Сервантесу Саведри који 
је учествовао у бици.16

Од 1699. године Карловичким миром, закљученим на 
територији савремене Србије, окончан је Аустро-османски рат 
1683-1697, у коме су Турци Османлије поражени и приморани  

13 См.Curanović Alicja, “Religion in Russia’s Foreign Policy”, New Eastern Europe, 2013, 
3,31-32.
14 Ср..https://russkiymir.ru
15 См. Ласкарис Майкл Т., Анатолийский вопрос 1800-1923, том A (1800-1878), Эпикентро, 
Салоники, 2006, стр. 19. Ср. https://www.britannica.com/event/Siege-of-Vienna-1529. См. 
Маркезинис Спиридон В., Политическая история современной Греции, том 1 (1828-1862), 
Папирос, Афины, 1968, стр. 327. Ср. https://www.britannica.com/event/Battle-of-Lepanto
16 См. Ласкарис Майкл Т., Восточный вопрос, стр. 29. См. НалтсасХристофорос А., 
Македонский вопрос и советская политика, Публикации Общества македонских исследований/
ИМХА, Салоники, 1954, стр. 17-18.



68

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

на повлачење. Затим се Руско царство проширило на Азовско 
море. Протеривање Турака из Европе и расподелу територија 
које су они освојили покренуле су Аустрија и Руско царство. 
Излаз Русије на „топла мора“ – политика је, која историјски 
датира још од владавине цара Ивана IV „Грозног“ (1533-1584), 
постала је геополитички и геостратешки циљ под Петром 
Великим. Руска флота, војна или трговачка, прешла је Црно море 
и из мореуза Босфора и Дарданела завршила у Средоземном 
мору, а из Егејског мора – у источном Средоземљу.17 Као што 
примећује руски историчар Сергеј Гориаинов (1849-1918), 
„За Русију се цело озлоглашено источно питање своди на 
једну ствар: ко има стварну контролу над мореузом Босфор 
и Дарданели“.

На супротној страни биће класична британска политика 
наводног одржавања статуса кво на Балканском полуострву и 
у источномедитеранском басену, што ће довести до блокирања 
руског приступа Егејском мору и источном Средоземљу. Ови 
догађаји нису могли оставити православну Грчку без пажње.

Кримски рат 1853-1856 је такође имао утицај и на спољну 
политику и дипломатију Русије према православним балканским 
земљама. На Блиском истоку сукоб је такође подстакла англо-
руска економска конкуренција. Монашка свађа, као и спор 
између католичких/хиспанских и православних монаха у Светој 
земљи, била је везана за поседовање разних Светих места и 
светиња, укључујући Витлејемски храм и Гроб Господњи. 
Римокатолици су тврдили да православни крше привилегије 
које је Римокатоличкој западној цркви дао султанов ферман.

Француски принц Луј Наполеон Бонапарта, чак и пре него 
што је проглашен за цара 1852. године, остварио је право заштите  

17 См. Каваллиеракис Стефанос, «Российское проникновение на Балканы», «ToVima», Nees 
Epoches, 15.7.2018. Напомена аутора овог чланка, професора Алексија Панагопулоса: Они 
који проучавају првомученика и светог мученика Козму Фламијата наћи ће нека погрешна 
тумачења православних намера о амбицијама Русије да брани Православље. Ову погрешну 
интерпретацију технички су раширила тајна друштва и њихови агенти на Медитерану, који 
су били решени да неповратно поделе православни свет како више никада не би дозволили да 
православна конфедерација или Заједница православних држава поново постану стварност. 
См. В этой связи Косма Фламиатос, Голос православных, с. 11, 12, 13, 17, 20, 27, 32, 38, 45, 
63, 92, 148.
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и представљања римокатолика унутар Отоманског царства 
(Висока капија), што је било предвиђено номинализацијом 
/капитулацијом 1740. године. Он је протестом апеловао на 
Цариград и захтевао да се заштита проглашених светиња повери 
католичким монасима. Православни монаси су тражили помоћ 
од краља у споразуму из Кучук Кајнарке.18 Односи Француске 
са Отоманским царством датирају од потписивања првог 
уговора о одређивању трговинских и поморских привилегија 
1535. између Франциска I и Сулејмана Величанственог.

Пре револуције 1789. Француска је успела да одржи 
монопол на пријатељство са Османским Турцима од европских 
сила. Право заштите православних хришћана на територији 
Османског царства било је један од кључних дипломатских 
и политичких инструмената у односима Русије са Високом 
портом у 19. веку. Цар Николај I (1796-1855) је промовисао своју 
оријенталну политику, која се састојала од ни мање ни више 
него распарчавања и територијалне доминације Османским 
царством и била је усмерена на заштиту угроженог православља 
и побољшање положаја православних хришћана у Турској.19 
Париски уговор од 30. марта 1856. године, у пракси представљало 
је губитак огромних предности које је Русија стекла као резултат 
рата, и, сходно томе, потписивање међународних докумената. 
Адријанопољски уговор (14. септембар 1829) донео јој је 
значајне економске користи, као и демилитаризацију десне 
обале Дунава, припајање луке Поти (данас у Грузији) на Црном 
мору, давање трговинских привилегија руским поданицима, 
слободан пролаз руских бродова кроз Босфор.

У ствари, Уговор Hünkâr İskelesi (8.7.1833) предвиђао је 
међусобну помоћ између Русије и Отоманског царства. Русија  

18 См. Христодулидес Теодорос, Дипломатическая история трех столетий, том B (От Вены 
до Версаля 1815-1919), И. Сидерис, Афины, 1997, стр. 167-168.
19 См. Ласкарис Стаматис Т., Дипломатическая история Европы 1814-1914, Георгиу П. 
Ксенос Пресс, Афины, 1936, стр. 117-120. Ср. Герд Лора А., «Конфискация акций восточных 
монастырей и церквей в Молдавии и Валахии в 1860 году и роль России», Th Международная 
научная конференция «Обострение Святой Горы в православном мире: Метохия», Салоники 
21-23.11.2014, Афонитская Гестия, Салоники, 2015, с. 284. См. Диалла Ада, Россия в отношении 
Балкан, стр. 45. Ср. Ласкарис Стаматис Т., Дипломатическая история Греции 1821-1914, 
Издательство Дем. Делаграмматика, Афины, 1947, с. 71.
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је тражила од Отоманског царства да затвори Босфор за све 
непријатеље Русије (Енглеске, Француске) током рата, ако она 
то буде захтевала. Париски уговор је политички и дипломатски 
уздигао султана, јер је Турска могла да ужива „користи 
јавног права и европског споразума“. Султан се изједначио 
са хришћанским владарима Запада, а самим тим и са краљем. 
Политички значај овог члана 8 је био да неевропске државе 
могу бити примљене само када испуне високе цивилизацијске 
стандарде које су поставили Европљани.

Велике силе су се обавезале да ће поштовати и гарантовати 
независност и интегритет Османског царства. Интерес Русије је 
био да ослабљеног султана задржи на месту, а не да га замени 
јаким и добро организованим Египћанима. Рат Отоманског 
царства са египатским пашом Мехмет-Алијем (1831-1833) био 
је почетак кризе и руске дипломатске интервенције у корист 
султана Махмуда II, услед чега је велики пораз Османлија од 
Египћана Мехмет-Алије био избегнут. Египћани неће постати 
господари Константинопоља и Босфора.20

Тако је Турска најавила Конгресу ферман Hatt-ı Hümâyûnu 
у замену за уговорне предности великих сила и Русије, који је, 
између осталог, предвиђао административне реформе и који 
би обезбедио потпуну равноправност поданика Османског 
царства, без обзира на расу и веру, али треба напоменути да 
ферман никада није спроведен. Поред тога, у уговору нема 
посебног позивања на руска „права“ или „интересе“ у руским 
субјектима. Сам Париски уговор је својим чланом поништио 
право великих сила да се мешају у унутрашње турске ствари, 
чак и у ствари које се односе на поступање према султановим 
хришћанским поданицима.

Важна одредба уговора успоставила је „неутрализацију“ 
Црног мора, тако да приморске државе, Русија и Османско 
царство, нису имале право да оснивају или одржавају поморске 
базе на обали Црног мора, које су остале затворене за ратне 

20 См. Христодулидес Теодорос, Дипломатическая история, стр. 179. См. Ласкарис 
Стаматис Т., Дипломатическая история, стр. 129. См. Bull Hedley, Анархическое 
общество. Исследование порядка в глобальной политике, Качество, 3-е изд., Афины, 2007,  
с. 62-94.
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бродове свих држава. Тако би меридијанска обала Русије била 
остављена небрањена и била би изложена нападу од стране 
Отоманског царства и његових савезника.

Што се тиче мореуза Дарданели-Босфор, уговор је поновио 
оно што је наведено у Конвенцији из 1841. године, односно 
њихово затварање за ратне бродове свих сила, под условом да је 
Турска у стању мира. За Русију је овај уговор био понижавајући 
и политички и дипломатски, али и војно, јер је смањио њену моћ.

Он је истакао ћорсокак у унутрашњој и спољној 
политици Николаја I, а руско друштво је овај пораз схватило 
као националну увреду. Русија је протумачила рат и пораз 
који је уследио као неоспоран елемент не само одбацивања 
православне Русије од стране моћне Европе, већ и као елемент 
мржње и непријатељства. Резултати Кримског рата дали су 
повод и основ за јавно и гласно изражавање својих ставова.

Испоставило се да православна руска држава није у 
стању да испуни моралну дужност Русије према „измученим“ 
балканским и словенским народима и да изврши „мисију“ руске 
нације. Чим је способност православне Русије да интервенише 
у унутрашње ствари Отоманског царства „да заштити права 
православних хришћана“ поништена намерним Париским 
уговором, њена званична дипломатска и источна политика 
су фактички поништене. Тако је дошло до преоријентације 
источне политике Русије, која се сада коначно претворила у 
браниоца Свете земље.

Курс ка Црном мору и источном Средоземљу постао је 
непроменљива стратешка линија спољне политике православне 
Русије. Морална дужност према хришћанским народима Балкана 
преточена је у директну политичку рачуницу. У пракси, ово 
је за православни Балкан било употпуњавање и усклађивање 
са подацима и реалношћу руске политике, будући да Русија 
није престала да буде покровитељ целог православља и његов 
духовни чувар.

Што се тиче неохеленске спољне политике, уколико 
би прихватила европске политичке правце Запада, доживела 
би извесну непријатност, делом и због чињенице да би са 
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подршке свим поробљеним хришћанима прешла на подршку 
православним Словенима православног Балкана. Тако се 
новонастала грчка држава, нажалост, под политичким притиском 
европских сила окренула ка Западу, односно Великој Британији, 
Француској, Немачкој итд. али не и православној Русији. 
Штавише, веровало се да нова грчка држава треба да тражи и 
своја „историјска права“, односно „Велику идеју за Цариград“, 
која је пропала по цену великих жртава, пошто се подршка 
наводно пријатељских великих европских сила испоставила као 
непостојећа и одсутна. Велике европске силе су из историјског 
тока показале да желе да искористе нову грчку државу као 
подређену, контролисану и политички потчињену државу.

Са неизбежним колапсом Турског Отоманског царства 
и новом руском политиком, која се најпре манифестовала у 
Палестини као региону и територији верски важнијој од Свете 
Горе, у Јерусалиму је успостављена руска „Духовна мисија“. 
Руска спољна политика и дипломатија увидели су да схватање 
анционалног самосазнања у Османској империји није до краја 
дефинисано, за бугарски егзерхат, за римокатоличке Франке и 
патриахалне Грке. Тако би Света земља и Света Гора као центри 
православља, заједно са трећом, Цариградском патријаршијом, 
уколико би били пребачени под православну руску заштиту, 
могли да ојачају руску дипломатију на православној балканској 
територији.

Палестину Руси такође сматрају колевком хришћанства, 
а Свету Гору - главном заједницом хришћанског аскетизма. У 
Палестини, за разлику од Свете Горе, постоји међународно 
власништво и заштита светих места, док она припадају 
неколиким деноминацијама или нацијама, или међународнимо 
режимима као што је „Свето братство“ из Јерусалима. Али 
органски састав Атоса није јединствен и интегралан, већ 
децентрализован, о чему сведочи сваки од двадесет суверених 
манастира, и представља аутономну организацију која је везама 
моралне зависности повезана са врховном влашћу.21

21 См. Папангелос Иоаким Ат., «Русская политика на горе Афон в 19 веке и деятельность 
русских афонитов в районе Кавалы», Репринт с симпозиума «Кавала и ее регион», Кавала, 
18-20.4.1977, ИМХА (189), Салоники, 1980, стр. 405-406.
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Чувени руски писац Фјодор Достојевски (1821-1881) 
припадао је групи дубоко конзервативних људи који су Запад 
и европски дух сматрали деструктивним и били убеђени да 
је то знак неморалне и умируће цивилизације. Веровао је у 
универзалност православне руске културе и у то да она може 
окренути православни руски народ моралном препороду на 
примеру вере у православље. Европа је била дужна Русији, 
која ју је бранила и која је вековима била бастион хришћанства 
против разних азијских хорди, дозвољавајући и помажући 
Европи да се економски и културно развија. Нажалост, Европа 
ову чињеницу није препознала ни православној Русији, ни 
православном Балкану, ни Грчкој.

Балкански Грци у свом политичком размишљању 
увек су говорили о „грчко-словенском свету“ и о братству, 
о конфедерацији православних народа, насупрот далеком 
римокатоличком свету, признавали су дугогодишње добре 
односе словенског света са грчким светом, са византијском 
културом и православљем. Политичко размишљање неогрка 
доказало је да је главна заслуга православног света његова 
јединствена способност да изрази узвишену Идеју братства, 
чак и изван сваке расне припадности. Али грчки Исток је 
на овај или онај начин непоправљиво покварен, болестан 
и разложен до те мере да нема наде да се врати у славну  
прошлост.

Словени, који су постепено заузимали већи део Балканског 
полуострва, задржали су своју културу и идентитет у оквиру 
православља. Грчка је данас мала држава, али Грке, због свог 
географског положаја и свог православља, треба укључити 
у савремену православну конфедерацију. Православна 
конфедерација је данас насушна и хитна потреба и служиће 
само политичким и дипломатским интересима укључених 
држава. Првомученик неохеленске државе, професор и предавач 
Космас Фламијатос, у својој књизи: „Православни и велики 
глас, о открићу антиправославне иницијативе, о разумној 
помоћи, за сигурност и заједнички спас од лажне опасности 
и о будућем стању наших ствари”, објављеној у Атини 1849. 
године, признаје да је дух Запада, поводом намера православних 



74

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

Руса усмерен на одбрану Православља, чак настојао да збуни 
православни свет, а погрешно тумачење касније додатно су 
погоршала тајна друштва и њихови агенти свих врста која су 
окруживала Медитеран и који су били одлучни да непоправљиво 
поделе православни свет и, наравно, никада не дозволе да 
Православна заједница или Конфедерација православних 
држава опет постане стварност.22 То је значило да православну 
Русију треба методично обуздавати и да нема право гласа на 
Медитерану и ширем Истоку. Чини се да су антихришћанске 
тајне снаге Запада у томе успеле и за кратко време довеле 
православну Русију до Богословске револуције и рушилачког 
атеизма, који је трајао скоро цео век.

Византијска заједница и њени односи са православним 
Словенима и другим народима у прошлости били су веома 
узорни. У оквиру Византије, „у христијанизованом и 
хеленизованом римском источном царству са престоницом 
у Цариграду“, постојало је царство, чије су границе око 
једанаест векова (330-1453), час прошириване, час сужаване, 
биле подвргаване сталним колебањима и променама. Ипак, 
данас је више него икада потребно обновити Православну 
конфедерацију, што тајне службе Запада спречавају по  
сваку цену.

Треба напоменути да Словени, Калабри, Латини, 
Амалтејци, Ибери, Јермени, Сиријци итд. успешно живе у 
оквиру ове Заједнице.23 Као и народи различитог степена 
културног развоја, као што су Персијанци, Арапи, Бугари, 
германска племена, номадска племена степа, Османлије итд. 
Због величине своје моћи и славе, било је предодређено да 
постане Васељенска зеједница. То је римска универзалност, 
дефинисана као „свака расположива земља и свако пловно 
море припадају Риму“, добија православни облик са појавом 
хришћанства и коначно се обликује усвајањем као званичне 
религије Византије од стране цара Теодосија I (27.фебруар 
380. године).

22 Ср. в этой связи КосмасФламиату, Голос православных, с. 11, 12, 13, 17, 20, 27, 32, 38, 
45, 63, 92, 148.
23 См. Гликаци-АрвелерЭлени, Почему Византия, Hellenic Letters, Афины, 2009, с. 19.
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Pax Romana се претвара у Pax Dei, односно у оруђе 
Господње, за екуменско ширење православног хришћанства.24 
Стално мењање граница Византије, услед најезди и ратова 
са варварским народима, византијски цареви су решили 
на иновативан, оригиналан и ефикасан начин – појавом 
међународног друштва са средиштем у Византији.

Византинци су ову заједницу називали „царство“, „екумена“ 
или „политија“, а данас се чешће користи термин „Византијска 
заједница“, који је увео руски византолог Дмитриј Оболенски.25 
Под „Византијском заједницом“ подразумевамо стварање 
мрежа међународних односа, сфера утицаја нехришћанских 
„варварских“ малих народа из Византије. Ова „заједница“ је 
квази-међународно друштво чији чланови признају вођство 
Цариградске патријаршије у верским питањима, примат 
византијског цара у међународној политици тог времена, 
византијске традиције, сопствени правни систем и византијски 
утицај у уметности. 

Сви независни владари ван царства били су админи- 
стративно потчињени византијском цару. Господар, признат 
за цара, био је позван да се приближи Византији, њеним 
обичајима, језику, религији, државним и правним нормама, 
уметности и култури. У овој Заједници, Грци су можда били 
хегемон, душа и ум царства, али други православни народи 
који су прешли на хришћанство нису осећали да постоји било 
каква дискриминација међу њима, јер су могли да живе заједно 
и да се слажу са Грцима без проблема дуги низ векова, иако је 
понекад било и негативних момената. Дакле, у то време није 
било покушаја оснивања засебних манастира на Светој Гори 
од других православних народа, на пример Јермена, Сиријаца, 
Влаха, Албанаца (=Грузијаца) итд. Разлог је једноставан – могли 
су да живе заједно и да се удобно слажу са својом браћом 
Грцима. Владари Парадунавских земаља су финансијски 
подржавали грчке манастире Атоса и никада нису захтевали 

24 См. ПапасотириуХараламбос, Византийская высокая стратегия 6-11 века, 4-е издание, 
Quality Publications, Афины, 2000, стр. 95-98.
25 См. ТахиаосАнтониос-Амилиос Н., Кирилл и Мефодий Фессалоникийские: Византийское 
образование у славян, И. РекосПаблишерс, Салоники, 1989, с. 49-60.
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стварање сопствених манастира, управо зато што су сматрали 
да јачају „своје“, а не туђе манастире.

Са христијанизацијом Руса све се мења, будући да се 
древни народ „Рус“ истовремено шири и креће северно од 
Тауридског полуострва Црног мора, тј. Крима, где су грчке 
колоније и византијски трговачко-економски интереси тог 
времена постојали од антике. Династичка Русија је четири пута 
напала Византију: 860, 907, 941. и 944. године, а, према речима 
патријарха Фотија Великог, Руси су „варварски, номадски народ 
који смело користи оружје“, а главно је да се с њима постигне 
мир, уводећи их у византијску сферу утицаја.26

Дуж реке Дњепар пут, који је водио „од Варјага до Грка” 
(види „Несторову хронику”), коришћен је за кретање робе из 
Цариграда у Скандинавију. Покрштавање Руса је за Византију 
било средство за остваривање свог узвишеног дипломатског 
политичког програма, који су, по царском наређењу, предузела 
солунска браћа Ћирило (Константин) и Методије, који су 
познавали словенски језик и отишли   на Крим (862) , који је 
тада био под влашћу Византије.

Само пет година касније, 867. године, патријарх Фотије 
је у енциклици објавио да су Руси већ крштени и стављени под 
духовну јурисдикцију православног епископа, а 988. године 
владар Кијева, древне руске државе, Владимир I Велики 
(973-1015), крштен је као православни у Цариграду заједно 
са својим поданицима.

Тако је почео однос тада још нове православне руске 
државе са Атосом, први Руси су почели да га посећују 
појединачно, а постоје директни или индиректни извори 
који то потврђују. Већ почетком 11. века постојао је мали 
руски манастир – „Палеомонастир“. Од 1198. године, 
када је Свети Сава, први архиепископ српски, основао 
српски манастир Хиландар, руски монаси заузимају 
треће место међу светогорским народима, после Грка и  
Иберијаца.

26 Ср. Кристу Панагиотис К., Гора Афон, афонское государство - история, художественная 
жизнь, Эпопея, Афины, 1987, стр. 97-100.
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После катастрофе крсташа, када је грчко књижевно 
образовање опадало, када су образовани и научници масовно 
емигрирали на Запад, посебно на универзитете северне Италије, 
постављајући темеље европске ренесансе, финансијска помоћ 
византијских краљева и аристократа је постепено престала. Као 
резултат тога, духовно пропадање Атоса и питање опстанка 
манастира довели су до тога да су били принуђени да траже 
помоћ од хетеродоксних владара као што су Срби, Молдавци 
и Власи, као и Руси. Цареви и највише руско свештенство 
постепено су постали добри покровитељи и помагачи Атоса. 
Манастир је потпуно спаљен, са изузетком куле, око 1309. године 
од Каталонаца, услед чега је опустео, а тек касније су у њему 
поново почели да живе углавном српски монаси.27 Каталонци 
су били плаћеници и када су раскинули са Византинцима, 
похарали су, између осталог, Халкидики.

Владар Угарско-Влашке Влад II Тепеш (1456-1462) давао 
је новац и поклоне манастиру Пантелејмон, а велики кнез Иван 
III Васиљевич је дао дозволу игуману овог манастира да сваке 
четири године прикупља средства у Русији у корист манастира 
и истовремено је и сам пружао новчану помоћ, попут његовог 
наследника Василија Ивановича. У појединим манастирима 
грчки елемент је почео да слаби и повлачи се у други план, 
док су управљање манастиром преузимали и негрчки монаси, 
а понекад је грчки језик прелазио из обредне или свакодневне 
употребе, као нпр. у спору из 1483. године између два друга 
манастира, представник манастира Пантелејмона потписао се 
на словенском језику. Али 1584. године донација цара Ивана IV 
у износу од 1.000 рубаља манастиру Пантелејмон није нашла 
адресата, пошто је деценијама био напушен од монаха.28

Света Гора је постала позната широким слојевима 
православног руског друштва после Адријанопољског мировног 
договора (14. септембра 1829), пошто је за Русију, после 
отприлике једног века, морски пут (тј. мореузи) ка источном 

27 См. Пападатос Ставрос И., Славянские вторжения в Агио Ори и их политические и 
правовые последствия, Перепечатка из томов I и II журнала «Epirotiki Estia», Иоаннина, 1961, 
стр. 10.
28 См. Мамалакис Иоаннис П., Гора Афон, стр. 153-154.
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Медитерану и Светој земљи је поново отворен, а ходочаснички 
покрет побожних православних Руса убрзо је постао широко 
распрострањен. 

Даљњим смањењем Османског царства на православном 
Балкану и стварањем кнежевина Србије и Црне Горе, Краљевине 
Грчке, Кнежевине Румуније, праћених устанком у Босни и 
Херцеговини, итд. довело до јачања национализма за целокупно 
становништво, раније под турским јармом, које је кренуло ка 
независности у националним државама.

У почетку се Грчка колебала између Европе и Русије 
да би добила територијалне репарације, а неутралношћу, из 
страха од турске одмазде, заузела је другачији став. Након 
пада васељенске владе под адмиралом Канарисом, нова влада 
Кумундуроса одлучила је да укључи грчку војску, која је на 
крају прешла границу код Адријанопоља, али влада није знала 
да је тада потписано примирје између Русије и Отоманског 
царства. време. То је био међународни договор који је директно 
помињао Атос, тако да Русија није била заинтересована да 
пружи заштиту и међународно чување својим поданицима 
монасима унутар Отоманског царства, званично све до  
1878. године.

Берлински уговор о коначном миру био је, са грчке тачке 
гледишта, бољи јер је, између осталог, бугарска хегемонија сада 
била много мање обимна, а Тесалија и део Епира уступили 
су Грчкој. Али у погледу Свете Горе, дошло је до позитивног 
помака за Грчку, иако треба подсетити да је Грчка Македонија 
још увек била под потпуном отоманском окупацијом, јер је 
члан 62. Берлинског уговора гласио: „Монаси Свете Горе, 
одакле год да су дошли, задржаће своја имања и своја права и 
уживаће, без изузетка, пуну једнакост права и привилегија.”

Блага вест се попут муње разнела по целој монашкој 
држави и побудила велико одушевљење, тако да су монаси, 
без обзира на језик и расу, сви били у храмовима, грлећи се 
и певајући песме Васкрсења. „Звона дивних храмова звонила 
су у ваздуху својим складним звуцима, а пушке су будиле 
јеку кукавица, најављујући тријумфално васкрсење нације.“  
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Дан раније је престолонаследник, краљ Константин, послао 
телеграм Елефтериосу Венизелосу, у коме је указао на потребу 
обезбеђења трупа за заузимање Свете Горе и подизање грчке 
заставе, пошто су, према неким извештајима, Бугари планирали 
да га заузме копном. Наређење је стигло у руке адмирала Павлоса 
Кунтуриотиса, а истог дана у поноћ, разарач „Шторм“ је, по 
наређењу адмирала, искрцао војни одред од четрдесет људи у 
зору следећег јутра, 2. новембра, у луку Дафне Атоса. У ствари, 
општа радост није дуго трајала, пошто се све показало теже него 
што се чинило. Већина монаха сматрала је улазак грчке војске 
и окупационо-ослобођење као догађај који им је дао слободу. У 
зору 2. новембра 1912. године сазван је хитан састанак Свете 
Епархије у Каријесу, на коме су саопштени наведени догађаји 
и донете одређене одлуке, од којих је најважнија била слање 
делегације од троје људи Дафне да прими официра и прати га 
у име Свете заједнице, и одређивање комитета од шест чланова 
за разоружање турске војске и предају њеног наоружања у 
складу са одговарајућом наредбом коју је примила свита.

Од двадесетак светих манастира, једини представник који 
није ставио свој потпис био је представник манастира Светог 
Пантелејмона. Православна Русија је први пут званично изјавила 
Грчкој, великим силама и другим православним земљама Балкана 
да без свог учешћа неће донети никакву одлуку о Атосу. Знала 
је да су тајне енглеске компаније29 превише напредовале у својој 
експанзији и контроли у источном Медитерану. У жељи да 
православље тријумфује, предложио је да шест православних 
држава, а то су Русија, Грчка, Србија, Бугарска, Црна Гора и 
Румунија, формирају у Кариесу комитет или делегацију на  

29 Ср. Космас Фламиатос, голос православных и великих, в разоблачении намерений против 
православных, в здравом вкладе, для безопасности и общего спасения от лежащей опасности 
и о будущем состоянии наших дел, в Афинах 1849 года. См. Алексиос Панагопулос, Космас 
Фламиатос и Папулакос, Афины 2009. Где аутор садашњице примећује да под утицајем Запада 
савремени научници проналазе неку врсту нетачне интерпретације, недоследно тумачећи 
изјаве о намерама православних руских амбиција да бране Православље. Ову погрешну 
интерпретацију преувеличавала су тајна друштва и њихови агенти свих врста који су кружили 
Медитераном и који су по сваку цену желели да непоправљиво поделе православни свет и 
свакако никада не дозволе да православна заједница или конфедерација православних држава 
постану стварност., ср. В этой связи Космас Фламиатос, Голос православных, с. 11, 12, 13, 
17, 20, 27, 32, 38, 45, 63, 92, 148.



80

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

челу са Русијом, која би заменила отоманску власт и која би 
имала право да ступа у односе са страним државама, а Русија 
ће послати свог конзула на Свету Гору. Западноевропске државе 
не би требало да се мешају у „чисто православну организацију 
која је ван њихових интереса“, али изгледа да је православље 
било вечити непријатељ Запада, па су се побринуле да се 
православна конфедерација никада не формира.

Света Гора је требало да постане неутрални кондоминијум 
под духовном јурисдикцијом Васељенског Патријарха и грађанске 
или државне власти шест држава, поседујући карактеристике 
државе са територијом, поданицима, политичком моћи. „Атоско 
држављанство“ ће се сматрати местом боравка, без обзира 
на националност, а ходочасници ће се третирати као страни 
држављани.

Али догађаји су захтевали прилагођавање ових позиција 
и промене у овој политици. За Русију је Атос одувек био 
од великог значаја за источну политику, не само због свог 
географског положаја, већ и због тога што је привлачио срца 
побожних руских људи. На њега је била усмерена пажња 
милиона побожних Руса, па је услед тога званична државна 
политика Русије била принуђена да се прилагоди ономе што 
би се представљало као витални интерес руског народа, што би 
било много важније и вредније од индустрије, банке и бизниса.

Грчка војска је предузела акцију да се повуче око 
седамдесет јединица бугарске војске, укључујући комите из 
манастира Зографа. У овај манастир су дошли   са дозволом 
Грчке у новембру-децембру били пријатељски. Први балкански 
рат почео је у октобру те године, а Грчка и Бугарска су биле, 
барем формално, савезнице. Али праве намере бугарског одреда 
нису се дуго чекале: покушано је заузимање дела Атоса у име 
Бугарске, а на манастиру је подигнута бугарска застава. Бугарска 
војска напустила је Свету Гору након предаје, 21.6.1913, тј. 
месец дана пре краја Другог балканског рата, услед њихове 
тесне опсаде.

Пријатељски савезник Србија и славна Црна Гора, иако су 
могле, нису показале интересовање, поштујући приоритет Грчке, 
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а Бугарска је понудила Русији да Свету Гору преда Румунији у 
замену за њено одрицање од претензија на Силистрију према 
Бугарској. Али Аустроугарска је тражила и признање свог 
права на Свету гору, због чињенице да су на њеној територији 
постојале три аутокефалне православне цркве, а то је од 1848. 
године била Сремско-Карловска (Карловичка) Патријаршија, 
Церновицка (данас Черновицка) епархије у Буковини од 
1873. и Српске Архиепископије босанскохерцеговачке од 
1878. чије су Цркве имале и духовне интересе и права, попут  
светогорских монаха.

У Лондону су истовремено одржане две конференције: 
прва је укључивала пет зараћених земаља у формату 4+1, 
односно Грчку, Србију, Црну Гору, Бугарску, познате као “les 
Souverains Alliés”, „Савезничке државе” и Турску. Грчку је 
представљао несрећни премијер Елефтериос Венизелос. Другу 
конференцију, којом је председавао британски министар спољних 
послова сер Едвард Греј, чинили су амбасадори шест великих 
сила у Лондону, Великој Британији, Немачкој, Аустроугарској, 
Француској, Италији и Русији, а позната је као „Амбасадорска 
конференција“. Ово је требало да би се зараћеним странама 
наметнули коначни услови мира. Руски предлог за Свету Гору 
у преговорима био је аутономија Атоса, под заштитом оних 
који у њој имају верске интересе, чију су „аутономну владу“ 
чинили представници манастира, а „правитељствујушчи 
савет“, који је требало да буде формиран, требало би да 
има на располагању полицајске снаге и обалску стражу. 
Васељенски патријарх остаће поглавар Атоса по духовним 
питањима као духовне јурисдикције у част прве стогодишњице 
ослобођења Атоса од османског јарма и интеграције у  
национално тело.30

Званична грчка влада је, из политичких разлога, деловала 
отвореније за решење које би било од користи Русији, док су, 
с друге стране, Васељенска патријаршија и Света заједница 
реаговале много оштрије. Влах Космас, као светогорски 
јерођакон, говори о „неодлучности грчких влада“.

30 http://www.amen.gr/article/agwnas-gia-tinenswmatwsi-tou-agiou-orous-stin-ellada-kai-tis-
diafulaksis-tou-autodioikitou-kathestwtos-tou.
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Објава другог балканског рата од стране Бугарске и пораз 
Грчке, Србије и Црне Горе у њему је у пракси значио одбацивање 
руског предлога за заједнички суверенитет шест православних 
држава под руском влашћу на Светој Гори. Букурештански 
споразум је у односу на Турску и Грчку допуњен билатералним 
Атинским мировним договором који је, стицајем околности, 
потписан истог дана када је одлука Протокола Презвитеријанске 
конференције објављена у Владином листу 14. новембра 1913. 
године. Две земље су обновиле мирне односе и обновиле 
дипломатско-конзуларне односе.

Грчка, тек изашла из два балканска рата, чија су 
територијална питања у вези са интеграцијом са Северним 
Епиром и острвом Егејским морем још увек била нерешена, није 
била спремна да потврди свој суверенитет над Светом Гором, 
јер су ситуацију погоршавале тешкоће повезане са остваривање 
својих суверених права у земљи. Грчка се нашла у сложеном 
политичком, дипломатском и војном пејзажу на Балкану, будући 
да је повећање њене територије на рачун суседних држава вршено 
само правно, али ни Бугарска, а ни Турска није прихватила 
политичке промене граница на своју штету. Заиста, било је 
и других нерешених разграничења са Турском око острва на 
Егејском мору, што је зависило од става Грчке према другим 
сличним питањима, као што је одустајање од северног континента. 
Грчка је онда морала да одмери своје опције, размотри своје 
предности и одреди приоритете својих потреба.

Бољшевичка влада је, у складу са својом идеологијом и 
под теретом других хитних политичких приоритета, на крају 
напустила православни политички интерес у Светој Гори, 
а онда је коначно укључила Атос у национално тело Грчке 
кроз међународне уговоре и уставне одредбе и учврстила 
његов политички и административни статус. Ови историјски 
догађаји су се већ десили, историја се не мења, само су жеље 
дате као реалност, међутим, историја православног балканског 
региона поставља питања која захтевају озбиљно промишљање, 
као што су: Како би се ток грчке територијалне интеграције 
развијао од 1912. па надаље да је Русија коначно остварила 
свој политички циљ, односно губитак контроле над Атосом,  
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уступивши га Грчкој? Које би данас биле северне границе 
Грчке да Атос није укључен у њену територију? Колико би 
данас био јак политички утицај Русије у региону Балкана, 
у ком би био облику? Какав би био однос хеленизма према 
балканском словенском елементу? У којој мери је Русија 
изгубила интересовање за Атос, пошто је прошло скоро сто 
година од успостављања грчког политичког суверенитета на 
њему? Каква би била судбина православног света да су тада 
били постављени темељи нове православне конфедерације? 
Какав би био савремени развој да су православне државе од тада 
и 100 година до данас биле у братској и политичкој заједници? 
Зар се глобална геополитичка сцена не би пробудила буђењем 
православне конфедерације?

Релативно недавно, у септембру 2018. године, бивши 
руски премијер Сергеј Степашин рекао је немачком часопису 
Spiegel да Грчка уопште не треба да учествује у управљању 
Светом Гором, Атос не би требало да буде њена брига, то би у 
суштини требало да буде независан простор, попут Ватикана. 
Истовремено, оснивач „Дијалога култура“ Владимир Јакуњин 
је у интервјуу, говорећи о горе наведеном, приметио да то не 
одражава званичан став његове земље и да Русија увек подржава 
аутономни статус у манастирском региону, у оквирима грчке 
државе и Цркве. Председник Путин је неколико пута званично 
посетио земљу (2005, 2016), али изјава професора Александра 
Дугина, који одржава блиске контакте са Кремљом и руским 
председником, каже: „Ако желите да разумете православни свет 
како га ми видимо, разумевање важности Атоса је тачка одакле 
треба да почнете.“ Можда ће време дати коначне и конкретне 
одговоре на ова питања. Завршавајући ову студију, ограничавамо 
се на закључак да дух православне конфедерације мора поново 
превладати на православном Балкану. Данас, више него икада, 
ова православна конфедерација је потребна, упркос свим 
разликама које можемо имати. Идеје новомученика за слободу 
од отоманског јарма књижевног имена Рига од Фере, који је 
имао 35 година и живио у својој улици у Београду, и његов мото 
свако јутро видим: ко слободно сакупља, тај добро сакупља, он 
мора заувек све нас да васпитава и подсећа на нашу дужност о 
томе да православни могу да стварају и стварају само заједно.
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У доба баварске доминације и у оквирима неохеленске 
државе, борили су се против православља како би се оно 
довело у духовно ропство. После политичког убиства гувернера 
Јоаниса Каподистријаса, иностране и стране тајне службе 
преузеле су власт. Чинило се да је унутар Грчке дошло до 
сукоба између русофила и англофила, сваки покушавајући 
да води сопствену унутрашњу политику, неки су сматрали 
да грчке интересе треба окренути ка Западу. Фламијатос се 
супротставља страним обавештајним службама, а у својој књизи 
„Глас православаца и спудијана је висок“ он размотава методе 
и средства борбе против православних, пљачке православље, 
даје здраве савете ради безбедности и заједничког спасења и 
представља будуће стање ствари за наше добро. Погрешно 
тумачење тог времена, од стране неких савремених прозападних 
научника који не разумеју намере православних Руса у одбрани 
православља, преувеличавала су тајна друштва Запада и њихове 
присталице, који су кружили Медитераном и желели, по коју 
цену, да заувек поделе православни свет и никада не дозволе да 
православна заједница или конфедерација православних држава 
постану стварност, како је о томе сањао научник и мученик  
Козма Фламијатос.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

Alexios Alexei Panagopoulos

HISTORY AS AN INSTRUMENT OF 
GEOPOLITICS

Summary

After the fall of Byzantium, the Balkan peoples 
would fall under the sovereign administrative 
subordination of the Ottoman Turks. For five 
centuries they would be enslaved. Due to the long 
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history of the Greek-Christian spirit and Orthodoxy, 
the new Greek state would also succeed Athos. 
Although the first governor of the new Greek state, 
IoannisKapodistrias, was assassinated, and although 
the Greek church was cut off from the mother church, 
resulting in a Bavarian state with a king who was 
infidel and untrustworthy, the Greek people remained 
faithful to Orthodoxy. After the centenary of the 
2nd November 1912, i.e. when the Greek liberation 
fleet entered the capital city of Mount Athos, official 
celebrations were held. The political and diplomatic 
aim of Orthodox Russia was misunderstood in the 
light of the theory of international relations. The 
Balkan Greeks, in their political thinking, had 
always spoken of a “Greek-Slavic world” and the 
brotherhood, of the confederation of the Orthodox 
peoples. The political thought of the Neo-Greeks 
proved that the basic virtue of the Orthodox world 
is its unique ability to express the high Idea of 
Fraternity, beyond all racial affiliation. The ideas 
of the New Martyr King Ferraios should educate 
us all and remind us of our duty, that the Orthodox 
can and do work together. Flamiatos speaks out 
against foreign secret services and in his book 
The Voice of the Orthodox and the Great develops 
methods and techniques against the Orthodox and 
the methodical imposition against Orthodoxy. Some 
modern Hesperian researchers do not understand 
the intentions of the Orthodox Russians to protect 
Orthodoxy. Their agents were circling over the 
Mediterranean to bring an irreparable rift into the 
Orthodox world at all costs and certainly never allow 
the Orthodox Commonwealth or Confederation  
of Orthodox States to become a reality again,  
says Flamiatos.
Key words: Geopolitical history, Greece, the Balkans, 
Russia, Orthodoxy and the security services
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(НЕО)ТРОЦКИЗАМ И ЊЕГОВА 
ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ 

САВРЕМЕНЕ ГЕОПОЛИТИКЕ

Сажетак

Зашто идеологија троцкизма данас захтева 
разматрање?
Чини се да је Троцки изгубио од Стаљина у 
политичкој борби и није имао времена да потврди 
своју теорију стварним искуством. Ипак, с 
друге стране, троцкизам је веома популаран 
идеолошки тренд левице, а то не може бити ако 
се сама идеологија заснива на мртвој теорији 
која није издржала тест времена. Напротив, 
видимо да је ова теорија наставила да се развија, 
појавио се такозвани неотроцкизам. „Четврта 
интернационала“, коју су створили Троцки и 
истомишљеници, упркос расколима, и даље 
постоји, а сам тренд је прилично популаран у 
иностранству, посебно у Латинској Америци, САД 
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и Европској унији. Има ли у овој идеологији и 
њеној историји нешто на шта би вредело обратити 
пажњу? 
Када се боље анализира савремени троцкизам, 
види се да се посебно чврсто угнездио у америчкој 
влади, али не само у њој. Савремени троцкисти 
себе називају „револуционарни марксисти“.
Троцкизам је препознатљив по својим идеолошким 
догмама „перманентне револуције“, борбе 
против државе (предаја државног суверенитета 
„непознатом“ центру - Новом светском претку) и 
милитаризацији грађанског (цивилног) друштва, 
посебно сфере рада, али и медицине (локдауни).
Сви главни набројани садржаји (нео)троцкизма 
представљали су и представљају инструмент 
геополитике.
Кључне речи: троцкизам, неотроцкизам, 
перманентна револуција, држава, суверенитет, 
историја, милитаризација цивилног друштва, 
геополитика

ЗАШТО ИДЕОЛОГИЈА ТРОЦКИЗМА  
ДАНАС ЗАХТЕВА РАЗМАТРАЊЕ

Питање које делује „логично“ гласи: зашто би се неко 
сећао троцкизма у 21. веку, када је његов оснивач мртав већ 81 
годину, док је идеја светске револуције изгубила привлачност. 
Зашто се, дакле, сећати старих унутарпартијских обрачуна у 
СССР-у?1 Јер, сви који су имали добро образовање сећају се да 
је Стаљин победио троцкистичку групу у партији и елиминисао 
њене присталице, укорењене у свим сферама државне делатности. 
Било је јасно као два пута два. Међутим, троцкизам као доктрина  

1 НЕОТРОЦКИЗМ. Что такое вообще - троцкизм? И за что Сталинские офицеры били 
коней троцкизма? (ЛИКБЕЗ), Что общего у троцкизма, фрейдизма, оккультизма и церковного 
обновленчества? …,https://anisiya-12.livejournal.com/106887.html
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и као метод политичке борбе није могао бити елиминисан, тј. 
није ни умртвљен, а ни заборављен. Наставио је своју разорну 
мисију и после 1940. године и смрти самог Троцког, све до наших 
дана, када поново показује своје наказно лице.2

Његово учење о успостављању светске диктатуре (Новог 
светског поретка) уз помоћ перманентног унутрашњег и спољног 
рата (револуција, „обојених“ и других…), о подривању темеља 
институције породице, традиционалног морала и уништавање 
свих националних држава и те како је живо и данас се препознаје 
као геополитика неотроцкизма или „културног троцкизма“.

Да нисмо усамљени у оваквом размишљању сведочи 
Андреј Лавренчук, који је у једном свом чланку поставио 
сличну дилему: зашто идеологија троцкизма данас захтева 
разматрање? 

Чини се да је Троцки изгубио од Стаљина у политичкој 
борби и није имао времена да потврди своју теорију стварним 
искуством. Ипак, с друге стране, троцкизам је веома популаран 
идеолошки тренд левице, а то не може бити ако се сама 
идеологија заснива на мртвој теорији која није издржала тест 
времена. Напротив, видимо да је ова теорија наставила да 
се развија, појавио се такозвани неотроцкизам.3 „Четврта 
интернационала“, коју су створили Троцки и истомишљеници, 
упркос расколима, и даље постоји, а сам тренд је прилично 
популаран у иностранству, посебно у Латинској Америци. 
Има ли у овој идеологији и њеној историји нешто на шта 
би вредело обратити пажњу?4

Када се боље анализира савремени троцкизам, види 
се да се посебно чврсто угнездио у америчкој влади, али не 

2 Душан Туваљевић, Вријеме Стаљина: достигнућа, критика и дестаљинизација, СПКД 
Просвјета, 2021, стр. 40 – 41. критички разматра улогу Троцког и наводи да су и Октобарску 
револуцији и самог Троцког финансирали ционисти, Упор.: Владимир Карпов, Генералисимус, 
Информатика, Београд, 2018, стр. 45.
3 Савремени неотроцкизам је појава која се изражава углавном у ватреном антисовјетизму, 
под маском марксистичко-лењинистичких парола о Светској револуцији. Нема сумње да су 
неотроцкисти скривени агенти снага светског империјализма, предвођених Сједињеним 
Државама и Европском унијом.
4 Андрей Лавренчук , Идеология троцкизма, Газета Суть времени, Киев, №, 19 октября 2017.
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само у њој. На ову тему објављен је занимљив чланак познатих 
публициста Џефрија Стајнберга, Алена Дагласа и Рејчел Даглас 
са индикативним насловом „Чејни оживљава Парвусов 
‘Перманентни рат’“ («Cheney Revives Parvus ‘Permanent War’ 
Madness» by Jeffrey Steinberg, Allen Douglas, and Rachel Douglas 
(September 23, 2005 issue of Executive Intelligence Review, EIR). 
Савремени троцкисти себе називају „револуционарни 
марксисти“. Уз овако маркетишки добро одабрана имена, а 
како сведочи Раде Јанквић, троцкизам, који је имао наказно 
лице, подвргнут је безграничној естетизацији5, тако да људи 
и не примећују да је неко троцкиста, нити, по правилу, знају 
шта то значи.

„Никада није била тајна да су редови данашње 
вашингтонске неоконзервативне ратне партије попуњени 
троцкистима првог и другог степена, олицетворених у Ирвингу 
Кристолу, бившем троцкисти који је себе називао „кумом“ 
читавог неоконзервативног апарата и уреднику ‘Weekly 
Standard-а’, Вилију Кристолу. Чињеница је да су сви они, 
као и потпредседник Дик Чејни,6 до данас остали фанатичне 
присталице доктрине „перманентне револуције“ бившег 
бољшевичког народног комесара за војна питања Лава 
Троцког, као и „перманентног рата“. Ово последње може се 
видети, на примеру, рата који је Чејни покренуо у Ираку, као 
и рата који је намеравао да започне против Ирана, овога пута 
употребом атомског оружја, као и стална непријатељства против 
Сирије, затим провокације у Латинској Америци7 и где год је 

5 Раде Јанковић, Како упокојити вампира, Духовни луг, Крагујевац, 2020, стр. 85.
6 Ричард Брус „Дик“ Чејни (енгл. Richard Bruce «Dick» Cheney, 30. јануар 1941) је 46-ти 
потпредседник САД, у време Џорџа В. Буша од 2001. до 2009. Члан је Републиканске странке. 
Чејни је радио као Секретар одбране у влади председника Џорџа Буша старијег. Руководио 
је војним операцијама у Панами и на Блиском истоку. Награђен је председничком медаљом 
слободе због „очувања америчке сигурности у време великих промена у свету“. Био је 
председник компаније Халибартон, а такође био је члан председништва Проктер и Гембла, 
Јунион Пацифика и ЕДС-а. Заједно са Доналдом Рамсфелдом 1997, основао је непрофитну 
образовну организацију која је зове Пројекат за Нови Амерички Век чији је циљ промовисање 
глобалног америчког вођства. Види: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%94%D0%B8%D0%B
A_%D0%A7%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8
7 Троцкизам, као идеја перманентне револуције и рата, као и неизоставно пратеће идеје 
сексуалне револуције, еугенике, сада је више него популаран у читавом „цивилизованом“ 
свету. Готово сви левичарски покрети у Латинској Америци, од Сендера Луминосоа до 
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то могуће. Управо ова доктрина, коју већина историчара 
повезује са именом Стаљиновог ривала Троцког и његових 
следбеника, представља главну претњу застрашујућим 
размерама насиља у савременом свету... Истовремено, она 
је и стварна претња за само постојање Сједињених Држава 
као уставне републике... Ово је корен широко распрострањеног 
неспоразума у   владајућим круговима САД и Европе о истинској 
природи претње која је настала након што је Чејни почео да 
практично спроводи теорију коју је Лаву Троцком предложио 
Александар Гелфанд, британски агент, који је рођен у Русији, 
а познат под псеудонимом „Парвус“, у време када је Троцки 
покушавао да свргне цара током револуције 1905. године. Гелфанд 
је потом у писаној форми свом сараднику изнео доктрину 
„перманентне револуције/перманентног рата“, коју је Троцки 
бранио до краја свог живота , тј. атентата на њега извршеног у 
Мексику 1940. године. То је политика коју воде бивши троцкисти 
из реда Чејнијевих неоконзервативних саветника.8

Актуелни амерички државни секретар за спољне послове, 
Ентони Блинкен, такође је привукао пажњу јавности због 
етикете „троцкист“.9 Наиме, Блинкен спроводи реформу 
америчке дипломатије у троцкистичком духу.10

герилаца мексичке државе Чијапас, заражени су управо овом идеологијом. Стога је, иначе, 
крајње време да се у општој наклоности руских родољуба подкоманданта Маркоса изврши 
корекција као „свог“, „борца против америчког глобализма“. Не тако давно, чак је упутио апел 
изопаченицима целог света, који су, по њему, угњетавани од стране светске буржоазије, са 
апелом да се „ослободе“ и побуне против друштва и да се не стиде својих навика. Он такође 
подржава радикални феминизам, заправо се противи институцији традиционалне породице. 
Мексички проамерички медији често подржавају побуњенике, слабећи на тај начин ову 
националну државу. А ово у целини помаже поробљавању ове земље, упркос очигледној 
антиамеричкој оријентацији покрета. Уосталом, сваки, па и најтрулији режим, у случају јачања 
државе, почиње мало по мало да штити своје националне интересе, а мексичка влада, која не 
контролише територију велике државе, постепено бива лишена ове могућности .
8 Међутим, подршка оваквим политичарима – троцкистима, много је дубља. На пример, 
утицај Сороша и људи који стоје из њега. Према речима Анатолија Васермана „САД купују 
стране политичаре, а Сорош купује и саме политичаре САД“. Види: Анатолиј Васерман, 
Где се завршавају САД и почиње Сорош: у: Ритам америчке расистичке политике, приредио 
Зоран Милошевић, Удружење Милош Милојевић, Црна Бара, 2021, стр, 68. 
9 Куда ведет американскую дипломатию «троцкист» Энтони Блинкен?, https://russtrat.ru/
comments/6-noyabrya-2021-0010-6939
10 Према Блинкену, садашња демократска администрација поклања велику пажњу спољној 
политици и жели да повећа број запослених у Стејт департменту за 500 људи, а сам ресор 
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Као што је француски политички консултант и оснивач 
„Réseau Voltaire“ Тери Мејсан приметио у марту ове године, 
„Блинкен намерава да настави линију успостављену 
након што је председник Реган довео троцкисте да створи 
Национални фонду за демократију (НЕД) и претворио људска 
права у оружје интервенције у унутрашње ствари других 
држава и поред тога што их он сам никада није посматрао. А 
интереси владајуће класе су се променили. Треба прекинути 
свађу са Кином и покушати да се потисне Русија са Блиског 
истока како би тамо наставио „рат без краја“.

Могуће је да ће се у овој ситуацији „троцкиста“ Блинкен 
не само супротставити Москви и Пекингу, већ ће се борити и 
са својим домаћим политичким противницима у лицу војног 
лобија.

Ни политичари Европске уније (ЕУ) нису имуни на 
троцкизам. Како сведочи Раде Јанковић, прво је занимљиво 
што се чланови Европске комисије називају комесарима, што 
је директна асоцијација на марксизам и комунизам совјетског 

захтева повећање буџетског финансирања за 10%. А све у циљу спровођења „историјских 
дугорочних промена“. То значи да ће америчка дипломатија да почне да делује код куће 
(питање је шта онда раде друга министарства која су задужена за унутрашњу политику). 
У сваком случају то пре личи на покушај, под маском поправљања спољне политике САД, 
пропаганде личних ставова самог Блинкена и његове групе. У ствари, америчка амбасада са 
огромним особљем и могућностима ће се појавити унутар Сједињених Држава. Ко може да 
гарантује да ће служити интересима државе, а не уског слоја људи? Државни секретар такође 
намерава да заустави „масовни егзодус Американаца из дипломатске службе”. Он говори 
лепе речи, да би особље Стејт департмента требало да буде „свестраније, али истовремено 
динамично, проактивно и талентовано“. Обећао је да ће почети активан рад да се привуку 
перспективни специјалисти, којима ће омогућити да напредују у каријери… Збуњујуће је да 
се ово представља под заставом неговања „разноликости и инклузије“. Иначе, на почетку 
своје службе, Блинкен је именовао првог директора Стејт департмента за различитост и 
инклузију. Ова особа, Џина Аберкромби-Винстенлеи, и њен тим ускоро треба да представе 
нацрт стратешког плана како би осигурали да „Стејт департмент одражава пресек америчког 
народа који ми представљамо“. Преведено на нормалан језик, то значи да ће, по свему 
судећи, дипломатску службу попунити „идеолошки исправне” присталице родне идеологије 
и ЛГБТ особа, од којих се очекује напредовање на високе функције. Следи, према Блинкену, 
и снижавање критеријуме за кандидате за дипломате. Најзад, државни секретар намерава да 
оживи личну и јавну (народну) дипломатију. Чињеница је да су сада запослени у амбасадама 
САД ограничени у комуникацији инструкцијама, а америчка дипломатска представништва 
у иностранству, због строгих безбедносних захтева, отварају се спорије од амбасада других 
земаља. Ово треба да поправи лична и народна дипломатија, како би се смањио ризик за 
званичне дипломате (мада остаје нејасно који то грађани САД желе да ризикују свој живот 
ради „реализације националних интереса и идеала“.
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типа. Но, без претензија на коначан списак, троцкисти који су 
били или су још у Европској комисији су: Жозе Мануел Барозо, 
нама добро познати Хавијер Солана из времена агресије НАТО-а 
на СР Југославију, односно Србију и Црну Гору, Јошка Фишер 
(плус анархиста), Данијел Кон-Бенедикт, Ангела Меркер, 
Алексис Ципрас…11

ПЕРМАНЕНТНА РЕВОЛУЦИЈА  
ТРОЦКОГ НАСТУПА – МИЛИТАРИЗАЦИЈОМ 

МЕДИЦИНЕ

На другој страни планете, у Русији, оглашавање 
некадашњег председника Руске Федерације, Дмитрија 
Медведева, који се у свом програмском чланку у „Руској 
газети“ означио као агент светске закулисе, спреман је да се 
одрекне руског суверенитета у корист наднационалних структура 
под изговором „пандемије“, треба разматрати као одговор 
председнику Уставног суда Валерију Зоркину, који је против 
предаје суверенитета државе проблематичним наднационалним 
центрима. Тиме се придружио америчким колегама.12

Његов чланак је изазвао велику полемику, која сведочи, 
ни више ни мање, о недостатку јединства у руској политичкој 
администрацији. То значи да свесна већина друштва, која не 
прихвата ковид мрачњаштво и QR-фашизам, мора на сваки 
могући начин да се одупре Медведеву и неотроцкистима, 
те да приморају власт да обавља функцију у складу са  
Уставом.13

Медведев је, јасно је, лојални сарадник Бајдена и у 
свом чланку каже „да јака респираторна инфекција (ОРВИ - 
Острая респираторная КОВИД-19), присиљава државе света 
да забораве на свој идентитет и националне интересе и удруже 

11 Раде Јанковић, Како упокојити вампира, Духовни луг, Крагујевац, 2002, стр.87 – 88.
12 Андрей Захарченко, Медведев потерял доверие Путина?, Русский Вестник, No 20, 2021, 
стр. 11. „Дмитрија Анатољевича настављају да сматрају полулибералом или чак главним 
системским либералом.“
13 Андрей Цыганов , Они колеблются: давайте поможем Валерию Зорькину и другим 
консерваторам не позволить Медведеву и прочим неотроцкистам окончательно сдать страну!, 
http://katyusha.org/view?id=17667
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се, преносећи све узде власти наднационалним структурама 
глобалне олигархије, посебно Светској здравственој организацији 
(СЗО)“. Генерално, у овом концепту нема ничег оригиналног 
и новог – ово је класични неотроцкизам, а Русија је то већ 
прошла 1920-1930.

 

Године 1945. фашисти су убијали оружјем,  
а у 2020. години вакцинама?

Дмитриј Медведев, сада заменик председника Савета 
безбедности Руске Федерације, што није мала политичка 
функција, у последњих годину дана прославио се изјавом 
(како многи мисле, не случајно): „да је потребна свеопшта 
вакцинација, иначе ће бити немогуће спречити ширење 
болести“. Уочи новембарске Скупштине СЗО (2021.), на којој 
се планира потписивање „споразума о пандемији“ о ванредним 
овлашћењима која су све земље делегирале неомалтузијанској 
канцеларији глобалиста, Медведев је у „Руској газети“ 
објавио уводни чланак под насловом „Шест лекција и 
једна пандемија. О прошлости, садашњости и будућности 
борбе против КОВИДА-19.” 
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Према проценама аналитичара, чланак је припремио 
читав тим аутора и сам по себи је веома индикативан. Означава 
отворено прелажење провладине либералне „елите“ Русије 
под окриље глобалиста, њено потпуно одвајање од руског 
и других аутохтоних народа, као и прелазак земље под 
директну спољну контролу.14

Анализа текста помоћи ће нам у проналажењу одговора 
на питања: куда нас вуку архитекте пројекта „Пандемија” и 
шта им треба од нас. Медведев, дакле, констатује: „Не може 
бити изолованог имунитета у једној земљи. Могућ је само 
колективни имунитет глобалних размера, који се мора 
постићи у сарадњи…“ Ово нимало не делује оригинално, већ 
је то преписани текст Резолуције министара здравља држава 
Г20, а овакве ставове садрже и бројне декларације СЗО.15

„У јеку пандемије, суштински су пропали позиви на 
универзалну солидарност и узајамну помоћ у борби против 
болести, на укидање санкција које ометају функционисање 
здравствених система, па чак и на прекид рата ‘на врућим 
тачкама’. Национални егоизам, ‘пећинска логика’ Хладног 
рата, параноични фантомски страхови, покушаји заштите 
сопствених уских геополитичких интереса често су се показали 
много јачим од универзалних људских вредности“, наводи се 
у тексту Медведева.

Изгледа, да заменик председника Савета безбедности 
Медведев16, сматра да Русија више нема „своје геополитичке 
интересе“? Сви садашњи сукоби са учешћем Русије су 
„параноични фантомски страхови“ и наш „национални егоизам“? 
А, за Медведева је и НАТО руски пријатељ, па и земље ЕУ…

Други човек Савета безбедности Руске Федерације 
предлаже да се полуге контроле над националном политиком  

14 Угроза национальной безопасности: Дмитрий Медведев предложил сдать страну под 
прямое управление ВОЗ, http://katyusha.org/view?id=17654
15 Игорь Кулебякин, Очередное хамство апологетов нового мирового порядка, Тема 
вакцинации может стать прологом гражданской войны, Русский Вестник, No 21, Москва, 
2021, стр. 10.
16 Види: Зоран Милошевић, НАТО и наивност Медведева?, Печат, бр. 142, 26. новембар 
2010, стр. 44 – 45.
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сопствене земље и свих земаља света званично пренесу у руке 
невладине канцеларије, коју је исцрпно описао директор 
Курчатовског института, дописни члан Руске академије наука 
Михаил Коваљчук на једном форуму: „Директор ЦИА Ален 
Далес, његов брат, у то време амерички државни секретар 
Џон Далес, а уз пуну финансијску подршку милијардера Џона 
Рокфелера, основали су Светску здравствену организацију (СЗО). 
За шта? Не да лечи људе, већ да преузме пуну контролу над 
стањем светског здравља и утиче на њега – вакцинацијом, или 
било чим другим... Први председник СЗО био је Рокфелеров 
најближи сарадник Брок Чисхолм. 

Ево шта је рекао (цитат): „Да бисмо добили светску владу, 
потребно је избацити из свести људи њихову индивидуалност, 
приврженост породичним традицијама, национални патриотизам 
и верске догме. Уклањање појмова истине и лажи, који су 
основа за одгајање детета, замену вере у искуство старијих 
рационалним размишљањем – то су закаснели циљеви који су 
потребни да се људско понашање промени“, рекао је Коваљчук   
и то не било где, већ на војно-техничком форуму „Армија-2020“. 
У јавним изворима нема вести да je на Форуму био присутан  
Медведев.

Када се, дакле, све сабере, види се јединствено 
неотроцкистички фронт, при чему се, на Западу не устручавају 
да ставове савремених либерала према уништавању породице, 
према борби против хришћанства уопште и православља, 
посебно, према увођењу рода и ЛГБТ тоталитаризма17, називају 
ничим другим, како смо већ нагласили, већ „културним 
троцкизмом“.18

Идеје Троцког, дакле, живе и побеђују не само у САД, 
али у овој држави они данас „воде коло“.19

17 Зоран Милошевић, Две квадратне миље зла: Нови светски поредак и апокалипса, Печат, 
бр. 441, 14. октобар 2016, стр. 48 - 49
18 Неотроцкизм и его современные последователи, https://cont.ws/@prikhojanka/992700
19 Види: Андреј Соколов, ЛГБТ – ново америчко оружје, у: Ритам америчке расистичке 
политике, приредио Зоран Милошевић, Удружење Милош Милојевић, Црна Бара, 2021, стр. 
113 – 118.; Упор.: Владимир Маслов, Како ЛГБТ особе формирају структуре власти у САД, 
у: Ритам америчке расистичке политике, приредио Зоран Милошевић, Удружење Милош 
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ГЛАВНЕ ИДЕЈЕ ТРОЦКИЗМА

О Троцком постоји огромна литература.20 О Троцком је чак 
и Лењин, повремено, лоше говорио. Називао га је „блебетало“, 
„клепетало“, „фразер“, „типичан полуобразовани богословски 
брбљивац“ и „адвокат за мрачне послиће“.21 Такође, Лењин је 
оптуживао Троцког да обмањује раднике, крије истину, те да је 
„најподлији каријериста“.22 Међутим, Троцки је био најбољи 
говорник међу револуционарима, који је слушаоце усијавао 
и дражио на акцију.

Троцки је као главни комесар за Црвену армију изузетно 
претеривао у одлукама, не жалећи животе револуционара. 
Заправо Троцки је учинио највеће гадости и злочине23 о којима 
је требало обавештавати јавност, али то није било могуће. 
Његов омиљени израз је „немилосрдно казнити“, а стрељао 
је чак и једног адмирала (Счастног).24

Троцки је, дакле, био практичар који је у политички 
живот унео три важне идеје које се имплементирају у 
геополитику и примењују и данас. То је идеја о перманентној 
револуцији, предаји државног (националног) суверенитета 
наднационалном центру (Нови светски поредак) и 
милитаризација грађанског (цивилног) друштва, коју је 
започео милитаризацијом рада.

О свим овим идејама, мање више, биће речи у нашој 
анализи, јер све три идеје живе данас у савременој геополитици, 
додуше у нешто измењеном и естетизованом контексту. 
„Перманентни револуционари“ данас су скривени у невладином 
сектору, који на миг покровитеља јуришају на режим или  

Милојевић, Црна Бара, 2021, стр. 119 – 125.; Артем Филипов, Како САД васпитавају милионе 
нових хомосексуалаца, у: Ритам америчке расистичке политике, приредио Зоран Милошевић, 
Удружење Милош Милојевић, Црна Бара, 2021, стр. 125 – 134.
20 Рој Медведев, За суд историје, о Стаљину и стаљинизму, Службени гласник, Београд, 
2012, стр. 81.
21 Исто, стр. 82.
22 Исто, стр. 83.
23 Исто, стр. 88.
24 Исто, стр. 89.
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мурал – свеједно, али све мора бити у милитаристичком духу. 
Колико се догодило тзв. обојених револуција чији је крајњи 
резултат био довођење марионетске владе? Да ли су обојене 
револуције део „перманентне револуције“? Како ћемо касније 
видети – јесу. Но, мало их је ко тумачио у троцкистичком 
наративу.25 

Да ли је глобализација значила уништавање националних 
држава и предају њиховог суверенитета Уједињеним нацијама 
или неким другим центрима? Колико данас има заиста 
суверених држава на свету – иако њихов број расте? Може 
ли се рећи да са сваком новом државом банкари имају нову  
колонију?

Уз све то Троцки је заговарао милитаризацију грађанског 
друштва. Троцки није никада искључивао принуду у свим 
њезиним облицима, од најблажих до најтежих.26

Троцки пише: „Елемент обавезности државне присиле не 
само да не силази с повијесне сцене него ће, напротив, играти 
још у току дуга раздобља необично велику улогу.“27 Затим 
Троцки проглашава човека лењивцем који настоји да избегне 
рад, па констатује: „могло би се рећи да је човјек прилично 
лијена животињска врста“.28 Због тога је Троцки предложио 
милитаризацију рада, као решење овог проблема. Тако је 
настала радна обавеза и радне (ударне) бригаде. И све то по 
угледу на организацију војске. Радна мобилизација, штабови 
или комитети за мобилизацију, команданти бригада, радна 
дисциплина, радничке униформе… На крају је Троцки ишао 
на формирање радних армија…29 

25 Најпознатије обојене револуције су: „Баршунаста“ у Чехословачкој (1989), „Булдожер“ 
револуција у СР Југославији (2000), „Револуција ружа“ у Грузији (2003), „Наранџаста 
револуција у Украјини (2004), „Револуција тулипана“ у Киргизији (2005), „Јасмин револуција“ 
у Тунису (2011), „Револуција достојанства“ или Евромајдан у Украјини (2014) и “Сомотска 
револуција“ у Јерменији (2015). Види: Самые известные цветные революции, https://uznayvse.
ru/interesting-facts/samie-izvestnie-cvetnie-revoliucii.html
26 Лав Троцки, Из револуције, стр. 245.
27 Исто, стр., 246.
28 Исто.
29 Исто, стр. 261.
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„Револуционарна идеологија неоконзерватизма“, пише амерички 
публициста Мајкл Линд, „је у ствари троцкистичка теорија 

перманентне револуције“

У одбрану милитаризације Троцки је изнео следећи 
став: „Остваривање радне обавезе незамисливо је – у овој 
или оној мери – без примјене методе милитаризације рада, 
Овај нас термин одмах уводи и област највећег празноверја и 
опозицијских јадиковки“.30 Другим речима, етикета (празноверје 
и јадиковање), уместо аргумената.

После милитаризације рада уследиле су друге 
милитаризације, а данас је очигледно да се пандемија 
коронавируса користи за милитаризацију медицине31, 
јер како објаснити принуду ношења маске, вакцинисања 
непровереним вакцинама, закључавања (као најекстремнији 
део мере наводне заштите становништва). Како објаснити 
ангажовање војске и полиције (у Аустралији и другде) да 
силом наметну становништву ове мере.32 Не поштује ли се 

30 Исто, стр. 249.
31 Зоран Милошевић, „Споразум о пондемији“ као социјална револуција с несагледивим 
последицама“ (1), Печат, бр. 694, 2021, стр. 44–46.; Зоран Милошевић, Успостављање светске 
диктатуре и непрекидни рат (2) Печат , бр. 695, 2021, стр. 41–43.
32 Поред медицине милитаризује се и биологија. Види: Malcom Dando/ M.L. Wheelis, Preventing 
the Militarization of Biology: Biological Warfare Past, Present, and Potential. Future, NATO Medical 
Conference, https://web.archive.org/web/20200312191942id_/https://www.cambridge.org/core/services/
aop-cambridge-core/content/view/BE7357BA16609903C60FCBCB2A8D8F22/S1049023X00057885a.
pdf/div-class-title-hospital-disaster-and-emergency-planning-div.pdf Упореди: Зоран Милошевић, 
Време европских антихероја, Печат, бр. 249, 28. децембар 2012, стр. 52 – 43.
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више одредба према којој је при ограничавању људских права 
потребно водити рачуна о суштини права које се ограничава, 
важности сврхе ограничења, о природи и обиму ограничења, о 
односу ограничења са сврхом ограничења те, на крају, одабрати 
онај начин ограничења којим би се иста сврха постигла мањим 
ограничењем права.33

Последња мера заштите од ковида је „закључавање“. 
Према теорији социјализације, јасно је да је човек друштвено 
биће и да му је друштво других људи неопходно. Када је 
асоцијалан, односно почне да наноси повреде или велике штете 
другим људима он се изолује (најчешће у затвор). Међутим, 
ако и тамо настави да буде асоцијалан – иде у самицу. Самоћа 
је најтежа казна за човека. А мере против ковида предвиђају 
закључавање, тј. самоћу!34

 

Савремени троцкизам (неотроцкизам): његове карактеристике  
и варијетети крајем 20. и почетком 21. века

33 Ванда Божић, Драган Батавељић, Заштита људских права у доба пандемије Covid-19, 
Зборник радова „Право и друштво у условима пандемије“, Правни факултет Универзитета 
Привредна академија, Нови Сад, стр. 186-198.
34 Види: Зоран Милошевић, Увод у социологију, Слобомир П Универзитет, Бијељина, 2009. 
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У међувремену у Женеви је 1. децембра (2021) завршена 
Друга ванредна седница Светске здравствене организације (СЗО), 
на којој је одлучено да се почну преговори „о међународном 
уговору о превенцији и контроли пандемија”, која је показала 
жељу управљача кризама да додатно користе и милитаризују 
медицину у геополитичке сврхе.

Будући документ се, дакле, зове „Споразум о пандемији“. 
Споразум о пандемији заснован је на „Водичу за пандемију“ 
од 22. септембра ове године и „Извештају СЗО о пандемији“ 
од 23. новембра. Ови документи претпостављају: право 
СЗО да најави почетак следеће „пандемије“; укидање 
владавине људских права током „пандемије“; радикална 
ограничења синдикалних права; оснаживање невладиних 
организација (НВО) да учествују на равноправној основи са 
државама у успостављању међународних закона; дужност 
(!) земаља да затраже спољну помоћ ако не могу саме да се 
изборе са „пандемијом“. Према овим документима, дакле, 
СЗО намерава да добије право да проглашава „пандемијске 
режиме“ у конкретним националним државама.35

„Укидање људских права за време пандемије“ и „давање 
права невладиним организацијама да буду нова ОЗНА“ подсећају 
на мрачна времена Пиночеове диктатуре у Чилеу, а у теоријском 
смислу наставак милитаризације медицине.36

У случају да „Споразум о пандемији“ добије статус 
уговора, свака држава ће бити у обавези да усклади законе 
који утичу на здравље и превазилазе здравствени сектор, 
не са националним интересима и вредностима, већ са 
међународним обавезама да одговори на постојеће и „настајуће  
претње“.37

35 Владимир Прохватилов, Что сулит миру пандемическое соглашение ВОЗ?, https://www.
fondsk.ru/news/2021/12/05/chto-sulit-miru-pandemicheskoe-soglashenie-voz-55047.html; Под 
текстом Резолуције СЗО нема потписа Кине и Русије. Чини се да, такође, и САД беже од 
среће да постану вазали СЗО и Big Pharma.
36 Roger Cooter, Medicine’s Militarization?, 2e journée Guerre et médecine - 7 février 2004 – 
Paris, 1. Овај аутор, на пример, говори (погрешно) да нико није предложио милитаризацију 
медицине као општу тезу,
37 Исто.
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Да би овај или онај документ СЗО постао обавезујући за 
све земље, потребно је да за њега гласа најмање две трећине 
од 194 државе чланице СЗО.

Последице милитаризације медицине су очигледне, јер 
вакцинацију против Корона вируса намећу као обавезну (што 
меком, што класичном – тврдом војном силом), што је само у САД 
до краја октобра 2021. године однело 200.000 људских живота.38

Према информационом систему VAERS, који евидентира 
случајеве нежељених ефеката вакцинације против КОВИД-19, 
у Сједињеним Америчким Државама на дан 19. новембра 
2021. године укупан број хоспитализација од почетка кампање 
вакцинације износио је 97.292. Поред тога, било је 101.315 
случајева позива хитне помоћи. Трајне инвалидности - 30.967 
случајева. Тешких животно угрожених случајева - 21.582. 
Умрлих - 19.249.39

Истовремено, многи стручњаци истичу да су статистике 
објављене на сајту ВАЕРС-а само врх леденог брега. Реномирани 
амерички лекар Владимир Зеленко сматра да је стопа смртности 
од вакцинације против Ковида забележена у систему ВАЕРС 
око 1 одсто од правог броја умрлих након примања вакцина 
компанија Фајзер, Џонсон и Џонсон и Модерна. Испоставило 
се да се данас број умрлих од вакцинација у Сједињеним 
Државама приближава 200.000. Зар није превише?40

Према другим подацима, крајем октобра у САД је од 
вакцинација умрло око 200.000 људи (веома близу процене 
Владимира Зеленка). Плус око 300.000 људи који су после 
вакцине постали инвалиди. Укупан број различитих 
нежељених ефеката на здравље је око пет милиона. У 
просеку у Сједињеним Државама, током периода од шест 
месеци, вакцине против КОВИД-19 убију две особе у 
односу на једну спасену. Ово је просек за све старосне групе.  

38 Валентин Катасонов, На конец октября от вакцинации в США погибло около 200 тысяч 
человек, https://www.fondsk.ru/news/2021/12/05/na-konec-oktjabrja-ot-vakcinacii-v-ssha-pogiblo-
okolo-200-tysjach-chelovek-55053.html
39 Исто.
40 Исто.
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Ни у једној старосној групи нема вишка броја спасених у 
односу на број погинулих.41

Актуелна светска криза је читав комплекс криза које 
покривају све аспекте живота, како развијених тако и земаља у 
развоју. Стога је превазилажење традиционалним средствима 
немогуће, будући да је реч о кризи исцрпљеног модела модерне 
западне цивилизације.

Главни разлог који је изазвао ову кризу је колапс под 
теретом унутрашњих противречности „потрошачког друштва“, 
које је основа постојања западне цивилизације, када се висок 
животни стандард становништва заснива на вештачки високом 
ниво потрошње, који не одговара ресурсној бази и производној 
бази ових држава.

Тип „потрошачког друштва“ није само ћорсокак верзија 
цивилизације – то је, дакле, претња за постојање човечанства 
уопште, јер према савременој науци, ако би читаво човечанство 
одједном добило животни стандард развијених земаља, тада 
би природни ресурси доступни на планети били довољни за 
само 50 до 70 година.

Када је до 1991. године светски социјалистички систем 
ликвидиран, одмах се поставило питање превазилажења 
ове нечувене противречности са становишта самог темеља 
капитализма.

Да би се постигао овај циљ, међународни финансијски 
капитал треба да уништи традиционалну друштвено-политичку 
структуру модерних западних држава. Односно, изврши 
грандиозну светску социјалну револуцију, а да је у току, јасно 
је свима, посебно после појаве Ковида 19 и милитаризације 
медицине, под изговором борбе против пандемије.42 

Занимљиво је виђење троцкизма од стране руског аутора 
Игора Друза, који га разматра као шири појам, као неку врсту 

41 Исто.
42 Зоран Милошевић/Александра Мировић, Вакцина као средство геополитичког утицаја, 
Ковид 19 - изазови и посљедице, приредила Албина Фазловић, IX међународни научни скуп, 
том 2, Европски универзитет Брчко дистрикт, Брчко, 2021, стр. 23 – 34.
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апологетског учења о хаосу и одбацивању традиције, јер је била 
прилично потпуно таква за време власти Троцког и његових 
присталица у СССР-у, због чега и носи ово име. То је учење 
о успостављању светске диктатуре уз помоћ перманентног 
унутрашњег и спољашњег рата, о подривању за то темеља 
институције породице, традиционалног морала, свих 
националних држава.43

Практична разрада сценарија ове нове „светске 
револуције“ извршена је 1997-1998. године у Индонезији. 
У овој земљи, догодио се колапс тржишта акција и валуте, у 
року од шест месеци, довео је до троструког смањења животног 
стандарда становништва, што је опет изазвало немире, а потом 
и промену политичког режима и почетак процеса распада 
земље, који је потом, с муком, заустављен.

Урушавање великих држава је други најважнији 
циљ који је покренула светска финансијска престоница – 
„светска револуција“, будући да је поробљавање, а потом и 
експлоатација малих држава много лакше и згодније од великих 
и средњих.44 Услед тога догодиле су се „обојене револуције“ 
у низа држава, а по правилу, после слома режима на власт 
су долазили „глобалисти“, односно заступници политике 
неотроцкизма. Наравно, главна и најважнија мета је Русија, 
као што је била и 1917. године.

Циљ „контрола елите“ у Руској Федерацији и у Украјини 
(„Наранџаста револуција“) – је, дакле, прелазак са стадијума 
„лоповског капитализма“ 1992-1998. до стадијума „цивилизоване 
експлоатације“ кроз „закон и ред“. Али то није постигнуто у 
Руској Федерацији, не бар у потпуности, али јесте у Украјини 
2014. године извођењем тзв. Наранџасте револуције, што је 
довело до не само демографског слома и губитка 22 милиона 
становника, него и свеколиког економског и културног колапса.45

43 Игорь Друзь, Троцкизм как явление истории, https://cont.ws/@medvedursus/167760
44 Види: Зоран Милошевић, Геополитика, Европски универзитет, Брчко, 2013.
45 Види: Кирил Шевченко, Украјинска држава и њене перспективе у оценама Романа Дмовског, 
у зборнику: Украјинско питање Данас, приредио Зоран Милошевић, Центар Академске речи, 
Шабац, 2015, стр. 31. где се каже: Личности које се баве практичном реализацијом „украјинског 
пројекта“ су такве да ту почиње трагедија. „Нема те силе која би спречила авантуристе из целог 
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Овај глобални процес, као и евидентни успеси и у 
идеологији и у политици, довели су до својеврсне „ренесансе 
троцкизма“ која се одвијала последњих година и још увек  
траје.46

Од 1998. године, од тренутка када је председник Уго 
Чавез47 дошао на власт у Венецуели, Латинска Америка је 
постала главни полигон за оживљавање троцкизма у његовим 
различитим облицима. Једном приликом формирања следећег 
кабинета министара, венецуелански председник Чавез је међу 
својим новим министрима навео новог министра рада Хозеа 
Рамона Ривера, кога је представио као: „младог, радног лидера. 
У исто време, сам Чавез се касније сећао овога, овако: „Када 
сам га позвао код себе и понудио да преузме место министра, 
рекао ми је: Председниче, прво желим да вас упозорим. Ја 
сам троцкиста“. Одговорио сам: „У реду. Ово уопште није 
проблем. И ја сам троцкиста! Ја сам за линију Троцког, за 
Перманентну револуцију.“

Управо ова светска ренесанса, или једноставније речено, 
оживљавање троцкизма, као главне идеологије коју припрема 
светска финансијска престоница „светске револуције“, одвија се 
истовремено у неколико праваца. Први је у облику „класичног 
троцкизма“, чије се присталице куну именом свог вође где 
год је то могуће.

Други – у облику разних врста организација, које себе 
наглашено називају марксистичким. Претходници овог другог 
правца, још у време СССР-а, били су идеолози такозваног 
„еврокомунизма“.

Истовремено, еврокомунизам је декларисао лојалност 
марксизму, али не и лењинизму. Еврокомунисти се нису  

света, којима је тесно у својој отаџбини, да не дођу у Украјину…“. Упор.: Зоран Милошевич, 
Русија, Украјина и Нова Хазарија: геополитички аспект, Политичка ревија, бр. 1, 2019, стр. 
97 – 127.; Татьяна Грачева, Невидимая Хазатия, Зёрна, Рязань, 2008.
46 Види: Зоран Милошевић, Пљачкаш под маском непрофитног филантропа, Печат, бр. 
397, 27. новембар 2015, стр. 46 – 49; Зоран Милошевић, Илузија демократије и владавине 
олигархије, Печат, бр. 421, 20. мај 2016, стр. 56 – 59.
47 Види: Зоран Милошевић, Зашто је Чавез победио, Печат, бр. 238, 12. октобар 2012, стр. 
46 – 47; Зоран Милошевић, Смрт Чавеза, Печат, бр. 258, 8. март 2013, стр. 38 – 39.
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формално идентификовали са социјалдемократијом, иако су 
напустили већину идеолошких позиција научног комунизма. 
Претеча еврокомунизма била је неотроцкистичка идеологија 
„титоизма”, настала у Југославији 50-их година 20. века, у 
виду такозваног „југословенског социјализма”.

Трећи тренд модерног троцкизма је такозвани „десни 
троцкизам“. За разлику од два претходна облика, он се не труди 
да се маскира комунистичком фразеологијом и концентрисан је 
израз правог лица троцкизма као таквог, односно левичарског 
реформистичког крила светског либерализма – идеологије 
светског финансијског капитала.

На светској сцени „десничарски троцкизам“ у наше 
време представљају финансијски тајкун Сорош са својим тзв. 
Отвореним друштвом и мрежом „невладиних“ организација 
под његовом контролом, али и тајкун Бил Гејтс, са својим 
Фондом и такође бројним невладиним организацијама 
и појединцима које контролише. У Руској Федерацији 
„десничарски троцкизам“ су истовремено представљали и 
партија Јаблоко и уредник Независимаје газете Третјаков 
и њен публициста Белоцерковски. Један од најутицајнијих 
руских олигарха тог времена, Березовски, такође је био близак 
„десничарском троцкизму”. Сада је палицу троцкизма у Русији 
преузео Дмитриј Медведев.48

48 Још један мали додатак о присутности троцкизма у савременој геополитици. У јулу 
2006. објављен је интервју са једним италијанским обавештајцем који је био укључен у 
истрагу политичких отмица и убистава које је извршила ЦИА-ина терористичка мрежа 
„Гладио“, а преко руку левичарских ултраса „Црвених бригада“. Разговарајући о лику 
једног од идеолога овог пројекта, Мајкла Ледина, инсајдер је рекао следећу важну ствар, 
која је директно повезана са темом нашег разговора. „Ледин је идеју перманентне револуције 
позајмио од Троцког, али ју је преименовао из „социјалистичке“ у „демократску“. А 
Троцки је позајмио идеју трајне револуције од британских специјалних служби, које су 
веровале да је потребна стална нестабилност на Истоку како би се спречило да се ислам  
консолидује.
 Из троцкизма се, као из јајета, излегла „глобална демократска револуција“ названа 
по Бушу млађем и Кондолизи Рајс. Круг је завршен. Троцкизам није историја, већ важан 
идеолошки извор милитантног глобализма, чији нам се потенцијал показао током такозваног 
„арапског пролећа“, али не само њега. Види: Зоран Милошевић, Рушење режима - преко 
интернета, Печат, бр. 152, 11. фебруар 2011, стр. 52 – 43.; Зоран Милошевић, Свет на удару 
интернет револуционара, Печат, бр. 154, 25. фебруар 2011, стр. 50 – 51.; Зоран Милошевић, 
Фејсбук, Гугл и ЦИА, Печат, бр. 155, 4. март 2011, стр. 47 – 48. Зоран Милошевић, Арапско 
или курдско пролеће?, Печат, бр. 242, 9. новембар, 2012, стр. 48 – 49.
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О НАСТАНКУ ТЕРМИНА ТРОЦКИЗАМ

Термин „троцкизам“ први је употребио либерални 
историчар и лидер Кадетске партије Павел Миљуков. 
У зборнику из 1907. године „Како су прошли избори за 2. 
државну думу“, Миљуков је, анализирајући догађаје од октобра 
до новембра 1905, написао: „Када су се слободни политички 
састанци први пут појавили у Русији после 17. октобра, њихово 
расположење је несумњиво било левичарско. Говор чак и такве 
странке као што је Уставно-демократска странка, која је тада 
доживљавала прве месеце свог постојања и спремала се за 
парламентарну борбу, била је апсолутно немогућа последњих 
месеци 1905. године. Они који сада замерају партији што 
истовремено не протестује организовањем митинга против 
„револуционарних илузија“ троцкизма и против поновног 
појављивања „бланкизма“, једноставно не разумеју или 
се не сећају расположења окупљене демократске јавности  
на митинзима.

Касније је термин „троцкизам” коришћен у току такозване 
„књижевне расправе” у јесен 1924. године. Тада је Лав Троцки 
објавио чланак „Октобарске лекције“, који је изашао као 
предговор трећем тому његових сабраних дела. Троцки је у 
чланку описао историју несугласица унутар бољшевичке партије 
у периоду пре октобра 1917. године. Као одговор на то, лист 
„Правда“ је објавила уводник, који је написао Николај Бухарин, 
„Како не треба писати историју октобра (о објављивању књиге 
друга Троцког „1917“)“. 

У овом чланку се први пут од 1917. године користи 
термин „троцкизам“. Касније је овај термин, као опис 
специфичних погледа Лава Троцког, као непријатељског према 
ставовима Владимира Лењина и бољшевичке партије, коришћен 
у чланцима Лава Камењева („Лењинизам или троцкизам?“), 
Григорија Зиновјева („Бољшевизам или троцкизам?”) и Јосиф 
Стаљин („Троцкизам или лењинизам?“), објављених у новембру 
1924. У том контексту је концепт „троцкизма“ коришћен у 
званичној совјетској историографији и званичном совјетском 
марксизму до краја 1980-их.
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Први пут у примени на модерну руску политичку 
стварност, термин „неотроцкизам“ је употребио и увео у 
оптицај публициста, идеолог националног крила у Комунистичкој 
партији Руске Федерације С. А. Стројев у јулу 2005. како би 
окарактерисао део руског левичарског покрета који је прешао 
на сарадњу са коалицијом политичких покрета, који се годину 
дана касније уобличио као „Друга Русија“ односно са Комитетом 
– 2008, „Уједињеним грађанским фронтом“ Каспарова итд.

За утемељивача идеологије троцкизма сматра се Лав 
Троцки (1879–1940), док троцкизам представља политичко 
учење изнето у његовим радовима, као и других лидера тзв. 
леве опозиције из 1920 – 1930. година и њихових представника 
из Међународне леве опозиције и Четврте интернационале. 
Међутим, како ћемо видети, Троцки није имао главну улогу у 
формирању идеологије која ће понети његово име.49

Троцкизам је заснован на теорији о деформисаној 
радничкој држави и потреби предаје суверенитета светском 
револуционарном центру (интернационали), перманентној 
револуцији, привржености класичном бољшевизму и одбацивању 
стаљинизма (сматрају га скретањем у десно), те милитаризацији 
рада. Настављачи дела Троцког и троцкизма после његове 
смрти су: Ернест Мандел, Тед Грант, Тони Клиф, Алан Вудс, 
Мишел Пабло, Џозеф Хансен, Науел Морено и Пјер Ламберт 
и други. Не сви, али многи од њих су напустили ортодоксни 
троцкизам. 

Има мишљења и да је троцкизам - теорија развоја 
бољшевизма на основу погледа Карла Маркса, Фридриха 
Енгелса, В. И. Лењина, Лава Троцког и у одређеном степену и 
низа других аутора из реда тзв. Леве опозиције и Међународне 
леве опозиције и Четврте интернационале.

Кључне тачке троцкистичке теорије су: бољшевизам; 
лењинизам; марксизам; комунизам; интернационализам; 

49 Интересантно би било урадити анализу ко је све од југословенских аутора и професора 
универзитета био троцкиста. На пример, писац предговора за изабрана дела Лава Троцког, 
проф. др Предраг Враницки, нескривено брани учење Троцког, уздижући га у значајног 
мислиоца. Види: Предраг Враницки, Лав Давидович Бронштајн – Троцки, предговор књизи 
Лава Троцког, Из револуције, „Отокар Кершовани“, Ријека, 1971, стр. 5 – 50.
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класна борба; антиауторитарност; слобода говора; демократски 
централизам; дијалектички материјализам; теорија деформисане 
радничке државе; теорија перманентне револуције; приврженост 
идеји светске социјалистичке револуције, која се наизменично 
шири на све остале преостале појединачне земље, и стварању 
јединствене светске социјалистичке федерације свих народа 
света; анализа класне природе СССР-а; критика стаљинизма 
због његовог одбацивања ортодоксног бољшевизма.

Сам термин троцкизам је за следбенике троцкизма – 
екзонизам, тј. неприхватљив термин, који користе наводне 
„маргиналне групе левих националиста“ (које сами троцкисти 
не признају за такве, на пример чависте), те стога користе друге 
термине, на пример „револуционарни марксизам“. 

Џејмс Патрик Кенон је у својој књизи „Историја америчког 
троцкизма“50 (1942) приметио да „троцкизам није нови покрет 
или нова доктрина, већ само рестаурација, оживљавање 
правог марксизма, који је развијен и спроведен Октобарском 
револуцијом и раних дана Комунистичке интернационале“.51

Опис троцкизма у Ушаковљевом речнику гласи: 
Најопаснији агент буржоазије у радничком покрету, сорта 
меншевизма, који је ујединио најконтрареволуционарније и 
двостране елементе (назване по народном непријатељу Л. 
Троцком) у борби против револуционарног пролетаријата. - 
... Наши партијски другови нису приметили, превидели су да 
садашњи троцкизам више није оно што је био, рецимо пре 7-8 
година, да су троцкизам и троцкисти за то време доживели 
озбиљну еволуцију, која је коренито променила лице троцкизма, 
да с обзиром на то и борба против троцкизма, методе борбе 
против њега морају бити радикално промењене... да је троцкизам 
престао да буде политички тренд у радничкој класи, да се од 
политичког тренда у радничкој класи, што је био пре 7-8 година, 
троцкизам претворио у бесну и непринципијелну банду 
диверзаната, шпијуна и убица по налогу обавештајних 

50 «Социальное равенство», Москва, 1942, стр. 145, према: от 5 сентября 2005 на Wayback 
Machine (1944) 
51 Джеймс П. Кэнон, История американского троцкизма, https://iskra-research.org/FI/Cannon/
index.shtml
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служби страних држава. Стаљин (говор на пленуму Централног 
комитета Свесавезне комунистичке партије бољшевика 5. 
марта 1937).52

Ако оно што се зове троцкизам сматрамо политичким 
феноменом и о томе говоримо у високом стилу, онда се појам 
„троцкизма” може дефинисати на следећи научни и историјски 
начин, наиме: „Троцкизам је марксизам ере империјализма, и 
светски империјалистички ратови прве половине 20. века”.53

И, ако после овога, дефиниција, направљена у узвишеном 
научном стилу, пређе на једноставно научну, онда историја 
настанка ове нове лево-либералне идеологије, која је добила 
чудно име „троцкизам”, иако је сам Троцки направио најмањи 
допринос његовом стварању, изгледаће овако. Припреме 
од стране европских банкара, на прелазу из 19. у 20. век, за 
глобалну реорганизацију тадашњег света, која је, према њиховим 
плановима, требало да се изврши уз помоћ светског рата, а затим 
и светске револуције, за њену успешну имплементацију, потребно 
је, између осталог, да се има и одговарајућа нова идеологија и 
нова политичка снага која ће ту идеологију применити како би 
се водио и завршио процес сумирања политичких резултата 
ових предстојећих глобалних војних и политичких преокрета.

Пошто су ови предстојећи глобални или бар свеевропски 
преокрети требало да имају револуционарни карактер без 
преседана, онда би и ова нова идеологија и политичка снага која 
је изражава требало да буде, с једне стране, револуционарна, 
па чак и ултрареволуционарна, а с друге стране, истовремено 
потпуно контролисана и оперативно вођена од својих стварних 
креатора – западних банкара.

Стварање нове псеудореволуционарне идеологије било 
је за западне банкаре, утолико актуелније што некадашње 
европске леве идеологије, настале раније, тј. средином 19. 
века, по њиховом налогу, у лику анархизма и марксизма, нису 
биле више погодне за ову намену.

52 Что такое троцкизм, https://wwii-soldat.ru/trockizm/#i-13
53 Константин Колонтаев, Троцкизм – особенности его происхождения и суть, http://istor-
vestnik.org.ua/4927/
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Разлози за то су били што је европски марксизам, у почетку, 
а да није био истински револуционаран, до тог времена изгубио и 
последње остатке, чак и свог спољашњег револуционарног духа, 
дегенеришући се у чисто реформистичку социјалдемократију, 
која се у стварности плашила сваке револуције, попут 
ватре, и, у најбољем случају, маштали су о доласку на власт, 
искључиво мирним путем.54

Заузврат, анархисти, иако су задржали спољашњу борбеност 
стечену после Прудона трудом Бакуњина, у својој суштини 
заложеној током њиховог стварања, нису имали потребне 
квалитете за овај предстојећи циљ, а то су: централизација, 
дисциплина и масовност.

Полазећи од свега тога, вођени и субјективним и 
објективним разлозима, европски банкари су одлучили, како 
кажу, да не филозофирају, већ да крену најједноставнијим 
путем, да створе нову револуционарну идеологију, тако и 
њене политичке носиоце и гласноговорнике, уз већ постојеће 
леве политичке снаге, које су контролисали – социјалдемократе 
и анархисте. Извајањем из њих екстремне леве фракције, 
њиховим уједињењем и каснијом политичком и идеолошком 
синтезом добили су шта су желели.

Према концепцији њених стварних креатора, ова 
нова европска лева идеологија и политичка снага би од 
анархиста преузела радикални револуционаризам, а од 
социјалдемократије – солидну теоријску обуку, масовност, 
централизацију и партијску дисциплину.

Да би развили, нову синтетизовану револуционарну 
идеологију, европски банкари су прилично брзо пронашли 
веома погодну фигуру за такав циљ. То је био Карл Кауцки 
(1854 - 1938), који је у својој политичкој биографији био 
потпуно оличење ове предстојеће синтезе. У прилично младој 
доби, док је живео у Бечу, придружио се једној од тамошњих 
анархистичких организација, а затим неколико година касније, 

54 Види: Зоран Милошевић, Зашто се распадају државе, Национални интерес, бр. 1, 2011, 
стр. 243 – 261.; Зоран Милошевић, Тоталитарни покрети и идеје на Истоку Европе, Национални 
интерес, бр. 2, 2011, стр. 29 – 57.
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већ са 20 година, у Бечу, постао социјалдемократа. Убрзо након 
тога напушта Аустрију и прелази на стално место боравка у 
Немачку, у Берлин, где постаје немачки социјалдемократа.55

У редовима немачке социјалдемократије, Кауцки се 
прилично брзо, упркос својој младости, показао као истакнути 
теоретичар, и убрзо пао под лично туторство самог Енгелса, 
поставши, заједно са Бернштајном, један од његових последњих 
ученика.

Све то му је омогућило да направи брзу каријеру у немачкој 
социјалдемократији, поставши у последњим годинама Енгелсовог 
живота, уз њега, незванични идеолог Социјалдемократске 
радничке партије Немачке, као и, у извесној мери, целокупне 
европске социјалдемократије тог времена...56

Сумирајући овај део, не може се не приметити да такве 
особине рађања будућег „троцкизма“, ипак, нису промакле 
пажњи неких, додуше појединачних, представника совјетске 
друштвене науке. На пример, Махмуда Кхудајкулова. У 
својој докторској дисертацији, објављеној касније у облику 
монографије, анализирајући рад В. И. Лењина „О новој фракцији 
помиритеља или врлина“, написаној 1911. године, закључио је да 
су карактеристике троцкизма дате у њој прилично применљиве 
на анархизам.57

Основа за развој нове европске револуционарне идеологије 
Кауцког, а у интересу европских банкара, била је такозвана 
„теорија ултраимперијализма“, коју је створио још пре 
наруџбине банкара, заједно са својим учеником Рудолфом 
Хилфердингом (1877 - 1941).

Према овој теорији, мреже транснационалних банака и 
индустријских корпорација, могу да се уједине, те дугорочно 
и потпуно елиминишу ривалство и противречности између 

55 Карл Ка́утский, Путь к власти: Славяне и революция, Госполитиздат, Носква, 1959, 
стр. 150.
56 Большая Советская Энциклопедия (1-е издание) – М., 1937 - т.31. – столбцы 803 – 804.
57 Махмуд Худайкулов, Из истории борьбы большевисткой партии с анархизмом, Ташкент: 
издательство «Узбекистан», 1984, стр. 9.; Упор.: Серафим Никифорович Канев, Революция и 
анархизм, Москва, «Мысль», 1987.
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мање или више развијених капиталистичких држава и тиме 
отклоне узроке међусобних ратова.

Кауцки је веровао да је капитализам способан да успостави 
потпуно уједињење светског тржишта у блиској будућности. 
Према његовом мишљењу, такво удруживање ће резултирати 
стварањем јединственог светског финансијског труста (ипак, 
финансијски капитал је најмобилнији и мање везан за одређене 
индустрије), што ће заменити ривалство и борбу повезане са 
функционисањем националног капитала, разбити политичке 
и економске границе државе и почети да регулише целокупну 
светску економију и политику.

Кауцки је користио своју „теорију ултраимперијализма“ 
да реанимира једно од основних начела марксизма, о 
неизбежности светске социјалистичке револуције, или бар да 
започне социјалистичку револуцију у европским размерама.58

Што се тиче ученика Карла Кауцког – Рудолфа Хилфердинга, 
он је поред политичке економије „ултраимперијализма“ радио и 
у оквиру ове теорије и онога што се у СССР-у звало – теорија 
научног комунизма. Овим двама правцима својих научних и 
политичких интересовања посветио је своју књигу „Финансијски 
капитал“, коју је завршио 1910. године и истовремено објавио. 
Многи његови савременици, пре свега, наравно, међу његовим 
партијским друговима, одмах су назвали ово прилично темељно 
дело директним наставком Марксовог Капитала, примењеног 
на еру империјалистичке фазе капитализма.

Ова књига је, готово од самог почетка, постала готово 
нескривена апологија тадашњег европског финансијског  

58 Када су се у немачкој социјалдемократији појавили такозвани бернштајновци, Кауцки 
је постао главни теоретичар такозваног ортодоксног марксизма или социјалдемократије. 
Лист Die Neue Zeit, који је он уређивао, основан као орган социјалдемократије без разлике у 
нијансама мишљења, због чега је на својим страницама дозвољавао веома широке контроверзе, 
постепено је добијао све ортодокснији карактер; Бернштајн га је напустио 1899. године, тада 
су у њему престали писати Волфганг Хајне, Макс Шипел и већина других бернштајноваца 
или ревизиониста, који су основали свој орган „Sozialistische Monatshefte ”. 
 На свим конгресима Социјалдемократске партије, Кауцки је био један од главних 
говорника ортодоксне социјалдемократије. Види: Каутский, Карл, https://ru.wikipedia.org/wi
ki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%
D0%B0%D1%80%D0%BB
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капитала, када је Хилфердинг у њој указао да се развојем 
капитализма разни монополи овладавају различитими моћима, 
а као резултат тога, националне границе постају све мање 
пропусне за страна добра. Као резултат, по његовом мишљењу, 
овај протекционизам може да прерасте у тешку економску 
кризу и светске ратове. А, само је интервенција „Светске 
централне банке” у стању да изглади ову противречност или 
чак да је сведе на нулу.

Један од главних елемената садржаја овог Хилфердинговог 
дела била је досадна пропаганда онога што се може 
назвати „банкарским социјализмом“. Хилфердинг је ово 
проповедање теорије „банкарског социјализма“ започео у својој 
књизи „Финансијски капитал“ са тако релативно невиним 
одломком: укупни капитал, у облику новчаног капитала. У 
свом секвенцијалном развоју, ова тенденција би довела до тога 
да би једна банка или група банака добила на располагање 
цео агрегатни новчани капитал. Таква „Централна банка“ би 
вршила контролу над целокупном производњом“.59

Што се тиче Кауцког, поред развијања главних елемената 
нове револуционарне идеологије, коју су наручили европски 
банкари, његов задатак је био и рад на формирању кадрова 
у овој области, односно обучавање идеолога и теоретичара 
нижег ранга који су способни не само да теоретишу, већ и да 
такође имплементирају и његове и своје теорије у политичку  
праксу.60

Прва од таквих кадрова, коју је одабрао Кауцки, који је 
складно спојио све наведене квалитете, била је Роза Луксембург, 
његова ученица и дугогодишња сарадница.

59 Р. Гильфердинг, Финансовый капитал, Москва, «Соцэкгиз», 1959, стр. 243.
60 Нити Лењин нити Троцки нису волели Кауцког. У својим публикацијама полемизирао је са 
бољшевицима, сматрајући њихову праксу неспојивом са идеалима демократије и социјализма, 
због чега га Лењин карактерише као „одметника“. Објављује књигу „Криза бољшевизма“, где 
критикује бољшевичку партију као организацију завереника и подржава парламентаризам. 
На свој „Тероризам и комунизам“ Лав Троцки је одговорио истоименим делом, након којег 
је уследило дело Кауцког „Од демократије до државног ропства (Одговор Троцком)“. За что 
Ленин с Троцким так не любили Каутского, https://historical-fact.livejournal.com/194687.html; 
Упор.: Карл Каутский, От демократии к государственному рабству, http://revarchiv.narod.ru/
kautsky/oeuvre/fromdemocracy.html#st26
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О улози Луксембургове у стварању и даљем развоју онога 
што је касније добило погрешан назив – „троцкизам“, прво 
издање „Велике совјетске енциклопедије“, доноси следеће: 
„Роза Луксембург (1871 – 1919), рођена је у граду Замостја 
(руски део Пољске) у буржоаској јеврејској породици. Од 
1886. до 1888. био је члан пољске партије „Пролетеријат“. 
После разбијања ове партије од стране власти, 1888. године, 
емигрирала је у Швајцарску. Од 1888. до 1897. била је студент 
на Универзитету у Цириху. На овом универзитету је 1897. 
године докторирала економске науке. Исте године се преселила 
у Немачку, где се придружила Социјалдемократској партији 
и убрзо постала истакнута личност њеног левог крила. У 
односу на борбу руских бољшевика против опортунизма, Роза 
Луксембург је у више наврата заузимала политички штетни став, 
клизећи ка мењшевизму. Дуго је била под утицајем Кауцког, 
од кога је позајмила доста центристичких, полумењшевичких 
погледа. Луксембург је 1905. заједно са Парвусом измислила 
утопијску шему „перманентне револуције“. Касније је ову 
шему преузео Троцки и претворио је у оружје борбе против 
лењинизма.61

Треба напоменути да се годину дана раније, Стаљин у 
свом извештају на пленуму ЦК СК бољшевика 3. марта 1937. 
о политичким и идеолошким активностима и улози Розе 
Луксембург, изразио знатно оштрије: „Политичке теорије 
Луксембургове – то је основа идеологије троцкизма“.62

Из свега наведеног, дакле, произилази да су чувену 
теорију „перманентне револуције“, чије је стварање совјетска 
друштвена наука у потпуности и искључиво приписала 
Троцком, у ствари створили сасвим други људи. То је, 
пре свега, Роза Луксембург, која је своју идеју уопштено 
подигла на основу теорије „ултраимперијализма“ Кауцког и 
Хилфердинга, уз накнадне, веома важне, али ипак само допуне 
Александра Парвуса.

61 Большая Советская Энциклопедия (1 – е издание), Москва, 1938. – Т.37 – столбцы 548 
– 550.
62 И. Сталин, О недостатках партийной работы и мерах, по ликвидации троцкистов и иных 
двурушников, Москва, Госполитиздат, 1937, стр.11.
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Након што је Роза Луксембург створила, уопштено 
говорећи, теорију „перманентне револуције“, даља главна улога 
у њеном развоју и стварању низа других идеја, које су касније 
добиле назив „троцкизам“, припала је другом политичком 
емигранту иза границе Руске империје - Александру Парвусу 
(Гелфанду) ...

Детаљнију и живописнију, али страшно политички 
некоректну Парвусову политичку биографију, са становишта 
званичне совјетске историографије, дала је у својој књизи 
„гвоздена жена“ чувена предреволуционарна руска масонка 
Нина Берберова.

У виђењу Берберове и политичка биографија Парвуса 
и његово учешће у стварању те идеологије, која је из неког 
разлога касније названа „троцкизам“, изгледа овако: „Парвус 
је 1886. отишао из Русије у Швајцарску, где је студирао на 
универзитетима. Базел, Берн, Цирих... У Цириху упознаје 
руске социјалдемократе Плеханова, Засулича, Акселрода, 
које је освојио својим ентузијазмом и мржњом према царској 
Русији. Они су се, као и сви који су га познавали у млађим 
годинама, дивили његовој интелигенцији, енергији, фанатизму, 
који, узгред, није ометао ни јасноћу мисли ни способност 
теоријског размишљања. Потом се преселио у Немачку, учланио 
се у Социјалдемократску партију, а годину дана касније био 
је у кући Розе Луксембург, где је упознао Бебела и Кауцког и 
свађао се са Бернштајном. Убрзо је постао уредник једног од 
немачких социјалдемократских листова „Арбајтер Цајтунг“.63

Говорећи о стварању „троцкизма“ од стране Парвуса, 
Берберова је о њему написала следеће: „Био је покровитељ 
младом Троцком који је у Немачку стигао 1903. године. Од 
Парвуса, Троцки је позајмио идеју ‘перманентне револуције’. 
Перманентна револуција је требало да почне општим политичким 
штрајком. У Русији је требало да почне општи политички 
штрајк и уништење државе. Тада су друге земље требало да 
следе њен пример. Парвус је рекао да ће за неколико година 

63 Н. Берберова «Чайковский. Железная женщина», Москва, издательство имени 
Собашниковых, 1999. –стр. 374.
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морати да почне рат у Европи, а овај рат ће допринети слому 
капитализма. Русија ће изгубити овај рат и тада ће Русија дати 
сигнал за пад европских монархија. Парвус и Троцки су се 
толико зближили да је 1904. године, у Минхену, Троцки живео 
код њега са супругом.“64

За Јосифа Џугашвилија троцкизам је „буржоаско-јеврејско 
учење, које се формирало током дужег историјског периода, 
а почевши од 1905. године и до саме смрти Троцког 1940. 
године. Порекло троцкизма лежало је у издвајању од царизма 
и рабинских јеврејских кругова Јевреја у посебну кагалску 
организацију њихових, наслеђену из доба феудализма. Све је 
то одвајало Јевреје од осталог становништва и супротстављало 
их њима. Буржоаска револуција из 1905. године, а потом и 
социјалистичка, покидала је ове кагалске границе постојања 
Јевреја. Пошто су они, обични Јевреји, а то су углавном били 
занатлије, трговци (међу њима је било мало радника и сељака) 
били подвргнути двоструком или чак троструком угњетавању, 
пролетаризацији, пропасти и пошто су их бацили у крило 
револуције, али због њихове ситне – буржоаске природе, они 
су у раднички покрет увели такву појаву у револуцији као што 
је троцкизам, који је био заснован на јудаизму и ционизму, 
синонимима јеврејске буржоазије, заправо. Троцки65 је постао 
њен идеолог.66

Многи се плаше да троцкизму дају његову праву 
сврху, као тренду ционизма у левом покрету, и то само 
зато што сви ционистички медији одједном дижу буку 
наводног антисемитизма. Међутим, није тајна да модерне 
социјалдемократске партије Запада данас контролишу ционисти. 
Са троцкизмом, као трендом ционизма, нешто је теже, пошто 

64 Исто, стр. 374 – 376.
65 Кратка биографија гласи: Бронштајн (Троцки) Лејба Давидович (1877-1940), лишен 
свих посебних државних права, син колонисте Херсонске губерније, Јелисаветградски округ, 
јеврејске вероисповести, од 1903. мењшевик, августа 1917. приступио РСДЛП (б), по повратку 
из емиграције, преко групе „Межрајонци“ (малограђанско удружење јеврејске интелигенције, 
ни на који начин није повезано са радничком класом). Године 1927. искључен је из партије, 
а 1929. избачен из СССР. Године 1932. је лишен совјетског држављанства.
66 Иосифъ Джугашвилли, Троцкизм и неотроцкизм – сионизм, За благо України, №2,1999 
г., Према: https://proza.ru/2011/08/11/192
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спекулише радничким покретом, као што то чини, на пример, 
„Раднички отпор“ града Кијева, који, иначе, финансирају 
ционисти из Лондона. Њихове активности у корист ционистичке 
буржоазије покривене су левичарским револуционарним 
фразама, које дезоријентишу раднике.

Враћајући се историји троцкизма, треба напоменути 
да су управо они ти који су у Октобарској револуцији 1917. 
открили реакцији план за оружани устанак. Управо је Троцки 
1918. осујетио мировне преговоре са Немачком у Бресту, 
и то намерно и само да би бајонетима Немачке успоставио 
власт крупне јеврејске буржоазије у Русији. Ционисти су 
пак из левих есера67 организовали атентат на Лењина и убили 
немачког амбасадора Мирбаха у Москви.

Као што се зна, Троцки се у августу 1917. појавио у 
бољшевичкој партији, која је у то време била права политичка 
и економска снага у Русији. Улазак у партију био је улазак 
на власт у интересу ционизма.

Посебно треба истаћи следеће. Троцки је у марту 
1918. именован за председника Врховног војног савета 
и народног комесара за војна питања. Троцкисти су слати 
пре свега на кључна места у Црвеној армији, као и у Народни 
комесаријат. Они који нису уложили у њихов концепт били 
су физички елиминисани и дискредитовани. Питање војске 
је увек било питање моћи. Ко контролише структуре моћи, 
контролише и власт. Најзначајнији представници троцкизма 
у војсци били су Тухачевски, Јакир, Путна, Уборевич, 
Корк, Ајдман итд, који су 1937. покушали да изврше војни 
удар у интересу крупне јеврејске буржоазије, на челу са 
кланом Ротшилд, субвенционисање, укључујући и боравак 
Троцког у иностранству, а касније и долазак Хитлера на 
власт у Немачкој. Године 1937. извршено је чишћење од 

67 Социјалистичка револуционарна партија (рус. Партия социалистов-революционеров; 
акроним: ПСР, од рус. ПСР), познатији по свом скраћеном имену есери (рус. эсеры, од СР 
(латинички изговор: эс-ер), која је скраћеница од социалисты революционеры – „социјалисти 
револуционари”), била је руска партија која је представљала главну алтернативу Руској 
социјалдемократској радничкој партији током последњих година владавине цара Николаја 
Романова. Види: Социјалистичка револуционарна партија, https://sr.wikipedia.org/sr-ec
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контрареволуционарних елемената у војсци и у Комунистичкој 
партији. Укупно је ухапшено 11.000 присталица троцкизма у 
војсци, 36.500 је отпуштено. Стрељано је 400 људи. Довољно 
је рећи да је у влади и Савету народних комесара било 15 
народних комесара који су подржавали троцкизам.

ТРОЦКИСТИЧКИ ПОКРЕТ  
У ПОСТСОВЈЕТСКОЈ РУСИЈИ

Троцкистички покрет почео је да оживљава у СССР-у 
крајем 1980-их. Међутим, он је попримио организациони 
облик тек 1990. године: 18-19. августа 1990. године у Москви 
је одржана међународна теоријска конференција посвећена 
50. годишњици атентата на Лава Троцког. Поред совјетских, 
активно учешће у раду ове конференције узели су и представници 
троцкистичких организација Велике Британије, Мађарске и 
Југославије. На овој конференцији је основан Организациони 
комитет за совјетску секцију Четврте интернационале, коју је 
предводио Алексеј Гусев. Године 1991. Организациони одбор 
је трансформисан у Социјалистички раднички синдикат (СРС), 
који је постао део Радничке интернационале за оживљавање 
Четврте интернационале (Workers International to Rebuild the 
Fourth International).

Данас у Русији делују следеће организације које се 
позиционирају као троцкистичке или блиске троцкистичкој 
политичкој традицији:

• Руски социјалистички покрет;
• Револуционарна лабуристичка партија;
• „Социјалистичка алтернатива“ (руска секција Комитета 

радничке интернационале);
• Руски део Међународне марксистичке тенденције.
Сергеј Стрикун је аутор занимљивог чланка у коме се 

бави феноменом троцкизма – јуче и данас.68 За овог аутора 

68 Сергей Стрикун, «Троцкизм»: ревизия марксизма или предвидение?, https://strikun.ru/
trockizm-reviziya-marksizma-ili-pre/
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троцкизам је теорија ревизије марксизма, а основе је  
дао Лав Троцки. 

Троцкизам се огледа (и) у пароли „Револуција има 
почетак, али нема краја!“ чиме је ударио темеље идеји о 
„перманентној револуцији“ (1906), а поновљеној и додатно 
објашњеној 1930. у брошури под истим насловом. Идеја 
која се и данас примењује од стране Запада, не само у том 
делу земљине кугле, него у већем делу света кроз различите 
„револуционарне“ подухвате, обојене револуције, па чак и 
неприродне, попут оне геј, педофилске или канибалистичке (у 
исхрани). Троцки је идеју „перманентне револуције“ сматрао 
својим главним доприносом марксизму.

Руски аутор Л. Соколски сматра троцкизам једним од 
најопаснијих области опортунизма и ревизионизма у светском 
револуционарном покрету,69 јер се солидаризовао са либералима 
и либерализмом. Под притиском либералне пропаганде и 
разноразних опортуниста који су активно спекулисали о 
смрти совјетског социјализма, у светском револуционарном 
покрету је настала пометња и колебања – вера у једину праву 
револуционарну теорију – марксизам-лењинизам је био озбиљно 
нарушен, комунистички и раднички странке почеле да се 
распадају или прелазе на социјалдемократске позиције.

Интересантно виђење троцкизма изложено је и у чланку 
„Троцкизам: стара болест и њене савремене форме.“70 За аутора, 
који се потписао само почетним словима имена и презимена 
теоријски извори троцкизма налазе се у механицистичком 
материјализму, волунтаризму, шематизму и социологији, док 
је субјективизам његова методолошка основа.

Шта је заједничко савременим троцкистима са током 
раног 20. века? Да, исто оно што је садржано у дефиницији – 
волунтаризам, шематизам и механицистички материјализам, 
односно површност у марксизму, прикривена истовремено 

69 Л.Сокольский. О сущности «троцкизма». Современные заблуждения рабочих. http://
velemudr.blogspot.com/2019/02/blog-post_16.html
70 Л.Г., Троцкизм: старая болезнь и её современные формы, https://mrxsm.ru/trockizm-
staraja-bolezn-i-ejo-sovremennye-formy/
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револуционарним фразама. Као што је и сам Троцки био 
механициста, тако се и његови следбеници одликују истим 
квалитетом. Не схватајући суштину дијалектике, они оптужују 
противнике за догматизам, ауторитарност, лидерство и друге 
грехе, док гласно изјављују своју приврженост циљу револуције. 
Штавише, оптужујући противнике за догматизам, они се и 
сами у својој критици ослањају на укаљане догме, а да то и 
не примећују.

Може бити да је Троцког у суштини најбоље окарактерисао 
Владимир Иљич Лењин, називајући га „Јудишка Троцки” - 
Јуда (Головљев јунак – право име Порфириј Владимирович 
Головљов. Херој романа М. Е. Салтикова-Шћедрина „Господа 
Головљови“ - З.М./В.Б.), који је био „споља ... љубазан и добар, 
другим речима – драг човек. А унутра њега је чучао похлепни 
и зли Јуда”.71

Зашто је троцкизам опасан? – питање које је међу 
првима, на пример, смислено поставио Владимир Павленко,72 
те додаје: Сећате ли се како је почела „перестројка“? Уз 
разговоре о „добром“ Троцком и „лошем“ Стаљину. И са 
пратећом провокацијом, прво, потискивањем главне личности 
Октобра, Лењина, на периферију, друго, рехабилитацијом 
троцкизма, и треће, опортунистичким увођењем других 
личности у „јавну сферу“ тог времена. Заједно са Бухарином, 
чија је удовица Ана Ларина извучена из нафталина и гурнута 
на телевизијске екране са важном „поруком потомцима“, иначе 
напамет наученом током „перестројке“.

Од куда је дувао ветар? Сада то сигурно знамо: из „круга 
истомишљеника“, о коме је говорио „архитекта перестројке“ 
Јаковљев, који је предложио да се совјетски систем и социјализам 
разбију најпре ударом „касног“ лењинизма на стаљинизам, 
а затим са социјалдемократијом и либерализмом против 
лењинизма. Захваљујући А.А. Сазонову, који је своја сећања, 

71 Л.Г., Троцкизм: старая болезнь и её современные формы, https://mrxsm.ru/trockizm-
staraja-bolezn-i-ejo-sovremennye-formy/
72 Владимир Павленко, Чем опасен троцкизм?, https://regnum.ru/news/polit/2507967.html 
(26 октября 2018)
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уз многе архивске документе, објавио у зборнику „Ко је и како 
уништио СССР“ (Москва, 2010), ми сада све то знамо.

ТРОЦКИ – РЕВОЛУЦИОНАР,  
ТЕОРЕТИЧАР ИЛИ АГЕНТ?

Засебна, али веома занимљива тема је америчка „одисеја” 
Троцког, посебно његов исхитрени одлазак из САД у Русију 
после Фебруарске револуције. А све перипетије овог пута, који 
су, како доказује познавалац руског револуционарног покрета, 
професор-историчар са Универзитета Ајдахо Ричард Спенс, 
контролисали Британци преко резидента британске обавештајне 
службе Вилијама Вајсмана.73 Пустивши Троцког да оде и 
приредивши спектакл хапшења и ослобађања, Британци су 
му обезбедили алиби против оптужби за колаборационизам. 

Ланац сличних „случајности“, како сведочи други 
амерички историчар Роберт Ворт у свом делу „Антанта и руска 
револуција“, завршава се импресивним низом чињеница из 
којих произилази да су авантуре генерала Корнилова августа 
1917. и адмирала Колчака, почев од 1918. године, такође блиско 
координирале обавештајне службе Британије и Сједињених 
Држава. Зашто? Само да би ослободили Троцког из Халифакса 
и омогућили му да настави пресељење у Русију, при чему је 
у свему томе предњачио пред Британцима председник САД 
Вудро Вилсон.

„Како се могло догодити да Троцки, са тако непријатним 
теретом на леђима, заврши у редовима бољшевика током 
Октобарског покрета? - пита Стаљин. - А догодило се зато 
што је Троцки тада бацио (заправо напустио) свој терет, 
сакривши га у орман. Без ове „операције“ озбиљна сарадња са 
Троцким не би била могућа. Даље Стаљин сумира: „Троцкизам 
сада делује како би разобличио бољшевизам и поткопао 
његове темеље. Задатак партије је да сахрани троцкизам као 
идеолошки тренд.“

73 Владимир Павленко, Чем опасен троцкизм?, доступно на: https://regnum.ru/news/
polit/2507967.html (26 октября 2018), приступљено 07.12.2021.



125

(НЕО)ТРОЦКИЗАМ И ЊЕГОВА...Зоран Милошевић, Ванда Божић

Која је главна поука ове историје од пре једног века 
за савремено доба? Крајње је једноставно: кокетирање 
са троцкизмом пре или касније довешће ... неизбежно до 
сукоба са њим. Стога је препоручљиво да се овом „феномену” 
прелиминарно одузме кључ који је помињао Стаљин, који је 
закључао тачно одређен „терет“ да би дочекао „боља времена”.

Сам „црвени пројекат“ створен је, не ради опште среће, 
већ за управљање. Њена опипљива подела на два главна табора 
почела је након револуције. Комунистичка интернационала 
(у даљем тексту Коминтерна), како јој назив говори, радила 
је на пројекту светске револуције. Њоме управљају Ротшилд 
и прва совјетска влада, као што знате, се састојала од 80% 
Јевреја. Саму Русију револуција и грађански рат коштали су 
12 милиона погинулих људи + економски губитак. Очигледно, 
после свега није било могуће извозити револуције „бајонетима“. 
Пучеви у Европи су пропали. Тако је настао концепт изградње 
комунизма на 1/6 површине земље. Међутим, ни Лењин ни 
Троцки, култне личност Коминтерне, нису желели да чују за 
то. У ствари, армија њихових присталица у државном апарату 
моментално се претворила у агенте Коминтерне, диверзанте 
и непријатеље, а заправо је у првој фази победио национални 
пројекат, комунизам са руским карактеристикама.74 Троцки и 
његове присталице су поражени, али је потом кренула пропаганда 
против Стаљина преко приче о „крвавим стрељањима“ и 
стварање култа стрељаних троцкиста (а милионе убијених од 
стране троцкиста нико није спомињао). 

Комунизам са руском специфичношћу преживео је Други 
светски рат, смрт Стаљина и по инерцији је трајао још 40 година 
да би завршио своје постојање после велике издаје. Међутим, 
важно је знати да троцкизам и све што је представљао није 
нестало, њиме и даље управљају Ротшилди.75

74 Кто такие неотроцкисты и чем они отличаются от коммунистов. Политический ликбез., 
доступно на: https://pikabu.ru/story/kto_takie_neotrotskistyi_i_chem_oni_otlichayutsya_ot_
kommunistov_politicheskiy_likbez_652717, приступљено 07.12.2021.
75 Кто такие неотроцкисты и чем они отличаются от коммунистов. Политический ликбез., 
доступно на: https://pikabu.ru/story/kto_takie_neotrotskistyi_i_chem_oni_otlichayutsya_ot_
kommunistov_politicheskiy_likbez_652717, приступљено 07.12.2021.
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Троцки није био комуниста. Савремени левичари 
такође нису комунисти. ЛГБТ особе, феминисткиње, еколошке 
организације – не боре се за своја права и циљеве. Они бране 
права и циљеве оних који их финансирају.

Наравно, везе Троцког и међународног финансијског 
авантуристе Парвуса, на које указује Ларуш и други, идеолошки 
заслепљени интелектуалци могу, наравно, назвати ноторном 
„теоријом завере“, која је у наше време равна „антисовјетској 
агитацији“. Па да цитирамо највећег познаваоца троцкизма 
– Стаљина: „...левица у немачкој социјалдемократији, 
Парвус и Роза Луксембург... Они су измислили утопијску и 
полумењшевичку шему перманентне револуције... Касније 
ову полу - мењшевичку шему перманентне револуције преузима 
Троцки (делимично Мартов) и претвара је у оружје борбе 
против лењинизма.76

ТРОЦКИЗАМ И НЕЧОВЕЧНИ  
ЕКСПЕРИМЕНТИ ПЕРМАНЕНТНИХ 

РЕВОЛУЦИОНАРА

Размотримо још један аспект троцкизма – нечовечне 
експерименте перманентних револуционара у области 
психологије, образовних програма и еугенике.77 Перманентни 
револуционари у политици неминовно подржавају своју духовну 
браћу – исте бунтовнике из науке, односно, псеудонауке. 
Сексуално васпитање се у Русији уопште није појавило са 
почетком Горбачовљеве перестројке. Непосредно после 
Октобарске револуције, овакве образовне програме почео 
је да подржава човек број два у совјетској хијерархији – Лав 
Троцки. Публициста Алексеј Шчербаков, који је истраживао 
ове процесе, написао је у свом веома садржајном чланку 
„Фројдизам под црвеном заставом“: „... Од грађана Руске 

76 И.В. Сталин, О некоторых вопросах истории большевизма: Письмо в редакцию журнала 
«Пролетарская Революция». - Cоч., т. 13, 1951, с. 84-102
77 Интересантна је појава, која се у науци, прилично заобилази, мржња Маркса и Енгелса, 
а очигледно и Троцког према Словенима, а посебно Русима. Отуда и нечовечно поступање 
револуционара према Русима. Види:Зоран Милошевић, Маркс и Енгелс о Словенима, 
Национални интерес, бр. 3, 2019, стр. 215 – 229.
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империје, за промоцију фројдизма на Истоку највише 
је учинио човек који нема никакве везе са медицином: 
Лав Давидович Троцки. Године 1908. у Бечу је упознао 
Ернеста Адлера, који је у то време био један од Фројдових 
омиљених ученика... Теорије самог Адлера, будућег „демона 
револуције“ нису одушевљавале. Троцки је знао много више 
о вољи за моћ од аустријског интелектуалца. Али Фројдово 
учење га је занимало. И Лав Давидович га се сетио када је  
дошло време ...

... Ускоро је у Москви отворена прва психоаналитичка 
клиника. После тога су почели да се отварају истраживачки 
институти – у Москви и Петрограду.

На пример, критичар Виктор Топоров пише: „Моја 
бака је отишла да ради као преводилац у истраживачком 
институту. Преводила је совјетским фројдовцима, фројдистичким 
марксистима, психоаналитичким учитељима или, како су сами 
себе називали, педолозима. Постепено занесена овом, како се 
касније показало тридесетих година, псеудонауком, почела је и 
сама да пише чланке. Неке од њих, третирајући из неког разлога 
тему „трансфера“, открио сам у детињству и темељно проучио. 
Бака је писала, на пример, приметивши интересовање ученика 
за друга из разреда, учитељица је морала да то „пренесе” на 
себе, па тек онда да из сексуалне сфере пренесе у креативну. 
Размишљајући о својим учитељима, сложио сам се са 
Стаљином: педологија је псеудонаука“…

... У СССР-у су отворена два експериментална вртића 
сталног боравка – у Москви и Петрограду. Московски се звао 
„Дечји вртић“. Ту је смештено тридесеторо деце од једне до пет 
година различитог порекла – деце радника, интелектуалаца и 
партијских радника. Важно је напоменути да је међу њима био 
и Стаљинов најстарији син Василиј. Ово је ниво на коме се све 
то развијало. Вера Шмит је била задужена за ову установу. Њен 
муж, Ото, био је један од оснивача Совјетског психоаналитичког 
друштва, као и истакнути радник бољшевичке владе, на челу 
Државне издавачке куће. Истакнути фројдиста Вилхелм Рајх, 
познат по својој теорији „сексуалне револуције“, који је 
овај подухват третирао са телећим ентузијазмом, назвао је 
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овај покушај „првим покушајем у историји образовања 
да се теорија дечје сексуалности испуни практичним 
садржајем“. Идеја Дечјег вртића је образложена на осебујан 
начин. Према Фројду, однос детета према оцу је комбинација 
љубави и мржње. Љубав – разумљиво је зашто, али мржња 
израста из „Едиповог комплекса“, из жеље да замени оца у 
односима са мајком. Дакле, на месту слике оца међу децом, 
према идеји брачног пара Шмит, требало би да буде или 
Комунистичка партија, или светски пролетаријат, или лично 
друг Троцки. Што се тиче „Едиповог комплекса“ ... Овде је 
у обзир дошао сам педолошки развој. Овако један очевидац, 
такође одушевљени поштовалац фројдовске педологије, описује 
методе васпитања. „У Дому за децу није било кажњавања, а 
особљу није било дозвољено ни да подигне тон у комуникацији 
са децом. Осуда или похвала је била усмерена на чин, а не на 
само дете: ако је, на пример, дошло до туче, онда дете које је 
започело није кажњено, већ му је речено за бол који је нанео. 
Деца нису била „добра“ или „лоша“ – такве традиционалне 
моралне дефиниције (укорењене у концепту првобитног греха) 
само су повећале комплекс кривице и довеле до озбиљне 
психолошке трауме – првог узрока неуротичне болести у 
каснијем животу. Оно што су одрасли осуђивали као „лоше“ 
понашање (нпр. мастурбација, мокрење у кревет, сисање 
палца, играње фекалијама) била је подсвесна манифестација 
инстинкта и посебно сексуалности. Према таквом понашању 
у Дечијем вртићу се стрпљиво односило (да ли на нешто 
подсећа? Уобичајени либерални екстремизам наших дана – 
прим. аутора) и покушавало да помогне...

Фројда је веома занимало шта ће се код деце формирати 
уместо „Едиповог комплекса“ и шта ће од њих касније произаћи. 
Уопште, Фројдовци су се окренули пуном развоју. Троцкиста и 
присталица психоанализе Милер пише: „... Основан је институт 
са потпуно признатим програмом обуке, појавила се амбуланта 
заједно са сиротиштем, а све је то радило на основу принципа 
психоанализе. Широко објављивање психоаналитичких чланака 
и књига одвијало се на нивоу који је само неколико година раније 
било тешко и замислити. Све такве подухвате држава је на овај 
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или онај начин подржавала. Може се са сигурношћу тврдити да 
... ниједна друга влада у прошлости или касније није учинила 
толико да подржи психоанализу.“ Цела ова компанија је стално 
комуницирала са престоницом фројдизма. Један од најближих 
Фројдових ученика, Карл Абрахам, почео је непрестано да лута 
између Москве и Беча. Постоје врло озбиљне информације да 
су совјетски психоаналитичари почели да траже од Троцког 
новац за финансирање психоанализе у иностранству. (Може 
се претпоставити да су ове инфузије помогле да се после 
Марксовог „јединог истинитог“ учења прошири по целом 
свету – од Америке до Сингапура –   прим. аутора). Разлог је 
био то што је Фројд наводно отворио бесплатну клинику у 
Бечу. Истина, ову клинику нико није видео ... А колико је новца 
отишло Фројду и његовим пријатељима   у Аустрију – нико са 
сигурношћу не зна. Совјетска Русија је наводно давала новац 
за научни рад. И чинило се да је све тек почело.

Али није све ишло тако глатко. Чињеница је да 
психоаналитичари имају веома озбиљне непријатеље. 
Најзначајнији је био чувени академик Павлов. Тешко га 
је назвати конзервативцем из науке. Али није могао да поднесе 
фројдовце. Павлова, совјетска власт је поштовала – упркос 
томе што се према њој понашао, благо речено, без много 
љубави – и то никада није крила. Али он је учинио дело, па му 
је опроштено и „дисиденство“ и верски ставови (Павлов, син 
свештеника, никада није крио своју приврженост православној 
вери – прим. аутора)... Троцки је бранио своју замисао најбоље 
што је могао, покушавајући да објасни да између Павлова и 
Фројдовца нема суштинских разлика. Истина, ни сам Павлов 
није тако мислио. Штавише, Павлова је подржавао Стаљин, 
који је осећао искрено гађење према психоаналитичкој 
галами... У форми анегдоте могу да наведем причу међу 
комунистима о одбацивању психоанализе. Рецимо, када је 
Василиј Стаљин некако доведен кући из вртића, тата га је 
упитао: - Шта радиш у свом Дечјем вртићу? - Научени смо 
да се бавимо самозадовољавањем - одговори Василиј. Овде 
је грузијски Стаљин побеснео, васпитан у традиционалним 
вредностима, и постао звер...“.
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ЗАКЉУЧАК – ЧЕМУ СУ ВОДИЛИ  
НАЈВАЖНИЈИ ПЛАНОВИ ТРОЦКОГ?

Ако одбацимо специфичан речник овог „борца за народну 
срећу“ који је веома волео власт и раскошан живот (као што 
је писао В. Розанов у „Опалом лишћу“: „Не наш језик – наша 
убеђења, већ наше чизме – наша уверења“), тада је суштина 
била да се успостави светска диктатура уске групе људи 
(користећи комунистичку фразеологију, назвао је „диктатуром 
пролетаријата“, при чему се смисао не мења), стварање „Радничке 
армије“ од нових робова. Троцки је чак предложио да се фабрике 
и предузећа повежу са војним окрузима, а ударни батаљони 
пошаљу у одвојене производне погоне како би „они повећали 
продуктивност личним примером и репресијама...“. А такође и 
најактивније укључивање еугенике и „сексуалне револуције“ за 
уништење институције породице и култивисање типова људи 
који су потребни новим деспотима.

Троцки се борио да нестану националне границе, 
за спајање транснационалних корпорација са државним 
апаратом и, на крају, стварање јединствене светске владе. 
Нека се зове либерална, а не комунистичка, али од овога се 
његова суштина не мења. Следбеници Троцког у светској елити 
су већ довели до тога да слободно тржиште брзо замењују 
монополи, а већ око 30% светске трговине чини трговина 
између филијала истих транснационалних корпорација (ТНК). 
Уједињене нације (УН) су чак створиле посебно одељење за 
сарадњу са ТНК, које су понекад по финансијској моћи једнаке 
малим државама. А перманентни рат и трајни али контролисани 
хаос неизбежни су под светском диктатуром у настајању, која 
све време потискује периодично настајућа жаришта отпора.

Избегавши Орвелову „1984.“, човечанство се излаже 
ризику да 2024. заврши под „гвозденом петом” монополског 
капитала, како је рекао Џек Лондон. У меморандуму, намењеном 
колегама, 14. септембра 2005, Линдон Ларуш је написао: 
„Употреба заменљивих термина” `перманентна револуција` 
и `перманентни рат` – то је само замена за стари концепт: 
„империјализам“... 



131

(НЕО)ТРОЦКИЗАМ И ЊЕГОВА...Зоран Милошевић, Ванда Божић

„Перманентна револуција“ је неовенецијански термин за 
англо-холандске либерале (Хазаре) који дефинише природу и 
циљеве британског империјализма заснованог на доминација 
финансијско-олигархијског система који уништава све 
потенцијалне изворе патриотског супротстављања империји, и 
вођење политике „перманентне промене режима“ (перманентне 
револуције), као и „перманентног рата“. 

Не тако давно, представница „подружнице“ британско-
америчког империјализма, Кондолиза Рајс, на састанку америчко-
израелског комитета за односе са јавношћу, највеће лобистичке 
организације која брани интересе Израела у Сједињеним 
Државама, рекла је: Ми меримо свој успех демократским 
револуцијама „ружа“ , „наранџасте“, „љубичасте“, „лала“ и 
„тулипана“…. После тога је додала: „Слобода данас маршира 
у Авганистану и Ираку, Либану и Грузији, у Украјини, у 
Киргистану и на палестинским територијама.“ Она је, дакле, 
директно признала: револуције у боји су дело америчких 
неокона“.78

На крају додајмо оцену хрватског (југословенског) 
марксисте из 1971. године, Предрага Враницког, „да су све 
оптужбе стаљинизма против њега и опозиције у СССР 
најперфидније и бескруполозније инсинуације“.79 

Шта рећи?

78 Л.Г., Троцкизм: старая болезнь и её современные формы, https://mrxsm.ru/trockizm-
staraja-bolezn-i-ejo-sovremennye-formy/
79 Предраг Враницки у предговори књизи Лава Троцког, Из револуције, „Отокар Кершовани“, 
Ријека, 1971, стр. 49.
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Аbstract

Why does the ideology of Trotskyism require 
consideration today? 
It seems that Trotsky lost to Stalin in the political 
struggle and did not have time to confirm his theory 
with real experience. However, on the other hand, 
Trotskyism is a very popular ideological trend of the 
left, and it cannot be if the ideology itself is based 
on a dead theory that has not withstood the test of 
time. On the contrary, we see that this theory has 
continued to develop, so-called neo-Trotskyism 
has emerged. The “Fourth International”, created 
by Trotsky and like-minded people, despite the 
divisions, still exists, and the trend itself is quite 
popular abroad, especially in Latin America, the 
United States and the European Union. Is there 
anything in this ideology and its history that would 
be worth paying attention to?
A closer analysis of modern Trotskyism shows that 
it is particularly firmly entrenched in the American 
government, but not only in it. Modern Trotskyists 
call themselves “revolutionary Marxists.” 
Trotskyism is recognizable by its ideological dogmas 
of “permanent revolution”, struggle against the state 
(handing over state sovereignty to an “unknown” 



133

(НЕО)ТРОЦКИЗАМ И ЊЕГОВА...Зоран Милошевић, Ванда Божић

center - the New World Ancestor) and militarization 
of civil society, especially labor, but also medicine 
(lockdown). 
All the main listed contents of (neo) Trotskyism 
were and still are an instrument of geopolitics.
Keywords: Trotskyism, neo-Trotskyism, permanent 
revolution, state, sovereignty, history, militarization 
of civil society, geopolitics
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(НЕО)ТРОЦКИЗМ И ЕГО ИСТОРИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ 

ГЕОПОЛИТИКИ 

Резюме 

Почему сегодня требуется рассмотрение 
идеологии троцкизма? 
Мы знаем, что Троцкий проиграл Сталину в 
политической борьбе и не успел подтвердить 
свою теорию реальным опытом. Однако, с 
другой стороны, троцкизм - очень популярное 
идеологическое направление левых, и этого не 
может быть, если сама идеология основана на 
мертвой теории, не выдержавшей испытания 
временем. Напротив, мы видим, что эта теория 
продолжала развиваться, возник так называемый 
неотроцкизм. «Четвертый Интернационал», 
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созданный Троцким и его единомышленниками, 
несмотря на разногласия, все еще существует, 
а само направление довольно популярно за 
рубежом, особенно в Латинской Америке, США 
и ЕС. Есть ли что-нибудь в этой идеологии и 
ее истории, на что стоит обратить внимание? 
Более внимательный анализ современного 
троцкизма показывает, что он особенно прочно 
укоренился в американском правительстве, 
но не только в нем. Современные троцкисты 
называют себя «революционными марксистами». 
Троцкизм узнаваем по идеологическим 
догмам «перманентной революции», борьбы 
с государством (передача государственного 
суверенитета «неизвестному» центру – Новому 
мировому порядку и милитаризации гражданского 
общества, особенно сферы труда, но также и 
медицины (изоляция).
Все основные перечисленные особенности 
содержания (нео) троцкизма были и остаются 
инструментом геополитики. 
Ключевые слова: Троцкизм, неотроцкизм, 
перманентная революция, государство, история, 
милитаризация гражданского общества
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ПРОШЛОСТ КАО 
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Сажетак

Опште је позната изрека „историју пишу 
победници”. Анализа светских система и савремена 
политичка географија стварају просторно-
временску матрицу засновану на хијерархији 
капиталистичке светске економије језгра и 
периферије у економским и хегемонистичким 
циклусима. Чланак пружа тумачење савремене 
ситуације с аспекта глобализације, што нам 
омогућава да разумемо важност прошлости 
за постојећи свет, утицај садашњости на то 
како доживљавамо прошлост и на шта и где да 
усмеримо аналитичку пажњу (а где не) како бисмо 
разумели глобалну садашњост. Поред осврта 
на актуелну кризу, развој геополитике и значај 
глобализације која је историјски трансформисала 
свет, у чланку је приказан планетарни судар 
неолибералне идеологије и традиционалистичких 
снага који подстиче изазове за очување прошлости 
појединих народа. Отуда се у раду сугерише 
значај који култура, нација и идентитет имају 
у савременом глобализованом свету, док се 
истовремено указује на потребу за нужном 
опрезношћу приликом интерпретације прошлости. 

* Научни сарадник. ivanaluknar@gmail.com
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Тема је концептуализована кроз метод анализе 
садржаја. Сврха рада је да подстакне разматрање 
прошлости као инструмента геополитике и да 
подстакне дебату о овој теми. 
Кључне речи: геополитика, глобализација, 
прошлост, култура

ОСВРТ НА САВРЕМЕНО ДОБА

Савремено доба обликовали су: глобализација, научно-
технолошка револуција, пандемија корона вирусом, миграције, 
климатске промене и енергетска криза. Светска друштвено-
политичка сцена уздрмана је постојећим процесима и 
вишеслојном кризом која се прелива из једне у другу сферу 
друштвеног постојања. Криза као што примећује Симеуновић 
је „динамички феномен, стално латентна, у сталном покрету 
од једне ка другој опцији и оријентацији, она може да обухвати 
било кога или било шта што живи или функционише. Криза 
је програмирана у сваком бићу и сваком процесу и систему 
као њихов интегрални и могуће доминантно испољиви део, 
али исто тако може доћи извана као нешто предвидљиво или 
непредвидљиво, а угрожавајуће по оно у шта продире. И 
превише је потврда да се кризе понекад планирају и намерно 
изводе, а стара је истина да нечија криза омогућује просперитет 
неког другог“ (Симеуновић, 2018, 13). Поред тога што је 
приметна криза на глобалном нивоу, такође не изостаје ни криза 
на индивидуалном нивоу људског постојања. Јер, услед развоја 
савремених информационих и комуникационих технологија 
поред ранијих форми идентитета, настају и многи нови 
виртуелни идентитети. „У данашњим условима изложеност 
социјалним технологијама значи да се припадници друштва 
«ослобађају» од традиционалних стереотипа, а на њихово 
место «уграђују» нови (дез)интеграциони... Наравно, све ово 
се мора увити у принципе хуманизма и социјалне правде, 
а понекад и религиозних вредности и права на постојање“ 
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(Милошевић, 2011, 367). Мултиплицирање идентитета може 
довести до кризе идентитета и отуђености појединца, јер 
виртуелни (онлајн) идентитети могу довести до слабљења 
или губитка осећаја припадништва заједници (локалном), те 
индивидуа постаје незаинтересована за локална дешавања. 
Знатан део онлајн (виртуелне) заједнице се идентификује са 
универзалним глобалним вредностима, пре него са локалним. 
Глобализација је засигурно изнедрила промене историјског 
карактера. 

Међународну сцену од почетка 21. века карактерише све 
већа улога недржавних актера, као што су: међународне невладине 
организације, мултинационалне компаније, међународне банке 
и др. Држава губи свој значај, док цивилизације представљају 
кључне актере. Отуда Хантингтон (Хантингтон, 2000) види 
разлике између цивилизација (језик, порекло, начин живота и 
мишљења, установе и др.) као основне изворе будућих сукоба 
цивилизација. Указује на поделу света на 8 до 9 цивилизацијских 
целина где је религија кључна одредница, односно средиште 
цивилизације (Hantington, 1993, 26-27). Глобална елита илити 
транснационална капиталистичка класа (ТНКК) која је на челу 
мултинационалних фондова којима располаже несумњиво је 
профитирала и ојачала своју моћ пружањем различитих кредита 
земљама у развоју и стављањем појединих народа под дужничко 
ропство. Може се рећи да су фазе економског и технолошког 
замајца глобализације полако стишавају, док примат добијају 
енергетска и културолошка димензија. Јер, „савременост по 
својој употребној учесталости и категоријалном читању претежно 
припада културолошкој сфери и њоме се успостављају односи 
традиције, наслеђа, већ оформљених вредносних и сазнајних 
целина, са светом у настајању, готово као историјски дијалог 
и фуга надигравања која се одвија у токовима и променама 
цивилизације“ (Којчић, 2017, 33).

Освртање на појмове идентитет, култура и нација веома 
је значајно у савременим околностима двадесет првог века, 
где се услед процеса глобализације потенцирају глобалне 
вредности и култура, што у континуитету окрњује поменуте 
традиционалне историјске одреднице одбацујући их у тој мери 
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да се чак и позивање на њих сматра назадно и као нешто што 
успорава модерну трансформацију. Тако услед борбе на светској 
сцени за материјална и енергетска добра имамо сусрет снажних 
снага глобализације која под окриљем неолибералне идеологије 
настоји да умањи различитости и снага геополитичких интереса 
и промишљања. Јер, геополитика једне земље садржи суштину 
разједињавања и/или усаглашавања са другом земљом, њеним 
окружењем и глобалном заједницом. 

ГЕОПОЛИТИКА И ЊЕН РАЗВОЈ

Геополитику карактерише „особена тежња у истраживању 
и тумачењу макро и микро феномена политичког простора, 
политике у простору и простора политике“ (Кнежевић, 2013, 
91). Глобализација је несумњиво повезала свет у глобалну 
целину (мреже) (Кастелс, 2000), а савремене информационе и 
комуникационе технологије омогућиле су лаку комуникацију и 
превазилажење просторно-временских граница. Међутим упркос 
томе што сајберпростор прети да угрози значај географске, 
физичке компоненте простора; простор и његов геостратешки 
положај, као и геополитичко промишљање још увек представљају 
веома значајне смернице у вођењу спољне политике. 

Међународни односи су комплексни. Неретко долази до 
нарушавања односа између различитих држава/актера, што утиче 
на међународну политику на глобалном или регионалном плану. 
„Политички феномени имају просторну појавност и каузалност“ 
(Степић, 2017а, 84). Повезаност између спољне политике и 
геополитике је директна и подразумева обострани утицај једне 
на другу. Александар Дугин (Александр Гельевич Дугин) указује 
на значај геополитике, наводећи да она представља „систем 
наука како треба владати“ (Дугин, 2004, 23).

Спољнополитичке смернице се мењају и усаглашавају 
у зависности од актуелних околности. Међутим, као што 
указују Онуф и Клинк међународни односи су односи супер 
и субординације (Onuf & Klink, 1989, 150) за чије стање 
је за ма који историјски тренутак заслужна комбинација 
сва три нивоа: друштвеног, националног и међународног.  
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Отуда Степић за негдашњу дефиницију геополитике која 
гласи да је она „опросторење политичког“ (Степић, 2017а, 
84) сматра да се њен предмет проучавања одавно проширио 
на „међузависност географског положаја, природних ресурса, 
комуникацијских коридора, стратегијских вектора и укупних 
географских чинилаца (и природних и друштвених), на једној 
страни, и политичких појава и процеса у најширем смислу, на 
другој страни, и то са становишта објективизованих интереса 
државних, субдржавних, наддржавних и недржавних субјеката“ 
(Степић, 2019, 88). 

Упркос великом значају који виртуелне онлајн компоненте 
у савременом друштвено-политичком животу имају, 
геополитички поредак је „препознатљив образац дистрибуције 
моћи у простору, који резервише свакој земљи место које 
јој по тој основи припада у односу на друге” (Килибарда 
& Мијаловски, 2006, 18). Јер, као што Пророковић наводи: 
„Спољнополитичко позиционирање државе је процес на 
који утичу најмање три индикатора: географски положај, 
структура светског политичког система и историјска искуства“ 
(Пророковић, 2017, 401). 

Да бисмо разумели значај геополитичког положаја неке 
земље, односно простора који она заузима неопходно је да 
појмимо његову друштвену, политичку и културну димензију, 
као и однос његових граница према центру и периферији целине 
која се њоме граничи, затим и енергетске, економске, саобраћајне 
и друге перспективе у глобалистички уређеном свету. „На мети 
савременог, глобалистичког ума посебно се нашао простор“ 
(Степић, 2017а, 81). Јер, „иако живимо у времену у коме су 
границе недавно биле проглашене сувишним и провизорним, 
нагли прилив миграната, међугранични спорови и Дамоклов 
мач сепарације који виси над главама немалог броја европских и 
неевропских мултиетнички и мултирелигијски структурираних 
друштава, учинили су границу као феномен веома актуелном не 
само на политичком и војном, него и на економском и културном 
плану“ (Симеуновић, 2018, 9). Простор је мултидимензионалан 
феномен који можемо тумачити у зависности од дужине, 
висине и ширине, временског континуума. Упркос светском 
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глобализацијском тренду, традиционална одредница као 
што је простор, односно његове карактеристике (географски 
положај, структура политичког система, културна димензија 
и историјска искуства) умногоме одређују геополитику  
једне земље. 

У античкој Грчкој још од настанка првих (polisa) градова 
држава подизање бедема, омеђавање простора поред географске, 
физичке компоненте има и смислену компоненту која на 
психолошкој равни значи: „овде припадам“. Тај првобитни 
камени зид (бедем) симболизује заједнички напор којим је 
формирано прво опште материјално добро које истовремено 
има и психолошку димензију јер пружа осећај сигурности 
члановима заједнице. У античко време oikos је било место 
живљења и привређивања. Међутим, током времена се место 
живљења и привређивања одвајају толико да под утицајем 
процеса глобализације појединац може да ради без обзира на 
место (државу) живљења у мултинационалној корпорацији 
или некој другој иностраној компанији online (тј. „на мрежи“ 
посредством савремених ИКТ). На тај начин слаби осећај 
припадништва заједници, а политика по Аристотелу као 
деловање ради општег добра бледи пред неолибералним 
капиталистичким вредностима, које прибављање материјалне 
добити истичу у први план. Као последицу тога имамо велики 
број савремених политичких партија које карактерише слаба 
идеологија и идентификација бирача са партијом, с обзиром да 
се чланови окупљају око ужих појединачних интереса. „Главна 
сврха постојања и рада таквих, строго интересних партија 
је згртање новца у приватне џепове и остваривање разних 
привилегија, укључујући и уживање у моћи, а далеко мање 
остваривање зацртаних идеолошких поставки. Данас већина 
странака, нарочито новооснованих и не следи неку идеологију 
и то и не крије, јер чланство то или не примећује или сматра 
нормалним“ (Симеуновић, 2009, 145-146).

Геополитика је прошла кроз шест фаза развоја према 
наводима Степића (Степић, 2019, 75-96). Тренутно смо у 
шестој фази њеног развоја. Прва фаза развоја геополитике 
обухвата време од краја 19. века до Другог светског рата, 
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подразумева прва сазнања „опросторења политичког“ и 
„политизовања просторног“. Друга фаза развоја уследила 
је током Другог светског рата. Овде убрајамо два приступа: 
идеалистички (традиционалистички) и реалистички. Трећа 
фаза развоја геополитике уследила је након пада Берлинског 
зида, карактерише је геополитика која је била под утицајем 
међународно-политичких трендова. Према Степићу ову 
фазу је обележио: „неоимперијализам и неосовјетизам, 
покушај „заустављања точка историје“ и ревизије светског 
поретка, „малигни утицај“ у постсовјетском, блискоисточном 
источноевропском, балканском простору“ (Степић, 2019, 85). 
Потом су уследиле четврта, ренесансна фаза развоја када 
геополитика постаје мултидисциплинарна и пета фаза развоја 
геополитике, која је уследила током прве две деценије 21. века. 
„Исламски свет почетком 21. века суочава се са синдромом 
„тесне коже“, тј. представља глобалног демографско-просторно-
економског „џина“, а истовремено – геополитичког „патуљка“ 
(Степић, 2017б, 65). Током пете фазе развоја геополитике 
дешавају се значајне промене. „Геополитичка формула стварања 
територија на етничкој, верској и језичкој сродности доводи 
до померања њихове геополитичке позиције ка нечему што 
би се могло назвати обр ну та гло ба ли за ци ја“ (Алам, 2012, 
53). Даље, ову фазу карактерише преобликовање света услед 
мултиполаризације јачањем евроазијског континенталног дела 
света са ојачаном Русијом и Кином. Као што примећује Степић: 
„Геополитичка матрица се неповратно променила“ (Степић, 
2017б, 62) и ушли смо у шесту фазу развоја геополитике 
која се одвија упоредо са мултиполаризацијом света, што 
изискује јачање могућности геополитике да одговори актуелним 
изазовима и дубље проникне у геопросторну природу и будуће 
геополитичке концепције светских сила. 

ИСТОРИЈСКА ТРАНСФОРМАЦИЈА  
– ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

Процес глобализације је несумњиво довео до промена 
историјских размера. Постоје различита мишљења о поменутом 
процесу и њеним ефектима. Тако је неки аутори виде као 
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„реколонизацију у новом руху“ (Neeraj, 2001, 6-7), други 
указују на све већу „доминацију глобалних транснационалних 
корпорација и финансијских тржишта над националним 
економијама“ (Сорос, 2003, 13) и „у политици губитак степена 
локалне контроле, а у култури губитак достигнућа колективитета“ 
(Mittelman, 2000, 6). 

„Глобализација је општи светски процес који тежи 
афирмацији универзалних вредности“ (Robertson, 1992, 
18). Почива на принципима „поштовања људских права и 
модернизоване комуникације, док одбацује ропство и осуђује 
геноцид“ (Robertson, 1992, 115). Међутим то је противречан 
процес, који производи како позитивне ефекте (либерализација 
кретања капитала, роба и услуга, међународна мобилност радне 
снаге, технолошки напредак, раст продуктивности и др.) тако 
и негативне ефекте. Ранији проблеми као што су сиромаштво 
и миграције попримили су глобални карактер, док су поједине 
криминалне активности добиле глобалне размере (Selley, 2003), 
као што су сајбертероризам (Luknar, 2020а), сајберкриминал 
(Luknar, 2020b) и др. Такође се као негативни ефекти истичу 
„глобално уништавање животне средине, експанзивно освајање 
мање развијених нација западним социо-културним моделима и 
све јачи социо-економски притисци да се прилагоди компетицији 
на светском нивоу“ (Hengsbach, 1997, 182-195). Упркос 
прокламованим глобалним принципима и повезивању света 
у глобалну целину од које би сви требало да имају користи, 
чињеница је да је„свет подељен на потлачене и тлачитеље“ 
(Милошевић, 2020, 119). Отуда се намеће питање: шта би 
требало да буду универзалне вредности, да ли су оне одређене 
искључиво према Западном моделу стандардизованих вредности, 
или треба да се избегне униформност укључивањем доприноса 
и вредности и из других цивилизација. Управо зато Робертсон 
излаже идеју о “минималном моделу глобализације” који не 
претпоставља унификацију и не искључује диверзификацију, 
већ треба да омогући инкорпорирање највреднијих достигнућа 
које долазе од различитих цивилизација у један универзални 
систем вредности како би се успоставио принцип хармонизације 
различитих култура (Robertson, 1992, 100).
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ПЛАНЕТАРНИ СУДАР НЕОЛИБЕРАЛНИХ  
И ТРАДИЦИОНАЛИСТИЧКИХ СНАГА

„Криза традиционалних политичких идеја у целој Европи, 
које су се показале немоћне да зауставе победничко ширење 
„неолиберализма“ може се превазићи само импулсима који ће 
доћи из културне сфере“ (Којен, 2017, 179). Култура је значајна 
одредница нације. Она знатно уобличава мишљење појединца. 
Антрополошка претпоставка западноевропских демократских 
држава у знатној мери се разликује од источноевропских. Као 
што примећује Аврамовић: „Нововековне западноевропске 
демократије рачунају на особине личности које развијају 
оријентацију на богаћење, на егоизам и моћ. Његов пласман 
на тржишту зависи од његових способности, а демократија 
треба да му омогући фер борбу за успех и власт. Личност у 
овим демократским државама рачуна на помоћ заједнице у 
регулисању услова живота, а самим тим и на имплицитно 
моделовање особина личности“ (Аврамовић, 2017, 157). 
Нагласак је на економској димензији и стицању добити 
(профита). „Људско биће се своди на материјални аспект 
постојања. Слобода се на првоме месту схвата као слобода у 
власништву и у стицању... Изгубило се из вида да су духовне 
врлине највиша тачка у хијерархији вредности“ (Којчић, 
2017, 40). Док „у источноевропским-словенским друштвима 
– личност је више у додиру са колективном историјом народа 
него са новим системима власти. Она је оријентисана на 
духовне и стваралачке вредности, а мање на материјални 
успех. Православна хришћанска традиција улагала је највише 
у емоционалне карактеристике личности.“ (Аврамовић, 2017, 
157-158). 

Адам Веб (Webb, 2006) тумачи савремени планетарни 
судар између неолибералних и традиционалистичких снага. Он 
показује забринутост и доводи у питање снагу традиционално 
оријентисаних појединачних отпора насупрот уобличења 
јасне, глобалне идеологије. Доминантне друштвене групације 
у САД-у и ЕУ заступају неолибералну идеологију слободног 
тржишта, технократске управе и моралног релативизма. 
Традиционалистичке снаге (хришћански традиционалисти, 
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исламисти, леви и десни популисти, руски, кинески или хинду 
националисти и др.) делују појединачно пружајући отпор. Веб 
исказује бојазан да ће наступити „тамна ноћ”, односно крај 
историје уколико нестане културни плурализам, што је сасвим 
извесно без постојања јасне глобалне алтернативе. Култура у 
савременом друштву је значајним делом препозната као „оно 
чиме се људи боре, око чега се боре, као и тло на коме се боре” 
(Чејни, 2003, 82). 

На светској сцени се „па ра лел но од ви ја ју два про це са 
раз во ја – на јед ној стра ни је раз вој (ма те ри јал не) ци ви ли за ци је, 
а на дру гој раз ви так (ду хов ног) вар вар ства, де гра да ци је и при-
ми ти ви зма. То је упра во до бра сли ка целе ТНКК, али и це лог 
мо дер ног капитали стич ког си сте ма ко ји по чи ва на на си љу, 
ла жи, по хле пи“ (Антонић, 2013, 285). Све већа нестабилност 
и потреба за решавањем питања културних и идеолошких 
баријера доводи до „оживљавања национализма“ (Delbourgo, 
2019, 26). 

Национални идентитет се формира у процесу 
социјализације, усвајањем матерњег језика и културе, али и 
кроз образовање. На формирање става о сопственој нацији утиче 
социјално окружење (породица, вршњаци, школа, савремене 
информационе и комуникационе технологије, глобалне 
друштвене мреже и средства масовних комуникација, верске 
установе, политичке организације, итд.). У литератури се помињу 
основни типови националног идентитета: ет нич ки и гра ђан-
ски тип. „Према грађанском моделу разумевања националног 
идентитета, нација је политичка заједница установљена на 
либералном принципу јед на на ци ја - јед на др жа ва. Овде се 
нација изједначава са државом, а припадност нацији, као 
свест о заједништву или осећању јединства које имају њени 
припадници, поистовећује са припадношћу одређене државе“ 
(Базић, 2011, 339). Са чиме се поистовећују припадници глобалне 
елите који себе сматрају грађанима света? 

Процес глобализације изнедрио је нову елиту, глобалну 
која је конкурентна националној елити и која настоји да го-
спо да ри  над вред но сти ма (Антонић, 2013, 283) одбацујући и 
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недозвољавајући егзистенцију другачијег на такав начин где: 
„ко ло ни за тор сво ју доми на ци ју оправ да ва же љом да се ко ло-
ни зо ва ни уз диг не до ступ ња ци ви ли зо ва но сти и мо рал но сти 
ко ло ни за то ра. Али, у то ме не ма успе ха због су штин ског де фек-
та ко ло ни зо ваног – пр вен стве но због „со ци о ло шке чи ње ни це 
ко ја је доби ла ста тус би о ло шке, или још бо ље, ме та фи зич ке”. 
Оту да „ко ло ни јал ни од нос из ме ђу ко ло ни зо ва ног и ко ло ни за-
то ра (...)по ста је ко нач на ка те го ри ја. Она је то што је сте, за то 
што су они то што је су, те се ни је дан ни ти дру ги ни ка да не ће 
про ме ни ти” (Антонић, 2011, 72). 

Различити облици капитала у капиталистичком друштву 
су неједнако распоређени. Културни капитал обликује одлуке 
и понашање како на појединачном, тако и на колективном 
нивоу и доприноси системској репродукцији неједнаких 
шанси за успех и постигнуће. Јер, појединац током примарне 
социјализације стиче елементе легитимне културе, а потом кроз 
образовни систем усваја стратегије и праксе које га обликују 
и оспособљавају за доношење избора и да оствари своју 
намеру. Поред усвајања културних елемената, током времена 
се дешава и политичка социјализација која „се може разумети 
само у контексту политичке културе која се преноси с једне 
генерације на другу и трансформише у складу са променом 
социјално-политичких услова, а у одређеним историјским 
ситуацијама долази и до стварања нове политичке културе“ 
(Базић, 2011, 340). Политичка социјализација је процес који 
траје током читавог живота, различитим интензитетом. 
Поменути процес подразумева како процесе свесног тако 
и несвесног преношења, мењања или усвајања политичких 
ставова, норми, вредности које индивидуа усваја након 
одређеног времена као властити начин мишљења. То се постиже 
кроз интеракцију, сложену мрежу међусобних односа, али и 
суптилнијим механизмима као што су колективно памћење 
и култура сећања. Колективна прошлост је као никада раније 
пред изазовима у глобализованом друштву. Постојећа ситуација 
ствара тензије код припадника националне елите и било кога 
ко се позива на традиционалне одреднице као што су: култура, 
нација, религија које се одбацују као назадне у толикој мери да 
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им се додаје негативна политичка конотација, док се истинска 
прошлост потискује под притисцима и исписује нова која је 
у складу са глобалним вредностима. 

О ВАЖНОСТИ ОЧУВАЊА КОЛЕКТИВНЕ 
ПРОШЛОСТИ

Савремени глобални свет чине различите културе и дуга 
историјска свест. Историја подразумева кретање кроз простор 
и време (напред-назад) широм света да бисмо схватили значај 
научне прошлости за садашњост, као и утицај садашњости на 
начин на који доживљавамо прошлост. Делбоурго (Delbourgo, 
2019, 1-27) се залаже за нови глобални приступ историјској науци 
који је усредсређен на питања геополитике, историјске свести 
и културног идентитета. Он тврди да историја као наука може 
и треба да понуди дубоко разумевање глобалне садашњости 
и омогући разумевање начина на који су историјски наративи 
укључени и утичу на геополитичке одлуке о томе где треба 
усмерити аналитичку пажњу, а где не. Међутим, историја као 
наука тежи да буде заснована на чињеницама, док прошлост 
подразумева два нивоа (чињенице и интерпретацију) те може 
послужити као оруђе. Отуда је неопходан савестан приступ за 
очување историјског наслеђа.

Да ли историју треба тражити у великим догађајима и 
биткама који су обележили прошлост човечанства, „или се 
истинско историјско кретање одвија у променама свести народа“ 
(Бечејски & Зарковић, 2018, 54)? Категорије „друкчости“ и 
„сопства“ сукобљавају се не само у актуализованом свету 
приче и на спољашњем нивоу националних и верских разлика, 
већ и на много сложенијем, унутрашњем – у проблематичном 
(нестабилном, мултипликованом) (Ryan 1999, 130). Приказивање 
прошлих догађаја може послужити као инструмент геополитике. 
Опште је познато „да је конструисање могућих исхода, бољих 
или горих од оних који су нам се догодили, саставни део нашег 
свакодневног живота“ (Милосављевић Милић, 2016, 39).

Прошлост није статична, непроменљива. Употреба 
прошлости, односно како се сећамо, чега и колико се сећамо 
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знатно зависи од приоритетних политичких вредности. Отуда 
Олик види прошлост као „огледало политичке културе“ (Olick, 
1999). Колективна прошлост може послужити као средство 
владања ради учвршћивања ауторитета и да би се пружио 
социјални смисао. 

Потреба људског бића за идентификацијом (поисто- 
већивањем) са различитим колективитетима је у бити људске 
природе. Јер човек је свесно биће, које своје друштвено општење 
заснива на свесности о континуитету сопственог постојања 
у односу према другоме/другима. Дакле, сваки појединац у 
контексту доминантне културе, али и у пољу културе сећања, 
националног идентитета и етницитета гради сопство, односно 
властито „ја“. Када говоримо о самовиђењу индивидуа и група, 
прошлост има важну улогу. Унутар културе сећања се поједине 
слике прошлости редукују, раздвајају се важна дешавања од 
неважних. На тај начин се формирају и одржавају идентитети 
нових генерација. Отуда је веома значајно разумети важност 
коју колективна прошлост има. Јер се њоме не исказују само 
догађаји који су се десили у прошлости, већ она значајно 
обликују свакодневицу пружајући сваком појединцу понаособ 
разумевање света, што даље индиректно утиче на будуће 
погледе појединца. Интерпретација прошлости у себи садржи 
емотивну основу која произилази из поређења садашњег и 
прошлог стања, може да послужи и као подстицај за негативна 
осећања (не)задовољства, анимозитета и непријатељства, али 
исто тако може да обликује садашњицу и усмерава грађење 
пожељне визије будућег стања. 

ОЧУВАЊЕ ПРОШЛОСТИ КАО ИЗАЗОВ

Геополитичко промишљање се може разумети узимајући 
у обзир појмове идентитет, култура, нација који представљају 
значајне смернице разједињавања/усаглашавања геополитичког 
промишљања према другима (осталима). Постоје различити 
нивои идентификације: лични идентитет и групни (колективни) 
идентитет. Кабрал је указао на следеће елементе који могу 
послужити за боље разумевање појма идентитета појединца и 
групе: 1. биосоциолошка основа идентитета која је независна 
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од воље појединца или групе, а која добија своје значење 
једино ако се изражава у релацији са другима; 2. разумевање 
идентитета као продукта односа (релације) према другоме 
(другима); 3. променљивост, с обзиром да су биолошке и 
социолошке чињенице током времена мењају; и 4. релативност 
у односу на контекст и/или друге идентитете (Кабрал према: 
Стојковић, 1999). 

Неолиберална идеологија тежи да изгради нову форму 
идентитета и културе, глобалну. „Иден ти тет ком пра дор ске бур-
жо а зи је ве зан је првенстве но за транснационалне структу ре. 
Ње ни при пад ни ци су за јед ни ца са дру гим чла но ви ма ТНКК 
ко ји за у зи ма ју слич но ме сто у гло бал ној мре жи мо ћи (тј. ужи-
ва ју исти тип си стем ске рен те), или са чла но ви ма кла се свог 
со ци јал ног афи ни те та, а не са чланови ма дру гих кла са из соп-
стве ног дру штва“ (Антонић, 2013, 288). На тај начин настаје 
тензија између оних који се идентификују са глобалном елитом 
и оних који се идентификују са члановима сопственог друштва. 
Док се поменуте тензије преламају на све сфере друштвеног 
постојања. 

Кара-Мурза је писао да се историја састоји из непрестаних 
стварања и разградњи народа (некада под истим, а некад под 
новим именом), који нису природно (спонтано) настали, већ 
су конструкције одређене групе људи. Као што он наводи реч 
је о глобалном феномену који се примењује нарочито код 
„непослушних“ народа, углавном на (полу)периферији светског 
капиталистичког система с циљем да се оствари „политичко, 
идеолошко и морално разоружање већине, и њено претварање 
у пасивно-ненаоружан објекат туђе воље” (Кара-Мурза, 2007, 
445). То се постиже помоћу неколико различитих метода као што 
су: системско подривање непрестаним набијањем комплекса 
кривице покретањем тема из прошлости којима се подрива 
национално самопоуздање, различите пропагандне технике 
хистерије и наношења културне трауме помоћу медија масовног 
и јавног комуницирања. Захваљујући развијеним механизмима 
манипулације који слабе основне поставке културе једног 
народа, људи самоиницијативно након одређеног времена су 
спремни да изгласају нове господаре (Кара-Мурза, 2011). 
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Прошлост, односно њена одређена интерпретација 
значајно може да послужи као оруђе за писање нових 
страница за формирање или редизајнирање нових будућих 
генерација (народа). Зато је од велике важности објективно 
очување прошлости једног народа, како би се он сачувао од 
деконструкције. 

Манипулација свешћу се обавља посредством медија, 
мењањем колективне прошлости и истине, искривљеним 
приказивањем прошлих догађаја, променом вредносног система 
и др. Дакле, прошлост је један од значајних инструмената 
који може послужити за манипулацију. На делу је нова форма 
ратовања, која се односи на психолошку (духовну) димензију 
и искључује физичко насиље. Јер, првобитни свет политике се 
зачео у античко време, када је слобода човекове воље да начини 
избор непомућеним разумом представљала једну од основних 
вредности. Човек је живећи у заједници унутар polisa постао 
свестан значаја коју има разборитост (phronesis), односно оно 
што Хабермас појашњава као „мудро разумевање ситуације“ 
(Хабермас у: Симеуновић, 2009, 45). Управо таква мудрост 
нам је потребна у савремено доба.

Анализа српског националног идентитета, готово је 
немогућа без православља, које је фундаментална вредност која 
„конституише националну свест српског народа“ (Богдановић, 
1991, 3). Историјско наслеђе и митови којима се успостављао 
идентитет представљају важан начин одржавања самосвести 
у условима претње од глобалне униформности. Рикер (Рикер, 
2004, 121) указује да се колективни идентитет конструише 
и кроз наративни идентитет. Што потврђује и Милошевић 
када наводи: „Читање тих истих српских народних песама 
подстакло је чувеног немачког писца Хердера на закључке о 
великој вредности народне културе и народног духа који је у 
њима садржан и изазвало одушевљење великог Гетеа и славне 
браће Грим. То одушевљење пренело се и на сав културни свет 
и за Србе и српску ствар придобило европско јавно мњење“ 
(Милошевић, 2019, 220). Српски национални идентитет се 
конструисао кроз нарацију о Косовском боју који је један је од 
најзначајнијих историјских елемената српске нације.



156

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

ЗАКЉУЧАК

Савремено доба карактерише криза: здравствена, 
економска, енергетска и културолошка. Глобалне елите на многе 
начине настоје да учврсте своје позиције: власништвом над 
ограниченим ресурсима, понудом кредита којима се поједине 
државе па и читави региони стављају под дужничко ропство, 
финансирањем одговарајућих политичких опција и другим 
добро познатим техникама. Међутим, глобалне елите се служе 
и техникама манипулације свешћу, културолошким ратом 
и демонтажом читавих народа. У поменутим условима је 
освртање на појмове идентитет, култура и нација неизбежно, 
док је интерпретација прошлости од круцијалне важности у 
мери која се тиче опстанка појединих народа.

Историја као наука настоји да буде егзактна, међутим 
колективна прошлост није усмерена на тражење истине. Она 
служи да учврсти идентитете различитих нивоа идентификације; 
почев од личног (микро нивоа), преко мезо (културни, 
национални, етнички и др.), па све до макро наднационалног, 
цивилизацијског нивоа идентификације. Очување колективне 
прошлости једног народа под притисцима глобализације, 
неолибералне идеологије и њених прокламованих вредности 
представља изазов. Сваки члан друштва у контексту доминантне 
културе, али и у пољу културе сећања, националног идентитета 
и етницитета гради сопство, односно властито „ја“. То његово 
сопство и осећај припадности му даје значење у релацији 
са осталима/другима. Међутим, идентитет је променљив у 
односу на контекст. Иако слика колективне прошлости готово 
никада није лишена било посредног било непосредног утицаја 
интереса владајућих група, потреба за континуитетом и напори 
за очувањем појединих народа указују на нужну опрезност у 
интерпретацији сопствене колективне прошлости. Сасвим је 
разумљиво појмити прошлост као оруђе геополитике, с обзиром 
да је колективна прошлост везана за властити историјски облик 
једног народа унутар једног времена, односно динамичког 
оквира коришћења прошлости. 
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PAST ASINSTRUMENT OF GEOPOLITICS

Summary

It is well known that: “History is written by the 
victors”. World systems analysis and contemporary 
political geography creates space-time matrix based 
on the hierarchy of the capitalist world economy 
of core and periphery in economic and hegemonic 
cycles. The article provides an analysis of the current 
situation from the aspect of globalization, which 
allows us to understand the importance of the past 
for the existing world, the present’s impact on how 
we perceive the past and where to focus analytical 
attention (and where not) to grasp global present.
Besides review of the current crisis, the development 
of geopolitics and the importance of globalization 
that has historically transformed the world, the article 
examine a planetary clash of neoliberal ideology 
and traditionalist forces that encourages challenges 
for preserve the past of individual peoples.Hence, 
the paper suggests the importance of culture, nation 
and identity in contemporary globalized world, 
while at the same time pointing out the need for the 
necessary caution during interpretation of the past. 
The topic was conceptualizedthrough content analysis 
method. The purpose of the paper is to encourage 
rethinkingof the past as geopolitics instrument and 
stimulate debate on the subject. 
Keywords: geopolitics,globalization, past, culture



158

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

ЛИТЕРАТУРА

Аврамовић, Зоран (2017). „Демократија отворено друштво - 
данас и сутра“. У: Д. Станић (ур.), Савремени човек и савремени 
свет 3 (145-162), Нови Сад, Библиотека Матице Српске.
Алам Халед Фуад (2012). Глобални ислам, Београд, Службени 
гласник.
Антонић, С. (2011). Ви ши јев ска Ср би ја. Бе о град: Чи го ја штам па.
Антонић, С. (2013). Пинк транзиција у Србији - шест теза за 
разумевање наших културних прилика, Култура, бр.140, стр. 
272-292. DOI 10.5937/kultura1340272A
Базић, Јован (2011). Национални идентитет у процесу политичке 
социјализације, Српска политичка мисао, вол. 34, бр. 4, стр. 
335-354.
Бечејски, М.М. & Зарковић, С.В. (2018) Како је Милош убио 
Мурата. Наративни идентитет у причи „Косово 1389“ Нелета 
Карајлића, Баштина, св. 45, 43-59. 
Богдановић, Димитрије (1991). Православна духовност у 
искушењима нашег доба, Градина, бр 10–11, стр. 38–49.
Дугин, Александар (2004). Основи геополитике, књига 1, 
Геополитичка будућност Русије, Зрењанин, Екопрес.
Кара-Мурза, Сергеј Георгијевић (2011). Манипулација свешћу, 
Београд, Дерета. 
Кара-Мурза, Сергеј Георгијевић (2007). Демонтажа народа, 
Београд: Делфи. 
Кастелс, М. (2000). Информацијско доба: економија, друштво 
и култура. Књ. 1, Успон умреженог друштва. Загреб, Голден 
маркетинг.
Килибарда, З. &Мијалковски, М. (2006). Геополитика и 
тероризам, Београд: Научна књига и Академија за дипломатију 
и безбедност. 
Кнежевић, М. (2013): Призма геополитике, Институт за 
политичке студије, Београд



159

ПРОШЛОСТ КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕИвана Лукнар

Којен, Леон (2017). „Смисао националне културе данас“. У: 
Д.Станић (ур.), Савремени човек и савремени свет 3 (167-181), 
Нови Сад, Библиотека Матице Српске.
Којчић, Драгољуб (2017). „Криза кризе“. У: Д. Станић (ур.), 
Савремени човек и савремени свет 3 (33-43), Нови Сад, 
Библиотека Матице Српске.
Милосављевић Милић Снежана (2016). Виртуелни наратив: 
Огледи из когнитивне наратологије. Ниш: Филозофски факултет; 
Сремски Карловци/Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана 
Стојановића.
Милошевић, Зоран (2011). Религија и национални идентитет- 
Од про зе ли ти зма до мо дер них со ци јал них технологија, Српска 
политичка мисао, број. 4, вол. 34, стр. 355-375.
Милошевић, Зоран (2019). Маркс и Енгелс о Словенима, 
Национални интерес, Вол. 36, Бр. 3, 215-229. 
Милошевић, Зоран (2020). Сто година Евроазијске интеграционе 
идеје, Политичка ревија 1, 113-133. 
Пророковић, Душан (2017). Геополитичке детерминанте 
спољнополитичког позиционирања Србије на почетку 21.века, 
Међународни проблеми, Вол. LXIX, бр. 4, стр. 401–422. 
Рикер, Пол (2004). Сопство као други, Београд: Филозофска 
библиотека Aletheia.
Симеуновић, Драган (2009). Увод у политичку теорију, Београд, 
Институт за политичке студије.
Симеуновић, Драган (2018). Феномен граница, Српска политичка 
мисао, вол. 61,бр. 3, 9-25. 
Сорос, Џ. (2003). О глобализацији, Београд, Самиздат Б92. 
Степић, М. (2017а). „Поимање простора и геополитичност 
савременог света“. У: Д. Станић (ур.), Савремени човек и 
савремени свет 3 (81-100), Нови Сад, Библиотека Матице 
Српске.
Степић, М. (2017б). Исламски Heartland, Српска политичка 
мисао, бр. 1, vol. 55. стр. 57-80.



160

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

Степић, М. (2019). Геополитика од географске и политиколошке 
дисциплине до самосталне науке, Српска политичка мисао, 
вол. 63, бр. 1, 75-96.
Стојковић, Бранимир (1999). „Идентитет као детерминанта 
културних права“. У: Културна права, Београд, Београдски 
центар за људска права.
Хабермас, Јирген „Од класичног учења о политици до израстања 
модерне политичке теорије“. У: Драган Симеуновић(2009). Увод 
у политичку теорију, Београд, Институт за политичке студије
Хантингтон, Семјуел (2000). Сукоб цивилизације и нови светски 
поредак. Подгорица: Цид.
Чејни, Дејвид (2003). Животни стилови, Београд: Clio.
Delbourgo, James (2019). The knowing world: A new global history 
of science, History of Science, 1-27. 
Hantington, P. Samuel (1993). The Clash of Civilizations? Foreign 
Affairs, Council on Foreign Relations, Inc., New York, vol. 72, 
No. 3, 22-49.
Hengsbach, F. (1997). Ein neuer Gesellschaftsvertrag in Zeiten der 
Globalisierung. In: Fricke, W. (Ed.), Jahrbuch Arbeit und Technik 
(182–195), Dietz, Bonn. 
Luknar, I. (2020a). Cyber Terrorism Threat and the Pandemic. 
In:Cane T. Mojanoski (Ed. in chief), The Euro-Atlantic values in 
the Balkan countries, Vol. 3 (p. 29-38). Bitola: University “St. 
Kliment Ohridski”, Skopje, Faculty of Security.
Luknar, I. (2020b). Cybercrime – Emerging Issue. In: S. Jaćimovski 
(ed.), Archibald Reiss Days.Vol. 10. International scientific conference 
(pp. 621-628). Beograd, Kriminalističko-policijski univerzitet.
Mittelman, H. J. (2000). The Globalization Syndrome: Transformation 
and Resistance, Princeton University Press.
Olick, J.K. (1999). Collective Memory:Two Cultures, Sociological 
TheoryVol. 17, No. 3, 333-349.
Onuf, Nicholas & Klink,F. Frank (1989). Anarchy, Authority, Rule, 
International Studies Quarterly, Vol. 33, No. 2, 149-173.



161

ПРОШЛОСТ КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕИвана Лукнар

Robertson R. (1992). Globalization, Social Theory and Global 
Culture, London, SAGE.
Ryan Marie-Laure (1999). „Cyberage Narratology: Computers, 
Metaphor, and Narrative“. In: David Herman (ed). Narratologies: 
New Perspectives on Narrative Analysis. Columbus, Ohio State 
University Press.
Selley, L. (2003). Organized Crime, Terrorism and Cybercrime. 
In:Alan Bryden, Philipp Fluri (eds.) Security Sector Reform: 
Institutions, Society and Good Governance (303-312). Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
Webb, К. А. (2006). Beyond the Global Culture War. New York: 
Routledge.





163

УДК 341.217.04(4-672EU):94(477)

Владимир Романович Марченко*

Кијев, Украјина

ЈЕДИНСТВО ЕВРОПСКОГ 
ПАРЛАМЕНТА И УКРАЈИНСКОГ 

НЕОНАЦИЗМА У РЕВИЗИЈИ 
ИСТОРИЈСКОГ ПАМЋEЊА 

НАРОДА

Сажетак

Став Европског парламента доприноси не само 
фалсификовању историје, не само легализацији 
и величању нацизма, фашизма и њихових 
нових манифестација, већ уништава и саму 
познату нам Европу, њен културни, историјски 
и цивилизацијски интегритет. Лукавство и 
подлост посланика који редовно гласају за 
антируске и антисовјетске резолуције опасна 
је јер, скривајући се иза европских вредности, 
монополизујући своје право да осуђују друге 
због непоштовања ових европских вредности, 
сами крше међународне законе, пре свега, одлуке 
Нирнбершког међународног војног суда (НМВС), 
Међународни пакт о грађанским и политичким 
правима (16.12.1966), Конвенцију о спречавању 
и кажњавању геноцида (9.12.1948), Међународну 
конвенцију о елиминацији свих облика расне 

* Први заменик председника Прогресивне социјалистичке партије Украјине (ПСПУ), 
народни посланик Украјине I, II и III сазива, члан Уставне комисије Врховног савета Украјине 
I и II сазива, шеф фракције ПСПУ у парламенту Украјине.
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дискриминације (04.01.1968) и сопствену 
Европску конвенцију за заштиту људских права 
и основних слобода (22.11.1948).
Кључне речи: Европски парламент, Укрјина, 
украјински неонацизам, ревизија историјског 
памћења, Други светски рат

75. годишњица победе совјетског народа у Великом 
отаџбинском рату и пораза земаља европске осовине предвођене 
нацистичком Немачком од стране антихитлеровске коалиције, 
поново је оживела непомирљиву конфронтацију бивших 
колаборациониста против победника, и пре свега против Русије 
као правног наследника СССР-а.

Преправљајући и фалсификујући историју, бивши 
нацистички саучесници бесрамно вулгаризују главну 
земљу која је победила нацисте – СССР. Вулгаризују њену 
суштину, скрнаве њену идеологију, понижавају велики подвиг 
наших очева и дедова. Вређају и моја осећања, газе моје 
право сећање на мог деду, црвеноармејца Шевченка Павла 
Максимовича, који је прошао цео рат. Они вређају сећање на 
27 милиона совјетских грађана који су страдали у борби за 
ослобођење и наше Отаџбине, СССР-а, и моје мале Отаџбине, 
Украјинске ССР, и целог света од смеђе куге немачког нацизма 
и европског фашизма.

Прогон СССР-а прерастао је у русофобију и прогон 
Русије. Нажалост, на моје дубоко жаљење, у овој информативној, 
неморалној неонацистичкој агресији учествује и моја земља, 
данашња Украјина, земља оснивач СССР-а, земља, која је 
претрпела велике губитке током нацистичке окупације и 
народ, који се заједно са другим народима СССР-а храбро, 
достојанствено и херојски борио против Хитлерових нациста 
и њихових саучесника у редовима Црвене армије, совјетских 
партизана, у подземљу и на радном фронту.
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Став Европског парламента доприноси не само 
фалсификовању историје, не само легализацији и величању 
нацизма, фашизма и њихових нових манифестација, већ 
уништава и саму познату нам Европу, њен културни, 
историјски и цивилизацијски интегритет. Лукавство и подлост 
посланика који редовно гласају за антируске и антисовјетске 
резолуције опасна је јер, скривајући се иза европских вредности, 
монополизујући своје право да осуђују друге због непоштовања 
ових европских вредности, сами крше међународне законе, 
пре свега, одлуке Нирнбершког међународног војног суда 
(НМВС), Међународни пакт о грађанским и политичким 
правима (16.12.1966), Конвенцију о спречавању и кажњавању 
геноцида (9.12.1948), Међународну конвенцију о елиминацији 
свих облика расне дискриминације (04.01.1968) и сопствену 
Европску конвенцију за заштиту људских права и основних 
слобода (22.11.1948).

Узмите Резолуцију Европског парламента „О важности 
европског памћења за будућност Европе“ од 19. септембра 
2019. Ова скандалозна резолуција постала је логичан наставак 
истих неморалних и ревизионистичких резолуција као што 
су Резолуција од 12.05.2005. „на 60-то годишњицу завршетка 
Другог светског рата у Европи 8. маја 1945. године“, Резолуција 
Парламентарне скупштине Савета Европе „О потреби за 
међународном осудом злочина тоталитарних комунистичких 
режима“ од 26.01, 2006, Париска декларација „О европској 
свести и комунизму” од 3.07.2008, Декларација „О проглашењу 
23. августа Европским даном сећања на жртве стаљинизма 
и нацизма” од 3.09.2008, Резолуција „О европској свести и 
тоталитаризам“ од 23.07. 2008. и др. Посланици схватају 
да „парламент не може да доноси законе о прошлости“ (из 
Резолуције Европског парламента од 2.3.2009. „О европској 
савести и тоталитаризму.“). Али ово није само тренутна оцена 
прошлости, већ стварање одређене стратешке линије испуњене 
суровом, непомирљивом идеологијом. Ово је несумњиво 
селективан и ничим поткријепљен прогон СССР-а, заснован на 
циничним етикетама. Постоји нека врста европског путовања 
у прошлост. Поход је агресиван, чак хистерично агресиван по 
форми и веома опасан по својим последицама.
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Идеолошка платформа прошлости, која је довела до 
Другог светског рата, видљива је и у садашњој европској 
консолидацији. То је било уобичајено за земље европске 
осовине које су објавиле рат СССР-у 22. јуна 1941. Немачка је 
напала СССР, истог дана Румунија и Италија су објавиле рат 
Совјетском Савезу, 26. јуна СССР је објавио рат Финској, 27. 
јуна Мађарској. Године 1941, 23. јула Словачка и Хрватска, а 
потом и Шпанија стварају добровољачке дивизије, Белгија – 
две добровољачку легију, Холандија – добровољачку легију, 
Данска – добровољачку легију, Норвешка – добровољачку легију. 
И то све под слоганом „заједничке европске кампање против 
бољшевизма“. Односно, наведене земље су биле агресори на 
СССР заједно са нацистима. Стога су корени садашње европске 
консолидације у њиховој прошлој нацистичкој консолидацији.

Према оценама експерата, против наше Отаџбине 
СССР-а у трупама Вермахта борило се око 2 милиона људи 
из земаља Осовине. Ова армада је са оружјем у руци упала на 
нашу територију и заједно са нацистима убијала, мучена глађу и 
хладноћом и зверствима над нашим цивилним становништвом. 
Ове трупе су биле организоване у 59 дивизија и 63 бригаде. По 
бројкама: Румунија – 600 000, Финска – 530 000, Француска 
– 200 000, Холандија – 100 000 (Николај Воронин „Волжскаја 
правда“ 12.09.2019.). Поред тога: Италија - 235 000, Мађарска 
- 250 000. Словачка, Хрватска, Шпанија – по десетине хиљада 
свака. И ово није само жива сила – то су милитаризоване 
формације са сопственим оружјем, хијерархијом подређености. 
Било је добровољаца из Португала, Шведске, Белгије. То је 
допринос тадашњих европских држава спровођењу Хитлеровог 
плана „Барбароса”. И ово није спекулација о значају пакта 
Молотов-Рибентроп. То су конкретне чињенице објаве рата 
нама, преласка границе СССР-а што је у Нирнбергу признато 
као злочин. То су била убиства цивила, не само црвеноармејаца, 
партизана и подземних бораца – свих који су бранили нашу 
земљу од агресора и окупатора, како из Немачке, тако и из 
других европских земаља.

Овде бих желео да вам скренем пажњу на морално-
политички аспект који је у основи свих ових актуелних 
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резолуција Европског парламента. Огромна већина од два 
милиона Европљана учесника у нападу на СССР у нашој 
земљи је убијена. И данас родбина и пријатељи ових војника 
који су пали на нашу земљу постављају питање: „Шта је било 
са мојим дедом, оче?“ А њему одговор: „Убијен на територији 
СССР-а током Другог светског рата“. Следеће питање: „Зашто 
је отишао у другу земљу са оружјем у рукама и пуцао на народ 
друге земље?“ Не постоји разумљив одговор. Ако кажемо да 
је био заједно са Хитлером, заједно са њим напао СССР, било 
би и нејасно и токсично. 

На питање: „Да ли је то био праведан рат хитлеровске 
европске коалиције?“ – одговор је дао Суд народа у Нирнбергу 
Пресудом Међународног војног суда. Али онда треба копати 
и носити терет одговорности цео живот. Одлука Народног 
суда је коначна и не може се мијењати. Али не желим да будем 
одговоран за истину историје, за размере злочина без преседана 
у свету. Треба да смислите изговор да се оправдате и да ово 
оправдање озваничите неком јавном исправом. Да, и скините 
кривицу са себе, пребаците је на победнике над нацизмом 
и фашизмом у СССР-у. Тако су смислили „кампању против 
бољшевизма“, одговорност за покретање рата додељена је 
два тоталитарна режима – нацистичком и комунистичком. 
Одлучено је да се све ово формализује одлукама Европског 
парламента и других европских структура. Затим, под слоганом 
декомунизације, рушити споменике совјетским војницима-
ослободиоцима широм Европе. Ово је повратак нацизму, 
фашизму. Ово је освета побеђених над победницима. За сада 
у Европи. Опасна освета.

Како је Народни суд оценио њихове поступке у 
Нирнбергу? Цитираћу чл. 6 Повеље: „Трибунал... има овлашћење 
да суди и казни особе које су, делујући у интересу земаља 
Европске осовине, појединачно или као чланови организације, 
починиле било који од следећих злочина. 

Следећа дела, или било која од њих, су злочини под 
јурисдикцијом Међународног суда и носе индивидуалну 
одговорност: 
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а) злочини против мира... 
б) ратни злочини... 
в) злочини против човечности... 
Вође, организатори, подстрекачи и саучесници који 

су учествовали у припреми или спровођењу општег плана 
или завере за извршење неког од наведених кривичних дела 
одговорни су за све радње које је било које лице предузело у 
циљу спровођења таквог плана.“1

Скрећем вам пажњу на две околности утврђене чл. 6 
Повеље. Судило се не само нацистима и њиховим вођама, већ 
и ратним злочинцима земаља европске осовине. И чињеница 
да су, не само „вође, организатори, подстрекачи и саучесници... 
одговорни за све радње које почини било које лице у циљу 
спровођења овог плана“.

И, коначно, заједничка политичка платформа ових 
злочинаца, који су започели рат против моје Отаџбине, јесте 
„заједничка европска кампања против бољшевизма”. У 
томе је цела поента. У својој књизи „Гвоздено срце” Гебелс 
је открио праву суштину агресија на СССР: „Ово није рат за 
престо и не за олтар; ово је рат за жито и хлеб, за обилну 
трпезу, за обилне доручке и вечере, рат за сировине, за гуму, 
за гвожђе, за руду...“.2

Пресуда Народног суда у складу са чл. 26. Повеље је 
коначна и не подлијеже ревизији. Донеле су га судије не само из 
СССР-а, већ и из Велике Британије, Француске и Сједињених 
Држава. Још петнаест земаља придружило се земљама 
победницама током суђења. Касније су Пресуду Међународног 
суда и Повељу усвојиле УН као норме међународног права.

Ову истину посланицима ЕП није тешко да сазнају. Само 
треба да прочитате материјале Међународног суда у Нирнбергу. 
Не желе. Лажна ствар о одговорности два „тоталитарна режима” 
– нацистичког и комунистичког – за покретање рата ће постати 
очигледна.

1 Нюрнбергский процесс: Сборник материалов. В 8 т. Т. VII. М.: 1997. С. 312-313.
2 Там же. С. 334-336.
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Још једном желим да нагласим: од стране Суда народа 
представници земаља европске „осовине“, заједно са Хитлеровом 
Немачком, били су признати злочинцима, а СССР – жртвом 
њиховог злочина. То је све. Али представници земаља-сарадница 
не желе ни сада ни у будућности да буду одговорни за 50 милиона 
људских жртава Другог светског рата, за невиђена разарања 
и страдања цивилног становништва. Желе да се оправдају, да 
се обеле, а да жртву - СССР поставе за саучесника у злочину. 
Желе да скину одговорност европских земаља-сарадника, 
злочинаца-агресора за све злочине Другог светског рата и да их 
положе на СССР. Лукаво и одвратно. Смислили су фалсификат 
о тоталитаризму у СССР-у и изједначили га са нацизмом. Зашто 
фалсификат? Мало касније.

Закључак: Хитлеризам је поражен, али су његови 
идеолошки и политички ставови и тежње остали код 
европосланика. Веома опасна консолидација Европљана, али 
овог пута против Русије.

ПОЛИТИЧКИ ФАЛСИФИКАТ – ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ 
ХИТЛЕРОВОГ (НАЦИСТИЧКОГ) ТОТАЛИТАРИЗМА 

И СТАЉИНИСТИЧКОГ (СОВЈЕТСКОГ) РЕЖИМА

Наводи о изједначавању Хитлеровог (нацистичког) и 
Стаљиновог (совјетског) тоталитаризма су категоричка политичка 
лаж. Цитираћу извод из Резолуције Европског парламента „О 
важности очувања историјског сећања за будућност Европе“ 
од 19.09.2019:

„Б. Обратите пажњу, да су пре 80 година, 23. августа 1939. 
године, комунистички Совјетски Савез и нацистичка Немачка 
потписали Пакт о ненападању познат као Пакт Молотов-
Рибентроп и његове тајне протоколе, поделивши Европу и 
територије независних држава између два тоталитарна режима 
и груписајући их у областима интересовања тако утрле пут за 
избијање Другог светског рата;

Ц. Док је директна последица пакта Молотов-Рибентроп, 
након којег је уследио совјетско-нацистички споразум о граници 
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и пријатељству од 28. септембра 1939, била инвазија Пољске 
прво од стране Хитлера, а две недеље касније од Стаљина, 
што је земљу лишио независности и постало трагедија без 
преседана за пољски народ, комунистички Совјетски Савез 
је 30. новембра 1939. године покренуо агресивни рат против 
Финске, а јуна 1940. окупирао и припојио делове Румуније – 
територије које никада нису враћене, и припојио независне 
републике Литванију, Летонију и Естонију;

Д. Док су након пораза нацистичког режима и завршетка 
Другог светског рата неке европске земље успеле да се поново 
изграде и започну процес помирења, дотле су друге европске 
земље остале под диктатуром – неке под директном совјетском 
окупацијом или утицајем – половину века и наставили да буду 
лишени слободе, суверенитета, достојанства, људских права 
и друштвено-економског развоја;

Е. Иако су злочини нацистичког режима оцењени 
и кажњени на Нирнбершком процесу, још увек постоји 
хитна потреба за подизањем свести, спровођењем моралних 
процена и спровођењем правних истрага о злочинима 
стаљинизма и других диктатура“.3

Почнимо са застрашујућим термином „окупација“, којим, 
попут нуклеарних набоја, политичари Европске уније и Украјине 
бомбардују „тоталитарну“ совјетску прошлост, укључујући пакт 
Молотов-Рибентроп. Које је истинско правно (и политичко) 
значење појма „окупација“? Окупација је (од латинског оccupatio 
– „заузимање, окупација“), као што знате, заузимање оружаним 
снагама државе, чија јој територија не припада, није праћена 
стицањем суверенитета над њом и спроводи се у одсуству 
воље државе, која има суверенитет над датом територијом, 
најчешће привремено. Концепт окупације је веома важан у 
међународном праву. Дефиниција је садржана у одлуци Друге 
хашке мировне конференције од 18.10.1907, а допуњена је 
протоколима ове одлуке 1949. и 1977. године. Правни статус 
заузете територије стране државе и цивила који на њему живе, 

3 Резолюция Европейского парламента от 19 сентября 2019 г. № 2019/2819 (RSP) «О 
важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» // URL: www.europarl.
eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html (дата обращения 21.05.2021).
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резултат је међудржавних војних акција како би се обезбедила 
њихова безбедност током администрације до момента закључења 
мировног уговора и коначног решавања правног државног 
статуса ових територија и локалног становништва. То је све. 
Посланици ЕП су дужни да познају ову норму.

Неоспорна правна превара је приписивање другачијег 
правног значења термину „окупација“. Субјект и објекат 
окупације могу бити државе, а не апстрактни систем власти, 
демократски, совјетски, социјалистички или комунистички. 
Отуда је тврдња да су након пораза нацистичког режима и 
завршетка Другог светског рата неке европске земље остале под 
директном совјетском окупацијом или утицајем – фалсификат. 
Сврсисходан, агресиван, политички фалсификат.

Иначе, на основу таквог фалсификата, садашње земље 
ЕУ могу се окарактерисати као земље под „диктатуром 
демократске окупације“. У овом случају могу оживети 
нацистички или неонацистички и неофашистички политички 
покрети, који ће се са оружјем у рукама борити за независност 
земаља које су сада чланице Европске уније и то чине (за разлику 
од Велике Британије) војним, терористичким средствима, како 
је то радила Организација украјинских неонациста (ОУН)-
Украјинска устаничка армија (УПА) у Украјини.

Изјава у Резолуцији Европског парламента о 
„совјетској окупацији“ изазива неонацизам и неофашизам 
у Европи. Корона вирус или најдубља економска криза могу 
постати не само подстицај за овај процес, већ и покренути 
Трећи светски рат поново на европском континенту.

РЕПУБЛИКЕ СССР-А СУ РАВНОПРАВНЕ, 
НЕЗАВИСНЕ И СУВЕРЕНЕ. БОРБА ОУН-УПА 

ЗА НЕЗАВИСНОСТ УКРАЈИНЕ ЈЕ ПОЛИТИЧКИ 
ФАЛСИФИКАТ

У материјалима Међународног војног суда у Нирнбергу 
нема тврдњи да је СССР тоталитарна, диктаторска држава. 
Стога је политичка стратегија ЕУ у односу на СССР несумњиво 
опортунистички, политички ревизионизам, који има за циљ да  
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дискредитује и СССР и совјетски народ – победника хитлеризма 
и да оправда земље европске осовине, које су извршиле, у 
савезу са нацистичком Немачком, злочин – агресију на СССР. 
Злочин уједињења ових земаља утврдио је Суд народа у 
Нирнбергу. Суштина новог геополитичког пројекта, опасног 
по светску цивилизацију, је: наметнути народима бивших 
совјетских република идеју да су били окупирани од „Совјета“, 
да је режим био „диктаторски, тоталитарни“ и на основу 
тога спречити их у било ком облику интеграције са Русијом. 
Штавише, распиривати мржњу, непријатељство према Русији, 
увући их у Русији непријатељски НАТО блок.

Неколико речи о правним основама СССР-а и Украјинске 
ССР, чији сам био држављанин.

Никада у својим резолуцијама посланици ЕП нису 
анализирали ни суштину друштвеног система у СССР-у, 
ни систем државне управе и кореспонденцију његове 
демократије као народне владавине, али ни своје изопачене 
и политизоване концепте. Овлашћења република СССР-а 
нису анализирана. Изједначавајући комунистички СССР 
са нацистичком Немачком, они се никада нису освртали на 
садржај устава, укључујући и упоређивање са тренутном 
правном ситуацијом у Европској унији, делегирање суверених 
овлашћења држава чланица ЕУ на центар – Европски парламент 
и Европску унију. За поштену и правичну процену то је свакако 
неопходно учинити.

СССР је формиран 30. децембра 1922. године на основу 
једногласних одлука легално, демократски изабраних конгреса 
Совјета Руске Совјетске Федеративне Социјалистичке Републике 
(РСФСР), Украјинске ССР, Белоруске ССР и Закавкаске 
Социјалистичске Федеративне Совјетске Републике (ЗСФСР). 
Поштено и отворено су прокламована овлашћења која су 
делегирана центру, у савезну надлежност, и она која остају у 
надлежности савезних република. Од важних демократских 
постулата за европске посланике, издвојићу следеће:

– Врховни орган власти у СССР-у је Конгрес совјета 
СССР-а, чији се чланови бирају по вертикали, а не поставља их 
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нико, по 1 посланик од 25.000 бирача. Конгрес бира Централни 
извршни комитет СССР-а.

– Републике СССР-а имају своје буџете. 
– Свака од савезних република задржава право да се 

слободно отцепи од Савеза.
Скрећем вам пажњу на народновласну суштину избора 

органа власти и на чињеницу да се у споразуму не помиње 
ниједна партија (посебно комунистичка). У СССР-у су се 
ујединиле републике чији су народи изабрали социјализам. 
Али ово је избор народа, у овоме је демократија. А ако се 
посланицима ЕП не свиђа овај социјалистички избор, и сматрају 
да су сви дужни да изаберу капитализам, опростите, онда су они, 
европски посланици, диктатори, јер намећу свој капиталистички 
политички систем. Ја лично не волим њихов капитализам и у 
њему видим много неправде, много нерешених проблема како 
унутар држава тако и на глобалном нивоу. Али ово је избор 
европских народа. Не делим то, али прихватам. Иначе, вирус 
корона и глобална економска криза још једном су открили 
упадљиве проблеме капитализма.

И посебно вам скрећем пажњу на још један проблем 
да је СССР добровољна заједница независних република 
са правом да се слободно отцепе од Савеза. Али да ли су 
посланици Европског парламента икада упоређивали уговоре 
о СССР-у и Европској унији (Мастрихт 1992)? 

У складу са споразумом о ЕУ, Европљанима је дозвољено 
да се удруже ради „европске интеграције, успостављање 
цивилног друштва“ својих земаља, ради вођење „заједничке 
спољне и безбедносне политике“, ради „слободног кретања 
људи“. Као резултат тога, да „створи све чвршћу унију народа 
Европе“. Односно, Европљани могу да интегришу своје народе 
у Европску унију, ово је демократија, али народи Руске империје 
не могу ући у нову формацију СССР-а – да ли је то диктатура?!

Мало о Украјини. Ова земља је претворена у независну 
државу из камадића главне територије Руске империје. Нећу 
улазити у процену разлога распада ове империје. Само да наведем 
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чињенице. Дана 10. марта 1919. године, на Свеукрајинском 
конгресу Совјета, доношењем Устава Украјинске ССР 
установљена је Украјинска Социјалистичка Совјетска Република. 
Ово је изузетно важан историјски тренутак, упорно заборављан, 
гажен од противника, на који скрећем посебну пажњу. Чињеница 
је да је данашња Украјина, као независна држава, у складу 
са Законом о сукцесији из 1991. године, правни следбеник 
Украјинске ССР. 

Зашто се ова чињеница подло заташкава, ревидира 
и фалсификује? Јер се тада урушава целокупна политичка и 
правна основа деловања свих националистичких и нацистичких 
група, не само оних бивших – од Централне Раде, ОУН-УПА, већ 
и актуелних „бораца за независност“ – КУН, ОУН, „Свобода“, 
„Десни сектор“, Национална милиција, „Солидарност“, 
„Баткившчина“, „Голос“ итд.

Савезни уставни процес настављен је 31. јануара 1924. 
усвајањем Устава СССР-а. У њему (скрећем вам пажњу) на другу 
главу „О сувереним правима савезних република и о савезном 
држављанству“ клаузула 3 „Савез Совјетских Социјалистичких 
Република штити суверена права савезних република“. И клаузула 
4 „Свака од савезних република задржава право слободног 
иступања из Савеза“. О каквом тоталитаризму и диктатури је 
реч? Ако са становишта схватања класне диктатуре, онда се 
у социјалистичком схватању овај термин отворено користи 
као диктатура владајуће класе: под социјализмом - диктатура 
пролетаријата, под капитализмом - капитала (буржоазије). И у 
поређењу ових диктатура, са моје тачке гледишта, пролетаријат 
је сто пута демократскији.

И последња порука, о Уставу из 1936, чији је предратни 
режим у средишту политичке мете европосланика. Усвојен је 
5. децембра 1936. на ванредном VIII конгресу Совјета СССР-а. 
Односно, на легитиман, демократски начин. И. Стаљин је 
представио текст тако омражен Западу.

Члан 13. Устава дефинисао је и легализовао СССР као 
„Савезну државу добровољно уједињених равноправних 
совјетских социјалистичких република“. Члан 17. - свака савезна 
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република задржава право да се слободно отцепи од СССР-а. А 
онда је И. Стаљин напустио диктатуру пролетаријата и превео 
СССР у парламентарну државу. Кључни је члан 134. – избори у 
свим већима ... врше се на основу општег, једнаког и непосредног 
бирачког права тајним гласањем. Какав је то тоталитаризам? Све 
је потпуно исто као и сада у Европској унији. Нема диктатуре, 
нема овлашћења комунистичке партије. Стога је критика СССР-а 
од стране посланика у њиховим резолуцијама неодржива.

Савезне републике су добиле још већа суверена овлашћења 
у Основном закону СССР-а из 1936. године. Да подсетим, управо 
је на основу овог савезног Устава и Устава Украјинске ССР 
Украјинска ССР као независна држава 1945. године постала 
један од оснивача УН.

И још једна последња ствар. Поређење уставних права 
грађана СССР-а и данашње демократске Европе. 

Поглавље “Основна права и обавезе грађана” Устава СССР 
чл. 118-133. За капиталистичку Европу, за Европску конвенцију 
за заштиту људских права и основних слобода, за Социјалну 
повељу, за Повељу о регионалним језицима и мањинама, као 
и за друге, то су недостижни врхунци.

Дакле, у СССР-у је било сто пута више демократије 
него у данашњој и предратној Европи. Интернационализам, 
једнакост грађана је још једна моћна тема оличена у Уставу из 
1936. године. Дакле, тада 1946. године у Нирнбергу нико није 
покренуо проблем диктатуре и тоталитаризма у СССР-у. А ако 
има класних претензија према Ј. Стаљину, то је код марксиста 
за увођење општег права гласа.

ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ КОМУНИСТИЧКОГ И 
НАЦИСТИЧКОГ РЕЖИМА У ТОТАЛИТАРИЗМУ 

И ДИКТАТУРИ – АКТ ПОЛИТИЧКОГ ТЕРОРА 
ЕВРОПСКИХ ПОСЛАНИКА

Мало теорије о упоређивању комунизма, либерализма, 
фашизма и нацизма и спречавању њиховог изједначавања. 
Цитираћу највећег конституционалисту, правника, филозофа 
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Украјине, народног посланика Украјине, доктора права, актуелног 
дописног члана Националне академије наука Украјине, Василија 
Сиренка, из његове брошуре „Актуелни проблеми савремене 
Украјине (правни аспект)“ о овом питању: „У дефинисању 
доктрине комунизма, за разлику од либерализма и фашизма, 
где је индивидуализам приватног власника уздигнут на ниво 
култа, кључно је то да је у комунистичкој доктрини колективизам 
култ, општи, јавни у свом приоритету над приватним... То је 
суштинска разлика између комунистичке доктрине и либералне 
и фашистичке. Управо због тога је немогуће изједначити 
комунизам са фашизмом и либерализмом...

Фашизам је политички тренд који је настао у капитали- 
стичким земљама у време опште кризе капитализма, 
изражавајући интересе најреакционарнијих и најагресивнијих 
снага империјалистичке буржоазије... Фашизам – то је моћна 
реакција буржоазије на прогресивни покрет радног народа ка 
социјализму“. Ове дефиниције В. Сиренка не могу заобићи ни 
фашистичке политичке токове и режиме у предратној Европи, 
ни деловање садашњих европосланика.

Пресуда Нирнбершког међународног војног суда 
(НМВС) садржи читаво поглавље о преузимању власти од 
стране нациста, открива се њихова мизантропска идеологија 
расне супериорности, која је формирала и потом спроводила 
агресивну, освајачку политику хитлеровске Немачке. Скрећем 
вам пажњу на Закон који је нацистима дао ванредна овлашћења, 
„Закон о заштити народа и Рајха“ од 24.03.1933. Посебно 
проблем преношења законодавне власти на владу Рајха. 
Члан 3. Закона „Устав Рајха се не примењује на законе које 
доноси влада Рајха“. Члан 4. „Уговори Рајха са страним 
државама не подлежу одобрењу законодавног тела“. Ово 
је заиста диктаторска држава! Влада канцелара Хитлера 
погазила је законодавну, представничку власт. Ово је гажење 
сваке народне власти! Европске земље су тада, а не сада 
(назад) ћутале, штавише, активно су сарађивале са овом 
диктаторском, нацистичком државом. Стаљин није имао таква 
диктаторска овлашћења, нико није одузимао власт народа  
грађанима СССР-а.
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Даље, немачки закон „О јединству партија и државе“ од 8. 
јула 1934. „После победе Националсоцијалистичке револуције, 
Националсоцијалистичка немачка радничка партија је носилац 
немачке државне мисли и интереса земље.” Ево партијске 
диктатуре! У СССР-у Комунистичка партија није добила 
таква званична овлашћења све до 1977. године. А Закон од 
7. априла 1933. „О обнављању професионалне бирократије“ 
обезбедио је протеривање Јевреја, чиновника неаријевске 
расе из државног апарата земље. Ево праве расне диктатуре 
нацизма, формализоване законима хитлеровске Немачке! У 
СССР-у то није било и није могло бити у принципу. Цитираћу 
члан 123. Устава СССР (Стаљинистичког) из 1936. „Једнакост 
грађана СССР-а, без обзира на њихову националну и расну 
припадност, у свим областима економског, државног, културног 
и друштвено-политичког живота је непроменљив закон. Било 
које директно или индиректно ограничење правила, напротив, 
успостављање директних или индиректних предности грађана 
у зависности од њихове расе и националности, као и свако 
проповедање расне или националне искључивости, или мржње 
и презира, кажњиво је законом.”

Одговорни чланови Европског парламента морају 
познавати ове уставне и законодавне акте и, поштено и савесно, 
да се на њих ослањају у својим резолуцијама. Иначе, то није 
само ревизионизам, искривљавање чињеница – ово је политички 
терор, који они спроводе и у односу на СССР и лично према 
И. Стаљину. Терор, не само зато што су њихове резолуције 
против СССР-а лажне, у супротности са одлуком Међународног 
војног суда у Нирнбергу, већ и зато што је ово право убиство 
истине историје.

Овај политички терор им је потребан због економског, 
војног и информационог терора од стране НАТО земаља. А 
такође и за буђење, организовање политичких и терористичких 
акција у односу како на данашњу Русију, тако и на политичаре, 
државнике и јавне личности који не прихватају ревизионизам 
и фалсификовање историјске истине и томе се јавно противе. 
Овај процес се сада убрзано развија у Украјини.
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ПРИКРИВАЊЕ ОД СТРАНЕ ЕВРОПОСЛАНИКА 
ФАШИСТИЧКЕ, ДИКТАТОРСКЕ СУШТИНЕ 

НАЦИСТИЧКИХ И АУТОРИТАРНИХ ДРЖАВА  
У ЕВРОПИ УОЧИ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Поред отвореног фалсификовања историје, поред 
неоправданог приписивања диктатуре СССР-у, европосланици 
у својим резолуцијама фалсификују историју бељењем 
фашистичких, диктаторских или ауторитарних режима својих 
предратних земаља. То је такозвана послератна постисторијска 
информациона демократизација земаља ЕУ. Но, сетимо се 
режима европских земаља, чији посланици доносе такве лажне 
резолуције против СССР-а.

1922. - успостављање фашистичког режима у Италији. 
Мусолини је премијер. Поништени су парламентарни избори, 
забрањене све странке осим фашистичке, прогон и насиље над 
опозицијом, освајање Етиопије и Албаније.

1926. - државни удар у Португалу. Нова држава 
Антониудија Оливеире Салазара (1932-1962) има сва обележја 
фашистичке државе.

1939. - Шпанија. После грађанског рата, Франциско 
Франко је победник. Његова диктатура је успостављена. Само 
фашистичка Шпанска фаланга остаје легална странка. Диктатура 
је постојала до Франкове смрти 1975. године.

Диктатура и злочини ових режима од стране европских 
посланика нису тако редовно изложени јавној осуди као што се 
то чини у односу на СССР. Али ауторитарни режими Мађарске, 
Бугарске, Грчке, Румуније и других земаља (готово сви европски 
се могу приписати њима) нису ретроактивно осуђени. Стога 
је природно жигосати нацистичку Немачку, а очигледан и 
пристрасан је политички терор против СССР-а, против победника 
Хитлеровог нацизма и ослободиоца како своје земље, тако и 
европских земаља од нацистичког терора и окупације.

Али остају питања: 1) савез са нацистичком Немачком био 
је историјска благодат у разумевању садашњих европосланика 
и 2) свеевропска војна кампања против СССР-а (против 
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бољшевизма) у савезу и по плану нацистичке Немачке – да 
ли је то политички оправдано и у прошлости и сада? Али 
уосталом, у Нирнбершкој пресуди Међународног војног суда 
главно зло нису били СССР и бољшевизам, већ нацизам, 
фашизам и агресија земаља европске осовине, која је довела 
до 50 милиона људских жртава! Да не спомињемо стотине 
милиона осакаћених живота, огромна разарања широм Европе.

„ПАКТ МОЛОТОВ-РИБЕНТРОП“  
И ПОЛИТИЧКИ ПЛЕСОВИ ОКО ЊЕГА

Врхунац актуелне антисовјетске и русофобије Европске 
уније је такозвани Пакт о ненападању између Немачке и 
СССР-а. Навешћу неке тачке већ поменуте Резолуције Европског 
парламента „О важности очувања историјског сећања за 
будућност Европе“:

„2. Наглашава се, да је Други светски рат, најразорнији рат 
у европској историји, започет као директан резултат злогласног 
нацистичко-совјетског пакта о ненападању од 23. августа 1939. 
године, познатог и као Пакт Молотов-Рибентроп, и његових 
тајних протокола, према коме су два тоталитарна режима, 
делећи циљ освајања света, поделила Европу на две зоне  
утицаја;

3. Подсјећа се да су нацистички и комунистички режими 
починили масакре, геноцид и депортације и довели до смрти 
и губитка слободе у 20. вијеку у размјерима без преседана у 
људској историји, и подсјећа се на ужасан злочин холокауста 
који је починио нацистички режим; најоштрије се осуђују 
акти агресије, злочини против човечности и масовна кршења 
људских права које су починили нацистички, комунистички 
и други тоталитарни режими;

5. Позивају се све државе чланице ЕУ да дају јасну и 
принципијелну оцјену злочина и аката агресије, које су починили 
тоталитарни комунистички и нацистички режими.“4

4 Резолюция Европейского парламента от 19 сентября 2019 г. № 2019/2819 (RSP) «О 
важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» // URL: www.europarl.
eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html (дата обращения 21.05.2021).
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И то наводе представници земаља европске осовине, које 
су објавиле рат СССР-у, послале трупе да убијају и пљачкају 
моје совјетске сународнике! 2 милиона наоружаних европских 
војника у савезу са Хитлеровим нацистима ушло је на територију 
СССР-а и заједно са нацистима починили злочине против мира, 
ратне злочине и злочине против човечности установљене у 
Нирнбергу. Или као, у овој изопаченој логици европосланика, 
сматрати да је од 27 милиона убијених и мучених совјетских 
грађана (око 8 милиона из Украјинске ССР) само убиство од 
стране Немаца злочин? А злочини од стране Румуна, Мађара, 
Италијана, Финаца, Хрвата, Словака и друга убиства и пљачке 
почињена на територији СССР се не сматрају злочинима? Али 
шта је са чл. 6 Повеље Међународног војног суда, који предвиђа 
одговорност свих саучесника у злочину за све злочине? А шта 
је, према клаузули 6 Европске конвенције о људским правима 
и основним слободама, са правом наших суграђана, жртава 
Другог светског рата, на правично суђење. Али шта је са са 
правом човека, рођака неког од тих 27 милиона убијених, на 
суђење? О провођењу одлуке Суда народа и домаћих судова 
који су осудили колаборационисте?

Истина је да Резолуција Европског парламента није 
ништа друго до кршења одлуке Суда народа у Нирнбергу. Ово 
није само историјски и правни ревизионизам – то је политичка 
рехабилитација од стране Европског парламента злочинаца 
осуђених од међународног суда, додуше не Хитлерових нациста, 
већ сународника садашњих европских посланика. Ово је кршење 
главног принципа њихове европске демократије – људских 
права, владавине права и правичног правосуђа.

А сада о Пакту о ненападању између Немачке и СССР, 
који је закључен 23. августа 1939. године и о његовој улози у 
Другом светском рату, коју поменута Резолуција искривљује.

Пре свега, о употреби термина који искривљују суштину 
Уговора и тајних протокола уз њега. Фраза да је „поделио 
Европу и територије независних држава између два тоталитарна 
режима... и то је утро пут избијању Другог светског рата“ 
је нетачна и искривљује саму суштину и циљеве Уговора. 
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Апсолутно је у супротности са закључцима Међународног војног 
суда у Нирнбергу, оправдава злочиначки хитлеровски режим, 
скривајући своје агресивне тежње за светском доминацијом, 
готово обелећи нацистичку Немачку у припремама за агресију. 
Што се тиче поверљивих материјала пакта Молотов-Рибентроп, 
у њима нема поделе Европе уопште и Пољске „посебно“. 
Приписивање поделе територија Пакту је манипулативна лаж. 
Они говоре о „границама интереса“. А границе интереса и 
подела територија су две велике разлике.

Сада Канада и Мексико званично улазе у зону интереса 
САД, а према Монроовој доктрини, и сва Латинска Америка. 
У зону интереса НАТО-а прво су ушле земље источне Европе, 
затим републике СССР-а, посебно балтичке земље, Молдавија, 
Украјина, Грузија. И нико то не назива злочином.

Како не назвати злочином бомбардовање НАТО 
земаља, без дозволе Савета безбедности УН, суверених 
држава Југославије, Ирака, Либије. Како не осудити обојене 
револуције које организују САД широм света како би збациле 
режиме који САД не жели. Како не осудити америчку инвазију 
Украјине уз помоћ револуција 2004-2005. и 2013-2014. године. 
Инвазија невладиних организација које су организовале и  
спонзорисале САД.

Е, сад о чињеницама које је утврдио Суд народа о којима 
европски посланици кукавички ћуте. Пресуда почиње одељком 
„нацистички режим”. На првом отвореном састанку Немачке 
националсоцијалистичке радничке партије 24. септембра 1919. 
у Минхену, Хитлер је објавио програм НСДАП-а, који се није 
мењао све до 1945. године, све до распуштања партије. У ставу 
4 Програма, који је у основи пресуде, каже се: „Грађанин може 
бити само онај ко припада германској раси; само он припада 
германској раси, у чијим венама тече германска крв, без обзира 
на веру. Сходно томе, ниједан Јеврејин не може припадати 
германској раси... и даље „Захтев за стицање земље требало је 
да послужи као оправдање за одузимање „животног простора 
на рачун других народа.““5

5 Нюрнбергский процесс. Т. 7. С. 314.
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Скрећем вам пажњу на ово јер је будућа војна агресија 
нацистичке Немачке против њених суседа већ била предвиђена 
програмом НСДАП, а не било којим међународним споразумом, 
укључујући пакт Молотов-Рибентроп. Нирнбершка пресуда 
садржи цео одељак „Генерални план или завера и агресорски 
ратови” са пододељцима „Припрема агресије” и „Планирање 
агресије”. И даље наводи злочина: „Заузимање Аустрије“, 
„Заузимање Чехословачке“, „Агресија на Пољску“, „Инвазија 
на Данску и Норвешку“, „Инвазија на Белгију, Холандију и 
Луксембург“, „Агресија на Југославију и Грчку“. “, „Агресорски 
рат против Савеза Совјетских Социјалистичких Република”, 
„Рат против Сједињених Држава”. Дакле, сви ови ратови су 
испуњење програма нацистичке партије и пакт Молотов-
Рибентроп са њима нема никакве везе.

Што се тиче агресије на Пољску. Цитираћу из Пресуде: 
„Дана 3. априла 1939. године издата је нова измењена директива 
ОКВ за оружане снаге, у којој се, након тумачења питања 
Данцига, говорило о Вајсовој варијанти (војна кодна ознака 
немачке инвазије на Пољску) следеће:

„Фирер је „Вајс“ варијанти додао следеће упутство: 
1. Извршити припреме на начин да се операција може 

предузети у било које време од 1. септембра 1939. године.“6

И даље: „По мишљењу Трибунала, догађаји у данима 
који су претходили 1. септембру 1939. сведоче о одлучности 
Хитлера и његових послушника да по сваку цену спроведу своју 
декларисану намеру да заузму Пољску, упркос апелима са свих 
страна света. Имајући пред собом нове и нове доказе да ће ова 
намера довести до рата и са Британијом и Француском, Хитлер 
је неповратно одлучио да не скрене са курса који је заузео.“7

Из одељка о агресији на СССР: „Немачка је 23. августа 
1939. потписала пакт о ненападању са Савезом Совјетских 
Социјалистичких Република. Предложени докази показују да 
се Совјетски Савез, са своје стране, придржавао услова овог 

6 Там же. С. 342.
7 Там же. С. 347.
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пакта“... Међутим, већ крајем лета 1940. Немачка је почела да 
се припрема за напад на СССР, упркос пакту о ненападању. 
Ова операција је планирана тајно под шифрованим именом 
„План Барбароса“... „У исто време Немачка је укључила 
Мађарску, Румунију и Финску у рат против СССР-а...“ И у 
закључку: „Планови за економску експлоатацију СССР, масовно 
истребљење становништва, убиства комесара и политичких 
лидера део су пажљиво осмишљеног плана који је почео 22. 
јуна без упозорења и сенке легитимног оправдања. То је била 
очигледна агресија.“8

Међународни војни суд у Нирнбергу утврдио је да 
политички извори Хитлерове агресије нису били у пакту 
Молотов-Рибентроп, већ у програму Нацистичке партије 
1919. године. Нико, ни у било ком облику, није оценио пакт о 
ненападању између Немачке и СССР-а као „поделу Европе, 
која је изазвала Други светски рат“, а тим више није оптужила 
„тоталитарни, диктаторски, комунистички… Стаљинистички 
режим” како у покретању рата тако и у жртвама које је претрпело 
човечанство...

Скрећем вам пажњу на неке историјске чињенице о 
којима посланици ћуте. Управо су лидери европских држава 
дозволили да се нацистичка Немачка претвори у земљу убицу. 
Европљани су од самог почетка формирања партије, као и од 
1933. године, доласком Хитлера на власт, знали за расистичке, 
освајачке тежње НСДАП-а. Али, за разлику од СССР-а, они су 
сарађивали, потписивали и споразуме и савезе са овом владајућом 
странком. Из неког разлога, ова тема није покренута у њиховим 
резолуцијама. И политичка платформа њихове земље била је 
усаглашена са нацистима као „кампања против бољшевизма“. 
Неке од њих (као што су Мађарска, Румунија, Финска, 
Италија) жезнуле су за природним ресурсима на територији  
СССР-а.

Дозволите ми да вас подсетим на фазе сарадње између 
европских држава и Хитлеровог расистичког, нацистичког, 
диктаторског режима.

8 Там же. С. 356-359.
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1933. године. Пакт четири – Италија, Немачка, Енглеска, 
Француска. Пакт „Сагласност и сарадња“. Проучивши сам 
пакт и његове последице у вези са припремом и покретањем 
Другог светског рата, европосланици су били дужни да га ставе 
у средиште своје резолуције, а не кукавички да прећуткују 
овај догађај. Уосталом, Енглеска и Француска су закључиле 
споразум не о ненападању, као 1939. СССР и Немачка, већ о 
„сагласности и сарадњи“. О сагласности и сарадњи нацистичке 
Немачке и фашистичке Италије са главним европским државама 
– Француском и Енглеском! Предмет сарадње је и експлицитан 
и закулисан: заједнички фронт против СССР-а, решавање 
међународних проблема у Европи, укључујући и ревизија 
Версајског уговора, ревизија граница у корист Немачке и 
Мађарске, дајући Немачкој „једнака права“ у области наоружања. 
Овај споразум је потом преточен у срамни Минхенски споразум 
о подели Чехословачке. Француска и Енглеска укинуле су 
ограничења милитаризације нацистичке Немачке, легализовали 
их, прихватиле као дозвољене и прешле на сарадњу са режимима 
нацистичке Немачке и нацистичке Италије. Дозволили су 
прерасподелу граница других европских држава у корист 
Немачке, а политички се ујединили у оквиру „похода против 
бољшевизма“, против СССР-а. Овај споразум је историјски и 
политички проблем који је поставио темеље за Други светски 
рат. Његово непомињање у резолуцијама Европског парламента 
значи не само прећуткивање, већ и оправдавање сарадње 
европских демократија са нацистима и фашистима.

1934. године. Пакт о ненападању између Немачке и Пољске. 
Пакт Пилсудски-Хитлер. Из неког разлога, овај пакт не осуђују 
ни Пољаци ни Европска унија, као пакт Молотов-Рибентроп. 
И поред тога што је уговор допуњен споразумима о трговини 
и пловидби, штампи, биоскопу, радиодифузији итд. Постоје 
подаци и о постојању тајних протокола о подели Чехословачке. 
Толико о неагресији и сарадњи са нацистичком Немачком. 

1935. године. Англо-немачки поморски споразум, који је 
омогућио Немачкој да убрза стварање сопствене ратне флоте. 
Управо је овај споразум одвезао Хитлерове руке, и то не само 
на мору.
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1936. године. Антикоминтернски пакт између Немачке и 
Јапана. Године 1937. придружила јој се Италија, 24. фебруара 
1939. - Мађарска, 27. марта 1939. - Шпанија, 1941. - Бугарска, 
Финска, Румунија, Данска, Словачка, Хрватска. Пакт је заправо 
претворен у војни савез ових земаља против СССР-а (Берлински 
пакт). Ово је већ била војна завера европских земаља и Јапана 
против СССР-а. Међутим, антикомунистички савез европских 
земаља са нацистичком Немачком и фашистичком Италијом 
се не осуђује. То значи да је таква политика Европе дозвољена 
и у прошлости и у садашњости.

Година је 1938. Минхенски споразум Енглеске, Француске, 
Немачке и Италије. Дана 30. септембра Чемберлен, Даладије, 
Мусолини и Хитлер потписали су Уговор о подели Чехословачке, 
суверене европске државе. 1. октобра трупе Вермахта су ушле 
и заузеле Судете, 2. октобра Пољска је заузела Тешински 
рејон у Чехословачкој. Овај грандиозни злочин добио је своје 
тумачење и осуду у Нирнбершком МВС у одељку „Заузимање 
Чехословачке“. Други светски рат је заправо почео заузимањем 
Аустрије, а потом и Чехословачке.

Немачка и Енглеска су 30. септембра 1938. потписале 
декларацију о међусобном ненападању. А 6. децембра 1938. 
Немачка и Француска потписале су исту декларацију. Испада 
да је европским земљама раније било дозвољено, а и данас им 
је дозвољено да потпишу уговоре о ненападању, споразуме о 
сарадњи, о војно-политичком блоку са нацистичком Немачком. 
И овај споразум је у оквирима демократских режима? А пакт 
о ненападању између Немачке и СССР је договор између 
диктаторских режима? Циничан и лажан приступ. Ово је кршење 
и историјске истине и материјала Трибунала у Нирнбергу.

Одбијајући СССР за споразум о колективној безбедности, 
Британија и Француска су Хитлеру обезбедиле политички 
простор за агресију на СССР. Руководство СССР-а је то разумело. 
Схватило је да није само Немачка спремна да нападне, већ 
и њени савезници – Италија, Румунија, Мађарска, Финска 
и други. Односно, спремала се општеевропска агресија на 
СССР. И, наравно, руководство је имало право (и правилно је 
поступило) да потпише пакт о ненападању са Немачком. Тиме 
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је обезбеђен добитак од скоро две важне године у припреми 
за одбијање неизбежне агресије земаља европске осовине на 
нашу Отаџбину. Треба осудити политичке и војно-политичке 
савезе Европљана са хитлеровском Немачком, а не совјетски 
пакт о ненападању.

УКРАЈИНСКА КОЛАБОРАЦИЈА И НАЦИЗАМ. 
ЛОЈАЛНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПРЕМА ЊЕМУ, 

ХЕРОИЗАЦИЈА У УКРАЈИНИ

Данас није лако бити у земљи, оснивачу СССР-а, победнику 
у саставу СССР-а у Великом отаџбинском рату и Другом 
светском рату, када се у главном граду Кијеву и широм земље 
руше споменици истакнутим совјетским вођама, преименују 
се градови, села, улице, названи њима у част. Газе се сећање 
на људе који су изградили независну Украјину, спровели 
индустријализацију и учинили Украјинску ССР једном од десет 
најразвијенијих земаља света. Некажњено неонацисти руше 
споменике совјетским војницима-херојима ослободиоцима, 
скрнаве споменике командантима ослободиоцима (Ватутину, 
Жукову). Власти забрањују георгијевске ленте на Дан победе. За 
то су кажњени, а дозвољавају нацистичким, националистичким 
бандама да туку и вређају оне који својим убеђењима, одајући 
почаст подвигу својих очева и дедова на овај празник, симболима 
својих сродника хероја, желе да јавно, отворено и мирно положе 
цвеће на гробове Незнаног војника. И влада за ово отвара 
кривичне случајеве и осуђује.

Наравно, поставља се питање за европосланике, где је 
ваша демократија? Где је ту право на слободу говора, слободу 
политичких погледа, укључујући и историјске процесе? Код 
нас силом закона херојизирани нацистички саучесници из 
ОУН-УПА, политичке партије и покрети који исповедају своје 
нацистичке, фашистичке ставове нису забрањени. Као ни 
симболи коришћени у нацистичкој Немачкој, у злочиначким 
организацијама као што су СС.

У част Хитлерових саучесника, по есесовцима се 
именују улице, подижу споменици, користе се њихови 
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симболи. У престоници, граду хероју Кијеву, направљене 
су авеније Степана Бандере и Романа Шухевича! Широм 
Украјине улице се преименују у њихову част, подижу споменици, 
као и у част СС дивизије „Галиција“. Поново ћу цитирати 
европску резолуцију „О важности историјског памћења за 
будућност Европе“ од 19. септембра 2019. године: „Док отворено 
радикалне, расистичке и ксенофобичне групе и политичке 
странке подстичу мржњу и насиље у друштву, нпр. ширење 
говора мржње на интернету што често доводи до пораста 
насиља, ксенофобије, нетолеранције“.9 Европски парламент 
подсећа, наглашава, осуђује порочност такве политике.

Али иза општих фраза не крије се апсолутно никаква 
процена онога што се дешава, укључујућиУкрајину. Како нема 
реакције јавности, у медијима су кружили повици „кољите 
Московљане“, „обесите комунисте“, „Украјина за Украјинце“, 
„Украјина пре свега“, „коме не скаче, тај је Москаљ“, „Колораде“ 
„Ватники“, „подљудски“, увредљиви називи за становнике 
Донбаса – и из уста државних званичника? Или је то у складу 
са европским вредностима?

Али постоји осуђујући параграф 7 Резолуције: 
„Осуђује историјски ревизионизам и величање нацистичких 
колаборациониста у неким државама чланицама ЕУ; дубоко је 
забринут због све већег признавања радикалних идеологија и 
повратка фашизму, расизму, ксенофобији и другим облицима 
нетолеранције у Европској унији, и забринут је због извештаја 
у неким државама чланицама о дослуху између политичких 
лидера, политичких партија и органа за спровођење закона и 
радикалних, расистичких и ксенофобичних покрета различитих 
политичких конфесија; позива државе чланице да најоштрије 
осуде такве акте, јер они поткопавају вредности ЕУ - мир, 
слободу и демократију.“10

Чекати. Само грдити, осуђивати, али не именовати 
конкретно политичке партије и покрете у различитим земљама? 

9 Резолюция Европейского парламента от 19 сентября 2019 г. № 2019/2819 (RSP)«О 
важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» //URL: www.europarl.eu/
doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html (дата обращения 21.05.2021).
10 Там же.
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Не предвиђати никакве санкције за непоштовање Резолуције? 
Да ли ово одговара захтевима међународног права, посебно 
Конвенције „О спречавању злочина геноцида и кажњавању за 
њега“? Члан 3. ове Конвенције непосредно забрањује „директно 
или јавно подстицање на извршење геноцида“. А „Међународна 
конвенција о елиминацији свих облика расне дискриминације“ 
директно се преводи у дужност државе „да води политику 
елиминације свих облика расне дискриминације“, а члан 4 
„државе осуђују сваку пропаганду и све организације засноване 
на идејама или теорији супериорности, или покушају да се 
оправда или подстакне расна мржња у било ком облику, и 
обавезују се да одмах предузму афирмативну акцију како би 
се искоренило свако подстицање на такву дискриминацију.” И 
даље, у члану 5, спецификација мера забране. А за посланике 
ЕП подсетићу на чл. 14 Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода, која забрањује сваки 
облик дискриминације.

Стога се подстицање неонацизма и неофашизма од 
стране европосланика манифестовало у одбијању да се 
захтевају мере забране. Пример Украјине: неонацистичке 
партије и покрети не само да су легализовани и цветају, они су 
покривени и охрабрени од стране власти. Нацистичке, расистичке, 
фашистичке организације херојизоване су председничким 
декретима и законодавним актима парламента. Тако је 28. октобра 
2010. председник Украјине В. Јушченко издао Указ бр. 75/2100 
„О одавању почасти учесницима борбе за независност Украјине 
у 20. веку“, а украјински парламент је 9. априла 2015. усвојио 
Закон „О правном статусу и обележавању сећања учесника 
у борби за независност Украјине у КСКС веку“ (бр. 1538). У 
тренутку доношења резолуције Европског парламента од 19. 
септембра 2019. године, као ни сада, ни Указ ни поменути закон 
нису поништени. Посебно се активности ОУН-УПА и свих 
подземних организација препознају као борба за независност 
Украјине. Штета је што посланици ЕП не познају расистичку, 
нацистичку, фашистичку идеологију и активности ОУН-УПА. 
Управо су припадници ОУН-УПА , на челу са С.Бандером и 
Р.Шухевичем заједно са нацистима, по плановима нациста,  
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новцем нациста, са оружјем у рукама у редовима Вермахта, у 
трупама СС и СД и полиција безбедности извршиле злочине 
дефинисане чл. 6 Повеље и за које су осуђени Нирнбершком 
пресудом. И не само у Нирнбергу. Око 80 хиљада судских 
пресуда у Украјинској ССР утврдило је злочине украјинских 
националиста само на територији Украјине. Штавише, скоро 
све ове судске пресуде тицале су се зверстава ОУН-УПА над 
цивилима, убистава жена, стараца, деце, масакра Јевреја, Пољака, 
Украјинаца, Цигана и Белоруса. Међу убицама су и одређене 
криминалне структуре МВТ – СС, СД итд. Али шта је са правима 
жртава ових злочина? Ако европосланици ћуте о томе, онда је 
то расизам, дискриминација. Ово је прећутно повлађивање 
рехабилитацији хитлеризма, нацизма, колаборационизма.

Чему то води? И не само у Украјини, већ и у Европској 
унији, у свету у целини? Штавише, изимајући у обзир чињеницу 
да је корона вирус изазвала глобалну, до тада незабележену 
светску кризу. 

Треба признати да суштину ОУН-УПА прећутно, цинично, 
кукавички прећуткују европски политичари, који не постављају 
захтеве Украјини да их забрани и укине, како Указ председника 
од 28.01.2010. бр. 75/2010, тако и Закон Украјине од 9.04.2015.

Идеологију ОУН и њеног милитаризованог крила УПА, 
проблеме њихових политичких ставова и праксе деловања 
детаљно је открила лидерка Прогресивне социјалистичке 
партије Украјине Наталија Михајловна Витренко у судском 
процесу против Указа председника Украјина Јушченко бр. 
75/2010 у 2010-2013. години. 

Ја, као народни посланик Украјине три сазива, и 
народни посланик Украјине трећег сазива, Павел Борисович 
Баулин, заступали смо Наталију Витренко на суду. Био је 
то веома тежак процес. Прегледали смо и предочили суду 
архивску грађу из архива Украјине, Русије, Белорусије 
и Пољске, пружили доказе о саучесништву ОУН-УПА са 
Хитлером.

Заједно са нацистима, агресију на СССР (и, сходно 
томе, на Украјинску ССР) извршила су два батаљона  



190

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

украјинских националиста „Нахтигал“ и „Роланд“. Ову 
чињеницу нико не може порећи. Зверства националиста 
из ових батаљона, на основу архивских докумената, посебно 
описује доктор хуманистичких наука, Виктор Полишчук, 
и директор Фондације историјског памћења, Александар 
Дјуков. Такође чињеницу крваве баханалије 1-3. јула 1941, 
укључујући брутално убиство пољских професора у Лавову. 
Уочи овог масакра, 30. јуна 1941. године, дошло је до такозваног 
проглашења независности Украјине. Група недржављана 
Украјине дошла је са нацистима без сагласности нашег народа, 
изјавила: ... „обновљена украјинска држава ће блиско сарађивати 
са Националсоцијалистичком Великом Немачком, која под 
вођством Адолфа Хитлера ствара новог поретка у Европи и 
свету и помаже украјинском народу против московске окупације 
за суверену Саборну украјинску државу и нови поредак у 
свету“(Акт о проглашењу украјинске државе од 30.6.1941). 
Такође, чињеница заклетве украјинског добровољца у 
дивизији СС „Галиција“:

„Ја украјински добровољац, овом заклетвом сам се 
добровољно ставио на располагање немачкој војсци. Заклињем се 
на верност и послушност немачком вођи и врховном команданту 
немачке војске Адолфу Хитлеру. Свечано се обавезујем да ћу 
извршавати све наредбе и наређења начелника, као и да ћу све 
војне и државне послове строго чувати у тајности и тиме верно 
и верно служити Немачкој војсци, а уједно и својој отаџбини. 
Јасно ми је да после заклетве подлежем свим немачким војним 
дисциплинским мерама. Крај моје службе као украјинског 
добровољца одредила је Немачка војска.“

Каква је ту борба на два фронта? 
Сарадња, саучесништво ОУН-УПА са хитлеровском 

Немачком, коју је осудио МВС, доказује се сертификатом 
СБУ из 1993. године и истраживањем научника Академије 
наука Украјине. Конкретно, детаљна студија И. Дереико 
„Украјинске војне формације у саставу војске и полиције 
нацистичке Немачке“ (2-томно издање Националне академије 
наука Украјине, 2011, „Наукова думка“, том 2, стр. 430-479). 
Сви ови материјали доступни су и украјинским властима  
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и светској заједници. Укључујући и посланике који усвајају 
резолуције у име целе Европе. Вређајући сећање на антифашисте, 
заташкавајући заједничку борбу против нацизма и фашизма, 
они руше јединство Европе.

Сви масовни медији, школски и универзитетски програми 
Украјине позивају на исповедање нацистичке идеологије и 
на величање злочина ОУН-УПА. Све је то изнуђено снагом 
усвојених председничких Указа и закона Украјине. А европска 
демократија ово не види, Европска заједница ћути и сарађује, као 
далеких 30-их година прошлог века. Данас је уместо „кампање 
против бољшевизма“ – помахнитала русофобија. Опасна игра 
и за Украјину и за Европу, и за свет у целини.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

Владимир Романович Марченко 

ЕДИНСТВО ЕВРОПАРЛАМЕНТА И 
УКРАИНСКОГО НЕОНАЦИЗМА В 

РЕВИЗИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
НАРОДОВ

Резюме

Позиция Европарламента способствует не только 
фальсификации истории, не только легализации 
и героизации нацизма, фашизма и их новых 
проявлениях, но разрушает саму привычную 
нам Европуй, её культурно-историческую и 
цивилизационную целостность. Хитрость 
и подлость депутатов, которые регулярно 
голосуют за антироссийские и антисоветские 
резолюции опасна тем, что прикрываясь 
европейскими ценностями, монополизируя своё 
право судить остальных за несоблюдение этих 
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самих европейских ценностей, сами попирают 
международное право и прежде всего решения 
Нюрнбергского международного военного 
трибунала (НМВТ), Международный пакт о 
гражданских и политических правах (16.12. 
1966), Конвенцию о предупреждении геноцида 
и наказания за него (9.12.1948), Международную 
конвенцию о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (4.01.1968) и свою собственную, 
базовую для континента Европейскую конвенцию 
по защите прав человека и основных свобод 
(22.11.1948).
Ключевые слова: Европарламент, Украина, 
украинский неонацизм, ревизия исторической 
памяти, Вторая мировая война
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Актуелна криза европске идеје у Европској унији (ЕУ) 
чини неопходним проучавање искуства најуспешније регионалне 
асоцијације у оквиру ЕУ – Вишеградске групе (ВГ). Вишеградска 
група или Вишеградска четворка је неформално регионално 
удружење четири централноевропске државе (Мађарска, Пољска, 
Словачка и Чешка). Године 2021. обележило се 30 година од 
стварања ове најодрживије регионалне уније у модерној Европи.1 
Дана 15. фебруара 1991. године у Вишеградском замку састали су 
се новоизабрани лидери земаља Централне Европе. Овај догађај 
је био симболичан и упутио је савременике на сличан скуп 
одржан на истом месту 1335. године. Од 1991. године Пољска, 
Мађарска, Чешка и Словачка развијају пројекат Вишеградске 
групе, који се заснива на заједничким вредностима, јединственом 
историјском искуству, заједничкој визији будућности. Сарадња 
земаља Вишеградске групе је усмерена на регионалне активности 
и иницијативе које за циљ имају јачање самобитности региона 
Централне Европе.2 Лидери вишеградских земаља све више 
демонстрирају регионалну кохезију, а могуће је да ће у наредној 
деценији Вишеградска група (ВГ) постати одлучујући фактор 
у европској политици и економији.

Фактор историјског памћења игра важну улогу у 
интеграционим процесима ЕУ, а посебно В. Г. Теоријска основа 
историјског памћења као једне од области истраживања које 
се најдинамичније развија заснива се на радовима страних 
научника који су поставили темеље истраживања историјског 
памћења (Е. Ренан, М. Халбвацхс, П. Нора, Ј. Ассман). У Русији 
су методолошка истраживања у складу са историјским памћењем 
представљена радовима Л. П. Репина, Ј. Е. Арнаутова, И. М. 
Савелиева, А. И. Милера, О. Ј. Малинова, Е. Е. Вјаземског, В. В. 
Бушуева, В. В. Титова. Последњих година у научној литератури 
се све више користи појам „историјске политике”. Порекло појма 
„историјска политика” повезује се са такозваном „спором 
историчара” која је настала у Западној Немачкој 1980-их. као 

1 Центральноевропейские встречи. Круглый стол к 30-летию создания Вишеградской 
группы // Вишеградская Европа. № 1.2021.
2 Гопта И. Роль Вишеградской группы во внешней политике Словакии на современном 
этапе // Отношения стран Вишеградской четверки и России в новых европейских реальностях. 
М.: Институт Европ РАН, 2018. С.51-62.
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резултат покушаја власти да се отарасе самопонижавајућег 
приступа у разматрању сопствене историје („превазилажење 
прошлости“). Од 1980-тих термин се користи за означавање 
политички датих тумачења историје. Према мишљењу руског 
научника А.И. Милера, историјска политика је посебан случај 
политике памћења.3

Међутим, у обимној историографији о политици памћења 
нема посебних студија о улози историјског памћења и историјске 
политике у земљама Вишеградске групе. Постоји неколико 
истраживачких центара у чијим се пројектима разматрају 
питања односа Вишеградске групе са земљама ЕУ и Русијом. 
Тако је при Институту Европе Руске академије наука (РАН) 
основан је Вишеградски истраживачки центар Института 
Европе РАН – једини истраживачки центар у Русији који се 
свеобухватно бави проблемима Вишеградске/Централне Европе 
и даје тон истраживањима у земљи.4 Сарадници Центра и 
њихови инострани партнери објавили су значајан број текстова 
о проблему односа вишеградских земаља и Русије у оквиру 
пројекта „Русија и Централна Европа у новим геополитичким 
реалностима“.5 Последњих година, у оквиру пројекта „Слика 
Русије и Хабзбуршки мит у формирању историјског памћења 
Словачке“, група руских истраживача припремила је низ 
научних публикација које испитују механизам реализације 
историјске политике у Словачкој на примеру конструисања 
историјског памћења кроз трансформацију „хабзбуршког 
мита“ и слике Русије у историјским и политичким наукама. 
Спроведена ретроспективна анализа формирања интеграционих 
идеја у Централној Европи на примеру земаља Вишеградске 
Европе потврдила је хипотезу да је „Хабзбуршки мит” варијанта 
регионалне идеје у земљама – наследницама Аустро-угарске 
монархије, и потхрањује носталгично поимање успешног  

3 Миллер А. Историческая политика в Восточной Европе в начале XXI века // Историческая 
политика в XXI веке. М., 2012.
4 С 2019 года центр издает научный журнал «Вишеградская Европа» http://visegradeurope.
ru/ru_RU/journal/?fbclid=IwAR1bXUcDRDPL6mi5_iWYG-yt-GWOtJ2YC7hlfEyy9XDc1-
V4K_AF1yRf9PY.
5 Центральная Европа: Политический портрет на фоне 100-летия / под редакцией Л.Н. 
Шишелиной, М.В. Ведерникова. М.: Институт Европы РАН, 2018.
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суживота држава-наследница Астро-угарске монархије, што 
се успешно користи у културној и политичкој пракси земаља 
Вишеградске групе.6

Све веће противречности између вишеградских престоница 
и Брисела побуђују истраживачко интересовање за историјско 
порекло односа чланица ВГ и њихових регионалних суседа, 
пре свега са Русијом. У условима такозваног политичког 
поретка, позитивна слика Русије и СССР-а се потискује из 
историјског памћења земаља Вишеградске групе. „Словенски 
мит” се потискује „хабзбуршким митом” као нечим што је 
више у складу са средњоевропском идејом и политичким 
програмима европских партија.7 Вишеградске земље су 
државе наследнице Аустро-угарске монархије и послератног 
„социјалистичког лагера“ Источне Европе. У „историјском 
пртљагу“ држава Вишеградске групе накупљено је значајно 
искуство у формирању различитих интеграционих програма. 
Ови програми су формирани у периоду уласка чешког, словачког, 
пољског и мађарског народа у Аустро-угарску монархију, Прву 
Чехословачку Републику, социјалистичку заједницу земаља 
Савета за међусобну економску помоћ и Варшавског пакта.

„Хабзбуршки мит“ у земљама Вишеградске четворке 
и њених најближих суседа карактерише, како се изразио 
И. Крастев, „општа носталгија Централне Европе за 
либералним Хабзбурговцима – најбоља је потврда да се 
понекад нешто може ценити само кад се изгуби.8 Свеопшта 
носталгија за Хабзбурговцима последњих година, када су 
убрзани процеси интеграције у Европску унију, посебно је 
уочљива у културно-историјском животу Централне Европе.

Дискусије око концепта „европских вредности“, тешкоћа 
у развоју Европске уније, Брегзита, конфронтације Европске 

6 Крючков И.В., Крючкова Н.Д., Рокина Г.В. Габсбургский миф в исторической памяти 
Вишеградской Европы и ее соседей // Диалог со временем. №75.2021. С.174-186.
7 Ларионова Н.И., Рокина Г.В. Образ России в странах Европейского союза: пример стран 
Вишеградской группы // Гуманитарные чтения «Севастопольская гавань»: Материалы IV 
международной научно-практической конференции. Севастополь, 20-21 сентября 2019 года 
/ под ред. Е.В. Барминой. Севастополь: СевГУ, 2019. С.330-335.
8 Крастев И. После Европы // пер. с английского А. Никитиной. – М.: Издательской дом 
ДЕЛО, 2018.С.14.
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уније и Русије привлаче пажњу све већег броја истраживача и 
јавних личности на историјско наслеђе Хабзбуршког царства 
као покушај стварања наднационалне државе, посебно у тако 
сложеном региону какав је Централна Европа.9 Вишеструки 
идентитет становника царства захтевао је извесну лојалност 
династији уз задржавање регионалног и етничког идентитета, 
што је у Европи почетком XXI века дало посебан звук.10

Ако се осамдесетих година прошлог века у историогра- 
фији средњоевропских земаља, наследник Хабзбуршког 
царства, негативни аспекти старог царства све чешће 
помињао као „тамница народа”, „крпа монархија”, онда 
се од краја 1990-тих, и посебно у последњој деценији XXI 
века, драстично променила оцена улоге Аустро-угарске у 
европској историји и култури. Од 1990-тих, феномен ове 
сложене мултинационалне и мултиконфесионалне државе, 
њено институционално наслеђе и одрживост у колективном 
памћењу народа Централне и Источне Европе непрестано је 
у центру пажње историчара. Последњих година коренито је 
ревидирана теза националне историографије о Хабзбуршкој 
империји као „тамници народа“ и анахронизму у историји 
европских држава XIX века.11

У већини случајева, хабзбуршки мит се доживљава 
као идеал помирења „разлика” и „различитости”, а 
„хабзбуршки компромис” као политика мултикултурализма 
и вишејезичности. Расправе о виталности хабзбуршког наслеђа 
нису ограничене само на академску заједницу. „Док историчари 
расправљају о томе да ли је распад царства био природна смрт 

9 Оценку подходов современных европейских ученых к термину «Центральная Европа» 
см.в работе: Шишелина Л.Н. Возрождение Центральной Европы // Вишеградская Европа: 
Центральноевропейский журнал. 2019. №1-2. URL: http://visegradeurope.ru/wp-content/
uploads/2019/10/2-Shishelina.pdf
10 Thompson H. The Habsburg Myth and the European Union”/ Europe’s Malaise (Research in 
Political Sociology, Duina, F. and Merand, F. (Ed.).Vol. 27. Emerald Publishing Limited, 2020. P. 
45-66.
11 См.: Judson P. M. The Habsburg Empire: A New History. Cambridge (Mass.): The Belnap 
Press of Harvard University Press, 2016. 567 p.Автор монографии утверждает, что империя 
выступала носительницей идейонациональной общности, а локальные сообщества 
объединили свои усилия с династией Габсбургов для создания единого и связующего 
имперского государства.
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узрокована пропадањем институција или бруталним убиством 
на пољима Првог светског рата, дух неуспелог Хабзбуршког 
експеримента наставља да прогања Европу.12

Још средином прошлог века мађарски публициста и 
политичар О. Јаси није сумњао у изгледе империјалног пројекта 
Хабзбурговаца: „... ако би експеримент Аустро-угарске државе 
заиста био успешан, Хабзбуршка монархија би била у стању 
да реши фундаментални проблем модерне Европе на својој 
територији... Да ли је могуће уравнотежити нације са потпуно 
различитим идејама и традицијама тако да могу да наставе да 
живе својим посебним животом, али да истовремено имају 
ограничен национални суверенитет до те мере да обезбеди 
миран и ефикасан суживот?»13

Интересовање за Аустроугарску подстиче политичар, 
бивши министар Чешке и најбогатији човек у земљи К. 
Шварценберг, познат по изјави да ће ЕУ, ако не буде у стању 
да се модернизује, поновити искуство прелепе Аустроугарске.14

Теоријско резоновање научника и писаца користи и 
низ познатих политичара у региону. Тако су средњоевропски 
конзервативци, које представљају мађарски премијер В. 
Орбан и лидер пољске владајуће странке „Право и правда“ Ј. 
Качињски, уверени да је специфичност региона способна да 
створи противтежу наметнутог му екстремног либерализма и 
мултикултурализма.15

Уласком у Европску унију 2004. године, земље 
Вишеградске групе су од евроочекивања прешле на 
евроскептицизам. Последњих година интензивирани су процеси 
унутаринтеграционог удруживања у оквиру Вишеградске групе: 
формира се нови формат сарадње Чеха, Словака и Аустрије  

12 Крастев И. После Европы // пер. с английского А. Никитиной. М.: Издательской дом 
ДЕЛО, 2018. С.10.
13 Яси О. Распад Габсбургской монархии. М.: Триквадрата, 2011. С.18.
14 Will the European Union–like the continent’s old empires–also be swept away?// URL: https://
www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-09/the-european-union-and-the-forgotten-lessons-of-
world-war-i
15 См.: Barša P. Habsburskýmýtus //https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/pavel-barsa-
habsbursky-mytus-40285446
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– тзв. Славска интеракција. Постоји мишљење да је Вишеградска 
група, формирана у оквиру Европске уније 1982. године, имала 
мисију оличења интереса европских интеграција на истоку.16 
У контексту кризе европске идеје, улога Вишеградске групе 
је све већа, као и жеља њених чланица да активно заступају 
своје регионалне интересе. У савременим политолошким 
расправама појавили су се судови о посебном „вишеградском 
стилу” у европској политици.17

Историјски сусрет средњоевропских краљева у 
Вишеграду у 14. веку постао је „место сећања“ за народе 
Централноевропског региона. Овај регион Европе је одувек 
био изузетно сложен у погледу етничког (националног) и 
конфесионалног састава, овде практично нема моноетничких и 
моноконфесионалних држава. У Ново доба, народи Централне 
Европе улазили су у састав Хабзбуршког царства. Ове државе 
имају много заједничког у својој историји, чувају дугу традицију 
суседства, често присилног и не увек мирног. Најчвршћи темељ 
заједништва био је вишевековни боравак у оквиру Дунавске 
монархије, односно Хабзбуршке монархије. Већину народа 
региона карактеришу међусобно прожимајуће културе (ово је 
посебно уочљиво у чешко-словачким и словачко-мађарским 
односима).

Чешка, Словачка, Мађарска и Пољска су пре 30 година 
формирале неформалну асоцијацију у интересу координације 
акција на путу интеграције у ЕУ – Вишеградску групу или 
Вишеградску четворку. Ове земље повезују заједничка прошлост 
и садашњост, њихови народи су носиоци сличне културе, 
менталитета, друштвеног поретка; искуство заједничког боравка 
у Аустријском царству и Аустроугарској.

Ако је првобитно у литератури стављена на прво место 
заједница држава Вишеградске четворке у економској сфери, где 
су забележени највиши показатељи економског развоја у региону 
и с тим повезано критичко реформско и антикомунистичко  

16 Центральная Европа: Политический портрет на фоне 100-летия / под редакцией Л.Н. 
Шишелиной, М.В. Ведерникова. М.: Институт Европы РАН, 2018.
17 Ведерников М.В. Исторические предпосылки вишеградского политического стиля // 
Современная Европа. - 2017. - №7. - С.78-87.
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расположење (догађаји 1956, 1968. и 1980.)18, то се последњих 
година све чешће чују оцене о заједничком вишеградском 
културном коду.19

У научној свакодневици се чак појавио и термин Homo 
visegradicus, који је први употребио мађарски културолог Р. 
Киш-Семан, а који је постао посебно актуелан након уласка 
ових земаља у Европску унију и формирања Вишеградске 
групе.20

Недавне осмоструке годишњице (револуције 1848, распад 
Аустро-угарске монархије 1918. и догађаји у Чехословачкој 1968), 
који су се у великој мери тицали борбе чешко-словачког народа 
за своју независност и повратка земаља у Европу, постао је 
додатни подстицај вишеградским историчарима и политичарима 
да се окрену историјском памћењу и потврде припадност земаља 
наследница Хабзбуршког царства духовним вредностима 
Подунавља и средњоевропског пројекта. Становници земаља 
Вишеградске четворке тренутно гледају на прошлост 
Хабзбуршког царства као на део свог историјског наслеђа, 
тежећи да је идеализују. Земље Вишеградске групе пролазе 
кроз прелазни период у својој европској историји: процес 
формирања нове идеологије овде није завршен; овде историјски 
митови, годишњице, слике непријатеља играју важну улогу у 
формирању регионалног и националног програма. Међутим, 
регионални препород сведочи о незадовољству вишеградских 
земаља својим местом у Европској унији.

Тако је налет интересовања за хабзбуршко наслеђе 
Вишеградске Европе показао да царско-краљевска 
монархија није нетрагом нестала 1918. године. Ако је у 
почетку била сачувана само социјално и психолошки, касније су 
је митологизовали културни радници, историчари и користили 
политичари у процесу конструисања заједничког историјског  

18 Шишелина Л.Н. Возрождение Центральной Европы // Вишеградская Европа: 
Центральноевропейский журнал. 2019. №1-2. URL: http://visegradeurope.ru/wp-content/
uploads/2019/10/2-Shishelina.pdf
19 Ведерников М. Исторические предпосылки вишеградского политического стиля // 
Современная Европа.2017. №7. С.78-87.
20 Кишш-Семан Чаба Д. Вишеградское родство. Варшава, 2016.
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памћења средњеевропског региона. Током протеклих 30 година, 
Квартет је постао не само симбол уједињења Европе и успешне 
политичке и економске трансформације наше земље, већ и модел 
регионалне сарадње. Слично историјско искуство, географска 
близина, заједнички друштвено-економски процеси позитивно 
утичу на интеракцију у Вишеградској групи. ВГ данас – то нису 
само политика и економија, то је и Међународни вишеградски 
фонд, који све више укључује у своју орбиту земље Источног 
партнерства и Западног Балкана.21

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

Рокина Галина

Йошкар-Ола, Россия
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Аннотация

В статье представлены результаты исследования 
роли фактора исторической памяти в 
интеграционных процессах на примере 
наиболее успешного регионального объединения 
Европейского союза - Вишеградской четверки. 
Ренессанс т.н. габсбургского мифа отвечает 
интересам региональных и национальных 
программ тех стран, в исторической памяти 

21 Председници Влада Вишеградске групе недавно су донели заједничку одлуку о повећању 
буџета Међународног вишеградског фонда на 10 милиона евра, чиме ће се проширити размена 
младих међу земљама и активно промовисати вишеградска сарадња међу млађом генерацијом. 
Видети: Центральноевропейские встречи. Круглый стол к 30-летию создания Вишеградской 
группы // Вишеградская Европа. № 1.2021.
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которых сохранились воспоминания об общем 
прошлом в рамках империи Габсбургов.
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габсбургский миф, центральноевропейская 
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Уз разумевање политике памћења као делатности 
усмерене инструментима државе и политичког 
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Одговоран и пажљив однос према својој прошлости – 
кључ је друштвеног склада. Идеје о прошлости у великој мери 
одређују садржај вредносних оријентација и граница идентитета 
различитих група, разјашњавају културни и политички контекст, 
могућности међусобног утицаја. Концепт „политике памћења” 
као праксе друштвене конструкције политичког идентитета 
помаже да се опише овај процес.

Теза о постојању „политике памћења” изречена је у делима 
постмодерних филозофа крајем 20. века. (Р. Барт, Ј. Кристева. 
Ј. Дерида, М. Фуко). Постмодернисти су поставили тезу о 
изградњи од стране власти неопходних идеја о прошлости и 
идентитету друштвене групе.1 

Али поставља се питање: колико се меморија може 
контролисати ако има сложену структуру простора, пракси, 
друштвених облика од појединца до колектива. Колективну 
меморију је тешко поправити, објективно описати, а очигледно 
је немогуће конструисати и оставити непромењену.

Године 2009. Д. Олик у чланку „Између хаоса и 
различитости: да ли је истраживање памћења поље?“2 формулисао 
је истраживачки упит о памћењу на следећи начин: „не постоји 
сагласност о томе шта је оно (под претпоставком да уопште 
постоји) или како га измерити. Питање је какав је он као смислени 
појам, на шта развија истраживачку осетљивост и какву“3 
Памћење није статичан објекат, већ процес који се непрестано 
мења, па истраживач треба да обрати пажњу на форме које Д. 
Олик назива „фигурацијама сећања“, тј. „променљиви однос 
између прошлости и садашњости, у коме се слике, контексти, 
традиције и интереси преплићу, иако не увек хармонично”.4 

1 Савельева И. М., Полетаев А. В. Античность: формирование значений // Савельева И. 
М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: теория и история: в 2-х т. СПб.: Наука, 2003. Т. 1. 
Конструированиепрошлого. С. 16-34.Текст : непосредственный. Ц.16-34
2 Olick J. Between chaos and diversity: Is social memory studies a field? // International journal 
of politics, culture and society. – N.Y., 2009. Vol. 22, N 2. Текст : непосредственный.
3 Олик Дж. Фигурации памяти: процессо-реляционная методология, иллюстрируемая на 
примере Германии / пер. с англ. Д. Хлевнюк // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. № 1. 
Текст : непосредственный. стр. 40-74. П.41.
4 Исто, Ц.46
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У савременој Русији, концепт „политике памћења“ 
разматра велики број аутора, међу којима су Алексеј 
Милер, Олга Малинова, Дмитриј Ефременко5 и Генадиј  
Бордјугов.6

Са становишта Алексеја Милера, политизација историје 
је вечна и, углавном, неизбежна појава.7 Политика памћења 
– друштвене праксе и норме које управљају колективним 
памћењем – су исто тако неизбежне, а такође постоје од 
давнина.8 Заузврат, историјска политика се чини као нов, 
специфичан феномен, чије постојање је могуће у демократским 
или квазидемократским друштвима која дозвољавају, макар 
формално, плурализам мишљења и тумачења. Он га дефинише 
као „скуп пракси којима одређене политичке снаге настоје 
да утврде одређене интерпретације историјских догађаја 
као доминантне“.9 Препознајући историјску политику као 
посебан случај политике сећања, Милер предлаже да се први 
концепт употреби као „истраживачки термин за регионалне 
специфичности политизације историје у Источној Европи” 
на почетку 21. века.10

Заиста, 1980-их у Немачкој се појавио термин „историјска 
политика“, којим су се користили почетком 2000-их пољски 
историчари. „Историјска политика” почела је да означава 
нагло интензивирање употребе историје у политичке сврхе, до 
чега је дошло почетком 21. века у источној Европи.11 Пољски 
социолог Лех Нијаковски заправо идентификује појмове 
и заговара употребу концепта „политике памћења“ уместо  

5 Миллер А. Малинова О. Ефременко Д. Политика памяти и историческая наука / Миллер 
А. Малинова О. Ефременко Д. // Российская история. - № 5. - 2018. - Текст : непосредственный.
6 Бордюгов Г.А. «Войны памяти» на постсоветском пространстве / Предисловие Алана 
Касаева. – М.: АИРО-ХХI, 2011. – 256 с.Текст : непосредственный.
7 Поцелуев С. П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме / 
Поцелуев С. П. // Политические исследования.- 1999. - №.5. - С.62-75. - Текст : непосредственный.
8 Исто
9 Исто
10 Миллер А. и др. Историческая политика в России: новый поворот? / Миллер А. И. // 
Историческая политика в XXI веке. - М., - 2012. - Текст : непосредственный.
11 Исто
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„историјске политике“, дефинишући прву као „свако намерно 
и формално легитимно деловање политичара и званичника које 
има за циљ јачање, уклањање или превазилажење појединачних 
фрагмената јавног памћења“.12 За вођење историјске политике 
почела су да се користе посебна средства: стварање посебних 
музеја, финансирање пројеката везаних за политичке 
налоге, појављивање акција сећања, комеморативни дани. 
Најполитизованије је памћење ратова и с њима повезана 
„преправљања” мапе Европе, потврђујући посебан режим 
приступа архивама који карактерише дела једног или другог 
политичког режима. И Русију карактерише жеља државе да међу 
својим грађанима, посебно младима и школарцима, формира 
„тачне слике прошлости“. Најзапаженији су напори државе да 
формира колективно памћење догађаја из Великог отаџбинског 
рата, што показују и донети, на савезном и регионалном нивоу, 
нормативно-правни акти:

1. Федерални: Савезни закон “О данима војне славе 
(победнички дани) Русије”13, Савезни закон бр. 80-ФЗ “О 
овековечењу победе совјетског народа у Великом отаџбинском 
рату 1941-1945”14, Указ председника Руске Федерације бр. 727 „О 
мерама државне подршке јавним удружењима која раде на војно-
патриотском образовању омладине“15, Указ председника Руске 
Федерације бр. 549 од 15. маја 2009. „Комисији за сузбијање 
фалсификовања историје под председником Руске Федерације”16, 
Државни програм „Патриотско васпитање грађана Руске  

12 Цит. према: Траба Р. Польские споры об истории XXI в. // Pro et Contra. 2009. 46 (3–4). 
Май – август. Текст : непосредственный.
13 Российская Федерация. Федеральный закон N 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 
днях) России»// https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-13031995-n-32-fz-o/- Текст : 
электронный.
14 Российская Федерация. Федеральный закон г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов»// https://base.garant.
ru/1518946/- Текст : электронный.
15 Указ Президента Российской Федерации № 727 «О мерах государственной поддержки 
общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи»// https://base.garant.ru/106683/Текст : электронный. 
16 Российская Федерация. Указ Президента РФ №549 от 15.05.2009 г. «Комиссии по 
противодействию фальсификациям истории при Президенте РФ»// ИБ: Консультант+. - Текст 
: электронный.
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Федерације за 2016-2020”17, Уредба Владе Руске Федерације 
бр. 2403-р „О усвајању Основа државне омладинске политике 
Руске Федерације за период до 2025. године“.18

2. Регионални: Закон Брјанске области „О објектима 
културног наслеђа (споменици историје и културе) у Брјанској 
области“19, Закон Брјанске области „О поступку спровођења 
изналажења овековечења сећања на оне који су погинули 
бранећи Отаџбину на територији Брјанске области“.20

Заиста, после заборава 90-их година, музеји и друштва 
са војно-патриотском тематиком постају активнији; одобрени 
су комеморативни дани Русије, направљен је календар војних 
победа, на снази је програм Војноисторијског друштва – стварање 
војних поља Русије на бази музеја: Бородино, Куликовско, 
Прохоровско.

Ипак, обраћамо пажњу на тенденцију утицаја на 
политику сећања, која произилази из културних захтева 
друштва: трагања за идентитетом, ослањања на традиције 
и, често, њихове конструкције. Вреди цитирати француског 
филозофа П. Рикера: „сећање је привремена компонента 
идентитета, заједно са проценом садашњости и планирањем  
будућности“.21 

Према В. А. Ачкасову, истраживачу политике сећања, 
традиција није случајно присутна у овом друштву, она се увек  

17 Российская Федерация. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» // http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LA
W_192149/8934f282d7a8444f6d660f819f372f9c3a11e247/- Текст : электронный.
18 Российская Федерация. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/5416a7ecef3afe3ff0
52deb74264bbf282e889ef/- Текст : электронный.
19 Российская Федерация. Закон Брянской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Брянской области»// https://base.garant.ru/24490690/.- Текст 
: электронный.
20 Российская Федерация. Закон Брянской области «О порядке проведения поисковой 
работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Брянской 
области»// https://base.garant.ru/24305522/- Текст : электронный.
21 Рикёр П Память, история, забвение / пер. с фр. М.: Издательство гуманитарной литературы, 
2004. 728 с. Текст : непосредственный. С.119.
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намерно бира. На основу концепта Е. Хобсбаума, В. А. Ачкасов 
наглашава да се традиције не само бирају, већ и измишљају. 
Традиција се односи на процес преиспитивања и конструисања 
прошлости, такозване „имагинарне прошлости“, која је важан 
извор легитимизације моћи.22

Способност традиције да спасе људе у кризним 
ситуацијама за друштво потврђују подаци усмених историја 
које су прикупили антрополози. Дакле, говорећи о животу 
деце на територији Стаљинграда током битке 1942-1943, 
многи испитаници су приметили: „... Друштвене и породичне 
традиције су помогле деци да преживе. Заштићенија су била 
деца која су имала породице, рођаке; међусобна помоћ комшија, 
пријатеља и случајних људи, укључујући и војску, одиграла је  
велику улогу“23 

Последњих неколико година свет је уроњен у глобалну 
кризу изазвану пандемија. Негативни утицаји на друштво 
имају не само економски или политички израз, већ и социо-
психолошке и културне последице. Друштвена изолација током 
периода изолације, немогућност кретања по својој земљи 
и свету, санитарне рестриктивне мере узнемиравају људе, 
стварају неизвесност у погледу будућности и изазивају кризу 
идентитета. Својеврстан начин преживљавања и превазилажења 
духовне кризе су различите јавне иницијативе везане за 
очување сећања и културе, традиције, свакодневних ствари 
из прошлости.

Вреди рећи да су се већ у првој деценији новог века 
појавили културни пројекти повезани са изложбама ствари 
из недавне совјетске прошлости. Оваква визуелизација 
објеката протеклих деценија дала им је историјски карактер, 
а посетиоцима и учесницима пружила могућност да представе  

22 Ачкасов В. А. Роль политических и интеллектуальных элит посткоммунистических 
государств в производстве «политики памяти» // Символическая политика: сб. науч. тр. М.: 
ИНИОН РАН, 2012. Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс 
/ отв. ред. О. Ю. Малинова. Текст : непосредственный.
23 Бондаренко Л.А. Травмирующее воздействие войны и адаптации детей Сталинграда/ 
XII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Ижевск, 3–6 июля 2017 г. / 
Отв. ред.: А.Е. Загребин, М.Ю. Мартынова. – Москва; Ижевск: ИЭА РАН, УИИЯЛ УрО РАН, 
2017. –Текст : непосредственный. С.93.
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историјску ретроспективу прошлости у коју су били укључени. 
Тако је 2011. године Државна Третјаковска галерија на Кримском 
валу организовала изложбу под називом “Веселе слике” - први 
руски стрип. На њој су представљени први бројеви часописа, 
скице цртежа, као и бројне фотографије из редакције. Изложба 
је била посвећена 55. годишњици часописа.24 Посетитељка 
изложбе је оставила следећу рецензију: „Овако или онако, 
све ово ствара једну целовиту слику, и темељно вас урања у 
атмосферу. Атмосферу детињства без облака, када се најновији 
број `Веселих слика` сигурно нашао у вашем поштанском 
сандучету. Можда не увек на време, али се сигурно нашао. А 
са њим и посебан свет бајке са омиљеним ликовима: Оловком 
и Дуном, Самоделкином и Палчицом, Пинокиом и Чиполином. 
И за многе ће, наравно, бити лепо да имају времена да се  
сете овога“.

Многе изложбе посвећене совјетској прошлости претвориле 
су се у платформу за размену мишљења, успомена и привукле 
колекционаре и блогере. Одрасли чије је детињство било 
совјетских 1970-их воде блогове о совјетским играчкама, где 
објављују слике и описе својстава играчке, карактеристике 
произвођача. Сакупљаје се колекције совјетских играчака, 
источнонемачких, чехословачких, које су се појављивале 
у продаји у СССР-у. Колекције се излажу на приватним 
импровизованим и музејским изложбама, добијају повратне 
информације од посетилаца који се сигурно сећају сопствених 
играчака из совјетског детињства.25

У објави изложбе „С ким се дружила лутка Лена од 
полиетилена?“ Музеј играчака Санкт Петербурга (21.03.2014 
-11.05.2014) је забележио: „Почетак свемирског доба у СССР-у 
поклопио се са почетком ере полиетилена. Прве пластичне 
играчке дате су свемирским посадама као још један знак 
технолошког продора ка комунизму. У ово време „одмрзавања“, 
у фабрике играчака и хемијске фабрике дошла је млада 
генерација талентованих уметника, који су дефинисали нову  

24 https://www.afisha.ru/exhibition/63868/?reviewId=353957Текст : электронный.
25 Видети: 25, 10, 11 
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слику играчке - лаконску, декоративну, смешну, обдарена 
светлим карактером“.26

Ова заједничка конструкција заједничке совјетске 
прошлости, разумљива кроз познате и вољене ствари, може 
се приписати и друштвеној активности у формирању „политике 
сећања“. Током изолације 2020. године нагло је порасла јавна 
активност на друштвеним мрежама, где су људи такође настојали 
да изразе своју везу са прошлошћу, интерес су изазвали пројекти, 
који су демонстрирали традиционални начин живота прошлих 
векова. Тако су на Јутјуб почели да се постављају видео снимци 
Телевизијске и радио-дифузне компаније Брјанска губернија 
о традиционалној женској одећи Брјанске области на прелазу 
из 19. у 20. век. Пројекат „Традиционална празнична одећа 
Брјанске области“ је фокусиран на приказивање облачења 
женске ношње, именовање њених елемената и демонстрацију 
предмета из домаћег свакодневног живота. Као пример музејским 
ентузијастима и колекционарима народне ношње послужили су 
и други слични пројекти: украјински етно-пројекат „Спадок“, 
пројекат „Красно-Кросно“ – видео циклус о наслеђу истински 
народне ношње 19. века. из колекције Сергеја Глебушкина. 
Сви ови пројекти су добили велику публику, било је спорова 
о аутентичности, питања о детаљима ношње, што већ сада 
извлачи тему традиције изван оквира стручних расправа и 
претвара је у поље за формирање памћења од стране друштва.

Треба напоменути и заједницу „Посетите музеј“ на 
друштвеној мрежи „ВКонтакте“, где се појавио одељак 
„Породичне реликвије“. Рубрика објављује приче о 
антиквитетима из збирки чланова групе. Тако је Олга Остапчук 
поделила своју причу о породичном порцелану: Фигурице Одарке 
и Караса, Кијевска фабрика порцелана, вајар Шћербина В.И. 
Ликови опере С. Гулак-Артемовског “Козак иза Дунава”. Моји 
мама и тата су имали дивне гласове, одлично су певали народне 
песме, учествовали у аматерским ликовним активностима 
нашег села. Са хором су обишли Совјетски Савез, а сећам се 

26 Мищенко Т.А. Bгрушки из ГДР в ассортименте советских товаров 1970-х годов 
(по воспоминаниям коллекционеров и блогеров)// Лабиринт №6,2014 с.35-42. Текст : 
непосредственный. 
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како су двогласно певали арије Одарке и Караса (види мужа 
да је негде лутао и сад је дошао кући пијан).

Фигурице су се појавиле у нашој породици крајем 60-
их, сећам их се целог детињства - биле су ми веома привлачне 
због најфинијег сликања и скрупулозне тачности рељефних 
детаља од порцелана.

 
Слика 1. Фигурице касних 1960-их.

Тиме породично наслеђе постаје видљиво, вредно, 
учествује у изградњи традиције сећања на заједничку прошлост. 

Многе културне иницијативе за очување историјски важног 
предмета из прошлости потичу од пословних или интелектуалних 
активиста. Често њихови напори немају директну везу са 
породичном историјом или националним идентитетом, али се 
чини да су важни за заједницу. Посебно се истиче северозападни 
регион Русије, одакле долазе вести о оваквим иницијативама 
друштвених медија: „Anna’s Secret Garden. Предиван вегански 
кафић налази се у простору `Севкабељ Порта`. Простор са високим 
плафонима уређен је у скандинавском духу: велики прозори, обиље 
живог биља, рам са фигуралним повезом из рушевина поште 
из средине прошлог века у Комарову и дизајнерски намештај.27

27 https://vk.com/wall-25792_185725?hash=316a5ac50e958ae4a5Текст : электронный.
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Слика 2.Севкабељ Порт

Од 2019. програмер интернет новина „Папир“, Никита 
Грањко, прикупља фотографије фирми из десетина градова бившег 
СССР-а, тражи табле користећи старе фотографије и Гугл мапе и 
говори о њима на телеграм-каналу „Радиоатеље“. Никита и још 
двоје људи ће 2022. године кренути у експедицију по Комију да 
траже барељефе, мозаике, знакове и друге елементе монументалне 
уметности из совјетског периода. Они ће посетити 12 градова и 
као резултат тога одржаће изложбе и направити фото албум”.28

Наша запажања о друштвеној и културној активности 
представника хуманитарне и техничке интелигенције потврђују 
и аутори колективне студије о очувању националних језика  

28 https://vk.com/wall-23303030_569703?hash=826a60c4bfb56c30b1Текст : электронный. 
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у републикама Карелији (РФ) и Белорусији. Активисти у овим 
републикама раде на превођењу интерфејса друштвених мрежа 
на националне језике како би ојачали позиције карелијског и 
белоруског језика и очували етнички идентитет. Према анкети 
активиста, „... испоставило се да су Карелци научили језик у 
одраслој доби (на универзитету), а њихов главни посао је везан 
за карелијски језик и филологију... Белоруски информатори 
су одговорили да знају језика од детињства, а нису повезани 
по занимању са језиком (наставник фармацеутске хемије на 
Медицинском факултету, фармацеут, постдипломац фундаменталне 
медицине, софтверски инжењер, тестер софтвера).29

Понекад су активисти људи креативних занимања, али 
не и представници етничких група чију културу оживљавају и 
промовишу. Тако су током пандемије режисери Иља Желтјаков 
и Настја Полухина купили колибу 300 километара од Санкт 
Петербурга и покренули туре по вепским селима „Шума и 
ветар“. Први пут су га посетили пре десетак година када су 
снимали филм и од тада су се заљубили у ова живописна 
места, заинтересујући се за историју Вепсана, староседелаца 
Лењинградске области, којих је остало само око шест хиљада. 
Режисери су сами реновирали колибу и опремили је намештајем 
који су куповали од мештана или налазили у напуштеним 
кућама. Желе да популаришу вепску културу и оживе село, 
дајући људима посао, али без кршења локалног начина живота.30

Дакле, на политику сећања може утицати не само да 
држава, она је обликована и културним захтевима друштва. 
Њен најактивнији део – креативна и техничка интелигенција, 
предузетници – настоје да преиспитају и очувају материјално и 
нематеријално наслеђе прошлости, уграде га у нову реалност и 
за то користе дигитални медијски простор. Смештање оваквих 
„открића сећања на прошлост” смешта их унутар традиције, 
преиспитује их и конструише.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

29 Языковой выбор и идентичность карельской и белорусской молодежи (по данным опросов 
этническоих лидеров)/Ю.В. Литвин, М.В. Кундозерова, С.В. Липницкая, Е.Н. Изергина, Я.С. 
Шевченко// Научный диалог.- 2020-№10.-Текст : непосредственный.
30 https://paperpaper.ru/zhivaya-kultura-v-pechah-izbah-i-reme/Текст : электронный.
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Мищенко Т.А.
Новозыбков, Россия

«ПОЛИТИКА ПАМЯТИ» И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ

Аннотация

Наряду с пониманием политики памяти как 
направляемой инструментами государства 
и политического влияния деятельности по 
конструированию образов прошлого, автор 
обращает внимание на культурные инициативы, 
исходящие от активной части современного 
российского общества. В последние годы их 
формат стал во многом цифровым, что обусловлено 
пандемией и нарушением прямых социальных 
контактов. Это виртуальные выставки, акции в 
социальных сетях, создание интерфейсов на родном 
языке, запись и размещение видео контента.
Ключевые слова: политика памяти, общество, 
активисты, культурное наследие, цифровое 
пространство.
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АСПЕКТИ  

(И)РЕВЕРЗИБИЛНОСТИ ПРОЦЕСА 
„ЕТНO-ИНЖЕЊЕРИНГА“

Сажетак

У раду се поставља и доказује хипотеза да је у 
време југословенске државе спровођен „етно-
инжењеринг“ ради постизања њене вештачке 
кохезије. У сврху опстанка из геополитичких 
разлога – због важне међуратне улоге у 
„Санитарном кордону“ – у име јединства 
„једног, а троименог народа“ и „интегралног 
југословенства“ вршено је сузбијање српског 
чиниоца перципираног као потенцијалног руског 
експонента. У Хладном рату Југославија је била 
кључна земља антисовјетског (антируског) 
Rimland-а, те је њен српски елемент још више 
сумњичен да земљу може проруски (пре)
оријентисати. Зато је титоистичка власт, мање 
из идеолошких, а много више из геополитичких 
разлога, „обуздавала“ српски корпус тако што 
је од њега „ампутирала“ поједине делове и 
проглашавала их за нове нације. Простори 
који су им припали знатно су хендикепирали 
геополитички положај српских земаља. Аутор 

* Научни саветник
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истиче парадоксалну чињеницу да је демократски 
Запад, управљајући растакањем Југославије, 
настојао да „цементира“ те диктаторске 
титоистичке тековине, и то поново из сличних 
геополитичких разлога. Међутим, назнаке 
реверзибилног етничког процеса су очигледне, 
а могуће је да ће у промењеним геополитичким 
околностима бити још интензивније. 
Кључне речи: „декрет-етногенеза“, „инстант-
нације“, титоизам, геополитика, Југославија

УВОДНА РАЗМАТРАЊА:  
ФЕНОМЕН ЕТНОГЕНЕЗЕ  

И „ЕТНО-ИНЖЕЊЕРИНГА“

Етногенеза је по правилу историјски мање или више 
дуг, сложен, измеандриран, често бифуркантан и непредвидив 
процес. Може се поједностављено дефинисати као „процес 
историјског формирања, развоја и трајања етничких група, 
укључујући народе и нације“1. У ужем смислу, сама етногенеза 
представља начин и ток стварања етничке групе, док у ширем 
смислу обухвата још и њен развој протоком времена, што 
може да се назове етничком историјом. Етничка историја 
обухвата како етничку еволуцију конкретне заједнице (род-
братство-племе-народ-нација), тако и етно-конвергентне 
(центрипетално „уливање“ и асимиловање других заједница) 
и етно-дивергентне процесе (центрифугално „разливање“ у 
друге, постојеће или нове заједнице). Етногенеза, и у ужем и у 
ширем смислу, по правилу има (гео)политичку конотацију – од 
пројектовања историјских на савремене процесе и обрнуто као 
прави или фабриковани аргумент територијалних амбиција, 
до заснивања просторних права и претензија на стварној или 

1 Група аутора, Етнологија и антропологија, Мали лексикон српске културе (Љиљана 
Гавриловић, ур.), ЈП Службени гласник; Етнографски институт САНУ, Београд, 2017,  
стр. 70.
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лажној (фалсификованој, измишљеној) домицилности, као и 
на вештачки и насилно постигнутој популационој доминацији 
у некој географској области.

Спонтан, миран, природни пут етногенезе и етничке 
историје, без спољашњих и унутрашњих утицаја – готово 
да није могућ. Спољашње интервенције у етничке процесе 
(идеолошко-политичке, економско-финансијске, ратно-насилне, 
окупационо-административне…) могу да буду посредне и 
непосредне, те да доведу до радикалног (пре)усмеравања 
дотадашње „матице“ етничког развоја, тј. да резултирају 
релативно брзим променама и потпуно преобликују етничку 
структуру становништва конкретног простора. Такође, сличне 
последице доносе и унутрашње интервенције у етничке 
процесе, међу којима су најекстремније политичко насиље, 
етнички конфликти и оружани сукоби, чији резултат могу 
бити масовно принудно преобраћање и физичко уништавање 
геноцидних размера „колективних других“, те тзв. етничко 
чишћење и етноцид.2 Етнички процес има геополитичко 
исходиште у политичко-територијалном конституисању и 
омеђавању, односно у формирању и изградњи националне 
државе (state bulding), која, између осталог, има функцију 
да заштити доминантну, државотворну етничку заједницу 
и обезбеди да се она дугорочно осећа сигурном. С друге 
стране, прво се може формирати држава, а потом у њеним 
границама етнички процеси окончати формирањем 
националног идентитета, односно изградњом државне нације  
(nation building)

Историја решавања националног питања заснована на 
поставкама комунистичке идеологије и њиховој практичној 
примени у источној и југоисточној Европи – првенствено 
у мултиетничким и сложеним (федеративним) државама 
Југославији и Совјетском Савезу – сведочи да се етничким 
процесима може декретима и ауторитарно управљати. Из 
(једно)партијских разлога, који су са геополитичким циљевима 
узрочно-последично повезани, доношени су акти о моменталном 

2 Boris Krivokapić, Enciklopedijski rečnik međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, 
Službeni glasnik, Beograd, 2010, str. 250-251.
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проглашавању (уз „прећутно прихватање“) нових етничких 
и националних идентитета. Такви поступци могу се назвати 
„декрет-етногенезом“. Сам термин је парадоксалан јер се 
тренутност декрета, с једне стране, и етногенеза као „процес 
дугог трајања“, с друге стране, логички међусобно искључују. 
У ствари, ради се о „етно-инжењерингу“ – производњи 
вештачких етничких и националних колективитета селективном 
употребом различитих (псеудо)принципа.

У неким случајевима „инстант-нација“ (термин М. 
Екмечића) се проглашава издвајањем из дотадашње целине 
сходно тачној или лажној регионално-географској припадности 
и хоронимски се именује; у другој прилици се то врши 
на основу историјске државности или другог политичко-
територијалног наслеђа; слично се, потом, чинило позивајући 
се на верску дивергентност, различите језичке дијалекте, 
писмо, културу политичку историју… Иако је поседовала 
низ сличних својстава, та „пролиферација нација“3 имала је 
бројне различите узроке, механизме и последице. Заједничко 
јој је да се односила на најбројније, најраспрострањеније, 
традиционалистичке, државотворне, словенско-православне 
и телурократске (континенталистичке), а анатемисане као 
монархистичке и хегемонистичке нације Русе и Србе, које 
су (и) на тај начин систематски фрагментирани и спутавани. 
Индикативно је да слично „октроисање“ (М. Ломпар) није 
ампутирало делове не само других етничких и националних 
компоненти у совјетској и југословенској држави, већ нити 
једне заједнице у било којој од осталих земаља комунистичког 
лагера – на пример, од Пољака нису деструктивно измишљане 
мазурска и шљонска нација, од Румуна ердељска и карпатска 
нација, од Чеха судетска и моравска нација, а од Бугара помачка и  
тракијска нација… 

3 Детаљније о „пролиферацији нација“ у: Миломир Степић, „Пролиферација националних 
идентитета – балкански геополитички контекст“, Культура, политика, понимание (Культура, 
нациня, государство – проблемы идентичности в контексте современой политики), VI 
Международная научная конференция, Белград, 17-19 мая 2018.г, Белгородский государственный 
национальный исследовательский универзитет (НИУ БелГу), Белгород; Социально-теологический 
факультет им. митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), Кафедра 
культурологии и политилогии, Москва; Институт политических исследований, Белград, 2018, 
стр. 227-235. 
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МОНАРХИСТИЧКА ЗАМИСАО О „ЈЕДНОМ,  
А ТРОИМЕНОМ НАРОДУ“ И „ИНТЕГРАЛНОМ 

ЈУГОСЛОВЕНСТВУ“: ГЕОПОЛИТИЧКИ  
МОТИВИ ЕТНО-ЕКСПЕРИМЕНТА

Манипулације и наметнуте етничке промене на Балкану 
су се због његовог круцијалног геополитичког значаја и 
„магнетизма“ којим привлачи велике силе одувек одвијале. 
Мењање његове етно-цивилизацијске карте посебно се убрзало 
у 20. и почетком 21. века, што је имало повратне геополитичке 
ефекте. Томе је, у првом реду, допринело формирање, трајање 
и насилно растакање југословенске државе. Поставља се 
питање из којих разлога је уопште формирана држава посред 
једног дубоког и широког примарног геополитичког „раседа“, 
укључујући мноштво оних секундарних али ништа мање 
опасних? Шта је био тако важан мотив да се пренебрегне 
чињеница како је њена територија испресецана са две или чак 
три границе светских верско-цивилизацијских ареала? Није 
ли било јасно да ће њена одрживост и функционалност бити 
упитна, будући да се одликовала веома израженом културном 
хетерогеношћу и економском поларизованошћу, те да није 
располагала основним кохезионим државотворним идејама, 
упориштима и чиниоцима? Уосталом, зар је после Великог 
рата, у коме су будући југословенски политичко-територијални 
и етнички елементи били на различитим странама, требало 
склепати заједничку државу унутар које су се политички 
интереси и дијаметрално разликовали до искључивости?

Српска историографија и данас већином остаје на 
стереотипном становишту – првенствено на основу Нишке и 
Крфске декларације као званичних државних докумената, те 
пројугословенске предратне политичке климе (тачније, заноса) 
у високим слојевима српског друштва – да је формирање 
заједничке државе 1. децембра 1918. године било резултат 
наводно (а) жеље регента Александра да на таласу велике ратне 
победе и огромних српских жртава добије „увећан посед“, те 
(б) става Владе која је подлегла његовом ауторитету, што је 
све (в) снажно подржала већина водећих интелектуалаца тога 
доба. Такав закључак српских историчара је научно архаичан  
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и превазиђен, тј. сведен на увид у писане изворе и архивистички 
заснован. Али, он није историозофски дубок и широк. Још 
мање је контекстуализован и утемељен на геополитичким 
постулатима без којих би стварање за европске, а нарочито 
балканске услове једне релативно простране, многољудне 
и добро позициониране државе каква је била Краљевина 
СХС, било немогуће. Занемарује се да је она била производ 
не само геополитичке димензије ратних резултата, него и 
интереса сила-победница које су настојале да дугорочно 
пацификују и ослабе управо поражене ривале, те да у складу 
с тим изврше ревизију политичко-територијалне структуре 
и граница послератне Европе. Другим речима, погрешно се 
инсистира да је заједничка држава у највећој мери била српско 
хтење, а не српско морање.4 Следствено, после вишедеценијске 
антисрпске етничке алхемије, а нарочито једног, па онда и 
другог ратног слома, југословенске државе уз огромне људске 
и материјалне губитке, на национално оријентисаној сцени 
преовлађују жалопојке о „трагичној српској грешци“, „великој 
српској заблуди“, „српској геополитичкој кратковидости“ и 
„српском изгубљеном 20. веку“, док се недовољно узима у 
обзир одлучујућа улога главних светских актера таласократског 
геополитичког профила.

Српска политичка номенклатура и „југословенствујушчи“ 
интелектуални врх с краја друге деценије 20. века за своју 
заблуду свакако не могу бити амнестирани, али елементарно 
геополитичко знање и промишљање – а оно је у овом случају 
неизбежно јер „геополитиком се не решава све, али се без ње 
не решава ништа“5 – упућује на другачији закључак. Идеја 
кнеза Михаила Обреновића (под руским утицајем) „Балкан 
балканским народима“ јесте можда племенита, али је била и 
остала утопистичка. Геополитички је много реалнија теза „Балкан 
је исувише важан да би био препуштен (само) Балканцима“ (М. 
Степић). Није могуће на тако геополитички важном простору 
какав је Балкан правити државу само вољом домицилних  

4 Миломир Степић, Српско питање – геополитичко питање, Јантар-група, Београд, 2004, 
стр. 176.
5 Миломир Степић, Српски геополитички образац, Catena mundi, Београд, 2019, стр. 5.



227

ИСТОРИЈСКО-ГЕОПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ...Миломир Степић

народа и њихових вођа, а да у томе немају кључну улогу у том 
тренутку доминантне, победничке велике силе. А то су 1918. 
године, Версајски споразум ће то показати, биле искључиво 
оне западне, атлантистичке – Велика Британија, Француска и 
САД. Учешће поражених, оних континенталистичких – Аустро-
угарске и Немачке – уз Русију, истог таквог геополитичког 
идентитета, али постреволуционарну, опхрвану сопственим 
проблемима – није долазило у обзир. Напротив – оне су не само 
биле искључене из територијалног преуређења централне и 
југоисточне Европе, него су нове границе смишљено повлачене 
управо у циљу превентивног онемогућавања њихових интереса.6 
У таквом геополитичком контексту ће „отац геополитике“ 
Мекиндер концепцијски конструисати (и мапирати), а западне 
силе између два светска рата стриктно практично примењивати 
„Санитарни кордон“ – зоналну баријеру од Балтичког мора на 
северу до Медитерана на југу – због чијег функционисања је 
скројена и више од две деценије трајала „прва“ југословенска 
држава. Ради њеног одржања и какве-такве унутрашње кохезије 
било је неопходно „пеглање“ затечене етничке хетерогености, 
али тако да се сузбија проруско српство како се земља не 
би, којим случајем, на крилима српско-руске идентитетске 
сличности преоријентисала не толико ка идеолошком колико 
ка геополитичком „џину у срцу Евроазије“. Стога је уследио 
почетак „етно-инжењеринга“ суштинског и далекосежног 
антисрпског карактера, и то унутар заједничке државе у којој 
су, парадоксално, Срби чинили недавног ратног победника, 
државотворног носиоца, доминантног демографског елемента, 
те давали монарха и све премијере (до краткотрајног мандата 
А. Корошеца од 27.07.1928. до 6.01.1929.).

Почетак монархистичког „етно-инжењеринга“ био је 
препознатљив по читавом комплексу принудних поступака, 
уведених правила, прописаних административних мера, 
успостављеног политичког амбијента и правних решења 
уведених и примењиваних током десетогодишњег трајања  

6 О три примарна геополитичка мотива западних сила да формирају нову „архитектуру“ 
централне и југоисточне Европе видети у: Миломир Степић, „Геополитички смисао југословенства 
и југословенске државе“, Историја једне утопије: 100 година од стварања Југославије, књига 
друга, (Никола Маринковић, прир.), Catena mundi, Београд, 2018, стр. 300-301. 
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Краљевине СХС како би се успоставило јединство „једног, 
а троименог народа“. Њена административна подела на 33 
области била је таква да највише фрагментира и национално 
расточи српске земље, док су се словеначке и хрватске области 
могле политички-територијално конституисати једноставним 
спајањем неколико области. Српски простори, иако од раније 
економски заосталији и највише материјално страдали у ратним 
операцијама, и даље су заостајали, што је становништво терало 
на сеобу. Од Срба су се, по правилу, као пример привржености 
јединственој држави и начин да се „одобровоље“ Словенци и 
нарочито Хрвати, тражили и добијали уступци, попуштања и 
компромиси на свим пољима. Ради постизања вештачке етничке 
унификације, која ће наводно очувати заједничку државу, није се 
одвијало нити са државног нивоа артикулисано нити спонтано 
иницирано логично ревитализовање српског националног 
идентитета код исламизоване популације, становништва у Старој 
Србији, поунијаћеног и покатоличеног, а потом и кроатизованог 
елемента у крајишким областима и Дубровнику са Конавлима. 
Напротив – наведени колективитети су се све више удаљавали 
од српства и код њих су се појављивале и временом све више 
јачале идеје етничке „другости“ или трансфера у суседне нације, 
као и сепаратистичке тенденције којима званични Београд 
није успевао да парира. С друге стране, српство међу самим 
Србима почињало је да бледи, будући да је за (гео)политичке 
потребе паранаучна измишљотина о „једном, а троименом 
народу“ све драматичније обузимала „Краља-ујединитеља“. 
Оснажујући његову илузију да се тако за интересе западних 
сила може по сваку цену сачувати територија од Алпа до залеђа 
Солуна, све више га је претварала у „Краља-упропаститеља“ 
не само поклекле државне творевине, већ и њеног српског 
националног стожера. Потез који је повукао почетком 1929. 
године унапред је указивао на продужетак агоније, а не на 
спасоносно решење.

Наставак монархистичког „етно-инжењеринга“ 
уследио је после успостављања Шестојануарске диктатуре и 
одвијао се у виду југославизовања („ујугослављења“) Срба. 
Ревизијом унутрашње политичко-територијалне организације 
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и радикализовањем „етно-инжењеринга“ показало се да је 
она прва фаза била, у ствари, прелазна. Ако је заједничка 
држава из европских геополитичких разлога ионако морала 
да опстане као антируска и антигерманска творевина, да је 
некрунисани краљ могао аутономно да одлучује и делује било 
би неупоредиво адекватније и рационалније да је формално 
унитарну Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца трансформисао 
у федеративну Краљевину Србије, Хрватске и Словеније, са 
консеквентним унутрашњим границама три федералне јединице 
и доследно афирмисаним идентитетима њена три национална 
конституенса. Уместо тога, неповратно је склизнуо у историјски 
контра-ритам: одлучио се (сам или уз инострани налог?) за 
илузорни концепт стварања интегралне државе и државне нације 
– Југославије и Југословена – имајући у виду италијански и 
немачки пример шездесетак година раније, али занемарујући 
њихову какву-такву етно-верско-цивилизацијску хомогеност 
и потпуно другачије геополитичке услове. Задржавајући „на 
папиру“ унитарни принцип, дотадашњу поделу на области 
заменио је поделом на 9 бановина и престоничку Управу 
Града Београда (са Земуном и Панчевом у свом саставу). 
Како то не би „мирисало“ на федерализовање земље, већ 
напротив – да би се афирмисало јединство – бановине су добиле 
физичкогеографска (махом флувијална) а не етничка имена, 
док су њихове у потпуности вештачке границе требале да 
буду у служби не толико мултиетничког колико новоетничког, 
југословенског melting pot концепта. Пренебрегавајући да се 
заједничка држава цивилизацијски налази „у процепу светова“ 
и да је испресецана „геополитичким рововима“, утопијским 
„интегралним југословенством“ настојао је да пређе критични 
праг етничке кохезије државе и тако већ далеко одмакли „етно-
инжењеринг“ учини иреверзибилном „новом реалношћу“. Да 
се приближава крах монархистичке варијанте истовремено и 
етатистичког и етничког инжењеринга било је сасвим јасно када 
је 1939. године изнудом формирана Бановина Хрватска, која 
је са хируршком етно-просторном прецизношћу обухватила 
и најмање крајеве насељене римокатолицима-Хрватима, али 
и много пространије српске области. Било је очигледно да 
неминовна жртва експеримента у југословенској реторти  
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јесу и тек ће постати Срби и српске земље. „Јер, Срби су без 
Југославије могли, али Југославија без Срба – не.“7 

БАЛКАНСКА И ГЛОБАЛНА ГЕОПОЛИТИЧКА 
ДИМЕНЗИЈА ТИТОИСТИЧКОГ СТВАРАЊА 

„СИНТЕТИЧКИХ НАЦИЈА“

После огромних, ненадокнадивих демографских губитака, 
те организованог и планског протеривања и покрштавања у 
Другом светском рату, које је српски народ претрпео како од 
свих окупатора који су распарчали земљу, тако и од њихових 
домаћих сателита, уследио је титоистички „етно-инжењеринг“, 
чијој геополитичкој позадини српски историчари и етнолози 
нису посвећивали адекватну пажњу. И данас се углавном 
сматра да су идеолошки мотиви, тј. програм и деловање 
Комунистичке партије пре, током и нарочито после рата, када 
су преузете полуге државне власти, били пресудни за примену 
(и) популационог механизма у кенаноликом „обуздавању“ 
српског чиниоца. Тоталитарни, ауторитарни, репресивни 
једнопартијски режим, на челу са (по свој прилици) Хрватом 
под псеудонимом Тито – чији су харизма и култ личности 
систематски ширени – фактички је наставио државни пројекат 
хрватских усташа у НДХ, мада на пространијој територији и 
„другим средствима“. Ову, само на први поглед оштру критичку 
оцену, није тешко научним аргументима доказати. Уосталом, 
зар су Титови следбеници смели да без његовог „аминовања“, 
док је рат још трајао и делови земље нису били ни ослобођени, 
да „декрет-етногенезом“ од Срба произведу две „додатне 
нације“ – македонску и црногорску8?

7 Миломир Степић, „Геополитичка перспектива реконфигурације постјугословенског 
простора“, Национални интерес, бр. 1/2021, Институт за политичке студије, Београд, 2021, 
стр. 185.
8 Опште је познато, али вреди подсетити: Македонци и Црногорци таксативно се 
наводе, а тиме и проглашавају народима са правом на „самоодређење, укључујући право на 
отцепљење или на уједињење са другим народима“ у тачки 2 ОДЛУКЕ ДРУГОГ ЗАСЕДАЊА 
АНТИФАШИСТИЧКОГ ВЕЋА НАРОДНОГ ОСЛОБОЂЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ о изградњи 
Југославије на федеративном принципу (Одлука број 3) донете 29. новембра 1943. године у 
Јајцу (откуцане на ћириличкој писаћој машини!), коју су потписали Председник АВНОЈ-а 
др Иван Рибар и Секретар АВНОЈ-а Родољуб Чолаковић. Стога се ове „инстант-нације“ 
често називају и „АВНОЈ-ске нације“. Верификација и практична реализација македонске 
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Македонски и црногорски пример одмах је требало 
да Србима обесмисли не само сваки покушај отпора таквој 
националној политици, већ и сваку наду у реверзибилност 
примењеног „етно-инжењеринга“. Зашто и на који начин? 
Нове, револуционарне власти ургентно и бескомпромисно, 
на таласу ратног и идеолошког тријумфа, удариле су на два 
кључна државотворна симбола српства – 1) на јужни део 
Старе Србије, средиште средњовековне, царске, Душанове 
државе, који су, чинећи историјски и географски фалсификат, 
преименовале у Македонију и од ње направиле федералну 
јединицу резервисану за новопроглашену нацију ампутирану 
од српске – Македонце и 2) на Црну Гору, бастион српства 
током вишевековне османске окупације и простор настањен 
„елитним Србима“ који су истовремено са Србијом ширили 
ослобођену територију и изборили се за независност на 
Берлинском конгресу 1878. године, а чија припадност српском 
корпусу није довођена у питање све до доласка титоиста који 
су их издвојили у посебну нацију – Црногорце. Принудом 
произведен „конвертитски синдром“ („јањичарска патологија“) 
почео је прво лагано, а онда све интензивније да даје резултате 
у виду генерисаног дистанцирања од српства и чак наглашеног 
антисрпства код тих измишљених, „синтетичких нација“. 
Геополитички циљ био је очигледан: српски чинилац не 
само популационо-просторно редуковати и фрагментирати 
већ и у што већој мери хендикепирати његов положај и 
значај. У првом случају, требало је Србију у политичко-
територијалном смислу и српство у етничком смислу лишити 
вардарског дела круцијалне моравско-вардарске комуникацијске 
и стратегијске „вертикале Балкана“, посредног приступа 
Егејском басену са Солунском луком, те контакта са Грчком 
као традиционалним савезником и исходиштем потенцијалне  
„православне осовине“.

„декрет-етногенезе“ уследиле су после Првог заседања АСНОМ-а (Антифашистичко Собрание 
на Народното Ослободување на Македонија), одржаног 2. августа 1944. године у близини 
манастирске цркве Св. Прохора Пчињског на југоистоку садашње Србије. За прави почетак 
изградње црногорске нације сматра се чланак једног од комунистичких лидера Милована 
Ђиласа, објављен 1. маја 1945. године у револуционарном листу Борба под насловом „О 
црногорском националном питању“, где аутор не доводи у питање српско порекло Црногораца, 
али истиче да су они нешто посебно, тј. другачији Срби од свих Срба.
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Зашто се Срби, а нарочито српска политичка номенклатура 
и интелектуална елита, овој погубној замисли и њеној 
реализацији нису благовремено супротставили, већ су – 
напротив – „гласно ћутали“ и често отворено аутошовинистички 
поступали? Зар нису могли да препознају и разобличе антисрпски 
смисао мантре о „братству и јединству“? Одговор се делимично 
налази у проређености и обезглављености националне 
интелигенције, негативној селекцији у постављању конкретних 
личности на челне позиције, те опортунизму и каријеризму 
српских партијских кадрова. Али би га пре требало тражити у 
друштвеној атмосфери индуковане колективне несигурности 
и страха услед терора револуционарних власти према Србији 
и Србима, стигматизованих за идеолошки неприхватљиво 
наводно угњетавање мањих нација, великосрпство и 
монархизам. У условима систематског и масовног хапшења, 
злостављања и прогона, који су кулминирали стрељањима 
десетина хиљада људи без суђења и њиховим тајним укопима 
(„пасја гробља“), неки масовнији отпор свему, па и „декрет-
етногенези“ био је опасан по живот. Спорадична неслагања 
и протести – чак и они унутарпартијски – због смисла и 
популационо-просторних размера „декрет-етногенезе“ и, 
с тим у вези, трасирања неких сектора међурепубличких 
граница, као и због непринципијелног поступања само у 
српском, али не и у другим сличним случајевима, сасечени  
су у корену.

Штавише, како би се „етно-инжењеринг“ учинио коначним, 
тј. неповратним, приступило се идентитетском комплетирању 
„инстант-нација“. Тако је књижевник Блаже Конески узео 
српску лексику и бугарску граматику и направио македонски 
језик.9 То је било релативно лако учинити, будући да се радило 
о становништву који „једине трагове историјског предања које 
поседује јесу управо српски“, али је у великој мери постао 

9 Према речима ауторитативног српског лингвисте др Милоша Ковачевића, Блаже Конески 
поступио је домишљато, тако да ако Бугари кажу да се ради о бугарском језику, онда Македонци 
могу да кажу да то није њихова лексика, а ако Срби кажу да је њихов, Македонци могу да 
кажу да је граматика другачија. У ствари, Б. Конески је узурпирао јужне српске дијалекте – 
превасходно оне пелагонијске, одакле је родом, а не скопске ближе Србији – и преименовао 
их у македонски језик.
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„архаична“, „аморфна“, „флотантна словенска маса“10 услед дуге 
османске окупације, сталних покушаја бугаризације, сасвим 
кратког периода после ослобођења када се нашло у српској, а 
знатно дужег у југословенској држави. Сходно томе, снажна 
титоистичка делатност упоредо и са партијског и са државног 
нивоа без много проблема је обликовала македонски као нови, 
не-српски национални идентитет. Како би га „запечатиле“, власти 
су, иако идеолошки атеистичке, истрајно радиле на црквеном 
расколу и издвајању тзв. Македонске православне цркве, што 
је крунисано неканонским проглашењем аутокефалности 1967. 
године, што ипак до данас није признато. Читав принудни процес 
националног преименовања, конверзије и асимилације хитро 
је регистрован пописом становништва 1948. године, када се 
у федералној јединици Македонији охрабрило да се као Срби 
изјасни само 29.721 особа или 2,6% укупног становништва, 
а ни у једном од следећих пописа закључно са 1991. годином 
и сломом заједничке државе то учешће није досегло више од 
3% (1961.).11 

У црногорском случају, после партијског озваничења 
вештачке нације 1945. године, процес националног преобраћања 
и потпуног заокруживања, текао је спорије и „у тишини“ због 
снажније црногорске самоидентификације са српством, а 
нарочито са српским језиком. „Коминтерновска памет“ поступила 
је лукавије: на историјској државотворној традицији Црне 

10 Јован Цвијић, „Македонски Словени“, Говори и чланци, Сабрана дела, књ. 3, том 
1 (Радомир Лукић, ур.), САНУ; НИРО Књижевне новине; Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1987, стр. 153, 155, 157. Знаменити српски географ и балканолог с краја 
19. и почетка 20. века Ј. Цвијић идентификовао је „Македонске Словене“, али је њиховим 
етничким простором сматрао само „пределе јужно од Прилепа па до Солуна и на истоку до 
Месте“ (Исто, стр. 153), што је, у ствари, права историјско-географска област Македонија. 
То значи да у простору северно од Прилепа, тј. северно од апроксимативне линије Охрид-
Прилеп-Овче поље па до актуелне границе са Србијом на Шар-плaнини, Скопској Црној 
Гори и Козјаку не живе „Македонски Словени“ већ Срби и да то није Македонија већ Стара 
Србија. Видети: Миломир Степић, „Век после Цвијића: етно-цивилизацијска карта Балкана 
и њене геополитичке последице“, Географско образовање, наука и пракса: развој стање 
и перспективе (Мирко Грчић, Дејан Филиповић, Славољуб Драгићевић, ур.), Географски 
факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014, стр. 23-24.
11 Саша Кицошев, „Срби у Македонији – промене броја и размештај“, Етнички састав 
становништва Србије и Црне Горе и Срби у СФР Југославији (Милена Спасовски, ур.), едиција 
Етнички простор Срба, књ. 1, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1993, 
стр. 256.
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Горе првенствено се форсирала позиција несрпске федералне 
јединице и њеног, по правилу, антисрпског деловања у оквиру 
Југославије. Како се преурањено и контрапродуктивно не би 
„таласало“, лингвистичко питање остављано је за касније, док је 
црквени раскол покретан дискретно, уз претходну „припрему“ 
у виду острашћене и репресивне девастације епархија Српске 
православне цркве које су у целини или делимично покривале 
републичку територију – од прогона, физичког малтретирања 
и драстичног смањивања бројности свештенства и монаштва, 
до свеобухватне атеизације друштва, скрнављења и рушења 
црквених објеката. Римокатоличким клерикализмом инспирисан 
неоусташки, великохрватски („црвенохрватски“) експанзионизам 
препознавао се веома јасно. Ипак, кључни догађај усмерен 
на расрбљивање Црне Горе и дефинитивно раздвајања 
црногорства од српства било је 1972. године рушење Његошеве 
заветне капеле на Ловћену, посвећене Св. Петру Цетињском. 
Уклањање тог симбола црногорске припадности целовитом 
српском националном корпусу и православљу12 да би се на том 
месту 1974. године подигао скаредни маузолеј требало је да 
пошаље поруку како је титоизам моћнији од српске традиције 
и националног идентитета и да покаже како је ампутацијом 
црногорства од српства постигнут двоструки геополитички 
циљ – Србији је дефинитивно пресечен приступ мору и између 
Хрватске и Албаније (Дубровника и Скадра) постављен је 
„католички насип“13. Неподношљив притисак власти да се 
изврши преименовање и преобраћање српског становништва 
Црне Горе регистровали су сви послератни пописи становништва. 
Иако се до Другог светског рата православни живаљ осећао 
и изјашњавао као Срби, већ 1948. године учешће оних који 
су се изјаснили као Срби смањило се на само 1,77% укупног 
становништва републике, да би потом варирало између 3,3% 
1953, односно 3,0% 1961, до 9,3% 1991. године14. То сведочи  

12 Исто су учинили окупатори у оба светска рата.
13 Српски историчар др Александар Раковић подсећа на идеју о „католичком насипу“ 
шовинистичког (велико)хрватског идеолога Милана Шуфлаја из 1928. године. Видети: 
Александар Раковић, Црногорски сепаратизам, друго издање, Catena mundi, Београд, 2019, 
стр. 53-54. 
14 Вујадин Рудић, „Етничка структура становништва Црне Горе после Другог светског 
рата“, Етнички састав становништва Србије и Црне Горе и Срби у СФР Југославији (Милена 
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о недовршености, двојном идентитету и „флотантности“ 
црногорске „инстант-нације“, те постојању потенцијала за 
реверзибилност „етно-инжењеринга.

После „декрет-етногенезе“ македонске и црногорске 
„инстант-нације“, уследило је четвртвековно затишје у „етно-
инжењерингу“ како би се новонастало стање консолидовало, 
јавност се привикла на „нову реалност“ и притајено српско 
незадовољство спласнуло. У условима припрема суштинског 
редефинисања југословенске федерације (Устав 1974.), уследило 
је 1971. године проглашење још једне „накнадне нације“ – 
Муслимана.15 До тада су регистровани и изјашњавали се на 
различите начине, често у зависности од политичке ситуације. 
Њихово порекло у великој већини је српско и матерњи језик 
српски (српско-хрватски у „другој“ Југославији), али им 
је идентитетска посебност исфорсирана сходно снажном 
утицају исламске вере на коју су вековима и на различите 
начине преобраћани током османске окупације. Манифестација 

Спасовски, ур.), едиција Етнички простор Срба, књ. 1, Географски факултет Универзитета у 
Београду, Београд, 1993, стр. 213, 223.
15 Само делимично се „етно-инжењерингом“ може сматрати могућност пописног регистровања 
становништва као Југословени. То се посебно афирмисало после проглашења Муслимана за 
нову нацију (до тада су се у знатном проценту изјашњавали у виду неког од југословенских 
деривата). Од 1971. изјашњавање као Југословен било је добродошло и омогућавало лакше 
напредовање у војсци, полицији, обавештајном сектору, савезним административним и другим 
службама, будући да се тумачило као наглашенија приврженост Партији, атеизму и заједничкој 
држави. У просторном смислу Југословени су били махом дисперзно распоређени, мада се 
могу издвојити и неке области где је постојала њихова знатнија концентрација – углавном 
етно-контактне зоне због мешовитих бракова, али и појаве мимикрије услед политичког 
притиска и међунационалних тензија. Из тих разлога се углавном знатан број Срба изјашњавао 
као Југословени и тако додатно популационо и просторно редуковао српски корпус (Западна 
Славонија, Лика, Кордун, северна Далмација, Барања, западни Срем, западна Бачка, Бока 
Которска). Етничка хетерогеност, нарочито концентрација националних мањина („народности“), 
условила је приметну заступљеност Југословена и у пограничним областима (Истра, општине 
Улцињ, Босилеград и Димитровград). Максимална заступљеност Југословена забележена је 
пописом становништва 1981. године, када су чинили 5,4% становништва Југославије (више 
од 1,2 милиона), да би њихов број и процентуално учешће због националне поларизације 
после 1990-их опали до занемарљивог износа. Видети: Милена Спасовски, Саша Кицошев, 
Драгица Живковић, „Број и размештај Срба и Црногораца у Социјалистичкој Федеративној 
Републици Југославији после Другог светског рата“, Етнички састав становништва Србије и 
Црне Горе и Срби у СФР Југославији, нав. дело, стр. 307-312; 319-320 и етничку карту Milena 
Spasovski i dr, „Lica koja su se izjasnila kao Jugosloveni u Socijalističkoj Federativnoj Republici 
Jugoslaviji“ (SFRJ), po naseljima, prema popisu stanovništva 31.03.1981, Geografski fakultet, 
Beograd, 1993. 
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антисрпске осионости тадашњих власти и својеврсна порука о 
трајности донете одлуке била је чињеница да не само што је из 
српског етничког корпуса ампутиран још један фрагмент, већ што 
је нова нација добила апсурдно име по верској припадности.16 
Њен просторни размештај додатно је нарушавао квалитет 
геополитичког положаја српског простора: а) концентрација у 
југоисточном делу Рашке области (контакт са КиМ) и ширење 
дуж лимске осе у северозападном смеру (према БиХ) претили 
су да реактивирају „политичку земљоузину“ некадашњег 
Новопазарског Санџака (Ј. Цвијић) која се уклињује између 
Србије и Црне Горе; б) бројност, популациона хомогенизација, 
идентитетско профилисање и политичко организовање у 
централној Босни временом је доводило до вишедимензионалне 
супремације у „Динарској тврђави“17 – геостратегијски 
круцијалној области Балкана; в) груписање у Цазинској Крајини 
не само да је представљало најистуренију тачку „Зелене 
трансверзале“ – трансбалканског продора ислама у Европу – 
него је у виду експанзивне енклаве релативизовало компактност 
простране српско-православне целине формално пресечене 
тзв. АВНОЈ-ском границом БиХ и Хрватске (Босанска Крајина, 
Западна Славонија, Банија, Кордун, Лика Северна Далмација). 
Уз то, својим позитивним миграционим билансом и знатно 
вишим природним прираштајем, новонастала муслиманска 
нација би корак-по-корак „преузела“ читаву БиХ, што је био 
прећутни, али подразумевајући унутаргеополитички федерални 
шематизам – свакој нацији по једна република (симболички: 
број буктиња у југословенском грбу упоредо би означавао и 
број нација и број република).

16 Не постоје, на пример, нације (писане великим почетним словом) Православци, 
Римокатолици, Протестанти, Будисти...
17 „Динарска тврђава“ је фигуративан назив за природно одлично предиспониран 
простор (најшири, најдисециранији, најшумовитији, најнепроходнији систем паралелних 
планинских венаца на Балкану) за герилско одбрамбено ратовање у случају агресије из 
смера панонског и јадранског басена. Та чињеница била је важан део доктрине одбране 
југословенске државе, нарочите оне „друге“, која је конципирана на партизанским 
традицијама из НОБ-а. Зато су у тој области били лоцирани фабрике оружја и муниције, 
ратна командна места и тајна, подземна седишта владара и владе, складишта ратних резерви, 
болнице, војни аеродроми и други објекти. Упркос томе, током слома СФРЈ 1991-1995. 
показало се да тај квалитет није употребљив када дође до унутрашњег, верско-сецесионог  
оружаног сукоба. 
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Идеолошки камуфлирану производњу нација као механизам 
„обуздавања“ српског чиниоца, из унутарјугословенских 
геополитичких разлога налагали су регионални (балкански) 
и глобални хладноратовски, биполарни захтеви. Наиме, 
Југославија, нарочито после „Титовог историјског НЕ“ Стаљину, 
сасвим отворено постаје сателит таласократског Запада под 
вођством САД и део њиховог „мега-мостобрана“ на западу 
Евроазије. Чини веома важну, због свог деликатног положаја 
можда геополитички и геостратегијски најважнију, карику 
у Rimland-у – појасу који је дуж широког обода Евроазије 
опкољавао Heartland, тј. СССР (фактички Русију). Попуњавању 
перфорација у Rimland-у и одвраћању деколонизованих земаља 
да се по принципу супротног отклона клатна окрену Москви, 
већ антиблоковском окупљању „Трећег света“, служила је и 
њена оснивачка и лидерска позиција у (псеудо)несврстаном 
покрету. Деликатна антисовјетска (антируска) улога Југославије 
у функционисању глобалног геополитичког система којим је 
доминирао Запад била би доведена у питање ако би се она, 
хипотетички, вратила у руску интересну сферу. А то би било 
могуће ако би њоме политички доминирао (логично) проруски 
опредељен српски чинилац – не само због историјске повезаности 
и цивилизацијске сличности, него и због традиционалног 
савезништва и телурократског геополитичког идентитета18. 
Страхујући од таквог развоја догађаја – да се читава глобална 
концепција сруши услед евентуалног српског изазивања „ефекта 
домина“ – Запад је превентивно толерисао титоистичким 
властима све неподопштине спровођене у циљу слабљења 
утицаја и потенцијала Срба: од десетковања елите, притиска на 
СПЦ и популационо-просторног редуковања проглашавањем 
нових нација, до голооточке репресије19, негативне кадровске 
селекције (фаворизовања послушника) и економске политике 
која је запостављала Србију и остале српске крајеве.

18 О телурократској основи подударности руског и српског геополитичког идентитета 
видети у: Миломир Степић, „О српском геополитичком идентитету“, Српска политичка 
мисао, бр. 2/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 22-29.
19 „Титоистичко доказивање конвертитске правоверности платили су углавном природно 
русофилски настројени Срби – Голи оток постао је сурова парадигма обрачуна са реметилачким 
фактором.“ Миломир Степић, „Југословенски рецидив: Србија као растрзана земља“, 
Национални интерес, бр. 3/2018, Институт за политичке студије, Београд, 2018, стр. 212.
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ГЕОПОЛИТИЧКИ УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ 
ОНЕМОГУЋАВАЊА ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКИХ 

РЕВЕРЗИБИЛНИХ ЕТНИЧКИХ ПРОЦЕСА

После Титовог физичког одласка са историјске и 
политичке сцене још пуну деценију трајала је (и данас, на 
измењен начин, траје!) – нарочито у домену националног 
питања – за српски идентитет и интересе погубна комбинација 
титоизма и југословенства, а у складу са јавно (једно)
партијски прокламованом паролом „И после Тита – Тито“ 
(sic!). Тек је рушење Берлинског зида, које је симболички 
означило крај Хладног рата и биполаризма, наговестило да 
ће се фундаментално променити глобални геополитички 
односи, те да ће Југославија постати непотребна јер се Rimland 
транслирао ка истоку. Тај епохални „потрес“ светских размера, 
који је, сходно геополитичким аксиомима, одмах регистровао 
„балкански сеизмограф“, био је прилика да се постави питање 
не „враћања точка историје уназад“, већ последица формирања, 
постојања, функционисања и изгледног нестанка југословенске 
државе, нарочито за њеног главног националног творца и 
конституенса – Србе.

У прелазном периоду 1980-1990. година није било 
спремности да се мисаоно, а камоли политички искорачи изван 
комунистичко-једнопартијске идеолошке матрице и федерално-
југословенских државних координата. „Етно-инжењеринг“ 
спроведен у сврху слабљења српског чиниоца, а из очигледних 
геополитичких разлога, сматрао се коначним. Од српства 
ампутиране „синтетичке нације“ прихватане су као датост и није 
се – чак ни хипотетички – отварала могућност реверзибилног 
процеса, тј. да се у краћем или дужем посттиранијском раздобљу 
оствари њихово делимично или потпуно враћање изворном 
националном идентитету. Ни Меморандум САНУ из 1986. 
године, та недовршена и у суштини крајње поједностављена, 
а потом политикантски злоупотребљена „анамнеза“ стања 
у земљи, није анализирао српске демографске, просторне, 
геополитичке и друге губитке услед проглашења нових нација, 
те затражио враћање на стање пре диктаторске одлуке, ма 
колико то изгледало нереално у датим условима.
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Са рушењем једнопартизма постало је белодано да је 
„Југославија немогућа као демократска држава“20. Како су 
титоизам и југославизам престајали да буду владајућа идеологија, 
а њене „ударне песнице“ (СКЈ, ЈНА, ДБ…) губиле позиције, 
неминовна је била појава других интегративних нити. У оквиру 
целовите заједничке државе и на мултиетничком нивоу то је 
било немогуће јер су на површину (поново) избиле велике, а 
потиснуте разлике и наслеђени антагонизми. Показало се да 
је повратак националном идентитету као кохезионом елементу 
неизбежан, нарочито у српском корпусу где је био највише 
сузбијан. Долазак какве-такве демократије се у Југославији 
показао специфичним: у трансформацији политичког живота 
преовладало је организовање на националном, а мање на (више)
страначком принципу. У том контексту, не-српски елементи 
и њихове интелектуалне, економске и политичке елите у 
заљуљаној, али још увек заједничкој земљи, перципирале су 
као опасност за своје интересе могућност да се „обуздавање“ 
српског чиниоца приводи крају. Још више их је плашило да би 
српски популационо-просторни корпус пре или касније могао 
да се политички, па и политички-територијално, организује као 
целина, а не да и даље буде фрагментиран тзв. АВНОЈ-ским 
републичким (и покрајинским) границама, тј. да титоистичким 
клајнштатерајем остане сведен само на инвалидну „ужу Србију“. 
Тај став унисоно и промптно су заузели како национални 
конституенси из „прве“ (Словенци и Хрвати), тако и „етно-
инжењерингом“ створене „додатне нације“ из Титове Југославије 
(Македонци, Црногорци и Муслимани), додатно страхујући да 
ће после вишедеценијске антисрпске репресије демократски 
замах покренути реверзибилне етничке процесе. Једину своју 
шансу видели су у „симбиози интереса“21 са атлантистичким 
силама-победницима у Хладном рату, које из геополитичких 
разлога такође нису желеле снажне и јединствене Србе као 
„руско упориште на Балкану“.

20 М. Степић, „Геополитички смисао југословенства и југословенске државе“, нав. дело, 
стр. 314.
21 Миломир Степић, „ʼНеадекватне границеʼ: генератор нестабилности постјугословенског 
Балкана“, Српска политичка мисао, бр. 1/2020, Институт за политичке студије, Београд, 2020, 
стр. 20.
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И једни и други су повољно решење видели у 
„цементирању“ две главне титоистичке тековине – 1) 
неупитности постојања старих и нових нација, чија се 
не-српска идентитетска доградња22 упадљиво форсирала 
разобрученим пропагандним манипулацијама и фалсификовањем 
историје, те индукованом србофобијом и антисрпском (гео)
политичком оријентацијом и 2) недодирљивости републичких 
граница, које су подигнуте на ниво државних, а које су највише 
фрагментирале српски народ и српске земље, остављајући их 
у квалитативно још неповољнијем положају него раније – не 
више у саставу југословенских федералних јединица, већ 
новопроглашених и међународно признатих држава (махом 
не више у статусу конститутивног народа, већ деградиране 
на ниво националне мањине). Ако је овакав сценарио био 
логичан и разумљив за унутрашње, не-српске чиниоце, који 
су настојали да задрже на српску штету стечене привилегије 
и узурпације23, зашто је „демократски Запад“ прихватио и по 
цену (пост)југословенског оружаног сукоба и свог ангажмана 
у њему већ три деценије активно подржава недемократско 
наслеђе титоистичке (комунистичке) диктатуре? Зар није 
било у складу са елементарним постулатима демократије – за 
чији су недостатак, парадоксално, континуирано оптуживани 
управо Срби и њихова политичка вођства – да се југословенски 
конститутивни народи плебисцитарно изјасне у којој држави и 
границама желе да живе, а не да се применом „бадентеровског 
принципа“ пресуди да се морају задржати револуционарно, 
једнопартијски утврђене, па преузете републике и њихове 

22 Доградња нација имала је различите, често апсурдне и трагикомичне видове: тадашњу 
БЈР Македонију (нарочито Скопље) преплавили су новопроизведени географски називи, 
називи објеката и кич-споменици, који je требалo да постану сведоци наводног античког 
македонског порекла нације, културе и државе; муслимански пројекат се махом усмерио 
на вишекратна национална преименовања (Бошњаци, Босанци, Бошњани...) и измишљања 
наводних историјских доказа о својој ексклузивној Б-Х аутохтоности; црногорски покрет 
се монтенегрински профилисао и претежно се посветио брисању српског културног и 
историјског наслеђа, проглашавању и наметању тзв. црногорског језика (подразумева се, и 
латиничког писма), те намери да удружење грађана под називом Црногорска православна 
црква (неканонска) супституише традиционалну Српску православну цркву и уз помоћ 
владајућих политичких структура отме њене верске објекте.
23 Ту се крије одговор на често постављано тенденциозно питање у делу српске јавности: 
„зашто су сви против Срба“ и „зашто сви беже од Срба и хоће да се одвоје од Србије“.
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вештачке, дискордантне, никада правно верификоване тзв. 
АВНОЈ-ске границе? Није ли било логично да управо Запад, 
инсистирајући на демократизацији (пост)југословенског 
друштва, пресудно утиче да се „инстант-нације“ прогласе не 
резултатом природне етногенезе и етно-историјског развоја, већ 
продуктом недемократских одлука, једнопартијских декрета и 
Титове диктаторске самовоље? Зар их није требало поништити, 
а афирмисати и уз подршку кључних сила Запада под америчким 
вођством покренути реверзибилан етнички процес који би се 
окончао њиховим враћањем српству? Заговорнике тезе да би 
то било немогуће демантује чињеница да су хладноратовском 
победнику током „униполарног тренутка“ када је разобручено 
управљао читавим светом много теже и невероватније ствари 
од ових биле могуће и остварене.

Геополитичка логика налагала је да се ништа од тога неће 
догодити. По ко зна који пут се показало да је геополитика 
моћнија од демократије.24 Тријумфализам Запада и наступајући 
униполарни поредак (Pax Americana) само заглушујућом 
пропагандом позивао се на демократске вредности, а у правом 
смислу доказивао се како експанзијом на рачун руске интересне 
сфере и стављањем под контролу саме, у то време онемоћале 
Русије, тако и превентивним обрачуном са цивилизацијско-
геополитичким следбеницима и потенцијалним балканским 
савезницима будуће, опорављене Русије – Србима. Често, све 
оно што није могао или смео да чини Русима, Запад је чинио 
(и чини) Србима. Егземпларно! Зато није дозволио враћање 
на етно-просторно претходно стање, нити пред формирање 
„друге“, а још мање пред формирање „прве“ Југославије, 
већ је прагматично, са становишта сопствених интереса, 
свим силама подржао постојеће стање и даље га мењао у 
ново стање, позивајући се на „створену реалност“, „стање 
на терену“, „поглед у будућност, а не у прошлост“ увек када 
је то било на српску штету. Стога је реверзибилност „етно-
инжењеринга“ – упркос томе што је принудом спроведена у 
недемократским условима – била искључена. Јер – снажење 

24 Миломир Степић, Кроз балкански дурбин, Институт за политичке студије, Београд, 2020, 
стр. 209.



242

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

српског чиниоца као „руске предстраже на Балкану“ на било који, 
па и на популациони начин, за Запад је било равно „балканској 
геополитичкој катастрофи“.

* * *
Да ли су повратни етно-генетски процеси теоријски, 

а нарочито практично оствариви? Или су ништа више 
од утопије? На (пост)југословенском примеру и када је 
српски случај у питању, показало се да су они и у крајње 
неповољним спољашњим и унутрашњим условима, селективно 
и у различитим размерама ипак могући. Тако, реверзибилан 
етнички процес а) на црногорском примеру није имао потпун 
обухват, али јесте показао изненађујуће масовне размере – у 
односу на само неколико процената становништва које се у 
послератним пописима изјашњавало као Срби, то учешће 
порасло је 2003. и 2011. године на готово 1/3, док језичка 
структура сведочи да је то реално чак и двоструко више, што 
је „литијска револуција“ недвосмислено показала, а то показује 
и монтенегрински страх од следећег пописа; б) Муслимани, 
првенствено неки интелектуалци који знају и истичу своје 
српско порекло, враћају се српству породично и појединачно – 
једни мање-више задржавајући секуларност из југословенског 
периода, други поново постајући православни и чак оцрковљени 
верници, а трећи задржавајући своју припадност исламској 
конфесији позивајући се на вуковски принцип о „Србима 
три закона“ (у промењеним геополитичким околностима 
они могу да „повуку“ масовнији реверзибилни процес); 
(в) Македонци се не враћају српству у конкретном смислу, 
чему се у великој мери испречио деструктивно пројектован 
црквени раскол, али се код немалог броја реактивира сећање 
на српске претке, док се много масовније и отвореније исказује 
блискост и приврженост српском народу, што је индикативно 
манифестовано нагињању српским културно-цивилизацијским 
вредностима, приближавањем Србима пред угроженошћу од 
Албанаца, Бугара и Грка, анти-НАТО демонстрацијама у време 
агресије 1999. године, у многобројним анкетама са питањем 
о најблискијем народу и земљи, те на бројне друге начине.  
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И то се све испољава у рецентном балканском геополитичком 
амбијенту где је тек „начета“ доминација управо униполарних, 
атлантистичких актера – САД, НАТО и ЕУ – чијим је интересима 
титоистички „етно-инжењеринг“ доказано одговарао и који 
српске земље чврсто држе у непријатељском окружењу у складу 
са регионалном пројекцијом Heartland-Rimland концепције. А 
када очигледни геополитички трендови донесу хијерархизовани 
мултиполаризам и када се, као неминовна последица тих 
глобалних токова, изврши деатлантизација Балкана, чије ће 
управљање преузети силе којима одговара снажан српски 
чинилац, реверзибилан етно-генетски процес постаће остварив. 
Од тога ће зависити политичко-територијална реконфигурација 
Балкана, што је предуслов његовог дугорочног смиривања и 
стабилизовања.25

Milomir Stepić

THE HISTORICAL-GEOPOLITICAL 
ASPECTS OF (I)REVERSIBILITY OF THE 

ETHNO-ENGINEERING PROCESS

Summary

Ethnogenesis is usually a process of long duration and 
unpredictable course, but in specific circumstances 
it can be accelerated, to the point of being almost 
instantaneous. Such was the case during the time of 
the Yugoslav state, when “ethno-engineering” was 
carried out аѕ to achieve its artificial cohesion. In 
order to survive for geopolitical reasons - due to its 
important interwar role in the Sanitary Cordon - in 
the name of the alleged unity of “a single, but a three-
named nation” and then “integral Yugoslavism”, 

25 Опширније у: Миломир Степић, „Деатлантизацијом до стабилизације Балкана“, Национални 
интерес, бр. 1/2017, Институт за политичке студије, Београд, 2017, стр. 9-37.
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the Serbian factor, perceived as a potential Russian 
exponent, was suppressed. During the Cold War, 
Yugoslavia was a key country of the anti-Soviet 
(anti-Russian) Rimland, and its Serbian element was 
suspected even more of being able to (re)orient the 
country to a pro-Russian direction. That is why the 
Titoist government, less for ideological and more for 
geopolitical reasons, “restrained” the Serbian corps 
by “amputating” certain parts of it and declaring 
them new nations - Macedonians, Montenegrins and 
Muslims. The areas that belonged to them largely 
handicapped the geopolitical position of the Serbian 
lands. It is paradoxical that the democratic West, 
managing the disintegration of Yugoslavia, tried to 
“seal” the results of the Titoist dictatorship, again for 
similar geopolitical reasons. However, although in 
unfavorable conditions, there were indications of a 
reversible ethnic process. It is not impossible that this 
will become even more intense in the changed global 
and regional geopolitical circumstances, ie. when 
the new “big players” in the deatlanticized Balkans 
start to need not a weak but a strong Serbian factor.
Keywords: “decree-ethnogenesis”, “instant-nations”, 
Titoism, geopolitics, Yugoslavia
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ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ 
ЗА ДИЗАЈНИРАЊЕ ИДЕНТИТЕТА
Прошлост Русије у историософији 

галицко-руских делатника  
XIX века

Сажетак

Посебност галицијско-руског покрета у источној 
Галицији у 19. веку била је идеја сверуског 
јединства, која се заснивала на заједничкој 
историјској прошлости свих историјских земаља 
Русије и дуго је доминирала међу локалном 
интелигенцијом. Галицијско-руски делатници су 
истицали да су од самог почетка свог историјског 
постојања, земље Галиције, већ од 10. века, биле 
саставни део Древне Русије. Након заузимања 
Галицијске Русије од стране Пољске у условима 
полонизације и латинизације галицијских Русина, 
идеја о јединству галицијских земаља са другим 
руским земљама била је моћно оружје у борби за 
самоодржање и супротстављање асимилацији. 
Галицијско-руски политичари и публицисти су 
истицали колосалну улогу представника Мале и 
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Галицијске Русије у културном развоју Московске 
државе у 17. веку и у формирању Руског царства 
у 18. веку. Штавише, руска „висока“ култура, која 
је достигла врхунац у 19. веку, а представљена 
руским књижевним језиком и руском класичном 
књижевношћу, тумачена је од стране галицијско-
руских личности као плод заједничких напора 
свих грана јединственог руског народа, 
укључујући Великорусе и Малорусе. У свом 
културном деловању, представници галицијско-
руског покрета морали су да се боре не само 
са украјинофилима, који су порицали сверуско 
јединство, већ и са руским либералима, који су 
подржавали украјинофиле.
Кључне речи: Галицијска Русија, Галицијско-
руски покрет, историја, култура, идентитет, опште 
руско јединство

Источна Галиција, која се данас традиционално и с правом 
сматра бастионом украјинског национализма, коначно је добила 
такав етнокултурни наратив тек након систематског геноцида 
над активистима галицко-руског покрета који су аустроугарске 
власти спровеле уочи и током Првог светског рата. До почетка 
XX века украјински идентитет није био доминантан међу 
аутохтоним источнословенским становништвом Галиције. 
Према истраживачима, у то време „половина галицијског 
сељаштва није имала јасно изражен национални идентитет у 
модерном смислу и служила је као предмет борбе „за душе”.1 
Чак и у Станиславову (савремени Ивано-Франкивск), који је 
био један од центара украјинског покрета у Источној Галицији, 
термин „Украјинац” почео је да потискује самоназив „Русин” 
тек после 1917. године.2 У исто време, међу галицијско-руском  

1 Федевич, К. Украинцы и не только. Особенности национального самосознания украинцев 
Восточной Галиции в 1920-1930-е гг. // Славяноведение. 2014. № 5. С. 3.
2 Там же. С. 6
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интелигенцијом доминирале су идеје које су галицијске Русине 
схватале као саставни део јединственог руског народа од 
Карпата до Камчатке.

Почетком XX века у тадашњем аустријском Лавову и 
1920-1930-их година, тада у већ пољском Лавову, излазиле 
су новине на руском језику које су браниле идеју сверуског 
јединства Великоруса и Малоруса и полемисале са украјинским 
националистима. „Руско-народна партија у Галицији тврди... 
национално и културно јединство целог руског народа је 
плод хиљадугодишњег културног рада целог руског народа, 
водећи рачуна о томе да руско становништво Галиције припада 
малоруском племену руског народа“,3 нагласио је конгрес Руске 
народне партије Галиције, одржан 27. јануара (7. фебруара) 
1900. године у Лавову. Јавне личности Галиције крајем XIX и 
почетком XX века наглашавали су распрострањеност спонтаних 
„московских“ осећања међу „руским простим народом Галиције 
и Буковине“, истичући да Галичани превазилазе „малоруске и 
великоруске обичне људе у Русији у развоју националне свести, 
у патриотизму и у дубокој привржености руском обреду и 
Руској цркви“.4 Чак су и локални активисти украјинског покрета 
били приморани да то признају, изражавајући жаљење што су 
мушкарци из Галиције „по природи москофили“.5

Међутим, како с правом примећује Н.М. Пашајева, 
ауторка прве националне монографије о руском покрету у 
Галицији, савремени унуци и праунуци галицијских Русина 
„тешко да ће сада хтети да се сећају својих руских дедова и 
прадедова“.6 Овоме треба додати да већина данашњих Галичана 
не само да не жели, већ из објективних разлога не може, да 
се сети својих руских предака, будући да је руску прошлост 
Галиције до темеља избрисала немилосрдна цензура украјинске 

3 Мончаловскiй, О. Главныя основы русской народности. Львовъ: Типографiя Ставропигiйскаго 
Института. 1904. С. 17. 
4 Мончаловскiй, О. Литературное и политическое украинофильство. Львовъ: Типографiя 
Ставропигiйскаго Института. 1898. С. 185. 
5 Там же. 
6 Пашаева, Н. Очерки истории русского движения в Галичине XIX-XX вв. Москва: 
Имперская традиция, 2007. С. 7.
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политике и литературе, избрисавши, на тај начин, из уџбеника 
и јавног живота ове непријатне информације за садашњу 
украјинску политичку елиту, односно искривљујући их до 
непрепознатљивости.

* * *
Као убеђени носиоци идеје сверуског јединства, галицијско-

руске јавне личности XIX века истицале су колосалну улогу 
Галицијске Русије у општој руској историји и првобитну 
припадност галицијских земаља руском политичком и 
културном организму. Према галицијско-руским историчарима 
и публицистима, већ у почетној фази постојања Древне 
Русије за време владавине кнеза Олега почетком 10. века, 
источнословенско становништво Карпатске области било је 
у саставу Кијевске државе. Област је окупирана од Пољака у 
„периоду невоља“, али је ове земље убрзо повратио Русији кнез 
Владимир, који је почетком 980-их „организовао ослобађање 
и поход на Пољаке“.7 Истовремено, етнографске границе 
источних Словена у раном средњем веку, како тврди галицко-
руски историчар Д.И. Зубрицки, пролазиле су много западније 
него у XIX веку и укључивале су земље „између река Дунајца, 
Висле, Сане, Вислоке и угарске границе“.8 Наводећи политичко 
и етнокултурно јединство древне Русије, Д.И. Зубрицки је 
писао: „Русија, осветљена вером Христовом под Владимиром 
Великим, уздигла се до високог степена моћи. Победе Рјурика, 
Олега, Игора, Свјатослава и Владимира ујединиле су под 
једним жезлом руско-словенска племена, тако да је ова држава 
заузела готово целу данашњу европску Русију, простирући се од 
Ладошког језера до Тауридског полуострва и обухватајући све 
што је данас познато као Велика, Мала, Бела, Црна и Црвена 
Русија“.9 Штампано оруђе галицијско-руске интелигенције, 
лавовски лист „Слово“, проглашавајући припадност Русина 

7 Прикарпатская Русь. Редактор-издатель Венедикт М. Площанский. Ч. 2. Львов: В 
типографии Ставропигийского Института, 1885. С. 2.
8 Зубрицкий, Д. Критико-историческая повесть временных лет Червоной или Галицкой 
Руси. Перевод с польского Осипа Бодянского. Издание Императорского Общества истории 
и древностей российских. Москва: В университетской типографии, 1845. С. 36.
9 Там же. С. 40-41.
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Галиције једном руском народу, писао је јануара 1884. године: 
„Руски народ је био, јесте и биће један... То џиновско дрво има 
два главна корена: у северном Новгороду и јужном Кијеву, а 
ми смо грана тог дрвета.“10

Представници галицијско-руског покрета су истицали да 
су староседеоци Галиције дали велики допринос успону Москве 
и Московске кнежевине у периоду феудалне расцепканости 
и монголско-татарског јарма. Најпознатији међу њима био је 
родом из Галиције, митрополит Петар, који је, подржавајући 
уједињујућу политику унука Александра Невског, московског 
кнеза Ивана Калите у другој четвртини 14. века, „пренео 
митрополитски престо у Москву и учинио Москву духовним 
центром уједињујуће Русије“.11 Галицијско-руске личности 
доживљавале су личност Петра као једног од симбола руског 
јединства, истичући да је „најближи саветник Ивана Калите био 
први митрополит московски Петар, звани и Петар Рата, пошто 
је рођен у данашњој Галицији и живео изнад реке Рате“.12 Према 
једном од идеолога галицијско-руског покрета Ј.Ф. Головацког, 
„Галицијска и Премишљска епархија су одувек биле под 
врховном влашћу Кијевске, а после московског митрополита 
заједничке руске земље и Галичанин св. Петар, чије нетрулежне 
мошти почивају у Успенском саборном храму у Москви, седео 
је на катедри митрополита „свих, тј. и Галицке Русије“.13 Управо 
је, дакле, Галичанин стајао на почетку трансформације Москве 
у црквену престоницу руских земаља, што је веома симболично. 
Сам кнез Иван Калита је од галицко-руских вођа доживљаван 
као талентован и перспективан политичар и „сабирач руске 
земље“, чија је смрт 1340. године лишила Русију „јаких кнезова 
који су могли да уједине Галичко-Владимирску кнежевину са 
другим руским земљама“.14

10 Слово. Львов, 10(22) января 1884. № 3.
11 Там же. С. 9.
12 Мончаловскiй, О. Святая Русь. Львовъ: Из типографiи Ставропигiйскаго Института, 
1903. С. 27.
13 Головацкий, Я. Заметки и дополнения к статьям г. Пыпина, напечатанным в Вестнике 
Европы за 1885 и 1886 годы. Вильна: типография А.Г. Сыркина, 1888. С. 55.
14 Мончаловскiй, О. Святая Русь. Львовъ: Из типографiи Ставропигiйскаго Института, 
1903. С. 27. 
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Описујући положај Галицијске Русије у Пољској, 
која је заузела ове земље 1340-их. под краљем Казимиром 
Великим, један од истакнутих идеолога галицијско-руског 
покрета О. Мончаловски је нагласио да је целокупна политика 
пољских краљева у почетку била усмерена на „прекидање и 
уништавање везе између руских поданика Пољске и руског 
становништва Велике Московске кнежевине, тим пре што се 
руски поданици Пољске нису разликовали по вери, језику и 
писму од руских становника Московске кнежевине... У те 
сврхе коришћена је и црквена унија закључена у Бресту“.15 
Борба против Брестске црквене уније постала је снажан 
катализатор развоја друштвеног и интелектуалног живота у 
Малој Русији и Галицији, које су из своје средине изнедриле 
многе снажне личности. Родом из древног галицијско-руског 
Пермишља (данас град Пшемишл у југоисточној Пољској) је 
значајна црквена и јавна личност југозападне Русије, Захарије 
Копистенски, који је потицао из локалне православне племићке 
породице, а постао је архимандрит Кијево-печерске лавре 
1624. године. У свом чувеном полемичком есеју „Палинодија, 
или књига одбране саборности“, усмереном против унијата, 
Копистенски је образложио древност православља у Русији, 
истичући, пак, да су и Пољаци у почетку били православци, 
примивши веру од Чеха, који су веру примили од Грка. Руски 
народ Копистенски је посматрао као целину и као изворно 
православну заједницу.

Унијатска црква је касније постала једно од оруђа 
за делење општег руског идентитета и један од фактора у 
формирању антируског украјинског идентитета у Галицији. 
Слични процеси одвијали су се у суседној Трансилванији и 
Влашкој, где је Трансилванска унија, усвојена 1700. године 
као резултат етноконфесионалног инжењеринга Рима и Беча, 
допринела трансформацији традиционалног идентитета 
локалног становништва, његовој постепеној латинизацији и 
усвајању румунског идентитета.16 Као резултат тога, настала је 

15 Там же. С. 47.
16 Милошевић, З., Ђурић, Ж. Црквена унија у Eрдељском (Трансильванијском) Београду 
1700. године и изградња идентитета Румуна // Православље и идентитет православних народа. 
Приредио Зоран Милошевић. Београд: Институт за политичке студије, 2019. С. 227-254.
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антируска и антисрпска румунска држава са вештачким именом 
и идентитетом, која је поделила јужне и источне Словене, што 
је, заправо, био главни циљ западних руководилаца „румунског 
пројекта”.17

У то време се коначно формирала идеја сверуског 
јединства, коју су први јасно формулисали и аргументовали 
малоруски мислиоци и јавне личности. „Синопсис” објављен 
1674. године у Кијеву од стране архимандрита Кијево-печерског 
манастира Инокентија Гизела, проглашавао је историјско 
јединство Велике и Мале Русије, јединство свих грана руског 
народа и јединствену државну традицију Кијевске Русије. 
„Кијевски синопсис“ из 1674. био је до друге половине XVIII 
века једини уџбеник из историје Русије, који је имао огроман 
концептуални утицај на формирање традиционалне руске 
историографије. Став „Синопсиса“ о јединству Велике и Мале 
Русије огледа се у свим темељним прегледним радовима о 
историји Русије од Карамзина до Соловјева и Кључевског.18 
У XVII веку јачају контакти мислилаца и црквених поглавара 
Западне и Југозападне Русије са Московском Русијом, која је 
доживела колосалан утицај малоруске интелектуалне и црквене 
традиције, што је довело до симбиозе два начела и допринело 
развоју опште руске културе.

Представници галицијско-руске друштвене мисли на 
сваки могући начин истицали су колосалну улогу староседелаца 
Мале и Галицијске Русије у развоју руске науке, културе и 
образовања. Тако је О. А. Мончаловски приметио да је Москва 
била политички центар слободне Русије, али дуго времена „није 
била центар образовања“ и „није пружала погодну основу за 
перцепцију и ширење образовања... Светлост новог образовања, 
која је касније била предодређена да се одрази и у самој Москви, 
упалила се на југозападној периферији Русије, која је потпадала 
делом под Пољску, делом под Литванију. Православна братства, 
изазвана прогоном Пољске и римокатолицизма... посвећују сва 
своја морална и материјална средства ширењу образовања и 

17 Там же.
18 Miller, A.The Ukrainian Question.The Russian Empire and Nationalism in the Nineteenth 
Century. Budapest – New York: Central European University Press, 2003. Р. 22.



254

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

оснивању школа“.19 Посебно значајно место у овој делатности 
припадало је Кијеву и Кијевско-магиљанској академији, насталој 
на иницијативу митрополита П. Могиле 1631. године, из 
које су „излазили најобразованији људи и одлазили по целој 
Русији и као резултат тога Кијев је поново морао да одигра 
веома важну улогу у историји просветитељства целе Русије. 
Плодови овог образовања испољили су се у томе што се међу 
руским становништвом Пољске и Литваније... појављују 
бројне личности које стварају књижевност полемичког и 
богословског садржаја. Из истог миљеа излазе учени људи који 
се не само у јужној Русији противе антинародној пропаганди, 
већ продиру и у Москву и постављају прве темеље руске 
образовне књижевности“.20

Међу староседеоцима Југозападне Русије, који су имали 
посебно снажан утицај на Московску Русију, галичко-руски 
прваци су истицалии М. Смотрицког, чија је словенска граматика, 
„прештампана 1618. године у Москви, коришћена у целој Русији 
пре Ломоносова“21, затим и К. Транкуилиона, И. Копинског, 
С. Полоцког, Е. Славинетског, И. Галиатовског, И. Гизела и 
Д. Ростовског. О. Мончаловски је приметио да су С. Полоцки 
и Е. Славинецки, док су били у Москви, „просветили руски 
народ“, а С. Полоцки, који је био васпитач царевича Фјодора 
Алексејевича, имао је велики утицај у Московској Русији и 
био иницијатор стварање у Москви словенско-грчко-латинске 
школе, касније претворене у академију. Заслуге С. Полоцког 
су такође укључивале увођење проповеди у московске цркве 
и писање драмских дела, што је поставило темеље руског  
позоришта.

Према речима истакнуте галицко-руске јавне личности 
и публицисте С. Ј. Бендасњука, после присаједињења Мале 
Русије Русији од стране Б. Хмељницког 1654. године, „огромна 
већина малоруских научника преселила се у Москву, те тамо 
развија сверуски књижевни језик и сверуско писмо за време 

19 Мончаловскiй, О. Литературноеиполитическоеукраинофильство. Львовъ: Типографiя 
Ставропигiйскаго Института. 1898. С. 168.
20 Там же. С. 169.
21 Там же. С. 170.
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власти Алексеја Михајловича, а потом сарађује са Петром 
Великим у изградњи Руског царства“.22

Управо су кијевски научници, како су наглашавали 
галицијско-руски лидери, постали помоћници Петра I у 
преображају Русије. У Петрово доба „видимо јужноруске 
научнике на челу црквене администрације и образовања 
у северној Русији: С. Јаворски је био вршилац дужности 
патријарха, а Г.Бужински је био на челу руског штампарства 
и школског образовања и добио је од Петра I титулу „патрона 
школа и штампарија“.23 Ипак, највећи утицај под Петром 
имао је Ф. Прокопович, по чијем је савету, како је нагласио 
Мончаловски, „Петар Велики основао Академију наука у Санкт 
Петербургу“.24 „Главни сарадници Петра I у области научних, 
књижевних и државних делатности били су Малоруси, ученици 
Кијевске академије“, не без поноса истицао је галичанин 
О.А. Мончаловски 1898. године. Ово учешће Малоруса у 
општеруском лингвистичком раду настављено је и после Петра,  
а траје до данас.25

Ј.Ф. Головацки је посебно истицао улогу Стефана Јаворског, 
родом из Лавова, који је „помагао Петру Великом у преображају 
Русије“.26 Тако су галицијско-руске вође посматрале Руско 
царство и пратећу руску „високу културу“, чији је обележје био 
руски књижевни језик и руска књижевност, као плод заједничких 
напора представника Велике, Мале и Галицијске Русије. 
Истовремено, представници галицијско-руског покрета сматрали 
су достигнућа руске културе у доба царства највишом тачком 
њеног развоја. „Величанствено здање сверуске књижевности, 
науке и културе, свежина боја и величина слика којима се 
задивио и надахњивао застарели и ослабљени Запад, настало 
је заједничким снагама Великоруса и Малоруса, писао је 1898. 
године О. А. Мончаловски. „Заједнички руски језик је легитимно 

22 Бендасюк, С.Ю. Историческое развитие украинского сепаратизма. Львов: Издание 
Русского общества молодежи, 1939. С. 17.
23 Мончаловскiй, О. Литературное и политическое украинофильство. С. 171.
24 Там же. С. 172.
25 Там же. С. 7.
26 Головацкий, Я. Указ. соч. С. 56.
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и неотуђиво власништво и Великоруса и Малоруса, јер је, као 
и руска књижевност, настао на заједничким основама и плод 
је вековних напора целог руског народа.“27

Свест о историјској исправности „руске ствари” и општој 
дражи руске културе допринели су повратку својим руским 
коренима неких представника дуго полонизованих племићких 
породица западне и југозападне Русије. Један од њих је био В. 
Терлецки, који је, као патриота Пољске, учесник пољског устанка 
1830-1831. и промотер уније, касније прешао у православље и 
постао непоколебљив присталица сверуског јединства.28

Како је оправдано приметио А. Милер, „култура коју 
данас познајемо као руску настала је у XVIII и првој половини 
XIX века, заједничким напорима руске и украјинске елите, 
ако је уопште могуће користити ове термине каснијег порекла 
за то време, односно, тачније речено, напорима великоруске 
и малоруске елите. Са овим заједничким наслеђем су се 
касније морали борити украјински националисти, укључујући 
и М. Грушевског, који је уложио много труда критикујући 
„традиционалну шему руске историје“ која је настала  
у Кијеву.29

Треба додати да је концептуални развој „традиционалне 
шеме руске историје“, којој су касније објавили немилосрдни 
рат украјински историчари – професионални руководиоци 
„украјинског пројекта“, дали огроман допринос галицијско-
руски и карпатско-руски научници који су имали значајан 
утицај на руску друштвену мисао у целини. Тако је историчар 
И. Венелин (Гуца), родом из Карпатске Русије, који је стајао 
на колевци руске славистике, имао озбиљан утицај не само на 
развој славистике у Русији, већ и на поједине руске научнике 
и писце као што су и М. П. Погодин, К. С. Аксаков, А. С. 
Хомјаков и О. М. Бођански. Вреди напоменути да је Венелин, 

27 Мончаловскiй, О. Литературное и политическое украинофильство. С. 176-177.
28 Шевченко, К. Од уније до православља: духовна еволуција архимандрита Владимира 
Терлецког // Светост и дух времена. Приредио Зоран Милошевић. Београд: Институт за 
политичке студије, 2021. С. 187.
29 Miller, A.The Ukrainian Question.The Russian Empire and Nationalism in the Nineteenth 
Century. Budapest – New York: Central European University Press, 2003. С. 22.
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који је неко време био кућни учитељ у породици Аксакових, 
значајно утицао на формирање словенофилских погледа браће 
Аксаков.

Слично Угарској Русији, национални препород у 
Галицијској Русији из прве трећине XIX века био је покренут и 
деловањем убеђених присталица сверуског јединства. Галицијско-
руски историчар Д.И. Зубрицки, чије је име повезано са првим 
манифестацијама националног препорода галицијских Русина, 
сматран је вођом „руског“ тренда, одржавао је активне контакте 
са познатим историчарем М.П. Погодином и био је упорни 
присталица сверуског цивилизацијског јединства и руског 
књижевног језика као језика „културе и науке у Галицији“.30 
Научне и културно-просветне активности Зубрицког, упркос 
његовој апсолутној политичкој лојалности Бечу, изазвале су 
опрезан став аустријске администрације, која је, посебно, 
поставила препреке ширењу „Историје Галичке кнежевине“ 
коју је написао Зубрицки, доживљавајући претплатнике овог 
научног рада као своје потенцијалне противнике.

Поред Д.И. Зубрицког почетна фаза националног препорода 
у Галицији била је повезана и са именима М. Шашкевича, И. 
Вагилевича и Ј. Головацког, који су ушли у историју друштвеног 
и културног живота Галицијске Русије под именом „Руска 
тројица“. У издању „Руске тројице“ 1837. године, појавио се 
литерални алманах „Русалка Дњестарска“, која је постала 
„најважнија прекретница у историји националног препорода 
Галиције“31, јер је убедљиво демонстрирала јасне опште руске 
мотиве. Тако се у објављеној песми „Сећање“ М. Шашкевича, 
дотичу и величају теме сверуске историје, укључујући златно 
доба Јарослава Мудрог, као и моћ и славу Новгорода. Важно 
је напоменути да садржај „Русалке Дњестарске” није био по 
укусу будних аустријских званичника и „у Галицији је алманах 
брзо био забрањен и конфискован од стране полиције”32, а 
његови аутори избачени из Лавовске богословије. Према 
речима О. Мончаловског, судбина која је задесила ауторе 

30 Пашаева, Н. Указ. соч. С. 39.
31 Там же. С. 18.
32 Там же.
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„Русалке Дњестарске” показује да је било опасно штампати 
руске књиге у Аустрији у то време. Истовремено, руски писци 
из Галиције нису могли ништа да штампају у иностранству, јер 
је постојао закон који је налагао новчану казну од 25 дуката 
за свакога ко објави есеј у иностранству, а да пре тога није 
прошао аустријску цензуру.33

Један од галицијско-руских активиста Т.К. Блонски се 1884. 
године жалио у лавовском галицијско-руском листу „Слово” 
да су у условима Аустрије „владини чиновници сумњали у нас 
и из неког разлога нас нису волели... Ко се усудио да пише на 
руском, макар и веома лоше, сумњичен је за москалофилство 
и био је под надзором. Објавити неки руски буквар, то је била 
већ страшна дрскост...“34 Тако су прве манифестације културне 
и националне делатности Русина Галиције 1830-их година 
недвосмислено сведочили о њиховој свести о историјском и 
духовном јединству свих руских земаља. Истовремено, аустријске 
власти и пољска управа Галиције од самог почетка активно 
су се бориле против манифестација опште руске самосвести 
Русина Галиције.

Већ почетна фаза галицијског националног препорода била 
је повезана са борбом против латинизације и полонизације, уз 
позивање на општу руску културну традицију. Пољски писац 
В. Залески је 1833. године у предговору својој збирци пољских 
и галичко-руских песама изнео идеју о препоручљивости да се 
галицијски Русини придруже пољској књижевности. Галицијски 
гркокатолички свештеник И. Лозински је подржао ову идеју 
у свом чланку „О увођењу пољског писма у руско писмо“, 
објављеном у Лавову у локалном пољском листу „Rozmaitosci“ 
1834. године.35 Међутим, ова иницијатива је изазвала једнодушно 
негодовање Галицијко-руске заједнице. М. Шашкевич у својој 
брошури „Азбука и абецеда“, објављеној 1836. године, оштро 
је осудио идеју преласка на латинично писмо, показујући њену 
штетност и неприхватљивост за галицијске Русине. Након 

33 Мончаловскiй, О. Святая Русь. Львовъ: Из типографiи Ставропигiйскаго Института, 
1903. С. 88.
34 Слово. Львов, 3(15) января 1884. №. 1.
35 Пашаева, Н. Указ. соч. С. 17.
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тога, аустријске власти и пољска управа Галиције ће редовно 
предузимати покушаје латинизације писма галицијских Русина.

Политика аустријских власти, усмерена на културно 
отуђење Русина од Русије и руског књижевног језика, нашла је 
свој израз у административном наметању локалног дијалекта 
као књижевног језика и у отвореној дискриминацији оних 
русинских публикација које су користиле руски књижевни 
језик и браниле идеју јединственог руског књижевног језика 
за Русине... Тако је књижевно издање галицијских Русина 
„Зорја Галицкаја“, објављено 1850-их, подвргнута притиску 
аустријских власти због „претеране употребе московских 
речи“. „Церковној газети“, коју је од 1856. године издавао 
јавни и културни делатник Закарпатских Русина И. Раковски 
на књижевном руском језику, прво је обустављено излажење, 
а затим је забрањена од стране аустријских власти.

Изумом украјинског фонетског писања П. Кулиша (тзв. 
„кулишивка“), створеног насупрот руском етимолошком писму, 
аустро-пољски етнокултуролошки технолози су добили ново 
делотворно оруђе за одвајање галицијско-руског писања од руског 
књижевног језика. Познато је да је и сам П.Кулиш изузетно 
негативно реаговао на употребу фонетског писма од стране 
Пољака, а за продубљивање културног и језичког расцепа између 
Малоруса и Великоруса. У свом писму познатом галицијско-
руском делатнику Б. Дедитском 1867. године, Кулиш је отворено 
изјавио да „ако видим ову заставу (кулишивку) у непријатељским 
рукама, ја ћу први на њу ударити и одрећи се свог правописа у 
име руског јединства.“36 Међутим, дело је учињено и „кулишивка“ 
уведена у локални школски систем на иницијативу аустријске и 
пољске управе Галиције 1890-их година и успешно је допринела 
изолацији галицијских Русина од општег руског језика и културе.

Интензивирање противречности између Руса Галиције 
и локалних украјинофила, које су достигле антагонизам, 
усмеравала је пољска администрација Галиције 1890. године, 
када је „после прелиминарних консултација са губернатором 
Галиције К. Баденијем и митрополитом С. Сембратовичем, 

36 Мончаловскiй, О. Литературное и политическое украинофильство. С. 78
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посланик галицијског парламента (Сејма) Ј. С.Романчук најавио 
нацрт национално-политичког споразума са Пољацима под 
називом „Нова ера”. Главне тачке Романчуковог програма биле 
су да смо „ми, Русини, самостални народ, одвојен од Пољака и 
Руса, и на основу тога желимо да развијамо своју народност и 
језик. Верно се држимо гркокатоличке вере и обреда“.37 Према 
О.А. Мончаловског, овај програм је значио „одрицање од 
племенских веза са осталим руским светом, па чак и одвајао 
галицијске Малорусе-унијате од православних Малоруса у 
Буковини, а да не говоримо о Малорусима у Русији“.38

Представници руских Галичана иступили су категорички 
против теза Романчука, јер су били у супротности са идејом 
сверуског јединства, која је у основи погледа на свет галицијских 
русофила. Споразум украјинофилског дела Галичана и Пољака, 
познат као „Нова ера“, обележен је интензивирањем разлаза 
између Руса Галиције и украјинофила, које су подржавали Беч 
и пољска администрација Галиције. Проглашење „Нове ере“ 
постало је идеолошка припрема за напад на Русе Галиције и 
руски књижевни језик у Галицији. Од 1892. године у све школе 
Галиције уведен је фонетски правопис („кулишивка“) уместо 
етимолошког писања традиционалног за галицијске Русине, 
који је усвојен у предреволуционарној Русији и захваљујући 
коме су Русини могли слободно да читају књиге објављене у 
Русији. Почела је кампања прогона руског књижевног језика. 
Тако је „ђацима Лавовске богословије било забрањено да га 
изучавају, студентима су одузете књиге написане на руском 
књижевном језику, затворена су студентска друштва „Буковина“ 
у Черновцима и „Академски круг“ у Лавову.39

У борби против руског књижевног језика активно су 
учествовали највиши јерарси Гркокатоличке цркве Галиције, међу 
којима је и митрополит С. Сембратович, „покорни слуга грофа 
К. Баденија”40 Сембратович је био тај који је дао „иницијативу 
за објављивање пастирске посланице којом се свештенству и  

37 Там же. С. 83.
38 Там же.
39 Пашаева, Н. Указ. соч. С. 81.
40 Мончаловскiй, О. Литературное и политическое украинофильство. С. 83.
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мирјанима забрањује да се претплаћују и читају оруђе руске 
партије „Црвена Русија“, истовремено многим свештеницима су 
одузета одликовања и чинове, јер нису прихватили „Новоерски“ 
програм.41 Прогон је захватио и оне Русе из Галиције који су 
били у владиној служби. Према речима Мончаловског, „ко год 
је желео да се истакне или побољша своју репутацију пред 
својим претпостављенима, постигао је свој циљ тако што је 
осудио свог колегу да припада руској странци...“.42

Паралелно са системском борбом против руског 
књижевног језика, дошло је до доследног преформатирања 
традиционалног идентитета галицијских Русина, који су 
наставили да доживљавају себе као саставни део руског 
света. Описујући технологије активиста украјинског покрета 
у Галицији, усмерене на трансформацију традиционалног 
идентитета галицијских Русина, галичко-руски публициста 
С. Ј. Бендасњук је приметио да се „из руске историје, језика, 
књижевности и културе издвајају, отимају такве особине, 
епизоде, моменти, појаве и догађаји који се могу представити 
као супротност, разлика, отуђење између руског југа и севера“.43 
У ствари, ово ново тумачење историје у Галицији постало је, по 
поштеном мишљењу З. Милошевића, делотворан „инструмент 
политичке борбе“, који су активно и не безуспешно користиле 
аустријске и пољске власти.44

Против таквог тумачења историје, Бендасњук је навео 
огроман број примера из историје Русије који сведоче о 
историјском јединству свих руских земаља. Бендасњук је посебно 
истакао да су „чести преласци неких кнежева у друге кнежевине са 
својим одредима била једна од најмоћнијих уједињујућих карика. 
Кнежеви из далеког Новгорода, Ростова, Суздаља, Владимира на 
Кљазми, Москве, осећали су се као код куће на југу и западу, у 
Кијеву, Тмуторокану, Галичу, Пшемисљу, Теребовљу, Владимиру  

41 Там же. С. 84.
42 Там же. С. 85.
43 Бендасюк, С.Ю. Историческое развитие украинского сепаратизма. Львов: Издание 
Русского общества молодежи, 1939. С. 9-10.
44 Милошевић, З. О новом тумачењу политичке историје у Белорусији и Украјини // Политичка 
историја Словена. Измећу мита и стварности. Приредила Сања Шуљагић. Београд: Институт 
за политичке студије, 2019. С. 197-213.



262

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

Волинском... на својој родној руској земљи, међу својим руским 
народом, у својој једној великој држави.“45 Међутим, галицијско-
руске вође су се брзо увериле да је пуноправна полемика са 
представницима украјинског покрета у принципу немогућа због 
потпуног политичког ангажовања галицијских украјинофила. 
„Украјинофилство, као и свако тенденциозно дело, у својој основи 
носи лаж и елементе пропадања“, писао је О. Мончаловски. 
„Видимо како се у име националног сепаратизма, како у школи, 
тако и у црквама Галиције и Буковине, уништавају трагови 
који указују на повезаност Црвене Русије са остатком Руског 
света и како покушавају да замене чак и историјско име наше 
отаџбине другим…”.46

Представници галицијско-руског покрета су пре свега 
схватили потенцијалну опасност украјинског покрета за 
Руско царство и покушали да се одупру овој претњи колико 
су могли. То је, посебно, дошло до изражаја у полемици између 
галицијско-руских лидера и руских либералних кругова који 
су симпатизирали Украјинце. И. Головацки је, коментаришући 
Пипинову критику галицијско-руских делатника због њихове 
неспремности да користе локални дијалект и жеље за руским 
књижевним језиком, који су слабо познавали, објаснио руском 
либералном научнику да аустријска влада не дозвољава уџбенике 
за руски из Русије у Галицији, не дајући тиме галицијским 
Русинима могућност да науче руски језик у одговарајућој мери. 
Коментаришући очигледне симпатије руске либералне јавности 
према украјинофилима, Ј. Головацки је саркастично приметио 
да ће „сваки здрав разум разумети како ове халуцинације 
Украјинаца, Кулиша, Драхоманова итд. о два руска народа и 
независности малоруског језика заправо представљају средство 
аустро-пољске владе!“47 Коментаришући очигледне симпатије 
руске либералне јавности према украјинофилима, Ј. Головацки 
је саркастично приметио да „свако здраво разумно разуме 
како су ове халуцинације Украјинаца, Кулиша, Драхоманова, 
итд. о два руска народа и независности малоруског језика 

45 Бендасюк, С.Ю. Историческое развитие украинского сепаратизма. С. 13.
46 Мончаловскiй, О. Литературное и политическое украинофильство. С. 182-183.
47 Головацкий, Я. Указ. соч. С. 53-54.
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ишли на руку аустро-пољске владе!“48 Значајно је да упорног 
присталицу сверуског јединства Ј.Ф. Головацког, који је негирао 
само постојање Украјинаца као посебног народа, савремена 
украјинска „историјска наука“ бележи као истакнуту личност 
украјинског националног покрета у Галицији.

Раздражен ставом руске либералне штампе, О. Мончаловски 
је писао да руски либерални публицисти „имају извесну 
неспремност да детаљније проучавају западнословенске земље и 
Црвену Русију... те понављају о њима ставове Пољака, Немаца, 
Мађара, француских новина... Руси, када говоре о западним 
Словенима, говоре о Чесима, као о Немцима, о Хрватима, као 
о Мађарима, о Бугарима, као о Грцима или чак као о Турцима... 
У руским либералним новинама може се видети да тамо пишу 
Пољаци Јермени, Немци, Јевреји, али Руса нема...”.49

У том погледу је вредно пажње да су представници 
галицијско-руске интелигенције који су емигрирали у Русију 
једногласно подржали како одлучне акције руских власти 
на сузбијању пољског устанка 1863-1864, тако и политику 
виљенског генерал-губернатора М.Н. Муравјова, усмерена 
на системску деполонизацију белоруско-литванских земаља. 
Поводом отварања споменика М.Н. Муравјову од руске заједнице 
у Виљну 1898. године, галичко-руски лидери који живе у Санкт 
Петербургу послали су телеграм подршке. „Староседиоци 
Галицијске Русије који сада живе у Санкт Петербургу, вођени 
осећањем посебног поштовања према незаборавном памћењу 
на дело грофа Михаила Николајевича Муравјова, клањају се 
до земље подножју споменика који му се сада подиже у своје 
име и у име отаџбине, која још увек преживљава све страхоте 
побуне, коју је тако храбро угушио велики руски делатник“50, 
наводи се у телеграму руских Галичана.

Значајно је да је за шефа Виљенске археографске комисије, 
која је требало да „сложи античке акте и документе похрањене 
у Виљенском централном и другим архивима северозападних 

48 Там же. С. 54.
49 Мончаловскiй, О. Литературное и политическое украинофильство. С. 11.
50 Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas (LVIA). F. 439. Ap. 1. B.Nr. 92. L. 40.
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покрајина и објави научно најважније“,51 постављен емигрант 
из Галиције и истакнута личност галицијско-руског покрета, 
професор Лавовског универзитета Ј.Ф. Головацки. Управо је 
Ј. Ф. Головацком влада поверила важан политички и научни 
издавачки рад на територији северозападних покрајина, са 
циљем да покаже исконски руски карактер белоруских земаља 
и неоснованост пољских претензија на ове области.

* * *

Прогон представника галицијско-руског покрета 
у Галицији, који је почео након проглашења „новоерског 
програма” 1890. године, постао је својеврсна генерална проба 
за репресије великих размера које су се сручиле на галицијско-
руски покрет након избијања Првог светског рата. Усвајање 
„новог програма” и накнадно продубљивање раскола између Руса 
Галиције и украјинофила постали су доказ коначног преласка 
украјинског покрета из његове „етнографско-књижевне” фазе на 
политичке релације које су пажљиво припремали Беч и пољска  
управа Галиције.

Међутим, чак и након пораза галицко-руског покрета, 
као резултат геноцида који су покренуле аустроугарске власти 
током Првог светског рата, успео је да оживи и настави 
своје деловање у крајње неповољним условима међуратне 
Пољске. При томе је популаризација руске „високе“ културе и 
књижевности била главна делатност руских Галичана. Године 
1937. галицко-руска јавност је прославила стогодишњицу 
смрти А.С. Пушкина. У зборнику који је у част овог догађаја 
издала Галицко-руска Матица у Лавову, речено је: „Галицијска 
Русија не може ћутке прећи преко овог дива духа и мисли. 
Година 1937. је година Пушкина. Његово име би требало да се 
гласно чује у најудаљенијим селима Галицијске Русије... Геније 
Александра Сергејевича је имао велики утицај на целокупно 
дело Галицијске Русије... И.Н. Гушалевич, свештеник и професор 
гимназије у једној особи, популарни лирски песник и драматург 
у Галицијској Русији, био је Пушкинов најревноснији ученик... 

51 LVIA. F. 596. Ap. 1. B.Nr. 70. L. 17.
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И.Г. Наумович, свештеник-просветитељ Галицијске Русије 
стварао је из патриотских дела Пушкина своје метафоре…“.52

Историја галицијско-руског покрета у XIX и почетка ХХ 
века сведочи о органској природи и укорењености општег руског 
идентитета и културе у Галицијској Русији, која је опстала све 
до средине двадесетог века, упркос дискриминацији и репресији 
аустријских власти, као и честим заборавима саме Русије. Успехе 
украјинског покрета у Галицији на почетку двадесетог века, 
познати галицијско-руски делатник С. Ј. Бендасјук објаснио је 
са два разлога - недостатком „одговарајућег отпора“ од стране 
самих Руса, али и „снажном подршком споља“. Истовремено, 
С. Ј. Бендасјук је скренуо пажњу на чињеницу да „наша руска 
заједница не чини скоро ништа у правцу ударања непријатеља 
најмоћнијим и најсигурнијим оружјем – руском културом...“.53 
Ове мисли галицијско-руског мислиоца нису изгубиле на 
актуелности ни данас.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

Kirill Shevchenko

HISTORY AS A TOOL OF SHAPING IDENITY 
History of Rus’ in historical thougths of  

Galician-Russian activists in XIX century

Resume

The characteristic feature of the Galician-Russian 
movementin Eastern Galicia during XIX century was 
the idea of All-Russin unity, based on a common 
historical past of all Russian lands, which dominated 

52 Галицкая Русь Пушкину в 100-летнюю годовщину его смерти. Редактор В.Р. Ваврик. 
Львов: Издание Научно-литературного Общества Галицко-русская Матица, 1937. С. 4-9.
53 Бендасюк, С.Ю. Указ. соч. С. 4, 8.



266

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

among local intelligentsia. Galician-Russian public 
and political figure sempha sized that from the 
very beginning of its historical existence Galician 
lands starting from X century were part of the 
ancient Russian state. After Polish expansion into 
Galician Rus when Galician lands became part of 
Polish kingdom idea of unity with other Russian 
lands served as an effective tool of struggle against 
polonization and latinization of Galician Rusyns. 
Galician-Russianpublicandpoliticalfigures stressed 
an enormous role played by the representatives of 
Little and Galician Rus in the process of cultural 
development of the medieval Moscow state during 
XVII century and in the process of formation of the 
Russian empire during XVIII century. Moreover, 
Russian “high culture”, represented by Russian 
literary language and Russian classic literature, which 
reached its peak in XIX century, was interpreted by 
Galician-Russian activists as a result of the common 
efforts of all branches of the Russian people including 
the natives of Great Russia and Little Russia. In 
the course of their cultural work Galician-Russian 
activists had to fight not only with the Ukrainophiles 
who denied all-Russian unity, but also with the 
Russian liberals who supported the Ukrainophiles. 
Keywords: Galician Rus, Galician-Russian movement, 
History, Culture, Identity, All-Russian unity
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Сажетак

Синтетичке нације као договорне нације 
плод су смишљених геополитичких планова 
регионалних и глобалних геополитичких сила и 
конфесионалних интереса Ватикана скројених у 
циљу окупације српских територија, преверавања 
српског народа у разне верско конфесионалне 
судове и отимања српског језика и културне 
баштине на њему стваране вековима. У раду ћемо 
стога истражити назначене процесе и прецизно 
означити његове креаторе, како у дијахронијској, 
тако и у синхронијској перспективи историје. 
Анализираћемо управо разлоге због којих се 
ти процеси данас најрадикалније спроводе на 
просторима бивше Југославије, односно, када 
и како су се остваривали у државном контексту 
две бивше југословенске државе, Краљевине 
Југославије и Титове СФРЈ. Нарочиту пажњу 

* despotlj@stcable.com
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у раду посветићемо процесима довршавања 
инжењеринга нових синтетичких идентитета 
и њихову синхронизацију са процесима даљег 
државног, територијалног и националног 
узмицања српске нације.
Кључне речи: синтетичке нације, геополитика, 
Југославија, идентитети, историја, култура

ОД ИДЕНТИТЕТА НАЦИЈЕ  
ДО ГЕОПОЛИТИКЕ ИДЕНТИТЕТА

Разумевање основних појмова и извођење обавезних 
градивних елемената појава и процеса важно је за препознавање 
различитих феномена и њихову систематизацију. У литератури 
се сусрећемо са бројним истраживањима о националним 
идентитетима, њиховом стварању и редефинисању, посебно 
када говоримо о развоју националних идентитета европских 
нација у XVIII и XIX веку. Важна фаза у том процесу формирања 
националних идентитета је протонационална фаза. Реч је о 
периоду када долази до значајног развоја културе и уметности 
као носилаца националне енергије и симболике и до формирања 
и организовања првих протонационалних покрета чији је 
задатак осмишљавање и организовање нових националних 
идентитета у настајању (Деспотовић 2019, 324). Тада долази 
до изражаја и рационалистичка филозофија према којој нацију 
сачињава заједница језика (Екмечић 2017, 131-140, 150). С 
друге стране, стварање синтетичких идентитета обележено је 
једним прекоредним процесом, заобилажењем протонационалне 
фазе и пресудном улогом новоформираних држава. Радило 
се на обнављању улоге државе и државних институција 
и система у циљу формирања и дизајнирања нових етно-
националних идентитета. Тако је дошло, као и у Немачкој у XIX 
веку, до „процеса сакрализације властите историје“ и њеног 
прилагођавања „потребама новоформираних националних 
идентитета“ (Деспотовић 2014, 196). С тим у вези, концепт-
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модел-пракса геополитике идентитета умногоме доприноси 
разумевању ових сложених процеса. Геополитику идентитета 
експлицирану на нивоу концепт-модел-пракса, дефинишемо 
преко „низа индикатора интензивне фрагментације територијалне 
целовитости и оспоравања идентитетске подлоге модерне 
државе-нације: а) од стране подрегионалних идентитетских 
аспирација синтетичких нација у покушајима довршетка своје 
национално-територијалне консолидације, као у случају бивше 
СФРЈ, или б) фрагментираних делова традиционалних нација 
које су остале изван територијалне целине своје националне 
државе“, као у случају бившег Совјетског Савеза (Деспотовић 
2019, 299-300). Стога је геополитика идентитета1 методолошки 
корисна за „анализу геополитичког контекста сучељавања 
геополитичких актера у регионима као што је Балкан, средња 
и источна Европа, Закавказје и другим, у којима је дошло до 
интензивнијих процеса државно-територијалне фрагментације и 
снажније етнонационалне компетиције новонасталих политичких 
заједница базираних на већим или мањим разликама регионалних 
идентитетских особености“ (Деспотовић 2019, 299).

НАЦИЈА И ИДЕНТИТЕТ

Од античких времена познати су различити облици 
удруживања људи, од оикоса (oikos) и коинониа (koinonia) до 
првих полиса (polis), односно држава. Најчешће се користила 
старогрчка реч етнос (éthnos) за колективе људи који заједно 
живе и делају, што се данас преводи као народ или нација 
(Cohen & Arato 1994; Jenkins 2008). Нација је сложена појава на 
коју утичу различити културолошки, социолошки, политички 
и психолошки чиниоци. Другачије речено, нација је група 
људи повезана заједничким језиком, историјом, традицијом, 
доживљајем припадности и солидарности и међусобне 
повезаности. Према дефиницији Шпанске академије из 1925. 
године, нација је колективитет који говори истим језиком, има 
исто етничко порекло и повезан је заједничком традицијом  

1 О геополитици идентитета, геополитичком идентитету и геополитичком коду видети у: 
Деспотовић, Љубиша, Глишин, Вања. 2021. Савремени међународни односи и геополитика. 
Сремски Карловци: Каирос, стр. 180-181. 
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(Hobsbawm 1995, 15). За професора Антони Смита (Anthony D. 
Smith) нација је „именована људска популација са заједничком 
историјском територијом, заједничким митовима и историјским 
сећањима, заједничком масовном, јавном културом, заједничком 
економијом и заједничким законским правима и дужностима 
свих припадника“ (Смит 1998, 30). Држава је важан елемент када 
говоримо о нацијама, што истиче и Фридрих Хегел (Friedrich 
Hegel) када каже да се у држави огледа дух народа и додаје 
да је „стварна држава оживљена тим духом“ (Хегел 2006, 60). 
Надаље, Хегел наводи да је „историја развој духа у времену“ 
(Хегел 2006, 86) и додаје да у „светској историји може бити 
говора само о оним народима који сачињавају државу“ (Хегел 
2006, 48). Професор Драган Симеуновић указује да су нације 
политичка категорија која настоји да конституише сопствену 
државу у циљу потврђивања свог постојања (Симеуновић 2009, 
13). Према у (Johan Huizinga) „нација настаје тек формирањем 
државне власти“, чак и у случајевима када су национално 
јединство и хомогеност постојали у природним условима 
(Хајзинха 1996, 68). Дакле, држава, историја, култура, језик и 
национални дух јесу елементи који дефинишу нацију.

У литератури се сусрећемо са различитим категоризацијама 
нација. Подела нација на старе и нове говори о формирању 
националне свести и идентитета пре појаве идеологије, 
односно о формирању националне свести и идентитета уз 
помоћ идеологије (Ђорић 2014, 196). Затим, подела нација на 
грађанске и етничке приказује историјско искуство формирања 
два модела која можемо извести на примерима Француске 
и Немачке. Идеја нације у Француској настала је у процесу 
радикалног слома старог режима. Та идеја се фокусирала на 
„институционални и територијални оквир државе са снажним 
нагласком на политику јединства грађанства у нарастању, које 
свој национални оквир поставља у контекст једног заједничког 
политичког представништва, једног закона и истих политичких 
и културних установа“ (Деспотовић 2019, 320-321). Француски 
модел је по својој природи инклузиван, будући да француску 
националност представљају француски држављани, док су 
етницитет, историја и језик мање важни за дефиницију нације.  
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С друге стране, немачка идеја националитета је партикуларистичка 
по свом карактеру, у односу на универзални грађански принцип 
и органицистичка по суштини, што значи да подразумева 
расну, језичку, културну и народносну заједницу, као „један 
вид етнокултурног јединства, заокружен територијалним и 
државним оквиром“ (Деспотовић 2019, 321). Дакле, нација 
је уједињен и мобилизован државотворни народ и резултат 
је планске и конструкцијске делатности државе. За разлику 
од француског модела, немачки модел је по својој природи 
ексклузиван.

Појам идентитета је сложена појава и може се дефинисати 
на различите начине. У свом основном значењу идентитет 
је истоветност, везује се за заједничко порекло и осећање 
припадности. Рој Баумајстер (Roy Baumaister) је навео два 
основна критеријума за дефинисање идентитета. Први је 
континуитет, односно „осећање постојаности и јединства у 
времену“, а други је диференцијација, односно „елементи на 
основу којих нас је могуће разликовати од других“ (Радаковић 
2012, 79). Основни елементи који одређују национални идентитет 
су: језик, држава, култура, историја, право, морал, менталитет 
народа, митови и симболи.

Према основној подели, идентитет може бити персонални 
и колективни. У савременом периоду, најсложенији облик 
колективног идентитета је национални идентитет. Функција 
националног идентитета је „укорењивање модерног индивидуума 
у новоформирану заједницу (нацију)“. Осећај јединства расточен 
је услед деловања модерности што је „условило настанак и 
трајање специфичне, системске модерне кризе и то у веома 
различитим видовима, од биолошке – еколошке, до политичке – 
друштвене и индивидуалне димензије. Једна од најизразитијих 
међу њима свакако је криза идентитета“ (Цветковић 2002, 52). 
Према професору Миловану Митровићу национални идентитет 
је попут струка лука који би требало да има: а) дубок корен 
који симболизује дугу и богату историјску традицију, б) здраво 
стабло, односно уређену структуру друштвених група, установа и 
организација и в) здраве зелене перасте листове који се пропињу 
у висине и скупљају дневну светлост, то јест високе културне 



274

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

стандарде и духовне вредности које су неопходне за одрживи 
развој као нову и непрестану социјалну фотосинтезу (Митровић 
2016, 48-49). Говорећи о националном идентитету, важно је 
поменути да је процес његовог заокруживања текао кроз следеће 
фазе: а) покрет за прелазак са пасивне подређености заједнице на 
њено активно политичко потврђивање, б) покрет за територијално 
одређење и заокружење националне заједнице, в) покрет за 
економско уједињење, г) покрет за позиционирање етничке масе 
у политички субјективизирану националну целину и д) покрет 
за индивидуализацију и грађанску конституционализацију у 
сфери загарантованих права и слобода (Смит 1998, 88). 

Колективни идентитет проширен појмом историјског 
идентитета добија свој потпуни садржај и темпоралну димензију. 
Такође, историјски идентитет „доприноси разумевању сукоба 
унутар друштва“, али и између народа и нација. Ово становиште 
је важно будући да може указати и на „могућност постојања 
подељеног идентитета, тј. на чињеницу да се групе с изворно 
јединственим историјским идентитетом касније могу раздвојити 
и развити различите, чак и супротстављене идентитете“ 
(Стојковић 2008, 22). Процес раздвајања и супротстављање 
идентитета могу проузроковати спољашњи притисци својим 
снажним, континуираним и систематским деловањем. Најчешће 
то деловање прате и обећања о материјалним, политичким и 
другим привилегијама, те се тако у делу једне нације ствара 
аутошовинизам. „Процеси пропагандно-политичког инжењеринга 
аутошовинизма започињу тако што се стварне унутрашње 
разлике у историјским неприликама продубљују тиме што се 
заједничке црте националног карактера и све друге сличности 
прво занемарују, па потом негирају – све док се временом 
не почну међусобно супротстављати и оштро сукобљавати“ 
(Митровић 2016, 49). Деловање спољнополитичког фактора 
често прати и деловање компрадорске националне елите, 
појединих политичких партија, невладиних организација и 
појединаца. Овим комбинованим деловањем спољнополитички 
чиниоци могу изазивати и одржавати нестабилност, урушавати 
национални идентитет и подстицати сукобе унутар државе-
жртве тог деловања.
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СИНТЕТИЧКЕ НАЦИЈЕ

Говорећи о подели нација, особито важна подела је 
на суверене и синтетичке нације. То је важно полазиште за 
разумевање процеса на просторима средње и источне Европе 
и Балкана током ХХ века. Суверене нације настају процесом 
дужег временског трајања, на природан начин и на етничким 
територијалним целинама на којима је вековима обитавала. 
Осим тога, суверене нације настају на „основама једног језичког 
идентитета, културе, националне свести и националне државе 
као израза њене пуне суверености“. С друге стране, синтетичке 
нације су „стваране под пресудном улогом владајућих елита 
окупљањем делова различитих народа или различитих верских 
идентитета истог народа, стварајући и градећи накнадну свест 
о припадању једној заједници и новоформираној државној 
јединици“ (Екмечић 2002, 52). Дакле, синтетичке нације се 
могу измислити и кратким политичким поступком оживети, 
док суверене нације настају „несвесним социјалним процесима 
који су трајали вековима“ (Екмечић 2002, 52; Екмечић  
2017, 10-11).

Конституисање синтетичких нација као договорних нација 
ситуирамо у ХХ веку, када, уз дејствовање регионалних и 
глобалних сила као кључних креатора, долази до остваривања 
политичких и идеолошких планова који су укључивали 
стварање нових националних идентитета. Идентитетски 
инжењеринг подразумева редизајнирање постојећих етничких 
и конфесионалних идентитета у корист дизајнирања нових 
идентитета који се потом користе за остваривање реалних 
геополитичких интереса оних сила које су потпомогле 
стварање нових синтетичких идентитета. Основни градивни 
елементи синтетичких нација изведени су, уз снажну подршку 
спољнополитичког фактора, из религијско-конфесионалне и 
лингвистичке сфере. Дакле, синтетички национални идентитети 
формирају се комбинацијом „аутономних тежњи национално 
још увек недовољно издиференцираних етницитета са ових 
простора, те политичких пројеката великих геополитичких 
фактора који су у своје експанзионистичке планове укључивали 
и стварање нових националних држава“ (Деспотовић 2012, 99). 
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Теоријски модел синтетичких нација2, као сложен облик, 
обухвата следеће важне димензије:

а) темпорална димензија - треба да укаже на двоструки 
временски карактер формирања синтетичких нација, један који 
тај процес ситуира у двадесети век (закаснела фаза формирања 
нација), а други на краткотрајан временски интервал у коме 
су те нације створене. 

б) спољнополитичка димензија - указује на снажан уплив 
спољнополитичког фактора у формирању синтетичких нација, 
које не само да планирају него и максимално убрзавају овај 
процес. Без одлучујућег утицаја и подршке који је дошао 
са стране великих сила и њихове директне интервенције на 
страни сецесионистичких република, оне још задуго не би 
биле у стању да заокруже своје државно-правно и национално 
конституисање.

в) просторно-географска димензија - указује на чињеницу 
да су се процеси стварања синтетичких нација одигравали на 
простору Балкана и Средње Европе, са доминантним изражајем 
на простору бивше СФРЈ.

г) геополитичка димензија - даје укупну контекстуалну 
структуру процеса формирања синтетичких нација, указујући 
на шири цивилизацијско-културолошки сукоб који се налазио 
у затамњеној позадини ових процеса. 

д) религијско-конфесионална димензија - указује на 
доминантно религијско-конфесионалну компоненту идентитетске 
структуре синтетичких нација као један од најважнијих сегмената 
њеног формирања. На наведено се одражава прозелитска 
политика Ватикана на страни Хрвата и деловање исламског 
фактора на страни Бошњака. 

ђ) етатолошка димензија - наглашава државно-национални 
карактер нових идентитета синтетичких нација, а посебно 
изражену улогу новоформираних држава у пропагирању и 

2 Понуђени теоријски модел синтетичких нација први је теоријски покушај аутора да се 
овај идентитетски и геополитички феномен сагледа. Деспотовић, Љубиша. 2013. „Синтетичке 
нације као модел закаснеле идентитетске консолидације нација на простору бивше Југославије.“ 
Српска политичка мисао 42 (4): 165-182. 
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консолидацији нових национално-идентитетских садржаја. 
Без снажне и агресивне делатности новоформираних држава, 
процеси убрзане консолидације нових синтетичких идентитета 
не би могли остварити такав учинак и снажну националну 
хомогенизацију, која се често граничила са патолошким 
формама шовинистичке хистерије и обавезне антисрпске 
пропаганде. 

е) идентитетско-консолидациона димензија – показује 
потребу интензивне идентитетске консолидације и политичког 
редизајна новоформираног синтетичког идентитета. Он се 
превасходно гради на протонационалној традицији и бројним 
примерима историјских фалсификата, који су нужни не би ли 
се дубински укоренило трајање етније и максимално развукао 
натегнути историјски континуитет. Реч је у ствари о озбиљном 
накнадном раду на стварању националног памћења. 

ж) језичко-лингвистичка димензија - указује на потребу 
преименовања језика, његову нову стандардизацију и лексичко 
„обогаћење”. У питању је класична крађа српског језика, јер 
европска лингвистичка традиција не познаје други језик на овим 
подручјима осим српског, о чему сведоче бројне језичке студије 
са краја осамнаестог и почетка деветнаестог века. Српски језик 
се буквално краде и отима преко илирског покрета, преименује 
у хрватски уз једну међуфазу у којој се назива хрватско-српски, 
и на крају се врши његова нова и насилна стандардизација 
прилагођена потребама новог идентитета. 

з) цивилно-грађанска димензија - истиче улогу употребе 
цивилног друштва римокатоличке провенијенције и других 
облика цивилног организовања и деловања у циљу религијско-
конфесионалне и националне хомогенизације. Цивилни сектор, 
финансиран од стране страних налогодаваца и једним делом 
од самих новоформираних држава, преузима важну функцију 
националне консолидације. Он веома успешно симулира 
грађански активизам, који је наравно у потпуном сагласју са 
националним циљевима и задацима.

и) регионално-етничка димензија - наглашава важност 
регионалних идентитетских особености и етничко-конфесионалних 
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специфичности као базе за формирање нових синтетичких нација. 
Мале регионалне специфичности се пренаглашавају, посебно 
маркирају и служе као наводни доказ етничко-националне 
посебности и особености новоформираних синтетичких 
идентитета.3 

СИНТЕТИЧКЕ НАЦИЈЕ КАО ГЕОПОЛИТИЧКИ 
ПРОЈЕКАТ ВЕЛИКИХ СИЛА НА ПРОСТОРУ  

БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

На балканском простору идеја о унијаћењу православних 
Јужних Словена од стране Ватикана и Римске курије стара 
је неколико векова (Радоњић 2017), а наведени процеси 
најинтензивније су спровођени у контексту Краљевине 
Југославије, а потом и СФР Југославије.4 Осим директних, 
насилних дејстава против српског национа, коришћен је модел 
стварања синтетичких нација како би се из српског језичког и 
територијалног корпуса издвојили значајни сегменти од којих 
су створене нове нације и државе. Новоформиране нације биле 
су и остале средство великих сила и верских организација 
посредством којих оне остварују сопствене геополитичке 
интересе на Балкану, потискујући и ограничавајући српску 
нацију у целини. 

Процес конституисања синтетичких нација имао је више 
фаза, а деструкција СФРЈ представља почетак последње фазе.5 
Грађански рат на згаришту југословенске државе означио је крај 
једног геополитичког пројекта у чијим оквирима су Срби били 
изложени геополитици деструкције, геополитици сиромаштва 
и деловању геополитике идентитета (Деспотовић 2015, 
2017). Наведено је резултирало вишедеценијском присилном 

3 Опширније о теоријском моделу синтетичких нација видети у: Деспотовић, Љубиша. 
2019. Геополитика Светосавља: српско национално буђење у историјском распону од крштене 
до природне Србије. Сремски Карловци: Каирос, стр. 305-314.
4 Погледати: Деспотовић, Љубиша, Вања, Глишин. 2021. „Геополитички интереси и 
политички концепти формирања двеју Југославија и разлози њиховог државног разбијања.“ 
Лесковачки зборник LXI: 439-453.
5 О геополитичким разлозима деструкције СФРЈ погледати у: Деспотовић, Љубиша, Вања, 
Глишин. 2021. „Геополитички разлози разбијања Титове Југославије у контексту међународне 
хегемоније САД.“ Напредак 2 (3): 63-74.
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геополитичком регресијом Срба, демографском депопулацијом, 
територијалном фрагментацијом, државном деструкцијом, 
девастацијом идентитета, језичком отимачином, историјским 
фалсификатима, уништавањем и крађом културних и верских 
добара, преверавањем, протеривањем и геноцидом над српским 
народом. Уз све то, српски језик, прекомпонован и преименован 
у друге лингвистичке називе, попут бошњачког, хрватског и 
црногорског језика, искоришћен је као идентитетска основа 
за стварање синтетичких нација. Везивно ткиво нових нација 
у значајној мери чини „верско-конфесионална компонента, 
организована и замаскирана у новим државно-територијалним 
творевинама насталим на развалинама бивше југословенске 
државе“ (Деспотовић 2014, 176). 

ИМПЕРИЈАЛНА КРЕАЦИЈА  
– БОШЊАЧКА НАЦИЈА

Положај Срба све три верско-конфесионалне припадности 
у вековима притисака и са југа (Османска империја) и са 
севера (Аустро-Угарска монархија) био је веома тежак и 
неизвестан. У тешким временима османске окупације, један 
део српског етничког корпуса прихватио је верску конверзију у 
ислам, као привремено решење за егзистенцијалне породичне 
проблеме. То су биле појединачне перцепције и одлуке да се 
промени вера, што се није односило на питање националног 
кода. Чак је добар број исламизованих Срба очувао свест о 
српском пореклу, традицији и вери, славиле су се славе и 
хришћански празници и сачуване су православне иконе (Умељић 
2018, 128; Терзић 2016, 83).6 О томе да је национални код 
бивао непромењен, без обзира на верску конверзију, сведоче 
и редови из „Катихизиса српског народа“ из 1888. године, где 
пише да су Срби „православне, католичке и мухамеданске“ 
вероисповести (Поповић 2000, 40).7 Бројне аустроугарске 
студије говоре о Србима муслиманске вероисповести.  

6 Погледати: Селимовић, Меша. 1977. Сјећања. Београд: Слобода.
7 „...муслимани који имају српске народне обичаје, који говоре српски језик и који се 
разликују од других Срба само тим што исповедају ислам место хришћанства.“ Ребац, Хасан. 
2016. „Наши грађани муслиманске вере.“ У: Catena Mundi III, 266. Београд: Catena Mundi.
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Шеф аустроугарског генералштаба, генерал Бек, у студији о 
Новопазарском санџаку, када пише о муслиманима пише само 
о муслиманским Србима. У поверљивој студији аустроугарске 
обавештајне службе под насловом „Detailbeschreibung des 
Sandžaks Pljevlje und des Vilajets Kosovo (1899)“ изнето је  
исто виђење.8

Исламизација као вишевековни процес деструисао је 
српски народ, остављајући за собом несагледиве последице 
унутар српског живља. Окупација, праћена терором и зулумом, 
одразила се на однос српског човека према исламизованим 
сународницима, које су називали „потурицама“. Наведено се 
посебно одразило током српске борбе за национално ослобођење 
у XIX и почетком ХХ века. Такав однос продубљивао је раздоре 
и додатно слабио већ ослабљен српски народ. Осим тога, 
називајући их „потурицама“, они су поистовећивали муслиманску 
веру и турску националну припадност. Ипак, треба имати у 
виду да „муслимани нису били Турци, јер је највећи број био 
словенског, односно српског порекла, којем је матерњи језик 
био српски, док је мањи број албанског порекла“ (Селимовић 
2012, 55). Српски језик био је очуван међу муслиманима све 
време током османске окупације. 

До значајније промене долази активирањем геополитичких 
планова и пројеката спољнополитичких фактора, на првом 
месту Аустрије, Ватикана и Турске, који су настојали да верске 
конвертите са индивидуалног аспекта, преко колективне 
националне конверзије, прекодирају у нове идентитете 
синтетичких нација као договорних нација. Геополитички 
пројекти имали су двоструки циљ:

а) спречавање језичко-културног јединства, националног 
укрупњавања и државног уједињења српског народа на 
просторима свог вековног трајања;

б) отимање језика и културне баштине, отимање народа, 
преко верско-националне конверзије, који говори тим језиком 
као својим матерњим језиком, а са тим народом отимају  

8 Цитирано према: Терзић, Славенко. 2016. „Етничко и верско у српској историји.“ У: 
Catena Mundi III, 84. Београд: Catena Mundi.
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и његове територије које је током историје бранио и ослобађао 
(Деспотовић 2019, 282).

Из садашње перспективе, анализирајући догађаје и 
утврђујући историјске чињенице, не можемо, а да не приметимо 
двоструке стандарде у Европи када је у питању формирање 
нација. Иако се према европском моделу нација посматра као 
заједница језика, те да се различите верско-конфесионалне 
припадности унутар једног националног корпуса не могу 
називати другачијим именима, поједине европске земље 
управо су подржавале другачији принцип када су у питању 
Срби. Спољнополитички фактор је успео да наметне концепт 
религије као одреднице нација и да генерише процес стварања 
синтетичких нација као договорних нација на основу верско-
конфесионалне припадности. Пример Босне и Херцеговине 
током Аустро-Угарске окупације јасно приказује методологију 
формирања синтетичких нација. Бењамин фон Калај (Benjamin 
von Kallay) је био на челу окупационе управе (1882-1903)9 и 
разрадио је целокупну политику стварања босанске нације, 
иако је раније у својој књизи „Историја српског народа“ писао 
да у Босни и Херцеговини постоји само један народ под трима 
религијама – српски. Да је у Србији, Босни и Херцеговини и 
Црној Гори живело готово 99% Срба сведочи и етнографска 
карта Османског царства у Европи из 1847. године, германског 
картографа Хајнриха Бергхауса (Heinrich Berghaus).10 Дакле, 
Калај је сада деловао према геополитичким интересима Аустро-
Угарске. Државна политика коју је разрадио подразумевала је 
стварање босанске нације и утемељење духа ‘бошњаштва’ као 
политичке и националне идеологије и продубљивање јаза између 
православних Срба и муслимана (Суботић 2012, 79). Настојао 
је да укине српски језик и штампу, прогонио је српске учитеље 
и забранио је српску историју, чак и своју књигу о српском 
народу. Српски језик преименован је у босански језик, који је 
потом уведен у службену употребу.11 Уз све то, окупацијске  

9 Више о томе: Краљачић, Томислав. 2017. Калајев режим у Босни и Херцеговини (1882-
1903). Београд: Catena Mundi.
10 Карту погледати у: Енциклопедија Catena Mundi, том III. 2016. Београд: Catena Mundi.
11 Босански бан Стефан Котроманић у повељи из 1333. године свој језик назива српским. 
Дакле, бан босански, за ког се зна да је био „католичке вјере“ језик у Босни назива српским. 
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власти су подстицале верску нетрпељивост и националну мржњу. 
С друге стране, исламско друштво је требало истргнути из 
турског утицаја и уредити према интересима Беча и Ватикана 
(Пророковић 2015). Због тога је и долазило до постепеног 
покатоличавања босанских муслимана, али и до снажног 
спречавања било какве везе Срба Мухамедове вере са Србијом. 
Штавише, Аустро-Угарска је „због сламања интеграционе идеје 
савеза српских територија гледала на босански ислам као на 
перспективу коју треба развијати и утапати у хрватско-народно, 
односно римокатоличко вјерско тијело, уз благонаклоност и 
помагање РКЦ. Играјући на карту аутономашења исламског 
фактора у Босни и Херцеговини, настојало се што дуже 
зауставити процес заживљавања интеграционе идеје савеза 
Јужних Словена“ (Нухић 2012, 202). Иако Калајев пројекат 
стварања босанске нације није суштински успео, оставио 
је несагледиве последице по српски народ у целини, што се 
одразило на долазећа времена. 

Током ХХ века, ратне околности погодовале су оном 
делу муслимана који није одустајао од идеје стварања новог 
националног идентитета. Они су, у периоду Краљевине 
Југославије, потом Брозове СФРЈ и најзад у верском и грађанском 
рату деведесетих година, уз спрегу атлантизма и радикалног 
ислама, покренули поступак етничког одређења и изградње 
националног идентитета (Деспотовић 2019, 288). С друге 
стране, део интелектуалне елите Срба муслимана испољавао 
је своју свест о српској етничкој припадности све до времена 
после Другог светског рата када комунистичка власт активно 
ради на њеном сузбијању.12 Штавише, комунистички режим 
на челу са Јосипом Брозом Титом, Едвардом Кардељем и 

Богићевић, Влатко. 2016. „Босна и Херцеговина: српске земље су по крви и по језику.“ У: Catena 
Mundi III, 312-317. Београд: Catena Mundi. Јасно је да је босански језик производ политичке 
калкулације окупационих власти, које су биле свесне значаја језика за конституисање нове 
нације. Прича о томе да се у Босни вековима говорило босанским језиком јесу историјски 
фалсификати. Од најстаријих списа, споменика и повеља, кроз векове, помиње се искључиво 
српски језик. 
12 Један од муслиманских првака у Рашкој Мурат Шећерагић, написао је 1944. године да 
се муслимани од Срба „разликују само по вјери и вјерским обичајима, дочим су им један 
језик, једна крв, једни обичаји...“. Према: Терзић, Славенко. 2016. „Етничко и верско у српској 
историји.“ У: Catena Mundi III, 84. Београд: Catena Mundi.
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Владимиром Бакарићем, означио је њихову свест као израз 
„великосрпских тенденција и расположења“ и покренуо је 
стварање муслиманске13 нације (Терзић 2016, 84). То је био 
начин да се спречи потенцијално јачање српског фактора и 
да се припреми терен за даљу дезинтеграцију и девастацију 
српског народа. Важно је да напоменемо да се у том периоду 
о бошњаштву говорило као о превазиђеној идеји (др Мухамед 
Филиповић, 1973. године) и неприхватљивој националној 
одредници Муслимана (др Мустафа Имамовић, 1990. године) 
(Танасковић 2016, 243-244). Почетком деведесетих година, када 
се појављује Муслиманска бошњачка организација, долази и 
до конфронтације између „Муслимана“ и „Бошњака“, односно 
заговорника муслиманске и бошњачке политичке концепције. 
Чак се муслиманско становништво Босне и Херцеговине на 
плебисциту 1992. године готово у целини одлучило да су 
„по нацији Муслимани, да им је вероисповест Ислам и језик 
босански“ (Новак 2015, 713). Међутим, раздор није дуго трајао. 
На тзв. Бошњачком сабору 28. септембра 1993. године усвојено 
је бошњачко национално име14, за које су се сада залагали и 
дотадашњи противници, попут Алије Изетбеговића (Танасковић 
2016, 244). Вашингтонским споразумом из марта 1994. године 
„Бошњаци“ добијају и своје међународно признање, што још 
једном сведочи о улози спољнополитичког фактора, на првом 
месту Сједињених Држава и СР Немачке. Не чуди, стога, да 
је новостворена нација „проверено атлантистичка по свом 
вредносном и политичком опредељењу“ (Милошевић, Мировић 
2013, 224).

Дакле, стварање бошњачке нације је геополитички 
индукован процес, који је укључивао негацију дотадашње 
српске припадности и расрбљивање Срба Мухамедове вере. 
Тако је „остварен давно осмишљен пројекат Аустро-Угарске о 

13 У СФРЈ се од краја шездесетих година званично користи израз „Муслиман“ као национално 
име. Танасковић, Дарко. 2016. „Противречности необошњаштва.“ У: Catena Mundi III, 243. 
Београд: Catena Mundi.
14 Занимљиво је поменути да се босански муслимани од 1868. до 1992. године ДЕВЕТ 
пута мењали етничко име. Почело је са прогласом Османлијске нације 1868, а завршило 
прихватањем етничког назива Бошњака. Новак, Виктор. 2015. Magnum Crimen II. Београд: 
Catena Mundi, стр. 713. 
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удаљавању муслимана из БиХ од српског националног корпуса, 
као и о супротстављању нове нације ‘Бошњака’ Србима“ 
(Милошевић, Мировић 2013, 224). Стога с правом можемо 
говорити о историјском распону од Калајевих Бошњака до 
Алијиних Новобошњака (Деспотовић 2019).

СТВАРАЊЕ ХРВАТСКЕ НАЦИЈЕ  
И ВЕЛИКОХРВАТСТВО

Тежак положај српског народа између две империје, 
праћене је и процесом покатоличавања, који је текао када и 
процес исламизације. Иза покатоличавања стајале су моћне 
германске државе и Ватикан, с јасним геополитичким циљевима 
који су укључивали политику прозелитизма, односно доминацију 
над свим хришћанским просторима, особитом оним које су 
насељавати православни хришћани. Балкан је виђен као простор 
за територијална ширења и компензације моћних држава о 
чему сведочи спис „Наде Италије“ из 1844. године, аутора 
Чезара Балбоа. У том спису Балбоа наводи да би Аустрија, 
након уступања територија Ломбардије и Венеције Италији, 
требало да добије просторно проширење на Балкану. Између 
осталог, предвиђено је „стварање малих словенских државица 
под германским и римокатоличким протекторатом“, чиме би 
се овај простор ставио под контролу и спречио потенцијални 
утицај православне Русије на Балкану (Деспотовић 2019, 
256-257). Осим тога, више пута у историји овај простор је 
означаван као цивилизацијска граница Истока и Запада, што 
су тврдиле, најпре Хабзбуршка монархија, а потом и хрватске 
политичке странке и две државе 1941. и 1992. године. Увођењем 
„Изнимних мјера“ 1914. године у Хабзбуршкој држави, забрањена 
је ћирилица и делатност православне цркве, што су касније 
чиниле и хрватске вође (Новак 2015, 713). Треба напоменути 
да су у првој половини ХIХ века називи попут „Далмација“ 
и „Хрватска“ били само географски, те да „осим Срба није 
било другог јасно изграђеног националног идентитета међу 
претежно словенским становништвом“ (Батаковић 2018, 10).

Као што су текли напори стварања бошњачке нације од 
Срба Мухамедове вере, тако је верско-националном конверзијом 
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стварано и великохрватство од Срба римокатолика, које је 
требало да послужи за реализацију геополитичких планова 
Ватикана и Аустрије. Од XVIII века Аустрија је „активно радила 
на спречавању српске идеје и на расрбљивању српског народа. 
Илиризмом је настојала да парира Кнежевини Србији и њеној 
спољнополитичкој стратегији ослобођења и уједињења свих 
Срба под турском и аустријском влашћу. Беч 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, мисионарских и 
прозелитских циљева“ (Суботић 2007, 151). Међутим, хрватски 
проблем, који су увидели припадници Илирског покрета, јесте 
хрватски језик који је био специфичан и ограничен на један уски 
простор на ком је био разумљив. То је била препрека стварању 
озбиљнијег хрватског политичког фактора. У том контексту, 
важно је да напоменемо да су Срби и Хрвати живели одвојено, 
раздвојени и језиком и територијом. Срби су говорили српским 
језиком и штокавским наречјем, а Хрвати хрватским језиком и 
кајкавским наречјем. „Књижевни језик који су Хрвати почели 
да прихватају тек од Илирског покрета био је један језик, 
језик српски“ (Милосављевић 2014, 93). Појавом Илирског 
покрета циљ је био да Хрвати присвоје српски језик и ставе 
га у употребу као хрватски књижевни језик. На тај начин, они 
су настојали да присвоје Србе римокатолике и да их укључе 
у хрватски национални корпус. Павле Ритер Витезовић је 
један од првих заговорника геополитичког пројекта који је 
подразумевао да се преко језика прошири хрватски национални 
и територијални корпус и да се на идеји великохрватства створи 
модерна хрватска нација и држава (Деспотовић 2019, 230-233). 
Ритер Витезовић је „фалсификовао историјске чињенице и 
римску Илирију је изједначио са великом Хрватском (...). Знао 
је да на чакавској, односно кајкавској основи не може бити 
успостављена велика хрватска држава“ (Суботић 2007, 152). 
Хрватски хендикеп превазиђен је тако што се филологија ставила 
у службу геополитике, те је Хрватима обезбеђена знатно већа 
територија од оне коју су настањивали. Узимањем српског 
језика, Хрвате је требало територијално и бројно проширити 
на рачун Срба и српских територија, како би у даљим корацима  
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били значајнији фактор на Балкану, преко ког би Аустрија и 
Ватикан остваривали геополитичке циљеве. 

Вишевековни процеси најзад су демаскирани у ХХ веку, 
када великохрватство показује своје право лице. Сва ограничења 
са којима су се суочавали Хрвати терало је хрватску политичку 
елиту да делује експанзионистички. С обзиром на то да ширење 
територија није било могуће ка западу, експанзионистичка 
политика усмерена је ка српским територијама. Највећи 
идеолошки подстицај за србомрзачку политику дао је Анте 
Старчевић, „отац хрватске нације“, који је негирао постојање 
Срба и српског језика. Према његовој идеји „Хрватима се 
проглашавају само они штокавци који су били римокатоличке 
вере. Тако је римокатоличкој популацији српског језика била 
ускраћена могућност избора српског имена“ (Суботић 2007, 
159). Они Срби римокатолици који су имали свест о свом 
српском пореклу подвргнути су дугом и жестоком процесу 
кроатизације. Отворена борба почиње у Краљевини Срба, 
Хрвата и Словенаца, када Анте Павелић са Славком Кватерником 
и другима оснива „Усташу“, националнореволуционарни 
савез, са циљем да ослободе Хрватску од „туђинског јарма“. 
Меморандум о „хрватском питању“ Павелић пише 1936. године 
и као главног непријатеља усташа наводи српску државну 
власт (Дешнер 2021, 127-128). Уз свесрдну подршку Италијана 
и Немаца, он је био на путу стварања „Независне Хрватске“. 
У томе му је помогао и споразум Цветковић-Мачек из 1939. 
године, када долази до отворене федерализације Југославије и 
кулминације хрватске „тајне“ политике, која је подразумевала 
стварање хрватске независне државе (Глишин 2019). Тада је 
основана Бановина Хрватска, као прелазни период до стварања 
НДХ, што је изазвало тежње међу Словенцима да успоставе 
Словенску бановину и идеје унутар Југословенске муслиманске 
организације Џафера Куленовића о Босни и Херцеговини као 
четвртој аутономној јединици. „Једино су се српски политичари 
на власти колебали не могавши да са потпуном сигурношћу 
процене да ли је боље да, поред словеначке одмах образују 
и српску федералну јединицу“ (Чавошки 2018, 531). С једне 
стране, Хрвати су имали јасну визију о стварању независне 
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државе и јачању националне организације, док су, с друге 
стране, Срби „извршили националну демобилизацију“ (Чавошки 
2018, 535). 

„Независна Хрватска“ проглашена је 10. априла 1941. 
године. Већ 25. априла донета је законска одредба о забрани 
ћирилице, а након тога и законска одредба о прелазу с једне 
вере на другу (Симић 2016, 775-777). На територији НДХ било 
је око три милиона римокатолика, два милиона православних 
Срба, пола милиона муслимана и друге етничке групе. Од 
самог почетка постојања НДХ клероусташка политика била је 
усмерена „против верске и националне егзистенције српског 
народа“ (Симић 2016, 775), те је главни циљ био „уништење 
Срба и Српске православне цркве“ (Дешнер 2021, 129). Вршено 
је покатоличавање, протеривање и убијање Срба, православне 
цркве претваране су у католичке установе или су пак потпуно 
разаране, док је целокупна црквена имовина одузета у корист 
католичке цркве. Масовни најмонструознији злочини вршени су 
ради доказивања вере!15 Министар за религију и школство Миле 
Будак говорио је: „Један део Срба ћемо побити, други раселити, 
а остале ћемо превести у католичку веру и тако претопити 
у Хрвате“ (Дешнер 2021, 136). Дакле, денационализовати 
Србе и од њих створити Хрвате! Године 1942, шеф немачке 
службе безбедности на следећи начин извештава Фирера СС 
о догађајима у НДХ: 

 „Број православаца, који су од Хрвата масакрирани и 
најсадистичкијим методима мучени до смрти, мора се 
проценити на 300.000 људи... Код овог ваља приметити 
да је напослетку Католичка црква својим мерама 
прекрштавања и присиљавања на промену вере форсирала 
усташке чудовишности, служећи се усташама и приликом 
спровођења својих мера прекрштавања... Чињеница је 
да Срби који живе у Хрватској и који су приступили 
Католичкој цркви, могу да остану спокојни код својих 

15 О начинима спровођења монструозних злочина над Србима погледати детаљно у: Дешнер, 
Карлхајнц. 2021. Политика римских папа у 20. веку II. Београд, Catena Mundi. Новак, Виктор. 
2015. Magnum Crimen I, II. Београд, Catena Mundi. Гаћиновић, Радослав. 2017. Насиље над 
Србима у XX веку I, II. Београд: Evro Book. 
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кућа... Отуда се може уочити да је хрватско-српско стање 
напетости у великој мери борба Католичке цркве против 
Православне цркве“ (Дешнер 2021, 133).
Бројни логори смрти широм НДХ били су једно од 

главних средстава за подизање хрватске нације. Анте Павелић 
и надбискуп Алојзије Степинац имали су „велике заслуге“ за 
вођење „католичких кољачких оргија у Хрватској“, покрштавање 
око 240.000 Срба у католицизам и убијање око 750.000 (Дешнер 
2021, 124, 148). За све наведено они су добили благослов папе 
Пија XII, који је једном приликом узвикнуо „Живели Хрвати!“ 
(Дешнер 2021, 124, 146, 148).

Идеја великохрватства не завршава се 1945. године, већ 
она опстаје, напредује и у континуитету траје све до данас. 
Режим Јосипа Броза Тита укључио се у овај геополитички 
пројекат великохрватства на више начина: 1) забраном помињања 
усташких злочина и геноцида над српским народом; 2) значајном 
ревизијом броја српских жртава; 3) активним брисањем 
трагова наведених злочина; 4) настављањем културне и језичке 
политике која је даље водила потпуном отимању српског 
језика и преименовању у хрватски књижевни језик; 5) даљим 
фалсификатима на плану историје и културе, брисањем трагова 
о српском пореклу; 6) затирањем националних институција 
Срба римокатолика; 7) политичко-државним растројством 
српске федералне јединице у оквирима СФРЈ; 8) економским и 
културним назадовањем Србије; 9) инсистирањем на довршетку 
процеса формирања синтетичких нација и прекрајању етничких 
граница; и 10) спречавањем демократског развоја Србије и 
српског народа у целини (Деспотовић 2019, 249). Континуитет 
разбијања српске етничке целине можемо пратити и кроз 
суштину уставних концепата од 1945. године до дисолуције 
Југославије. Устав из 1974. године један је од жестоких удара 
на српску државу и српско становништво. На пример, Србима 
у Хрватској је наметнуто да говоре хрватским језиком. Ова 
„републичка унификација језика... је оспорила и народно име 
језику српског народа и систематски, из штампе, радија, школе, 
телевизије прогнала свако испољавање варијаната које су имале 
јаче упориште у српској националној традицији“ (Ломпар 2017, 
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382). Најзад, почетак деведесетих година представља завршну 
фазу геополитике Ватикана, која је подразумевала деструкцију 
Југославије, издвајање римокатоличких делова, признавање 
унутрашњих граница и стварање нових држава. Сви ти процеси 
огледали су се у једној политици, а то је системска србофобија. 

ЗАКЉУЧАК

Елементи који дефинишу нацију, попут државе, језика, 
културе и историје, недвосмислено указују на трајност процеса 
формирања суверених нација. Вековима се гради језички 
идентитет, национална свест, осећај припадности, национална 
држава, институције, симболи, односно, израз једне суверене 
нације и осећање постојаности и јединства у времену. С 
друге стране, историјске чињенице и сведочанства, потврђују 
да синтетичке нације не морају да имају реалну основу за 
формирање њихових идентитета, већ је довољно комбиновано 
деловање етнички још увек недовољно издиференцираних 
етницитета, с једне стране, и спољнополитичких фактора 
са јасним геополитичким пројектима, с друге стране. На 
основу регионалних разлика, религијско-конфесионалних 
нетрпељивости и „нарцизама малих разлика“, извршиоци 
геополитичких планова на терену стварали су синтетичке 
нације као договорне нације. Као што смо кроз примере 
показали, синтетичке нације се у веома кратком временском 
периоду могу измислити и политички верификовати, те потом и 
активно укључити у локалне и регионалне политичке процесе. 
Протонационална фаза као период развоја културе, уметности 
и рационалистичке идеје да је нација заједница језика, није 
постојала у процесу формирања синтетичких нација на 
простору бивше Југославије. Заправо, протонационална фаза 
је надомешћена историјским фалсификатима, отимањем српског 
језика, културне и историјске баштине, територије и слично, 
како би се у даљим корацима идентитетског инжењеринга 
од постојећих етничких и конфесионалних идентитета Срба 
римокатолика и Срба Мухамедове вере, дизајнирали нови 
идентитети – хрватски и Муслимански, односно Бошњачки 
идентитет. Замајац свих процеса стварања синтетичких нација 
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на простору бивше Југославије био је спољнополитички 
фактор, који је тежио да верске конвертите, преко колективне 
националне конверзије, прекодира у нове идентитете. Као што 
смо и приказали, спречавањем језичко-културног јединства, 
националног укрупњавања и државног уједињења српског 
народа, и даљим његовим слабљењем кроз отимање језика и 
културне баштине и верско-националну конверзију, омогућено 
је стварање нових идентитета синтетичких нација. 

Државни оквир обе Југославије искоришћен је за 
формирање и јачање синтетичких нација, које су чекале 
своју прилику да се национално конституишу и државно 
осамостале. Наведено се јасно осликава у Брозовој Југославији, 
уставним и институционалним решењима и политичким 
одлукама тадашњег режима. Сви процеси који су се одвијали 
током државног егзистирања СФРЈ ушли су у завршну 
фазу након дисолуције заједничке државе. Последња фаза 
стварања синтетичких идентитета управо почиње на згаришту 
бивше Брозове Југославије. Посебно важно и чињенично 
потврђено је да су се ти процеси одвијали у контексту српског 
националног растројства и деструкције српске националне 
тековине. Више пута смо се уверили да политика двоструких 
стандарда деценијама деструише српски народ, посебно у 
контексту конструкције и деконструкције две Југославије. Као 
резултат историјски дугих и геополитички сложених процеса 
имамо разграђен национални идентитет, уништену културну 
баштину, потискивање и урушавање православне духовности, 
десуверенизацију државности, територијалну фрагментацију 
и уништавање вековних огњишта српског народа, брисање и 
фалсификовање историјских чињеница о идентитету, језику, 
култури и обичајима, демографски слом, урушавање државних 
институција, спречавање модернизацијских и демократизацијских 
токова, девастацију економских и привредних основа српског 
народа, и многи други аспекти о којима с правом можемо 
говорити и на почетку 21. века, будући да се они настављају, 
сузбијају српски фактор и одражавају се на положај српског 
национа који данас поново тражи корене свог националног 
постојања и историјског трајања.
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GEOPOLITICAL ASPECTS  
OF THE FORMATION OF SYNTHETIC 

NATIONS AS TREATY NATIONS IN THE 
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Summary

Synthetic nations as treaty nations are the fruit of 
well-thought-out geopolitical plans of regional 
and global geopolitical forces and the Vatican’s 
confessional interests designed to occupy Serbian 
territories, test the Serbian people in various religious 
denominations and seize the Serbian language and 
cultural heritage. In this paper, we will therefore 
explore the indicated processes and pinpoint its 
creators, both in a diachronic and a synchronous 
perspective of history. We will analyze the reasons 
why these processes are being carried out most 
radically in the former Yugoslavia today, ie, when 
and how they were realized in the state context of 
the two former Yugoslav states, the Kingdom of 
Yugoslavia and Tito’s SFRY.In this paper, we will 
pay special attention to the processes of completing 
the engineering of new synthetic identities and 
their synchronization with the processes of further 
state, territorial and national withdrawal of the  
Serbian nation.
Key words: synthetic nations, geopolitics, Yugoslavia, 
identities, history, culture
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САВРЕМЕНИ ТОТАЛИТАРНИ 
ДИСКУРС И АНТИ-ИСТОРИЈА 

КАО ПРЕТПОСТАВКЕ 
„ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА 

БОСАНСКЕ НАЦИЈЕ“

Сажетак

Савремени тоталитарни дискурс - као пост-
либерални и нео-либерални - реализован је, 
истовремено, као дискурс краја историје тј. 
пост-историје и затим као дискурс историјског 
ревизионизма тј. анти-историје. Заједнички 
именитељ ова два различита аспекта управо је 
њихов тоталитарни карактер који се у теоријском, 
политичком и друштвеном смислу појављује као 
структурална афирмација не-слободе. Штавише, 
ове базичне претпоставке паралелно су и sine 
qua non неоколонијализма у безмало дословном 
смислу. У другом делу чланка, рефлектује се 
како се покушај стварања „босанске нације“ – 
испоставља као парадигматичан пример поновног 
писања историје у геополитичке сврхе те како 
је, у исти мах, овај процес у иманентној вези са 
прихватањем концепције неједнакости и туторства. 
Кључне речи: савремени тоталитарни дискурс, 
пост-историја, анти-историја, слобода, „босанска 
нација“ 
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БИОПОЛИТИЧКИ НЕОТОТАЛИТАРИЗАМ  
21. ВЕКА

Након Фукујамине двадесетовековне објаве краја историје 
(Fukuyama 1992) која је у теоријском, друштвеном и политичком 
смислу била конципирана као коначна доминација неолиберализма 
ad infinitum прве деценије 21. века донеле су промене које су 
поставиле основ за савремени тоталитарни дискурс. Или, још 
прецизније, док је друга половина прошлог века обележена 
крипто-кантовским „вечним миром“ тј. финализацијом света у 
неолибералном и пост-модерном обрасцу – што је на практичном 
плану кореспондирало са апсолутном хегемонијом САД и у 
спољнополитичком смислу се рефлектовало као униполаризам – 
21. век управо као време промене епоха1 обележен је специфичним 
политичко-филозофским трансформацијама. Јер, наиме, док 
је двадесетовековни западни модел махом био установљен на 
превласти материјалистичке парадигме – на чему је изграђена 
сва привлачност САД и ЕУ које су представљене као topos-и 
„бољег живота“ – измене на плану Realpolitik донеле су другачије 
обрасце. Чак и идеологија ширења демократије и људских права 
која се најчешће манифестовала управо кроз бруталну силу са 
савременим феноменима попут мигрантске кризе или епидемије 
COVID и одговора на њу задобила је сасвим различите облике. 

Другим речима, паралелно са суштинским преокретима 
на геополитичком плану које су, најпре, узроковане свеопштим 
јачањем сила попут Русије и Кине, Запад је испоставио нове 
мисаоне и политичке топониме тј. основе биополитичког 
неототалитаризма 21. века. Прва смерница која упућује на 
фундаменталне поставке овог дискурса је, пак, чињеница како 
– поред већ познатог неолиберализма – сада итекако може бити 
речи дословно о пост-либерализму.2 Тек наоко парадоксално, 

1 «Светска политика више се не врти око превласти Запада: ситуација у Украјини и Сирији 
означила је почетак нове епохе и манифестовала се као почетак краја ере доминације Запада. 
У новонасталој ситуацији - како с правом примећује Кисинџер – Америка мора да одлучи 
какву ће улогу играти у 21. веку „.Кољевић Грифит, Богдана.2021. Промена епоха и Запад на 
раскршћу. Београд: Catena Mundi-ИПС. 
2 У том светлу, фукоовско одређење биополитике као неолиберализма овде се не потире већ 
пре надопуњује тј. пост-либерализам се појављује као финални стадијум развоја биополитике 
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слабљење Запада, баш као и његово вишеструко раслојавање, 
изнело је на светло дана сасвим особену димензију демаскираног 
тоталитаризма у којој се напуштају и најбазичније либералне 
поставке. Ergo, савремене тенденције у релевантној мери иду 
управо ка непосредном укидању чак и основних људских права 
и грађанских права тј. према биополитичкој мрежи контроле 
и управљања и над сопственим грађанима. 

У овом сложеном процесу и политика и рат се воде 
другим средствима јер је, наиме, поред осталог напуштена и 
прокламована идеја о врхунској добробити глобализације док 
су се, у исти мах, транснационалне елите глобализма махом 
оријентисале на серију информационих и биополитичких 
модела. Паралелно, направљена је транзиција од централног 
места које је некада заузимала фигура потрошача у западном 
конзумеристичком друштву касног капитализма (Bauman 1994, 
Jameson 1998, Marcuse 1991, Baudrillard 1998) према фигури 
офанзивног агитатора савременог неототалитаризма. Јер, у 
средишту идеолошке матрице више није стварање атомизираних 
појединаца и најшире униформности у потрошачком рају „краја 
историје“ већ афективне масе и њене опште мобилизације у 
квази-нормативном, друштвеном и политичком смислу. Зато 
примарни курс деловања више није поравњавање тј. нивелација 
на крипто-метафизичкој и практичној равни – као процес у 
којем је све бивало друго од истог и који је обележио другу 
половину 20. века – већ расцеп и супериорност у подели.3 

Парадигматичан пример у овом смислу свакако је 
драматична друштвена подела у САД – дакле, унутар срца 
империје – коју су пост-либералне елите још радикализовале 
безмало до тачке пуцања и слома система (Hanson, 2021, 
Abrasom 2021, Horowitz 2021). Или, још прецизније, империја 
је у 21. веку на два колосека започела подухват лансирања  

у 21. веку. Опширније о савременим феноменима биополитике у: Koljevic, Bogdana.2015. 
Twenty-First Century Biopolitics. Frankfurt Am Main: Peter Lang International Publishing.
3 Овакво кретање појављује се као непосредна инверзија Левинасове теорије која је била 
усмерена на признавање другости Другог али и његово препознавање управо са позиција 
једнакости. Опширније у: Levinas, Emmanuel. 1998. Collected Philosophical Papers. Pittsburgh: 
Duquesne University Press.
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рата против сопственог становништва практично на свим 
нивоима и без изузетка. Са једне стране, пак, овај корак 
појављује се као резултат нужности с обзиром на јачање не-
западних центара али и с обзиром на раст самосвести на самом 
Западу тј. пре свега у његовом хришћанском делу - и о његовој 
сопственој идентитетској пропасти - док је, са друге стране, 
својеврсни природни израз и кулминација аутошовинизма и 
самодеструкције. У том светлу, започињући биополитичке 
ратове ка унутра Запад се усредсредио на реактуализацију 
шмитовске поделу „ми-они“ пројектујући изнова антагонизам и 
конфликт у средиште политичког.4 И док се у Америци ово најпре 
манифестовало као обновљено расно питање неототалитаризам 
прогресивизма у Европи осмишљен је, слично, кроз инверзију 
појма „мигрант“ са појмом „избеглица“ и усмерен је дословно 
на измену структуре становништва у европским земљама 
(иако је у САД, додуше, структура већ релевантно измењена). 
У оба случаја, основна подела је између народа и политичке, 
друштвене, економске и финансијске управљачке елите због 
чега се све бројнији протести у западним земљама појављују 
као један свеопшти бунт против status quo-a у којем се преплићу 
и социјални и политички и друштвени аспект. У том светлу, 
и „криза ЕУ појављује се као структурална криза политичког 
субјективитета и демократије“ тј. „криза ЕУ је системска и тиче 
се појма политичког – посебно у контексту Европе 21. века“. 5 

Стога, без дилеме, конститутивни заједнички именитељ за 
различите протесте у највећем броју случајева је супротстављање 
неототалитаризму чија је биополитичка димензија у 21. веку 
у потпуности дошла до изражаја јер се, наиме, у најбитнијем 
одређењу испоставио као структурална афирмација не-слободе. 
На политичко-онтолошком плану сада је, наиме, некадашња 
дисперзивност моћи замењена и сабијена у радикалност контроле 

4 На тај начин је нпр. вишедеценијски покушај Муф да се агонизам замени антагонизмом 
у политичкој теорији и пракси дефинитивно постао ствар прошлости. Опширније видети: 
Кољевић, Богдана. 2018. „Политика радикалне демократије Шантал Муф“. Српска политичка 
мисао, 60 (2): 9-25.
5 Све ово за последицу има сасвим нове релације између polis-a и demos-a. Опширније у: 
Koljević Griffith, Bogdana. 2019. “Twenty-First Century Europe At The Crossroads: Polis, Demos, 
Subjectivity”. У Demos vs. Polis. 8-18. Bratislava: BISLA. 
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што је, у много чему, обрнут процес од двадесетовековне 
промоције свеопште мобилности. Једна од неочекиваних 
последица овог процеса је да у савременом тренутку баш не-
западна друштва све више израњају и као, поред осталог, носиоци 
очувања принципа слободе појединца и слободе грађана тј. као 
носиоци индивидуалних и колективних слобода као и принципа 
универзалности – наместо провизорне и селективне „изузетности“. 

Неопходно је имати у виду како се назначени нови 
облик западног дискурса и пракси испоставио као реакција 
на рађање мултиполарног света јер се не жели прихватити 
позиција једнакости. А сама чињеница да су силе попут Русије 
и Кине показале реалну моћ означила је fait accompli тј. живо 
сведочанство како се крај историје никада није ни десио, како је 
тријумф хегемоније једне силе био привремен – и из историјске 
перспективе кратак (Mearsheimer, 2018, Haass 2017, Kagan 2018, 
Кољевић Грифит 2021) . Ово су основни разлози због којих 
је, из перспективе глобалних прогресивиста, било нужно да 
се конструише нова крипто-теорија која би одговарала новим 
политичким праксама. Јер историја се поново отворила. 

ОД ПОСТ-ИСТОРИЈЕ КА АНТИ-ИСТОРИЈИ

Уколико је, дакле, процес глобализације – у смислу у којем 
је артикулисан као пожељни наратив Запада – одговарао пост-
историји као становишту испуњеног telos-a и завршеног облика 
човечанства и цивилизације суочавање са реалном променом 
односа снага означило је, обратно, транспарентну идеолошку 
афирмацију глобализма и још релевантније, рођење и превласт 
дискурса анти-историје. Ergo, транзиција од пост-историје ка 
анти-историји испоставила се као посебна системска нужност 
и као трансформација од изузетног значаја с обзиром да заузима 
средишњи део савременог тоталитарног обрасца и политика тј. 
постала је њихов sine qua non. Јер, наместо апстрактне слободе 
апстрактног грађанина наступило је време за преокрет парадигме: 
субјекти се морају именовати и описати, неопходна је прича 
и инверзија истине јер се некадашњи постмодернистички 
релативизам мора заменити новим крипто-нормативизмом.  
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Другим речима, прелазак са пост-историје на анти-историју у 
исти мах је и битан показатељ пропасти постмодерне теорије и 
праксе чији је рок трајања истекао тј. пошто се етички императив 
поново појављује као захтев духа времена нормативни приступ 
је практично немогуће избећи. А обзиром да је политички 
и етички образац не-западних држава, истинске другости у 
основним референцама историјски утемељен – и то кроз највише 
вредности борбе за слободу – неототалитарне прогресивистичке 
елите, гурнуте назад у историју, практично су морале да заузму 
становиште анти-историје. Јер, како другачије афирмисати 
савремено ропство ако не управо кроз проглашење слободе не-
слободом и обратно – и то у историјском кључу тако да замена 
теза буде потпуна и без остатка? Или, бодријаровски речено, 
савршен злочин је злочин без сведока а такав је могућ једино 
уколико је обмана тотална а то се постиже само уколико нема 
приче која ремети зацртани идеолошки конструкт радикалног 
„добра“ и „зла“ (Bernstein 2006). 

Без дилеме, и пост-историја 20. века је итекако већ и 
филозофски и практично садржавала бескрајно много елемената 
неоколонијализма али анти-историја 21. века чини његов 
crux на начин крипто-онтолошке оправданости. Или, још 
прецизније, када нпр. Каган пише о „повратку историје и 
крају снова“ (Kagan, 2009) апострофира се како су западне 
наде да ће се створити „нови мирни међународни поредак 
после Хладног рата“ распршене „обесхрабрујућом реалношћу“. 
Јер, истиче се како се велике силе поново такмиче за „утицај 
и част“, те како „државе-нације остају јаче него икад“ као и 
„експлозивне силе национализма“. Ergo, обрзиром да је пројекат 
пост-историје – који је требало да обезбеди униполаризам 
и хегемонију САД sub specie aeternitatis доживео светски 
дебакл уз пропаст постмодерног као пост-националног и 
пост-сувернистичког обрасца – дискурс анти-историје заузео 
је кључно место у новој теорији и пракси неоколонијализма. 
У исти мах, пак дискурс левице доживео је особиту промену 
и обрт јер је, наиме, са једне стране у великој мери уништен 
и расточен у вишедесенијској промоцији самопротивречног 
„левог либерализма“ у САД и ЕУ док је, паралелно, задобила 
нови живот кроз артикулисање матрица у Кини и Русији а које 
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устају управо у одбрану вредности правде, слободе и једнакости 
демонстрирајући и њихову корелацију са суверенитетом и 
националним достојанством. Тако је, наиме нпр. Бадјуов опис 
„поновног рођења историје“ (Badiou, 2012) задобио нешто 
другачији облик, иако је „време побуна и устанака“ посебно 
у ЕУ свакако наступило иако на различит начин. 

Неоколонијализам реализован кроз анти-историју значи, 
пре свега, напуштање неоколонијализма као теорије и праксе 
економског империјализма тј. означава кретање од империјализма 
материјалистичке парадигме 20. века према цивилизацијском 
и културном империјализму. У том светлу, основно питање, 
заправо постаје ко је носилац цивилизације и њених вредности 
и ко има историјско право на појам субјективитета. Стога 
некадашњна конструисана опозиција између „тоталитаризма“ 
и „демократије“ (Aron, 1969) у прогресивистичком дискурсу 
савремености задобија сасвим нову димензију реферирања на 
политичку и друштвену супериорност Запада јер се, наиме, она 
сада у потпуности артикулише као цивилизацијска хијерархија. 
Другим речима, више није реч о пукој разлици у којој тзв. слабије 
развијени народи и државе треба да достигну ниво богатијих јер 
је њихово материјално благостање у исти мах и означитељ њихове 
политике и етике (време пост-историје) већ о безмало апсолутној 
инверзији хегеловске дијалектике роба и господара и једнако, 
о успостављању наратива о „добром господару“. Штавише, 
фигура „доброг господара“ – који се паралелно појављује и 
као „добри тутор“ – израња из већ претходно претпостављене 
криптотеологије манихејског наратива тј. радикализације између 
„апсолутног добра“ и „апсолутног зла“. При свему овоме, 
увек већ се такорећи подразумева идентификација „добра“ и 
„Запада“ – посебно САД - и обратно не-западног света и зла 
које се у артикулацији анти-историје појављује скоро као „зло 
по себи“ – а посебно ако долази из Русије. 

Један од најупечатљивијих примера, у овом светлу, 
свакако је нпр. дело „експерта за Централну и Источну Европу“ 
Снајдера чији је крајњи циљ брисање историјске разлике између 
стаљинизма и нацизма како би се, у крајњој консеквенци могле 
изједначити СССР и фашистичка Немачка као „тоталитарни 
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режими“ који су чинили једнако страшне злочине (Snyder 2010, 
Кољевић Грифит 2019). Овај пример је крајње илустративан јер 
живо демонстрира како, рецимо, велика разлика у броју жртава 
фашизма и стаљинизма за савремену анти-историју не само да 
није релевантна већ се истина најнепосредније изокреће због 
чега је нпр. The Economist a propos Снајдера записао како је 
реч о „ревизионистичкој историји у најбољем смислу“.6 

Штавише, идеолошка функција историјског ревизионизма 
у неоколонијализму 21. века појављује се као централна тј. као 
крипто-метафизички основ нормативне супериорности САД. 
На тај начин, не само да се легитимише политика потчињавања 
већ се она, eo ipso, установљава и као просветитељска и као 
пут изласка из историјске свести апсолутног зла. Јер, једино 
на основу поставке бинарних опозиција и стигматизације 
Великог Другог (Русија) постало је могуће радикализовати 
политичке и друштвене поделе у савремености тј. на темељу 
овако постављеног обрасца сви народи требало би да прихвате 
потчињеност „добром господару“ и анти-историју која реално 
означава напуштање целокупног система вредности. 

БиХ КАО НЕМОГУЋА KOINONIA POLITIKE

Усвајање дискурса анти-историје и његова имплементација 
у политичкој пракси пре свега од стране САД - а затим и већег 
дела ЕУ – означило је време историјског ревизионизма у 
неоколнијалистичке сврхе. И док је a propos већег дела Источне 
Европе централно место опет заузела апсолутизација зла Русије 
и „рестаурација сећања“ на тешку прошлост појединачних 
држава на простору Балкана ситуација је ипак била сувише 
сложена за такав подухват. У том светлу, улога Русије тј. улога 
деструктивног другог, злог непријатеља који се по сваку цену 
мора де-хуманизовати припала је српском народу у целини, 
Али, опет, у оквиру балканског наратива, „случај БиХ“ појавио 
се као специфичан и посебно релевантан за САД и западни 

6 Треба имати у виду како је Еванс правилно приметио следеће: „Снајдер једноставно 
изједначава нацистички геноцид са злочинима који су за време Стаљина почњени у СССР-у… 
Нема ничег лошег у упоређивању. Изједначавање је оно што је изузетно проблематично.“ 
Evans, R. (2018). Who Remembers The Poles?, London Review of Books, 32 (21), 21-22. 
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дискурс као релевантан означитељ њиховог самопрокламованог 
„места победе“ из 20. века које је неопходно бранити у 21. веку 
када је растакање империје већ увелико започето. 

Покушај стварања „босанске нације“ осмишљен је 
кроз њену еквиваленцију са „грађанским друштвом“: појам 
civilis-a тако је резервисан искључиво за оне који се осећају 
као „грађани БиХ“ што су у далеко највећем броју управо 
Бошњаци. Ergo, концепција стварања не напросто melting pot-a 
– који, упркос идеји помешаности ипак донекле подразумева 
и коегзистенцију различитости – већ, још далеко радикалније, 
дословно историјски непостојеће „босанске нације“ имала је за 
сврху апсолутну фаворизацију Бошњака. Тако је успостављена 
разлика између „грађана БиХ“ и „не-грађана“ јер је претходно 
усвојена претпоставка како сви који се изјашњавају тако не 
одговарају појму civilis-a уопште тј. стога се не могу ни појавити 
као део ius civile јер нису саставни део правила која управљају 
животом заједнице. 

На тај начин, практично цела Република Српска тј. 
српски народ у БиХ стављена је са друге стране права баш 
као и политичког живота, а овај конструкт додатно је оснажен 
изградњном мита о Сребреници као места „апсолутног зла“. 
Биополитички неототалитаризам 21. века тј. успостављање 
биополитичке мреже контроле у овом случају имало је за 
циљ не само овладавање простором, релевантним topos-ом на 
Балкану, већ је увелико кореспондирало и са прогресивистичким 
супротстављањем хришћанству у целини што је ретроактивно 
потврдило вишеструко нарушавање права и Срба и Хрвата у 
БиХ. Штавише, у савременом контексту посебно је дошло до 
изражаја како се историја и геополитика преплићу на простору 
БиХ јер, наиме, након што је, прво, Русија блокирала усвајање 
британске резолуције о Сребреници у СБ УН сада је, захваљујући 
делатности Русије и Кине на светској сцени, наступило и време 
краја високог представника у БиХ. Свакако, без дилеме је како 
се БиХ појављује као важно место геополитичке борбе 21. века 
за велике силе управо као место западне „победе“ из 20. века 
али и у историјској перспективи у којој доследно увек израња 
анти-српско становиште Запада. 
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Ипак, треба имати у виду како неоколонијализам у БиХ 
не би био ни могућ ни спроводив да га Бошњаци већ претходно 
нису свесрдно афирмисали западну доминацију као пожељну 
нормалност – чак у тој мери да треба прихватити потпуну 
потчињеност Великом Тутору који је оличен у фигури високог 
представника у БиХ. У том светлу, направљена је заправо 
потпуна инверзија појмова и стварности: покоравање туторству 
и доминацији представљено је као ослобођење, диктат као 
просвећеност, протекторат као аутентична политичка заједница 
и окупација као излазак из стања незрелости у светлу будућност. 

Штавише, у наметнутој конструкцији тј. политичком 
провизоријуму који се појављује као експериментални 
модел западне хегемоније управо појам civilis-a доживео је 
парадигматичну трансформацију. Јер кроз њега се, наиме, 
уочава како се измишљање непостојећег „босанског идентитета“ 
односно покушај наметања бошњачког идентитета Србима и 
Хрватима у БиХ артикулише као sine qua non цивилног друштва 
per se јер је свака друга опција већ унапред оквалификована као 
варваризам. Ergo, у политичкој логици у којој други морају бити 
као ми иначе се налазе у предполитичком стању и не заслужују 
третман грађана не само да је успостављена безмало апсолутна 
нормативна хијерархија – бескрајна вредносна супериорност 
имагинарних Босанаца – већ је зацртан историјско-политички 
пројекат нестанка два народа.7 Или, још прецизније, сам пројекат 
претапања Срба и Хрвата у један нови идентитет у 21. веку већ 
је крипто-историјски пројекат живог ревизионизма баш као у 
време Бењамина Калаја. Стога се анти-историјски ангажман 
савременог Запада појављује више у лику вечног враћања истог 
него као било какав novum и тако сведочи о његовим вековним 
колонијалистичким аспирацијама. Следеће, треба имати у виду 
како се прекрајање историје Босне – а посебно њеног етничког 
порекла тј. српског народа који је настањивао ове просторе од раног 
средњег века – испоставља као основа савремене геополитике 
али и креирања пост-политичког стања. Јер, појам политичког 

7 У том светлу, овај целокупан политички пројекат осмишљен је и као узорити пример 
Куперове идеје о распаду нација. Cooper, Robert. 2004. The Breaking of Nations. Boston: Atlantic 
Monthly Press. 
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у двострукој референци на политичку заједницу тј. грађанско 
друштво, са једне стране, као и на политички субјективитет и 
суверенитет са друге, управо је на најозбиљнији начин доведен 
у питање у БиХ. То значи како је аристотеловска koinonia politike 
дословно немогућа у ситуацији у којој се уништавају претпоставке 
да се народ појави као тај који одлучује о својој судбини због 
чега, у исти мах, БиХ није ни замишљена да буде аутентична 
демократија баш као што није ни република. 

Јер, наиме, одређење Босна и Херцеговина управо је 
географског карактера тј. БиХ није република једнако као 
што су Бошњани заправо један од регионалних идентитета – 
попут нпр. захумског или дукљанског – иза којег стоји српски 
етнички идентитет. Штавише, ни најмање није необично да се у 
оквирима креирања пост-политичког стања афирмишу управо 
регионални идентитети и географске одреднице јер су они 
сасвим парадигматични за пост-субјективитет. Географија 
уместо историје, хоризонталност уместо вертикалности, 
регионалност наместо националности, тако чини адекватан 
основ за де-суверенизацију и де-демократизацију тј. за туторски 
модел управљаштва. У том светлу, може се рећи како је западни 
пројекат прављења БиХ – и то као неоколонијални подухват који 
је истовремено базиран на изврнутој хегеловској дијалектици 
роба и господара као и на манихејском расцепу између 
„апсолутног добра“ и „апсолутног зла“ – par excellence пројекат 
де-модернизације средишта Балкана. Паралелно, у креирању 
бесконачних расцепа – и потенцирању етичке и политичке 
супериорности у подели – као савршен и конститутиван елемент 
показала се анти-историја без које доминација и контрола не 
би могле бити ни реторички убедљиве ни потпуне. 

С обзиром да биополитички неототалитаризам 21. века, 
ergo - због слабљења реалне геополитичке доминације Запада тј. 
немогућности даље примене политике силе у лику „хуманитарног 
интервенционизма“ – све више тежи да се успостави као 
моћ наратива кроз анти-историју повратак демократији, 
историји, субјективитету, суверенитету, појављује се као основ 
политике Балкан балканским народима која једина одговара 
појму политичког.



Bogdana Koljević Griffith

CONTEMPORARY TOTALITARIAN 
DISCOURSE AND ANTI-HISTORY AS 

PRESSUPOSITIONS OF „CIVIL SOCIETY  
OF THE BOSNIAN NATION“

Summary

Contemporary totalitarian discourse – as post-liberal 
and neo-liberal – is simultaneously realized as the 
discourse of the end of history i.e., of post-history 
and then as discourse of historical revisionism 
i.e., anti-history. The common signifier for these 
two different aspects is precisely their totalitarian 
character which – in theoretical, political, and social 
sense – appears as structural affirmation of non-
freedom. Moreover, these basic presuppositions are 
at the same time a sine qua non of neocolonialism 
in a practically literal sense. In the second part of 
the article, the author reflects how the attempt to 
create a “Bosnian nation” appears as a paradigmatic 
example of rewriting of history with a geopolitical 
agenda and how, parallel to this, the process is in 
immanent relation to acceptance of the conception 
of inequality and tutoring.
Keywords: contemporary totalitarian discourse, 
post-history, anti-history, freedom, “Bosnian nation”.
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Резиме

У хрватској историји или прецизније речено, у 
хрватском историјском наративу, колективној 
свести о прошлости која обликује политички 
идентитет Хрвата, код хрватских интелектуалаца: 
историчара, политиколога, политичких мислилаца 
и практичних политичара, истиче се снажна жеља 
за приказивање историје хрватског народа, као 
интегралног дела Западноевропске цивилизације, 
која је током бурне прошлости била у грубом 
додиру са орјенталним Истоком. 
Кључне речи: геополитика, хрватска историја, 
фалсификовање историје

У хрватској историји или прецизније речено, у хрватском 
историјском наративу, колективној свести о прошлости 
која обликује политички идентитет Хрвата, код хрватских 
интелектуалаца: историчара, политиколога, политичких 
мислилаца и практичних политичара, истиче се снажна жеља 
за приказивање историје хрватског народа, као интегралног дела 
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Западноевропске цивилизације, која је током бурне прошлости 
била у грубом додиру са оријенталним Истоком. 

Према већини хрватских историчара, старије и нове 
генерације, Хрвати су приказивани као одбрамбена нација 
Европе, верни католицизму, стуб и чувари европског политичког 
поретка од агресивних таласа са Истока, пре свега православне 
Русије, која има своје експоненте у Србима и ислама оличених 
у босанским муслиманима – према многима исламизираним 
Хрватима, подношљивим за суживот од Срба од којих се Хрвати 
чак и „расно“ разликују. Ове теорије и геополитичке концепције 
у великој мери спадају у ред псеудо-историје и псеудо-науке, 
историјски су неутемељене, али оне су током последња два века 
постојале и послужиле су као основа геноцидних радњи које је 
ова, релативно млада нација, у току свог политичког и државног 
конституисања извршила над припадницима српског народа. 

Тачније речено, српски проблем је био и остао срж 
хрватског националног питања а његово решавање уз присуство 
грубе или меке силе увек се одвијало у одређеном историјском 
моменту и геополитичким кретањима која су давала повољну 
основу за радикална решења. Стога је хрватско национално 
питање, као цивилизацијско и геополитичко питање, од изузетне 
важности за праћење историјских и политичких токова на 
подручју Јадрана, Западног Балкана и Подунавља – месту 
сусрета и сукоба, суживота и асимилација, геополитичких 
ломова и социјалног инжињеринга. 

Хрвати су изразито римокатоличка нација.1 Ова чињеница, 
сама по себи много говори и у великој мери одређује хрватски  

1 Амерички геополитичар Самјуел Хантингтон (1927-2008), ослањајући се на идеје 
Освалда Шпенглера, Арнолда Тојнбија и Фернана Бродела, читав свет поделио је на 9 
цивилизација: Синичку (Кинеску), Јапанску, Хинду, Исламску, Западну, Латиноамеричку, 
Православну, Афричку и Будистичку, а будуће геополитичке сукобе и ратове је представио као 
фундаменталне сукобе цивилизација. Према њему основу цивилизацијског идентитета чини 
припадност одређеној религији, тако да нема сумње да Хрвати као католици представљају 
на геополитичком простору Балкана представнике Западне или католичко-протестанстске 
цивилизације, а Срби представнике Православне, док босански муслимани или Бошњаци 
се јављају као представници Исламске цивилизације. Самим тим геополитичка слика Босне 
и Херцеговине, као микропростора као и Југославије као мало веће геополитичке структуре 
јасно нам указују да је ово подручје сусрета, синтезе, али и великог сукоба цивилизација, што 
се на најочигледнији начин видело током распада Југославије и рата у Босни и Херцеговини: 
Миломир Степић, Геополитика, Институт за политичке студије, Београд 2016, 456-457. 
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положај у односу на своје суседе: Србе, Мађаре, Италијане и 
Немце. Реално гледано, Хрвати су млада нација, политички 
конституисана у 19. веку, без развијене националне свести, 
што је у великој мери условило постојање њихових дубоких 
националних комплекса, нарочито у односу на Србе који су као 
православци још у средњем веку имали развијену националну 
идеологију оличену у православној држави византијског типа, 
али и развијену усмену књижевност и традицију, која им је 
омогућила неговање и очување високог степена националне 
свести и посебности у односу на друге народе, што је дошло 
до изражаја у Српској револуцији 1804 – 1878. године, када су 
уз помоћ Русије (тврдом политичком силом) и Аустрије (меким 
културним утицајем) успели да обнове и формирају своје 
нове националне државе на челу са владарима из народних 
династија, што је за тадашњу Европу и свет представљало 
јединствен случај2. 

За разлику од Срба, Хрвати су се налазили у оквиру 
вишенационалне, средњеевропске католичке државе и зато је 
римокатолицизам представљао снажну тачку на основу које 
су они покушавали да формирају свој национални идентитет. 

Али ако је веровати Шелингу да је мит родитељ нације, 
или како би се јунговским речником говорило да је основа нације 
колективно несвесно које се огледа у народној књижевности, 
ослоњеној на снажне архетипске слике и симболе, јасно би 
се могло закључити због чега постоји велика нетрпељивост 
између Срба и Хрвата – због тога што су Срби митски уобличен 

2 Сам појам Српске револуције недовољно је дефинисан. Према једним истраживачима 
српска револуција је догађај стварања модерне српске државе који се одвијао између 1804-
1815. године, када се завршава с Другим српским устанком и доласком на власт Милоша 
Обреновића. Према другима крај револуције се узима 1835. година, као година доношења 
Сретењског устава, док је по мом личном мишљењу крај српске револуције 1878. година, 
када је 13. јула на Берлинском конгресу дошло до међународног признања независности не 
српске државе, него српских држава, Србије и Црне Горе, на челу са домаћим, народним 
династијама, та историјска чињеница многима није по вољи, али је с намером истичем, јер у 
време када су националне државе биле реткост чак и за Европу, Срби су успели да се изборе 
за самосталност и међународно признање. Сви догађаји који су обликовали овај период 
српске историје, попут српских устанака, стварања независне Црне Горе, устанака у Босни и 
Херцеговини могу се подвести под Српску револуцију; Бојан Драшковић, Српска револуција 
у деветнаестом веку, Политичка историја Словена између мита и стварности, научни скуп, 
Институт за политичке студије, Београд 2019, 323-351. 
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национални ентитет, народ са развијеном епиком, косовским 
заветом, читавим низом јунака и митолошких слика, којем 
није било тешко да у времену формирања европских нација 
изађе пред Европу и свет са већ развијеном и надограђеном 
културном баштином хомеровског типа. 

Хрватима је једноставно било теже, подељени на различита 
наречја: чакавско, кајкавско, икавско и штокавско, која се и 
данас међусобно неразумевају, њима је требао заједнички 
књижевни језик, који су Гајевом реформом буквално преотели 
од Срба3. Такође, хрватско племство, већином помађарено 
у великој мери било је однарођено од простог народа, чак 
неразумевајући језик обичног човека, што нимало није био 
необичан случај у тадашњој Европи. Племићи су имали класну и 
расну, а не националну свест (споразумевали су се на латинском, 
италијанском, француском језику) док је немачки језик био 
језик трговаца и грађанства.4 

Те језичке и културолошке баријере биле су највећа 
препрека успостављању националног идентитета код Хрвата, 
због чега се може слободно рећи да су у формирању хрватске 
националне свести највећи допринос дали католички свештеници, 
који су постали носиоци идеја народног просветитељства 
ослоњених на папистичку цивилизацијску матрицу. 

У том смислу хрватско национално питање нашло се 
између неколико геополитичких центара и решавано је увек 
у складу са њиховом снагом и интересима. 

Као први геополитички центар усмерен на хрватско 
подручје био је Рим, или тачније речено Ватикан, средиште 
римокатоличке, медитеранске цивилизације. У овом контексту 
ваља разликовати Рим папа од Рима Италије. Папска држава 
била је и остала пример духовне и културне империје и један од 
ослонаца Западноевропске цивилизације. Стога је католицизам, 
подржавајући Хрвате и Пољаке, као граничне народе према 
Русији и православљу, подељене протестантским Мађарима 

3 Јован Дучић, Верујем у Бога и српство, Београд 2002, 15-17. 
4 Фердо Шишић, Штросмајер и јужнословенска мисао, први део, СКЗ, Београд 1922, 
24-25. 
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(данас већином рекатолизираних), развијао мит о Хрватима 
као браничима хришћанске Европе од најезда ислама и Русије. 

У ту митолошку концепцију, свакако спада и вишевековна 
епизода о постојању Војне Крајине или Војне Границе, са 
већинским српским становништвом, које је, због гладних 
година и због напредовања у војној хијерархији често прелазило 
у католичанство задржавајући српске националне особине 
(гусле, песме, десетерац), тај верско конвертовани елемент 
постаће у каснијем периоду извориште хрватског националног 
радикализма. С друге стране, католички геополитички простор, 
у 20. веку, назван Интермаријумом (између два мора: Јадранског 
и Балтичког), по геополитичкој доктрини пољског диктатора 
генерала Јозефа Плисудског, имао је функцију санитарног 
коридора између германске (централноевропске) и руске 
(евроазијске) геополитичке целине.5 Ова геополитичка концепција 
могла би се слободно назвати гвелфском (папистичком) и оштро 
се сукобљавала са италијанским националним интересом на 
подручју Далмације и Јадрана. Тај други талас који потиче из 
истоветног геополитичког простора, са различитим циљевима 
могао би се назвати гибелинским и он је радикални хрватски 
национализам гурао ка много широј југословенској синтези, 
јединој способној да се одлично супротстави поиталијањењу 
јадранске обале, чији је главни носилац више од хиљаду година 
била Млетачка република. 

Главни хрватски геополитички циљ у 19. веку био је да 
се докопају Далмације, као своје историјске покрајине. На том 
путу стајали су им Италијани, али и држава Хабзбурга која  

5 Политика интермаријума (Међуморја), конфедерације држава између Балтичког и Јадранског 
мора, са доминантном католичком већином и пољском нацијом као њеним геополитичким 
центром, била је посебно драга Ватикану. Интермаријум је изворно пољски пројект, уперен 
против доминације Русије у Европи. За оснивача овог геополитичког концепта узима се пољски 
диктатор Јозеф Плисудски, мада се основне идеје Интермаријума могу пронаћи у радовима 
пољског комитета Адама Чарторијског. Пољаци од Чарторијског до Бжежинског су били и 
остали главни противници Русије, у чему су имали подршку како римокатоличке цркве тако 
и Француске и Велике Британије, а касније и САД-а, али овом пројекту се супротстављала 
немачка геополитичка концепција, која није ни по коју цену хтела да једну руску империју 
замени једна пољска империја. На пољском питању доћи ће и до геополитичког компромиса 
између Хитлера и Стаљина 1939. године; Аndrzej Nowak, Between imperial temptation and ani-
imperial funcion in Eastern Europien politics: Poland from the eighteenth to twenty-first century, 
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no7_ses/chapter12.pdf 
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је наследила Млетачку републику после њеног нестанка са 
историјске сцене у Кампоформијском миру из 1797. године6. 

Далмација је једноставно током читаве аустријске власти 
била део Рајхланда и није припадала Круни Светог Стефана као 
Банска Хрватска и Славонија, која је управо у називу Троједне 
краљевине, истицала своје историјско право на ову област. 

Хабзбурговци, свесни геополитичког и геостратешког 
значаја ове области, настојали су да додатно у њој артикулишу 
италијански национализам, што се на најбољи начин може 
видети у говору који је српски писац и политичар из Будве 
Стјепан Митров Љубиша, одржао 13. јуна 1848. године, у 
Прчњу, на Бокешкој скупштини, у време „Пролећа народа“ 
и таласа револуција која су потресали тадашњу Европу. Он 
је том приликом изрекао истину, да је неколико деценија 
аустријске власти довело до веће италијанизације у Далмацији 
него читави векови под Млетачком републиком7. Истина, 
овај велики српски књижевник из Будве, прво се описменио 
на италијанском језику, док је приватно учио српски језик. 
Касније, као активни политичар и председник Далматинског 
сабора, Љубиша је схватио практичну сврху намерне аустријске 
италијанизације овог подручја, и подстицања међунационалне 

6 Хабзбурговци су се докопали Далмације у току Француских револуционарних ратова, 
и војног пораза од стране Наполеона верификованом миром у Кампоформију 1797. године. 
Аустрија се тада одрекла својих крунских поседа Ломбардије и Белгије, а као надокнаду добила 
је у посед Далмацију, Истру, Боку Которску и Венецију. На основу ове геополитичке размене 
ова подручја су постала део Царских земаља и њени представници су били заступљени у 
Царевинском већу, што је Далмацију чинило сасвим засебном целином у односу на Троједну 
Краљевину која је била део угарских земаља или се тачније речено налазила под Круном Сент 
Иштвана. Представници хрватске националне мисли, почев од Илирског покрета па све до 
1918. године, уз концепт хрватског државног права покушавали су да Далмацију у оквиру 
Аустроугарске припоје Троједној Краљевини, на шта се Хабзбурзи нису много обазирали, јер 
су ове области добили у компензацију, и никакво виртуелно хрватско државно право их није 
занимало, а са друге стране прелазак Далмације у посед Хрватске истовремено би значио и 
прелазак ове области у посед Угарске и њено политичко издвајање из царског поседа, чиме 
би се учинила велика штета како аустријског држави исто тако и њеној династији, јер би се 
на тај начин зарад повлађивања националном интересу мањинског народа угрозила своју 
геополитичку позицију на Јадрану и охрабрила италијански иредентизам у Истри и Венецији, 
која ће после рата с Пијемонтом 1859. године прећи у италијанске руке: Др Лујо Бакотић, 
Срби у Далмацији – од пада Млетачке републике до уједињења, Београд 1938, 24-28. 
7 Славко Гавриловић, Програм Срба у Далмацији и Боки 1848-1849. године, „Историјски 
гласник“, XX, Београд 1973, 201. 
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нетрпељивости између Хрвата, Срба и Италијана. Хрвати под 
фирмом народног јединства буквално су негирали постојање 
српске народности у Далмацији. Та негација задржала се и до 
данашњег дана. Српски политичари и народни представници 
нашавши се угроженим од стране хрватских политичара почели 
су да се одвајају од хрватског националног покрета и да воде 
своју самосталну политику, у којој су ступали у савезе са 
аутономашима, тј. представницима италијанског националног 
покрета, чији је искључиви циљ био да Далмација буде аутономна 
област Аустрије заступљена у Царевинском већу а никако део 
Троједнице како су желели хрватски представници. Због ове 
политике Љубиша је улазио у оштре сукобе са представницима 
Народне странке у Хрватској, бискупом Штросмајером и баном 
Иваном Мажуранићем, и њиховом главним представником 
дон Миховалом Павлиновићем, декларисаним Југословенима, 
под чијом владом је дошло до највећег оспоравања српске 
националности на подручју Троједнице8. 

У том контексту, током италијанског Ризођимента и 
српских устанака у Босни и Херцеговини, дошло је до извесне 
националне сарадње, коју је симболизовала личност великог 
италијанско-српског песника Николе Томазеа, сахрањеног у 
Фиренци поред Дантеа9. Чак је и Ђузепе Гарибалди планирао да 
се са својим црвеним кошуљама пребаци у Далмацију и Босну 
у току Херцеговачког устанка Луке Вукаловића, али су га у овој 
авантури осујетили Британци који су запретили Пијемонту да 
ће у том случају интервенисати ратном морнарицом10. 

8 Сукоб између Срба и Хрвата у Далмацији кулминирао је крајем седамдесетих година 19. 
века, када је из листа народне странке „Il Nazionale“ или „Народног листа“, гласила Народне 
странке, искључена ћирилица. До коначног расцепа између Срба и Хрвата је дошло следеће 
године стварањем Српске народне странке, а на изборима у српским општинама Бенковац, 
Кистање, Обровац и Скадрин изабран је уз свечану изјаву аутономаш Иванић. Хрвати су 
овај избор прогласили за Буковичку издају. Идуће, 1880. године, за несумњивог вођу Срба у 
Далмацији намеће се млади правник Сава Бјелановић, уредник Српског Листа, који се оштро 
супротстављао политици дон Миловала Павлиновића, политичког представника народне 
странке у Далмацији; Др Лујо Бакотић, Срби у Далмацији – од пада Млетачке републике до 
уједињења, Београд 1938, 64-81. 
9 Јован Скерлић, Историја новије српске књижевности, Рад, Београд 1953, 262-265. 
10 Фебруара 1848, лорд Палмертсон је изјавио да ће у случају да аустријски поседи буду 
нападнути, притећи у помоћ. У исто време аустријски конзул је сазнао да британска флота 
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Поред медитеранског геополитичког простора Хрватска 
је свакако и панонска и средњеевропска земља, интегрални 
део Хабзбуршког царства. Она је у току Првог светског рата 
представљала важан војни чинилац у одбрани царства и као 
таква представљала је интегрални део Науманове геополитичке 
концепције Mitteleurope, заједнице земаља средње Европе, од 
Балтика до Јадрана, окупљене око Аустрије и Подунавља као 
главне геостратешке трансверзале11. У том смислу Науманова 
Mitteleuropa представљала би извесну германско-словенску синтезу 
и служила би, слично интермаријумском концепту за спречавање 
продора евроазијског утицаја из Русије на Европски континент12. 

У Немачкој геополитичкој концепцији Хрватска је била 
периферни део Југоистока. Ова геополитичка концепција, утемељена 
још у 19. веку, своју пуну разраду добила је тек у време нацизма. 
У том смислу Хрвати су представљени као релативно мали, 
недржавотворан чинилац, склон добровољној германизацији, 
и чинили су интегрални део немачког Drang nach Ostenа. У 
Роземберговом концепту Југоисток је за Немачку играо искључио 
привредни значај13. Био би подељен на мале вазалне државе чије 
би несамосталне привреде служиле немачком индустријском 
интересу, док би просторне територије европског истока постале 
део немачког Lebensrauma. У том смислу, највећу геополитичку 
улогу играла би Украјина, чији би национализам постао противтежа 
руском продору на топла мора. Због тога се хрватско национално 
питање у геополитичком смислу мора сагледавати у контексту 
украјинског питања са којим је директно повезано14. 

улази у јадранске воде; Милорад Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, 1, Просвета, 
Београд 1989, 544; Марко Вујачић, Војвода Мирко Петровић, Просвета, Београд 1969, 63. 
11 Израз Mitteleuropa, први је употребио Фридрих Науман (1869-1919), евангелистички пастор 
и публициста, у истоименом делу из 1915. године, изашлом у Берлину, а које је истовремено 
представљало геополитичку концепцију Немачке и Централних сила. Науманову концепцију 
прихватиће исте године Иво Пилар, који ће у својој књизи Јужнославенско питање покушати 
на исти начин да хрватско национално питање уклопи у Науманов геополитички концепт; 
Миломир Степић, Геополитика – идеје, теорије, концепције, Институт за политичке студије, 
Београд 2016, 164; Ivo Pilar, Južnoslavensko pitanje, Zagreb 1943. 
12 Степић, 230.
13 Срђа Трифковић, Усташе, балканско срце таме, Catena Mundi, Београд 2016, 96. 
14 Младен Лорковић пише посланику НДХ у Краљевини Италији Нику Перићу, поводом 
немачког напада на СССР: „Њемачко-руски рат сматрамо за нас изванредно повољним, јер... 
у сусједство Балкана умјесто србофилске Русије долази Украјина“, Трифковић, 219.
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Са друге стране, постоји и центар геополитичких кретања 
који долази из Евроазије, а чији је представник руска држава. 
Тај геополитички курс, био је још у 17. веку, познат језуитском 
свештенику Јурају Крижанићу, који је један од првих у Европи 
увиђао геополитички значај руског државног простора. Рођен и 
одрастао у време Тридесетогодишњег рата, задојен језуитским 
фанатизмом, Крижанић је био један од првих католичких 
интелектуалаца који су размишљали на геополитички начин. 
Он је увидео велики потенцијал предпетровске Русије која 
би према њему могла постати огромна словенска држава с 
мисијом да отера Турке из Европе, што је дубоко улазило у 
саму суштину Источног питања које ће постати актуелно тек 
после Крижанићеве смрти15. 

У овој геополитичкој концепцији, Хрвати су се као 
католици готово увек ослањали на снажне евроцентричне и 
либералне тенденције у руском друштву, насупрот напредњака 
и конзервативаца који су на православној и словенској основи 
подржавали Србе и Бугаре. Оснивање независне и међународно 
признате хрватске државе деведесетих година 20. века, десило 
се у невероватно повољним околностима распада СССР-а, 
проширивања НАТО- пакта, значајног пораста утицаја 
римокатоличке цркве у Пољској и Европи, као и уједињења 
Немачке која се вратила на нацистичке геополитичке позиције. 
Наравно, те процесе пратио је пораст либерализма у Русији 
и пораст свих видова антиправославних тенденција, што је 
резултирало привременом стагнацијом и свођењем Русије на 
статус другоразредне војне и геополитичке силе у Европи и 
свету у периоду владавине Бориса Јељцина. 

Иако је Југославија у великој мери погодовала хрватском 
националном интересу, она је била у дубокој супротности са 
хрватском националном идеологијом државног права, која је 
у југословенским оквирима тежила обједињавању хрватског 
државног простора зарад стварања хрватске националне 
државе. Сама идеја хрватског државног права, суштински је 
представљала сумњив историјски конструкт, који се истопио 

15 Мирослав Крлежа, О патру доминиканцу Јурају Крижанићу, Есеји, Просвета, Београд 
1958, 84-109. 
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у хиљадугодишњем суживоту у оквирима феудалне Европе, 
која није познавала никакав национални концепт пре појаве 
протестантизма. 

Хрватска државно-правна идеологија почива на 
вредностима средњеевропског малограђанства који српски 
елемент у Хрватској доживљава као истински страно ткиво у 
њиховом организму. То је повећано, нарочито у оним деловима 
хрватског друштва који су верском конверзијом из православља 
у римокатоличанство променили и национални идентитет, који 
у себи мора носити некакав вредности систем. У Краљевини 
Југославији, хрватско питање је постало центар окупљања 
антисрпске и антијугословенске опозиције, чиме се формирао 
мит о тзв. великосрпском хегемонизму и тежњи српског народа 
за поробљавањем и тлачењем других народа. Та политичка 
концепција, нимало непозната, увелико је била идеолошки 
спремна у војним и политичким кухињама Беча, где су Срби 
окривљивани по више основа: као народ који представља претњу 
културној и просвећеној Европи развијањем балканизације; 
развојем дегенеративних, примитивних облика друштвеног 
живота, чији је носилац православље и „бинзантинизам“. 
Таквом антијугословенском ставу, идеолошку матрицу нису 
дали толико радикални хрватски националисти ни клерикалци, 
колико оснивачи научног-социјализма Маркс и Енгелс, 
чији је политички рад у великој мери био усмерен против 
панславизма као продужене руке руског империјализма16.  

16 О Словенима је, на Бакуњинов захтев да им се обезбеди независност, у Новим рајнским 
новинама, Фридрих Енгелс одговорио:
 „Ми не мислимо на то. На сентименталне фразе о братству које нам овде сервирају у име 
најконтрареволуционарнијих нација Европе ми одговарамо: да мржња према Русима јесте и 
остаје прва револуционарна страст Немаца; да се од времена револуције томе присајединила 
мржња према Чесима и Хрватима, да ми, заједно с Пољацима и Мађарима, можемо обезбедити 
револуцију само путем најодлучнијег тероризма против ових словенских народа. Ми сада знамо 
где су концентрисани непријатељи револуције: у Русији и аустријским словенским земљама, 
и никакве фразе, никакво указивање на неодређену демократску будућност ових земаља не 
може нас одвратити од тога да с нашим непријатељима поступамо као с непријатељима.“ И 
тако је Енгелс наговестио непоштедну борбу на живот и смрт „словенству, које врши издајство 
према револуцији.“
 То није било написано – или написано само – у наступу жестоког гнева због лакејских 
услуга које су аустријски Словени указивали европској реакцији. Енгелс је словенским 
народима – с изузетком Пољака, Руса и донекле Словена у Турској – одрицао сваку историјску 
будућност „из простог разлога што свим осталим Словенима недостају основни историјски, 
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Сличну мисао можемо наћи и код Винстона Черчила, који 
је био велики аустрофил и као такав сматрао је постојање 
Аустроугарске природном браном против пангерманизма и 
панславизма. Он је такође, нестанак Аустроугарске са политичке 
карте сматрао основом за даљу балканизацију Европе, и 
једном од главних узрочника због чега је тадашњи свет утонуо 
у хаос тоталитаризма17. Стога је сасвим разумљиво што је 
здушно подржао Тита као Хрвата, иако комунисту, и поданика 
некада моћног царства у односу на српске политичаре који 
су му благо речено били несимпатични, својеглави, жељни 
да у Европи играју политичку улогу која превазилази њихову 
снагу и значај. 

Међутим, парадоксално, Југославија и југословенство, 
је потпуно страно ткиво у српском националном бићу, јер 
су Срби, за разлику од својих суседа представљали духовно 
заокружен национални организам, са својим јасно дефинисаним 
националним митом, обичајима, културом, погледом на свет. 
Југословенство је било искључиво хрватски пројекат, и део 
је хрватског националног развоја у 19. веку. Само с том 
чињеницом што се оно у свом почетку одвијало у условима 
постојања Аустрије, а касније и Аустроугарске државе, чиме 
би се ова хрватска концепција југословенства могла назвати 
аустрословенством18. 

географски, политички и индустријски услови самосталности и животне способности“. Борба 
за националну независност ствара од њих безвољно оруђе царизма и добронамерне самообмане 
демократских панслависта то не могу изменити. Историјско право великих културних народа 
на револуционарни развитак важније је од борбе ових ситних, закржљалих, немоћних нација 
за независност, чак и онда ако се при томе насилно погази понеки нежни национални цветић; 
њих би то само оспособило за учешће у историјском развитку, који би их сасвим мимоишао 
ако остану препуштени себи самима. Тако је Енгелс још 1882. године рекао: ако се сукобе 
тежња за ослобођењем балканских Словена с интересима западноевропског пролетаријата, 
тада овај уопште не би марио за ове слуге царизма, песничким симпатијама нема места у 
политици: Franc Mering, Karl Marks – istorija njegovog života, Kultura, Beograd 1958, 172–173.
 О Марксовом и Енгелсовом односу према Словенима видети чланак Зорана Милошевића, 
Маркс и Енгелс о Словенима, Институт за политичке студије, Национални интерес, 3, Београд 
2019, 215-229. 
17 „ Балканизација југоисточне Европе настављена је крупним корацима и имала је за 
последицу релативно оснажење Пруске и Немачког рајха, који је, иако уморан и са ожиљцима 
рата, остао неокрњен и локално супериоран; Винстон Черчил, Други светски рат I, Просвета, 
Београд 1964, стр. 9; 
18 Дучић, 20-27. 
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Хрвати југословенство нису никада могли схватити без 
постојања Аустроугарске, а када је она изненада сишла са 
историјске позорнице нашли су се у држави заједно са Србима 
у којој нису могли испољити своју првобитно замишљену 
доминацију. 19 То је природно код хрватских политичара и 
интелектуалаца продубило дубок осећај политичке инфериорности, 
самим тим што су се Хрвати осећали у цивилизацијском смислу 
супериорнијим у односу на Србе који су им се наметали као 
наводни господари. У ствари, у Југославији већ на самом почетку 
њеног живота дошло је до сукоба између франкофилне српске 
и германофилне хрватске интелигенције. 

Рат између Централних сила и Антанте који је трајао 
четири године у Југославији је био настављен на политичком 
пољу, с том разликом што је хрватски национални интерес овога 
пута имао озбиљног савезника у комунистима који су имали 
изразито негативан став према Краљевини СХС-у, баш као што 
је и Краљевина СХС имала изразито негативан став према њима. 

Иако је хрватска политика у оквиру Југославије, почев 
од Југословенског одбора, била изразито рационална, каснији 
хрватски историјски наратив настојао је да Југославију и 
југословенство представи као извесну историјску грешку једног 
дела тадашње хрватске интелигенције, намерно затварајући 
очи пред једноставном чињеницом да у моменту распада 
Аустроугарске Хрватска није представљала никакав озбиљан 
фактор на светској политичкој сцени. О њеној судбини као и 
о судбини других много бројнијих и национално свеснијих 
народа одлучивали су други. Хрвати се нису много питали 
а југословенско решење њиховог националног питања у том 
тренутку било је једино могуће, јер се хрватски национални 
простор нашао под једним државним кровом. 

Срби су уласком у Југославију од свих народа највише 
изгубили, најпре због тога што су зарад заједничке државе 

19 Vlada kneza Metternicha okretala se oko dvije stožerne točke: prvo, svaku od raznih nacija pod 
austrijskom vlašću držati u šahu pomoću drugih nacija koje se nalaze u sličnom položaju; drugo, 
oslanjati se na pomoć dviju klasa, na feudalne veleposjednike i krupne financijere, što je oduvjek 
bilo osnovno načelo svih apsolutnih monarha, a u isti mah držati u ravnoteži utjecaj i moć jedne od 
tih klasa pomoću utjecaja i moći druge klase, tako da vlada ima potpunu slobodu akcije: Friedrich 
Engels, Revolucija i kontrarevolucija u Njemačkoj, NAPRIJED, Zagreb 1973, str. 140-141
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са Хрватима и Словенцима једини унели две међународно 
признате државе. Словенци за разлику од Хрвата први пут у 
оквиру Југославије добијају национално дефинисан простор, 
док Хрвати у Аустроугарској нису располагали далматинском 
обалом, на коју су полагали права као и Италијани. На тај начин 
српски бајонети и српски краљ успели су да заштите највећи 
део хрватског националног простора, заузврат не знајући како 
да уреде државу коју су добили. Српска пројугословенска 
интелигенција, заведена политичким заблудама Јована Скерлића 
о новом национализму, у коме ће Хрвати причати екавицом 
а Срби писати латиницом и где је највећи србомрзац и отац 
хрватске нације, Анте Старчевић, проглашаван за романтичарског 
залуђеника, налик на „Србенду“ из периода Уједињене омладине 
српске, скупо је коштала српски народ који ће после двадесет 
година суживота доћи под усташки нож, уз све страхоте које 
је донео грађански рат и револуција. У Брозовој Југославији, 
дошло до коначног заокружења хрватског државног простора 
уз буквално потискивање Срба са јадранске обале и од топлих 
мора, чиме су у великој мери Хрвати добили своју улогу и значај 
у ватиканским и атлантистичким геополитичким концепцијама; 
бранича Европе од евроазијског, руског, православног утицаја 
и гранична област где се завршава Европа а почиње Балкан.20

Међутим, треба истаћи чињеницу да је хрватски 
национализам био изразито реактивног карактера, настао у 
неком виду културолошког и политичког закашњења. Он се 
такође не може назвати нимало оригиналним, иако је у својој 
најранијој основи имао елементе који ће довести до његове 
нежељене радикализације у 20. веку. 

Почетак хрватског националног покрета везан је за 
Илиризам, или популарно назван Хрватски препород21. 

20 „Када један Србин прочита целога Старчевића, не може се отети утиску да је пред њиме 
један сасвим наш човек, са свим манама и врлинама наше расе, који да је живео у Београду и 
Новом Саду шездесетих година потпуно би оличавао оно што се у то ултранационалистичко 
доба звало Србенда.“; Јован Скерлић, Анте Старћевић, Анте Старчевић, Писци и књиге II, 
књига друга, Просвета, Београд 1966, стр. 120.
21 „Метернихов циљ је био да преко хрватског покрета преузме контролу над панславистичким 
групама, појединцима и идеологијом у ондашњем свету“; Милорад Екмечић, Дуго кретање 
између клања и орања – Историја Срба у Новом веку ( 1492-1992), Evrobook, Београд 2017, 225.
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Културни и политички покрет Људевита Гаја, Јанка 
Драшковића, Ивана Мажуранића, настао је као директна 
последица Српске револуције и националног буђења балканских 
народа. Илиризам је имао јасан циљ, стварање хрватског 
књижевног језика као основе националне индивидуалности 
хрватског народа. Илирски покрет или хрватски народни 
препород у великој мери се ослањао на језичку реформу Вука 
Стефановића Караџића, која је међу словенским филозофима 
постигла огроман успех и знатно допринела културној 
еманципацији српског народа, иако је, реално гледано, српски 
књижевни језик одвојила од руског, што је у суштини и био 
главни геополитички интерес бечког двора који је здушно 
подржавао Вукову реформу. 

Међутим, резултати Вуковог рада на прикупљању српских 
народних песама и умотворина били су заиста импресивни. 
Срби не само да су имали своју епику, богате десетерачке 
песме које су чувале дубоко народно памћење и чија је језичка 
основа послужила за стварање новог књижевног језика, него 
су и живели у складу са националним митом. Вукови певачи: 
Филип Вишњић, Тешан Подруговић, Старац Милија, нису 
били никакви школовани људи а у својим главама преносили 
су читаве епове, који по дубини и драматичности представљају 
сами врх европске културне баштине22.

Српска револуција настала на основу овакве живе 
књижевности и духовног блага изнедрила је људе и догађаје 
које су за тадашњу просвећену Европу представљали право  

22 У писму од 20. маја 1863. године Енгелс обавештава Маркса да марљиво учи српски 
и чита „сабране песме Вука Стеф. Караџића“, те да му је српски лакши од било ког другог 
словенског језика. Читање тих истих српских народних песама подстакло је чувеног немачког 
писца Хердера на закључке о великој вредности народне културе и народног духа који је у 
њима садржан и изазвало одушевљење великог Гетеа и славне браће Грим. То одушевљење 
пренело се и на сав културни свет и за Србе и српску ствар придобило европско јавно мњење. 
Међутим, код Енгелса - ништа од свега тога. Иако је добро познавао српску историју и знао 
колико Срби упорно чувају своју историјску свест, он је у свему томе видео, готово исто 
као и данашња немарксистичка Европа, само продужену руску руку и ништа више. Зато 
ће, заједно са Марксом, Србе убрајати у мале, закржљале, „нужно контрареволуционарне“ 
народе, без историје и историјске свести, чија је једина историјска мисија да нестану у 
олуји светске револуције, коју су њих двојица проповедали; Зоран Милошевић, Маркс и 
Енгелс о Словенима, Институт за политичке студије, Национални интерес, 3, Београд 2019,  
215-229.
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изненађење. Ти људи попут Карађорђа, Хајдук Вељка Петровића, 
Милоша Обреновића и др. представљали су оваплоћење 
живих архетипских слика, а српска историја која се стварала 
у свакодневном животу била је слика и прилика херојских 
подвига. Код Срба песма и живот били су повезани у јединствену 
целину, а Европа је први пут на Балкану могла да се сусретне 
са једним предхомерским светом. 

Људевит Гај је покушао 1830. године да узме кајкавско 
наречје као књижевни језик Хрвата, међутим, у Хрватској 
тим наречјем се говорило једино у околини Загреба и он без 
попевке није имао никакву дубљи траг у народу. Требало је 
ујединити Славонце, Загорце и Далматинце, али они су говорили 
Вуковим језиком, због чега су творци хрватског препорода 
узели штокавицу – српски језик, за књижевни језик Хрвата. 
Године 1966. приликом прославе 130-годишњице Хрватског 
препорода, најзначајнији хрватски интелектуалац 20. века, 
Мирослав Крлежа је том приликом рекао да су Хрвати једини 
верни Вуковом језику који су одбацили и Срби и Бугари23. 

Ова Крлежина констатација нимало није без основа, још 
1897. године, приликом преноса Вукових посмртних остатака 
из Беча за Београд, у првашком гласилу Црвена Хрватска из 
Дубровника изашао је текст у коме се тврдило да Вук Стефановић 
Караџић има ту заслугу да је код Срба хрватски језик подигао 
на ступањ књижевности.24

Рад Илирског покрета на кодификацији хрватског 
књижевног језика на бази Вукове реформе, био је највећа 
културолошка крађа у историји, крађа која ће као крајњу 
последицу имати геноцид над Србима на хрватском животном 
простору. Главни циљ илиризма имао је геополитички значај, 
домоћи се Дубровника и његове државноправне традиције, 
језика и културе, који је био штокавски дијалект, језик који су 
према Вуку искључиво говорили Срби25. 

23 Miroslav Krleža, Referat o Ilirizmuna znanstvenom skupu o hrvatskom narodnom preporodu 
1966, https://www.youtube.com/watch?v=Uas7sxUyY7M 
24 Бакотић, 125. 
25 Вук Стефановић Караџић, Срби, сви и свуда – Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба 
све три закона, Беч 1849, (Пројекат Растко), https://www.rastko.rs/filologija/vuk/vkaradzic-srbi.html 
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Врхунац овог реформског рада представља изузетно 
значајни Бечки језички договор из 1850. године, који су 
потписали с хрватске стране Иван Мажуранић, а са српске 
Вук Стефановић Караџић26. 

Овим договором дошло је до стварања заједничког 
књижевног језика, српско-хрватског и он ће послужити као 
основа за креирање Југославије и југословенства, чији је 
политички идеолог био високи католички прелат ђаковачки 
бискуп Јосип Јурај Штросмајер.

Штросмајерово југословенство, потпуно је погрешно 
тумачено у каснијој југословенској историографији, имало је 
чисто прозелитски карактер. Штросмајер је своју политичку 
и културну, као и геополитичку мисију градио на искуствима 
Илирског покрета и био је његов највернији настављач. 
Знајући добро да су Хрвати мали народ који не може да се 
одупре мађарском национализму, он је у идеји југословенства, 
српско-хрватског јединства, покушавао да од Хрвата створи 
окосницу будућег југословенског уједињења. Са друге 
стране, Штросмајерово југословенство био је интегрални део 
аустрословенства, панславистичког покрета са центром у Бечу и 
Риму, који би представљао противтежу руским геополитичким 
циљевима. Штросмајерове прозелитске намере према Србима 
нису представљале никакву новост. Према речима Јована Дучића, 
Штросмајер је био у остао ренесансна личност, велики мецена 
који је желео да од Загреба створи неку врсту Фиренце27. Његов 
углед у Србији и Црној Гори био је доста велики, мада је имао 
и велику и значајну опозицију и то пре свега међу Србима у 
Далмацији који су први на својој кожи осетили католички 
прозелитизам који су спроводили Штросмајерови следбеници 
у овој области попут дон Миховала Павлиновића.

Штросмајерово југословенство било је прозелитског и 
експанзионистичког карактера, и под видом народног јединства 

26 16. марта 1850. у Бечу, састали су се Иван Кукуљевић, др Димитрија Деметер, Иван Мажуранић, 
Вук Ст. Караџић, Винко Пацел, Фрањо Миклошоћ, Стјепан Пејаковић и потписали су Књижевни 
договор, где је стајало „Доље потписани знајући да један народ треба једну књижевност да има“, 
Љубомир Стојановић, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, Београд 1924, 686. 
27 Дучић, 24. 
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често је негирало српску националну индивидуалност на 
подручју Хрватске, у чему се није много разликовало од покрета 
Анте Старчевића.28

Срби су парадоксално у Хрватској највише страдали под 
тзв. Југословенима. Првог хрватског бана пучанина, и човека 
који је са Вуком у Бечу склопио књижевни договор, Ивана 
Мажуранића, писца епа Смрт Смаил-аге Ченгића, Срби ни 
по чему добром нису запамтили29. Он је укинуо српске школе 
и максимално негирао српску националну индивидуалност 
на подручју Троједнице, буквално терајући Србе у мађарски 
загрљај који се десио под Куеном Хедерваријем, оптужујући их 
касније за издају наводно југословенских идеала. Мажуранићева 
школска реформа била је један од главних узрочника сукоба 
између Срба и Хрвата који су избили седамдесетих година 
19. века30. 

Главна идеја Штросмајеровог југословенства била је 
успостављање духовне и културне супремације Хрвата над 
Србима, у чему је значајну улогу одиграо његов следбеник 
Фрањо Рачки, чија су историографска истраживања послужила 
као основ за формирање заједничке српско-хрватске  
историје. 

Међутим, готово је немогуће оценити хрватску историју 
у светлу геополитике уколико се не анализирају идеје Анте 

28 Љубомир Дурковић – Јакшић, Србија и Ватикан 1804-1918, Српска православна 
епархија жичка и Српска православна епископија шумадијска, Краљево-Крагујевац 1990,  
105-325. 
29 О сумњивости Мажуранићевог ауторства над овом спевом писало се доста рано. Први 
је посумњао српски критичар Светислав Вуловић, који је још 1880, године у чланку Његош 
и Мажуранић, објављеним у Београдској Отаџбини ово питање изнео у јавност, због чега је 
ступио у полемику с хрватским књижевником Августом Шеноом. Вуловић је за аргументацију 
користио чињеницу да Мажуранић сем овог спева ништа друго у животу није објавио, као и 
извештај од Љубе Ненадовића који у Писмима из Италије, говори да му је владика Његош 
причао о изгубљеном спеву О погибији Смаил-аге, који је дао неком Хрвату и никада му 
није вратио. Мажуранићев спев објављен је за Његошевог живота 1846. године. Вуловић је 
компаративном анализом Његошевог дела Свободијада и Мажуранићевог Смрт Смаил-аге 
дошао до закључка да се радило о једном аутору - Његошу; Светислав Вуловић, Његош и 
Мажуранић, Целокупна дела II, Српски писци, 57-81. 
30 Сукоб је кулминирао укидањем српских црквених школа 1874. године, као и развојичења 
Војне Границе; Андрија Раденић, Борба за равноправност у спору око језика и имена, СКЗ, 
Историја српског народа V-2. Београд 1994, 252. 
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Старчевића, које су на најдубљи начин обликовале хрватску 
националну мисао до данашњег дана31. 

За Старчевића се с пуним правом може рећи да је отац 
хрватске нације. Конзервативан, искључив, србомрзац и расиста, 
Старчевић је на најгрубљи начин изражавао хрватску националну 
мисао као антисрпску. Иако неоригиналан, Старчевићева мисао 
о државном праву у великој мери ослањала се на Мађаре, који 
су под Кошутом развили идеју политичког народа. Као што су 
Мађари, чији народни језик улази у званичну употребу тек 1844. 
године, сматрали да је мађарски народ једини политички народ 
на подручју круне Светог Стефана, исто тако је и Анте Старчевић 
развијао идеју да на подручју Хрватске живи искључиво један 
политички народ – Хрвати. Он је апсолутно негирао постојање 
српског народа, српске нације и српске историје. У том свом 
негирању Старчевићева логика је више него занимљива. У спису 
„Пасмина Славосербска по Херватској“, он појам Србин изводи 
из речи Сервус, слуга- роб, према њему Срби су људи ропског 
менталитета у хрватском националном бићу32. За разлику од 
Срба који су робови, Хрвати представљају господарску расу, и 
то господарску расу која је владала над Србима, поистовећеним 
за себрима или власима – средњевековним класама. На тај 
начин, Старчевић је доказивао да су Свети Сава, припадници 
династије Немањића, кнез Лазар и остали косовски витезови у 
ствари били Хрвати, јер су Срби били себри који су васкрснули 
тек после косовске трагедије, која је према њему заправо била 
трагедија хрватског народа, и због тога је потребно тај накот  

31 Анте Старчевић (Велики Житник, код Госпића, 23. маја 1823 – Загреб, 28. фебруара 
1896), хрватски политичар и национални идеолог. Оснивач Хрватске странке права. Сматран 
је за оца нације и хрватског Катона. Конзервативац, националиста, по угледу на Мађаре, 
сматрао је да је Хрватска земља Хрвата. Био је велики антисрбин, иако је по мајци имао 
српско порекло. Према њему Срби су били, проклета пасмина. Због свог антисрпства с 
правом се сматра претечом усташког покрета. Тврдио је да су српски средњевековни владари 
из династије Немањића, у ствари били Хрвати, који су представљали племство, док су Срби 
били доњи кметски слој. Залагао се за политику антијугословенства, удаљену и од Беча и од 
Пеште. Његове идеје и данас су присутне у хрватској политици и култури; Бојан Драшковић, 
Пастир посрнулог стада, Радио Сербона, Београд 2017, 15. 
32 Међутим, треба нагласити у овом спису иако Старчевић, очигледно мрзи Србе, грубо 
присвајајући српску историју, он Србе ипак сматра прастарим, античким народом, добро 
познатим још у Старом Риму и Египту; Ante Starčević, Pasmina Slavoserbska po Hervatskoj, 
Zagreb 1876. 
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(не народ) ударити секиром по глави како не би био извориште 
моралне и духовне дегенерације хрватске државне идеје. 

Старчевић је вишеструко занимљив, не само због тога 
што је био изузетно интелигентни конзервативац, расиста и 
вероватно личност патолошког карактера, него што је у својим 
политичким списима убацивао елементе фантазмагорије којима 
су његови следбеници покушавали да дају научну верификацију. 
Старчевићева политика је била дубоко геополитична, с 
једне стране одбацивши Штросмајерово југословенство и 
клерикализам као заблуду, залагао се за отклон и од Беча и од 
Пеште, као и од Рима.

Старчевић развија идеју Хрвата као одбрамбене европске 
нације, али такође се ослања и на хрватску идеју државног 
права, који су пре њега развијали представници илирског 
покрета. Сама идеја државног права код Хрвата имала је за 
циљ присаједињење Далмације Троједној краљевни, а на 
томе су далеко више радили Штросмајерови следбеници 
него његови. У ствари, између Штросмајера и Старчевића 
и није било неке велике разлике када су Срби у питању. 
Штросмајерово југословенство имало је експанзионистички 
карактер, и било је део интегративне идеологије која је хрватски 
национализам уклапала у аустрофилске и панславистичке 
оквире, док је Старчевићев покрет био више усмерен за 
унутрашњу употребу. То је у суштини био национални покрет 
хрватског малограђанства који је својом искључивошћу вршио 
радикализацију друштвених односа. Главни геополитички циљ 
хрватског национализма биле су Далмација и Босна, и они 
су се поклапали у великој мери са циљевима Аустроугарске. 
Штросмајер је преко либералног католицизма вршио велики 
утицај на српску интелигенцију, покушавајући на сваки начин 
да је одвоји од Русије, у чему је огромну улогу играо и пољски 
национални комитет Адама Чарторијског у Паризу, који су 
преко свог агента Фрање Заха искреирали Начертаније као 
национални програм Србије, развијајући у њему источну 
верзију југословенства, тј. српско-бугарског јединства33.  
Таква политичка концепција, западног – хрватског и источног  

33 Дурковић –Јакшић, 77-80. 
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– српско-бугарског југословенства, као и народног јединства 
окупљеног око Свете Столице, уз неговање култа Ћирила 
и Методија касније ће постати лак плен бечке прозелитске 
политике. Дотле је Анте Старчевић на груб начин настојао 
да негацијом српског језика и имена озакони буквалну крађу 
српског културног блага која се одвијала под окриљем хрватског 
препорода, а чији су највернији следбеници били католички 
свештеници. Старчевић је био духовни творац мита о хрватском 
државном праву, које се морало историјски верификовати како 
би се Хрвати приказали као најстарији словенски народ који је 
примио хришћанство из Рима, далеко пре Чеха и Пољака, и као 
такав је био и остао бранич западне католичке цивилизације 
од свих навала које долазе са Истока, од којих је најопасније 
и за Хрвате најпогубније православље и српство оличено у 
својој националној идеологији познатој као Светосавље. Од 
времена Анте Старчевића бити Хрват истовремено је значило 
бити Несрбин, чиме хрватски национализам добија изразито 
негаторски карактер. 

Главни носилац Старчевићеве идеологије и писац 
Повијести Хрвата био је Вјекослав Клаић34. Још 1836. године, 
по формирању Данице Илирске, постављен је задатак да 
се напише велика историја хрватског народа која ће јасно 
доказати постојање хрватских државних права на подручје 
Далмације, Босне и осталих хрватских земаља. Тај задатак 
у потпуности је испунио Вјекослав Клаић. Ослањајући се 
на Ивана Лучића, и Павла Ритер Витезовића, као и на Тому 
Архиђакона и Константина VII Порфирогенита, Клаић је 
у изразито наративном стилу, без неке велике и претеране 
критике извора реконстуисао прошлост Хрвата потврдивши 
више својом причом него стварном документацијом наводна 
хрватска државна права на спорне далматинске територије35. 

34 Vjekoslav Klaić, Povijest Hrvata, knjiga prva, Zagreb 1982, 19-27. 
35 Александар Митић сумња у аутентичност изворника Константина VII Порфирогенита, 
које је открио и обелоданио Јоанис Луциус Далматинус, језуитски научник, познат у хрватској 
историографији као Иван Лучић. Овај историчар такође је открио и Хронике Томе Архиђакона, 
као и Хронику попа Дукљанина, заправо све главне изворе за хрватску и српску рану 
средњевековну историју, и то их је готово објавио у исто време у Амстердаму 1666. године, 
због чега се с правом може претпоставити да се ради о језуитском конструкту и фалсификатима 



329

ХРВАТСКА ИСТОРИЈА У СВЕТЛУ ГЕОПОЛИТИКЕБојан Драшковић

Клаићева интерпретација хрватске историје је утолико 
значајнија што се дуго неће мењати нити доводити у питање. 
Клаић је у ствари написао уџбеник или приручник на који 
ће се позивати сви каснији хрватски политичари, идеолози и 
државници. 

У својој Повијести Хрвата, вишетомној синтези, Клаић 
развија Порфирогенитову тезу о доласку Словена на Балканско 
полуострво, и за коначну годину узима 626, када је дошло до 
неуспешне опсаде Цариграда. Идуће године цар Ираклије 
позива хрватске кнежеве да населе опустеле крајеве на којима 
и данас живе Хрвати. Доба папе Ивана II Далматинца (640-
642), и његовог изасланика Мартина, када је у Далмацији 
према латинским изворима дошло до преноса моштију св. 
Дујма у Сплиту, и када су постојале велике верске расправе 
између католика и аријанаца, Клаић узима за доба покрштавања 
Хрвата из Рима36. Ова 641. година и покрштавање Хрвата, 
сасвим без основе али утемељени у Луциосовом изворнику 
(или фалсификату), биће један од најснажнијих геополитичких 
аргумента у интерпретацији касније хрватске историје, јер су 
према томе Хрвати били први словенски народ који је примио 
хришћанство из Рима, и то у време када је папа у Риму био само 
обичан епископ града Рима под влашћу ромејских царева37. 

Папска државна и световна власт настаје тек са појавом 
Каролинга и Пипина Малог, средином осмог века, у време 
угрожености Италије од стране Лангобарда. Дакле, Хрвати 
сто година пре формирања Папске државе, а двеста година пре 
мисије Ћирила и Методија, масовно примају хришћанство из 
Рима и постају католичка нација, пре него што је Рим и добио  

какви су се и раније дешавали у историји; Александар Митић; Пројектовање историје Срба и 
Руса од 17. до 19. века и политичке последице такве историографије, Институт за политичке 
студије, Политичка историја Словена – између мита и стварности, Београд 2019, 259-278. 
36 Клаић, 48
37 Алојзије Степинац је 1941. године од папе Пија XII добио одобрење да обележи прославу 
1300 година покрштавања Хрвата, која је требало да се заврши великим верским свечаностима 
у Сплиту и Нину. Међутим, догодио се рат и Хрвати су добили своју државу, после хиљаду 
година чекања, али уместо великих и значајних свечаности јубилеј покрштавања Хрвата 
обележен је великим покољима над Србима, због чега је сама еухаристичка манифестација 
прошла доста незапажено; Драшковић, Пастир посрнулог стада, 125-130. 
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своју каснију политичку и геополитичку мисију, у чему се 
види јасна геополитичка тенденција да се Хрвати прикажу 
као најстарија словенска католичка нација у Европи, што неће 
бити без основа у формирању касније хрватске националне 
идеологије. Та тачка један је од најважнијих митолошких 
ослонаца хрватске нације. Клаић једноставно своју историју 
води према хрватским кнежевима и краљевима, изводећи 
прецизне генеалогије. Од Дукљанина, узима легендарни сабор 
у Дувну, за који је каснија историографија утврдила да није 
ни постојао, а ни сам Дукљанин о томе није писао, иако су 
управо Дувну историчари романтичарске епохе давали изузетан 
значај, најпре због тога што се налазило на подручју Босне и 
Херцеговине, из чега је произилазило хрватско државно право 
на ову област. Код самог Дукљанина не спомиње се Дувно, 
него Далма, још увек неоткривен град, где се одржао сабор на 
коме је дошло до поделе на области Црвене и Беле Хрватске. 
Према овом изворнику, доста неутемељеном и апокрифном, 
Црвена Хрватска се простирала од Далме до Драча, а Бела од 
Далме до Сплита, према чему би Далма требало да представља 
границу између наводних католичких епархија, што само по 
себи наводи на закључак да се није радило и о каквом Дувну у 
Босни него о граду на приморју38. Митски значај Дувно добија 
и када је 925. године, дошло до крунисања Томислава за краља 
Хрвата из Рима39. 

Легенда о Томиславу и његовој моћној хрватској држави 
свој изворник има у Порфиогенитовој хроници, која наводи 
да је хрватски краљ (иако га не именује) моћан владар који 
за то време располаже са 100.000 пешака и 60.000 морнара, 
што је само по себи фантазмагорична бројка, јер би га тај број 
војника учинио највећим и најмоћнијим владаром тадашњега 
света (Џингис Кан је неколико векова касније располажући са 
војском од 150.000 војника покорио читаву Азију).40 Томислав 
је наводно сузбио Мађаре и Бугаре, и завладао историјским 

38 Фердо Шишић, Летопис попа Дукљанина, критичко издање, Титоград 1967, 
39 Клаић, 106. 
40 Константин VII Порфирогенит, De administrando imperio, Византијски извори за историју 
народа Југославије II, Београд 1959, 45. 
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подручјем хрватских земаља које се простирало на преко 110.000 
км квадратних, као и да је председавао на Сплитском сабору, 
где су доношене одлуке о словенској писмености. 

Овај део историјског наратива је изузетно занимљив али на 
жалост није уклопљен у општу слику епохе у којој се одигравала 
његова владавина, а њу је пратио распад Каролиншког царства 
усред петодеценијске инвазије Мађара из Паноније и Подунавља 
која је у великој мери променила геополитичку позицију 
тадашње Европе и света. Наиме, када су се Мађари крајем 9. 
века под Арпадом доселили на подручје Паноније, претежно 
насељене словенским становништвом, они су представљали 
релативно малу етничку групу, ратника коњаника, налик 
Хунима и Монголима, који су ратовали на коњу користећи се 
преимућствима закривљеног лука. Њихов број није превазилазио 
више од 30.000 ратника, концентрисаних у систем великих 
ратних логора између Дунава и Блатног језера. Мађари су 
готово сваке године, у просеку са одредима од десетак хиљада 
коњаника, у два крака кретали у два различита правца: први 
Дунавом, ка подручјима Чешке и Немачке, допирући чак и до 
Белгије, а другим крајем преко Подравине и Истре упадали су 
у Италију, пљачкајући италијанске градове и угрожавајући сам 
Рим, да би у својим освајањима најдаље продрли до данашње 
француске Азурне обале41. У време краља Томислава – бранича 
католичанства, Мађари су спалили Павију и попалили готово све 
хришћанске богомоље, а Немци су после нестанка Каролинга 
почели да бирају владаре из својих редова - Конрада, Хајнриха 
Птичара и Ота Великог, чији је изричит задатак био да спреме 
одбрану земље од мађарских упада. У то време почиње и 
организовање читавог система утврђених градова у Немачкој, 
нарочито у Баварској, да би мађарски походи били заустављени 
тек у бици на Леху код Аусбурга, 10. августа 955. године, од 
стране ритера Ота Великог42. 

Свакако да би постојање моћне хрватске државе у време 
Томислава било за тадашњу Европу и Запад изузетно пожељно, 

41 Jacques Le Goff, Srednjevekovna civilizacija Zapadne Evrope, Beograd 1974, 75. 
42 Vojna enciklopedija 5, Beograd 1973, 34.
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јер би она самим својим постојањем спречавала мађарски 
поход у Италију и штитила Рим и Папску државу, међутим, у 
западним изворима о томе нема помена. Од краља Томислава 
није сачувана ни круна ни гроб, као што се ни о средишту његове 
државе јако мало зна. Могуће да је постојао владар таквог 
имена, али је очигледно владао на далеко мањој територији 
него што му се историјски приписује. Његова загонетност 
историјски се највише може упоредити са краљем Артуром у 
Британији, легендарном личношћу око које се формирао касније 
британски национални мит, а сама Томислављева краљевска 
круна из Рима такође је сумњиве вредности јер папа Гргур VII 
тек 1075. године, Звонимиру дарује краљевски палиј, у исто 
време када је даровао круну и дукљанском владару Михаилу 
Војисављевићу43. Седамдесет и пет година раније круну из 
Рима добио је мађарски владар Иштван, који се покатоличио и 
чије крунске земље су одржале континуитет до данашњег дана. 
Стога је сасвим лако закључити због чега је легенда о хрватским 
краљевима била политички потребна, како би се преко овог 
историјског конструкта доказала хрватска феудална права у 
односу на Мађаре, чији је долазак, формирање државе, као и 
покрштавање историјски верификовано, за разлику од Хрвата 
који о томе никакав спомен немају. Када подручје Хрватске 
коначно пада под Угарску власт 1102. године, после Првог 
крсташког рата, тада су хрватски великаши признали Угарску 
власт, своју државност потврдили још једним несачуваним 
документом pacta convenom, чији је изворник такође, Тома 
Архиђакон из 14. века. Каснији историчари попут Милана 
Шуфлаја и Ферда Шишића, оспоравали су веродостојност 
Томиног преписа. После 1102. године, Клаићева Повијест 
Хрвата усклађена је са мађарском историјом, која је знатно 
документованија и веродостојнија, и стога јој се може веровати. 

43 Антоније П. Фарчић оспорава тврдње историчара о круни Михаила Војисављевића дарованој 
из Рима, јер као једини извор постоји писмо папе Гргура VII , од 9. јануара 1078, у коме се не 
садржи ни један податак по коме је годину дана раније послао владарске инсигније Михаилу 
Војисављевићу. Писмо се односи на спор између сплитског и дубровачког архиепископа и 
у њему се не може тачно одредити предмет спора. Све претпоставке каснијих историчара 
настају из фалсификоване буле папе Александра II, из 1067. године, која је произвела погрешну 
историјску интерпретацију тога времена; Антоније П. Фарчић, О постанку краљевске власти 
код приморских Срба, Историјски записи, година XVIII, Kњ. XXII, св. 8, 405- 428. 
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Клаићеву историју у великој мери је унапредио Фердо 
Шишић, најбољи хрватски историчар у 20. веку, који се са више 
смисла за историјске изворе и са више критичког истраживања 
бавио најранијом хрватском историјом, без великих политичких 
тенденција. Шишићева „Повјест Хрвата“ представља плод 
великог научноистраживачког рада. Шишић правилно користи 
изворе и документа и усклађује их са општим историјским 
токовима, наводећи тачне датуме великих мађарских похода у 
Италију (919, 920, 921, 922, 926).44 Шишић се много не задржава 
на краљу Томиславу, чија је држава била знатно мања него 
што се првобитно замишљало, и која се очигледно простирала 
у кршевитим пределима Далмације, са Салоном као својим 
седиштем и острвима Брачом, Хваром и Корчулом, где се 
концентрисао због романског и словенског становништва. 
Томислав је око 923. године, од стране Ромејског цара добио 
титулу проконзула, а исте године су ове области према наводним 
изворницима потпале под папску власт, док су се на обалама 
Неретве или Паганије још увек налазило некрштено словенско 
становништво које се бавило углавном гусарењем. Шишић 
одбацује сабор у Дувну, и лако прелази преко ових политичких 
епизода, свестан стварног времена у коме су се ови догађаји 
одвијали, а самом времену првобитних хрватских владара даје 
сасвим реалан, локални значај. Такође, Шишић одбацује постојање 
pacta convente45. Главни циљ Шишићевог рада у геополитичком 
смислу била је Босна и покушај да се средњевековна историја 
ове државе, колико је то могуће веже за хрватску, тј. угарску 
историју, како би се утврдила идентитетска сродност. 

Међутим, за геополитичко деловање у историографији 
рад критичке историографије нема толико велики значај колико 
рад псеудо-историографије, тенденциозних политизованих 
наратива, с јасном намером да унапред докажу одређену 
геополитичку тезу. Такав псеудо-научни памфлет који ће играти 
велику улогу у хрватском историјском наративу била је књига 
Ива Пилара, Јужнославенско питање.46 Написана 1915. године,  

44 Ferdo Šišić, Povijest Hrvata, Split 2004, 129. 
45 Šišić, 155. 
46 Ivo Pilar, Južnoslavensko pitanje, Zagreb 1943.
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у јеку Великог рата, која је имала за циљ да потврди ратне 
циљеве Аустроугарске и уклопи хрватски национални интерес у 
концепт Mitteleurope Фридриха Наумана. Пилар је на најгрубљи 
начин у својој књизи извршио покушај да Старчевићевим 
идејама да научну верификацију, што га је отерало у расизам и 
шарлатанство. Књига је подељена на девет поглавља, у којима 
се бави како хрватском историјом и геополитичким положајем 
Хрвата, исто тако и Србима. Аутор је очигледно писао у духу 
прохабзбуршке политике, покушавајући да докаже да велики 
геополитички значај Хрвата за опстанак Аустроугарске царевине. 
Хрвати, иако су Словени и говоре словенским језиком, они у 
расном смислу представљају мешавину са Келтима, Готима, 
Илирима, Аварима, Римљанима – дакле господарским расама, 
и готово да немају никакву велику везу са Србима, који иако 
сличним језиком говоре представљају другу расну мешавину 
– балканско-румунских народа. Ову тезу ће касније усвојити 
и Доминик Мандић, који је тврдио да су Срби заправо црнци, 
потомци римских војника који су дошли на Балканско полуострво 
из Африке, како би бранили лимес на Дунаву, ту су се сродили 
са домородачким становништвом и досељеним Словенима, 
тако да су код Срба развили ропску природу47. Ова хипотеза 
сасвим у духу Гобиноове идеологије, прихваћене од стране 
нациста и расиста 20. века имала би некакав смисао да је тзв. 
хрватска господарска раса успела барем за један миленијум 
да створи своју независну државу. За разлику од њих, Срби-
рајетинског менталитета успевали су да створе своје државе 
у којима ће управљати њихови домаћи владари. Пилару, и 
Старчевићевцима, нарочито смета постојање Српске православне 
цркве као националне институције српског народа. Пилар 
управо с аустријског стајалишта оптужује Српску православну 
цркву за наводни империјализам. У овој расправи понавља 
раније већ постојеће ставове о Далмацији као колевки хрватске 
државе и изворишту хрватске цивилизације, о Хрватима као 
државотворном народу, да су били први словенски народ који 
је примио хришћанство, да су хрватски владари у савезу са 
Римом имали већу народну самосталност као и своју народну 

47 Dominik Mandić, Hrvati i Srbi dva stara različita naroda, Zagreb 1990, str. 59. 
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цркву. Затим Пилар пише о краљу Томиславу, хрватском Артуру, 
некритички се осврћући на Порфирогенита, о снази велике и 
моћи тадашње хрватске државе, као и о њеној пропасти после 
смрти Звонимира код Книна. Наравно, ту је и легенда о pacta 
coventi, као и објашњење да су Хрвати приступили Угарској 
не зато што су били слабији него из разлога што су желели 
очувати свој народни језик. 

Пиларева расправа написана на немачком језику, са 
ког је преведена и објављена у време НДХ, 1943. године, 
имала је за циљ да у условима Великог рата, аустроугарској 
јавности представи, на „научним“ основама питање Далмације 
као најважније геополитичко питање, не само за опстанак 
Хрватске него и Аустрије. Расправа је очигледно настала 
због Лондонског уговора из априла 1915. године, због којег 
је Краљевина Италија и ушла у рат на страни Антанте уз 
обећање да ће јој на крају рата припасти Далмација. Хрватско 
државно право, на коме хрватски политичари и интелектуалци 
инсистирају више од шездесет година доведено је у питање 
и стога они почињу да се ослањају, како на Србију, преко 
Југословенског одбора, тако и на Аустроугарску, која настоји 
да се реформише и федерализује. У том смислу, Пиларев рад 
имао је за циљ стварање Хрватске државе у њеним „повјесним 
границама“ заједно са Далмацијом и Босном, и великим 
цивилизацијским ослонцем на Ватикан, који је у Великом рату 
више симпатисао Централне силе него земље Антанте, и чију је 
дипломатију, такође Лондонским уговором, италијанска влада, 
искључила из било какве могућности учествовања у мировним 
преговорима, на чему је Ватикан посебно инсистирао48. Пилар 
је даље тврдио да су различити геополитички интереси, 
довели до цепања хрватског државноправног територија, и 
до стварања Војне Крајине, која је била насељена Србима, 
Власима и Рацима. Њено издвајање из оквира хрватске државе 
и давање посебног статуса становништву довело је до великог 
преласка Хрвата на православље. Ову историјски неодрживу 
тезу касније ће у свом докторату у Риму бранити и Пиларев 
истомишљеник Крунослав Драгановић, и она ће послужити као  

48 Драгољуб Живојиновић, Ватикан и Први светски рат 1914-1918, Београд 1996, 258. 
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оправдање за прозелитску политику Римокатоличке цркве у 
време Другог светског рата49. 

После излагања кратке историје Хрвата, углавном 
сажето преписанe од Клаића са очигледним политичким 
тенденциозностима, прешао је на питање историје Срба, које 
је приказао као освајаче и асимилаторе Балкана, али и као 
културно слабије и неорганизованије од тадашњих Хрвата, 
који су доминирали на Приморју, на подручју данашње Црне 
Горе – Црвене Хрватске50. 

Срби су се у време Немањића успели осамосталити, уз пуку 
историјску срећу и учврстити своју власт, решити верско питање 
и настојати проширити православље на чисто хрватске, католичке 
земље, као освајачи и империјалисти. Из ове конструкције касније 
ће проистећи чувени мит о великосрпском хегемонизму упереном 
безмало против свих југословенских и балканских народа. 

Међутим, када говори о Немањићима и Светом Сави 
као оснивачу српске државе и цркве, Пилареве констатације 
су изузетно тачне: он каже, Св. Сава је створио и организирао 
србско- гркоизточну Цркву, а створио ју је тако да је увиек 
морала стајати у служби србског народа и србске државе51. 
Речју, Свети Сава је основао српску цркву као националну и 
државну организацију, чиме би се за њега могло рећи да је био 
први европски националиста, и то неколико стотина година 
пре него што је појам нације и национализма почео да живи у 
Европи и свету, чиме се у личности овог монаха, прворазредног 
државника и дипломате, организатора црквеног и народног  

49 Krunoslav Stijepan Draganović, Masovni prijelazi katolika na pravoslavlje hrvatskog govornog 
područja u vrijeme Turaka, Biskupski ordinarijat, Mostar 1991.
50 Савић Марковић Штедимлија (Пипери, 12. јануара 1906 – Загреб 25. јануара 1971), новинар, 
публициста, идеолог хрватске Црне Горе, писац Црвене Хрватске, 1937. и миљеник Мирослава 
Крлеже. У току рата налазио се у Загребу где је организовао Црногорски национални комитет, 
и Уред Црногораца на чијем се челу налазио. Заједно са Секулом Дрљевићем радио је на 
идеолошком расрбљавању Црне Горе и Црногораца и стварању нове антисрпске црногорске 
нације. Крајем рата бива ухапшен од припадника Црвене армије у Салзбургу и одведен у 
совјетске гулаге, где проводи десет година затвора, да би 1955. био изручен Југославији, која 
га осуђује на вишегодишњу робију. Године 1959. бива помилован и пуштен на слободу. Са 
супругом сели се у Загреб, где до своје смрти ради код Мирослава Крлеже у Лексикографском 
заводу: Драшковић, Пастир посрнулог стада, 
51 Pilar, 54. 
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живота зачела идеја која ће постати политички доминантна тек 
стотинама година касније. Међутим, већ у следећим пасусима 
Пилар изводи закључак о културној нискоћи српског народа 
којем ни властита држава ни црква нису могли помоћи. Србима 
се нарочито замерао недостатак градова и градске културе, 
чиме су потпуно непогодни за било какав облик живота човека 
на Западу, стога су Срби јако брзо поклекли пред Турцима, 
са њима се удружили и водили опортуну политику против 
Запада, под заштитом њихове народне цркве. У каснијем делу 
текста Пилар настоји да објасни историју Босне као хрватске 
покрајине, где посебан значај даје богумилском покрету из којег 
су у време Отоманске власти масовно прешли на ислам, док је 
српски елемент у Динарским крајевима искључиво романског, 
влашког порекла52.

И поред велике политичке тенденциозности Пилару се 
не може спочитати велики труд да би доказао своје историјске 
теорије. Оне су остале до данашњег дана темељ хрватске 
националне политике, којој су једини непријатељи били и 
остали Срби. Према Пилару: Језгра данашњег јужнославенског 
проблема састоји се у томе, што Србство жели савладати 
Бугаре и Хрвате, постати првом силом на Балкану, те затим 
уништити и абсорбовати Хрвате и Бугаре и тако освојити 
и посрбити читав славенски Балкан.53 

Пилар је у даљем излагању, развијајући тезу о погубној 
улози српске православне цркве по суседне словенске народе, 
јасно дефинисао главне непријатеље хрватског народа – Србе, 
али и Светосавље, политичку идеологију српске православне 
цркве, основу српског националног идентитета, са којима 
би се у будућности требало позабавити. Наравно, поред већ 
добро познатих теза, о великосрпској хегемонији, Пилар својој 
расправи даје изразит геополитички карактер. Он каже да је 
радећи на овој књизи имао на уму величанствену обрамбену 
акцију, сустав држава од Балтичког мора до Јадрана, који ће 
бити бедем против надирућег експанзивног Изтока. Поред 
пољске државе, поред додуше православне, али политички  

52 Pilar, 111. 
53 Pilar, 160. 
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протубизантске Бугарске – с временом можда и поред Украјине  
замишљам си на југозападу још једну католичко-муслиманску 
Хрватску, која је природно, тисућу година старом предајом 
учвршћено и непогрешиво оруђе обране, тим вриједније што 
оно не би дјеловало у правцу југоизтога него југозапада.54

Пилар је на неки начин књигом Јужнославенско питање, 
дао велики идејни допринос идеологији велико-хрватства, 
али и њеном утемељењу у Науманов аустријски и каснији 
немачки геополитички концепт. Из ове последње Пилареве 
констатације, јасно се види колико се Лењинова политика 
разбијања Царске Русије и формирање Украјине уклапала у 
исти геополитички курс у чије име је писао Иво Пилар. Стога 
је сасвим разумљив став Коминтерне о разбијању Југославије, 
као што је разумљиво приклањање Хрвата овом геополитичком 
концепту који су до крајњих граница касније развијали Тито 
и Крлежа, Тито на пољу практичне политике, а Мирослав 
Крлежа кроз рад Лексикографског завода. Пилареве идеје, 
у великој мери прихвата Римокатоличка црква у Хрватској, 
преко Крунослава Драгановића, а рад на њиховој дубљој 
реализацији у Црној Гори, или Црвеној Хрватској развијао је 
новинар и књижевник Савић Марковић Штедимлија, настојећи 
на све начине да Црну Гору одвоји од српске суштине.55  

54 Pilar, 414.
55 Крунослав Драгановић докторирао је 1937. године на папском Универзитету Грегоријана 
у Риму, са тезом Масовни пријелази католика на православље хрватског говорног подручја у 
вријеме владавине Турака, где је посебну пажњу посветио Црној Гори као католичкој земљи. 
Драгановић је у хрватским круговима важио за великог и значајног научника, а његове 
научне експертизе постале су званична политичка догма у Независној Држави Хрватској. 
На Драгановићеву историјску науку, у великој мери се ослања и Алојзије Степинац, док 
изасланик НДХ у Ватикану др Никола Рушиновић, у разговору о верским прелазима са 
кардиналом Еугеном Тисераном, перфектом Конгрегације за источне цркве, просто не може 
да верује да кардинал Тисеран није чуо нити читао „монументално“ дело др Драгановића о 
масовном прелазу католика на православље, у ком је на доста вешт, језуитски начин коришћен 
метод инверзије историјских чињеница у циљу доношења тенденциозног закључка са јасним 
политичким циљем. Исте године када је Драгановић докторирао, у јеку Конкордатске кризе 
и максималног заоштравања односа југословенске државе како са православном тако и са 
католичком црквом из штампе излази брошура Савића Марковића Штедимлије Црвена 
Хрватска, која је подупирала Драгановићеву тезу. Хрватски националисти, још 1927. године, 
у Црној Гори и Црногорцима видели су идеалне савезнике за рушење српства. Због чега ни 
сама масовна бољшевизација Црне Горе, као и масовна атеизација и десрбизација, овог језгра 
српског национализма, праћена страховитим левим терором није нимало случајна. Улазак Црне 
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Тако је физички геноцид над Србима, спроведен током Првог 
и Другог светског рата, пратио и извесни културоцид, да би се 
крајем 20. века завршио великим егзодусом српског народа са 
подручја Републике Хрватске, извршене у време владавине др 
Фрање Туђмана, изузетно интересантне личности и једног од 
реализатора хрватске националне политике у 20. веку. 

Живот и рад Фрање Туђмана изузетно су занимљиви, 
нарочито с позиција геополитичких концепција које је 
заступао и које је успешно спровео56. Туђман, не само као 
практични политичар, него и као војник и историчар, почео 
је рано размишљати на геополитички начин. У есеју Njemačka 
i Europa из 1962. године, Туђман у Аденауровој стратегији 
обнове Бундесвера уз помоћ НАТО-а јасно увиђаjући нужност 
немачког уједињења, као и решења немачког питања уз обавезан 
реваншизам и ревизионизам, у коме Хрватска види шансу за 
обнову сопствене државе на повјесном територију, уз рат који 
би решио српско питање у Хрватској, баш онако како су то 
желели Пилар, Павелић и бројни други хрватски политичари 
и интелектуалци.57

Туђману је на том путу сметала геноцидна хипотека НДХ, 
и стога се он у каснијим чланцима грчевито бори за ревизију 
историје, тврдећи да је Хрвата у Другом светском рату више 

Горе у НАТО пакт, и политика Мила Ђукановића, најбољи су пример вештог стратеголошког 
рада језуита на расрбљавању Црне Горе; Krunoslav Stijepan Draganović, Masovni prijelazi 
katolika na pravoslavlje hrvatskog govornog područja u vrijeme Turaka, Biskupski ordinarijat, 
Mostar 1991; Bogdan Krizman, Pavelić i ustaše, Globus, Zagreb 1981; Растислав Петровић, 
Црногорске усташе, Подгорица 2019; Драгољуб Живојиновић, Ватикан, Католичка црква 
и југословенска власт, 1941 – 1958, Просвета/ Терсит, Београд 1994, стр. 11-12; Mark Arons, 
Džon Loftus, Pacovski kanali, Apis, Banja Luka 2012, str. 115-138; Savić Marković Štedimlija, 
Crvena Hrvatska, politička biblioteka Zagreb, 1937; Savić Marković Štedimlija, Crna Gora u 
Jugoslaviji, politička biblioteka Zagreb, 1936.
56 Фрањо Туђман (Велико Трговишће 14. мај 1922 – Загреб 10. децембар 1999), први 
председник Републике Хрватске, генерал ЈНА и историчар. Изузетно политички амбициозна 
личност, каријериста и интелектуалац. Аутор преко двадесет књига из области војне науке, 
историографије и практичне политике. Човек који је успео да створи оно о чему су многи 
његови претходници сањали – независну и међународно признату хрватску државу без 
Срба, које је успео већином протерати у операцији „Олуја“ 1995. године. У политичком раду 
Фрање Туђмана огледа се сто педесет година хрватске политичке историје, због тога је његов 
рад, од изузетног значаја за разумевање модерне хрватске историје и њених геополитичких  
тежњи. 
57 Franjo Tuđman, Njemačka i Europa, Povjesna sudba naroda, Zagreb 1996, 99 -103. 
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страдало него Срба, па чак и да су се Хрвати преко Јосипа 
Броза Тита показали као део антифашистичке коалиције58. 

Туђман, цени напоре Јосипа Броза Тита који је испао далеко 
већи Хрват него што су бројни Срби били способни да схвате, он је 
као комунистички револуционар, буквално распарчао Југославију 
по републичким границама, а Хрватској је доделио Далмацију 
са Истром и Кварнером, тако је парадоксално, народ који се 
два пута у 20. веку налазио, такорећи на губитничкој страни из 
ратова излазио знатно јачи и национално консолидованији, да 
би на крају тек са АВНОЈ-ем коначно потврдио државност која 
му је безмало хиљаду година недостајала. Туђман, као уосталом 
и бројни други хрватски комунисти рано уочава конфедерални 
карактер Титове Југославије, која је била само мост да у периоду 
Хладног рата дође до институционалне консолидације нових 
југословенских нација59.

Хрватској националној политици управо одговара 
дестаљинизација СССР-а под Никитом Хрушчовим, која 
је истовремено значила обнову лењинистичких концепција 
деградације руског империјализма који се фантастично обновио 
под Стаљином. Он се залаже за све оне прописе које ће касније 
Тито спровести, попут социјалистичког самоуправљања, 
привредне реформе, давање све већих прерогатива републикама, 
све до уставних промена 1974. године које на тај начин решавају 
национално питање. Границе републичке, у ствари су границе 
будућих националних држава, где једини проблем представља 
Босна, која не може поред развијеног хрватског и српског 
национализма да постане национална држава. 

Туђман се бави сепаратистичким покретима у Европи и 
свету, правдајући њихове терористичке активности, притом 
тврдећи да противници хрватске државе нису сви Срби, него 
само они који живе у Хрватској60. Он годинама чека расплет 

58 Franjo Tuđman, Pretpostavke za ozbiljne povjesne razboritosti , Povjesna sudba naroda, Zagreb 
1996, 418 -423. 
59 Tuđman, Federalističko rješavanje nacionalnog pitanja u socijalističkom poretku, Povjesna 
sudba naroda, Zagreb 1996, 297- 331. 
60 Tuđman, U čemu je zagonetka „riješenog“ a akutnog nacionalnog pitanja u SFRJ i prijepornost 
njezina međunarodnog položaja, Povjesna sudba naroda, Zagreb 1996, 333-380. 
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ситуације на међународној сцени, уједињење Немачке, добро 
испланиран распад СССР-а, као и Југославије, уз решавање 
хрватског националног питања на исти начин како се решава и 
Украјинско национално питање, истискивањем Русије из Европе, 
и потискивањем Срба на геополитички инфериорну заједницу. 
У таквом геополитичком концепту Фрању Туђману није било 
тешко да пронађе моћне савезнике – у Немачкој, НАТО-пакту 
и САД-у, и нарочито Ватикану, који је под папом Војтилом у 
великој мери успео да подстакне талас обојене револуције у 
Пољској и да проузрокује почетак слома Источног лагера61. 

Добро припремљеном кампањом, уз озбиљан историјски 
ревизионизам, као и потпуну српску идеолошку и геополитичку 
разоружаност, Хрватска под Туђманом је успела да политички 
добије рат против Срба, који су постали колатерална штета 
светске геополитичке ситуације, прво спашавања НАТО-пакта, 
а онда и његовог ширења на Исток.

У том смислу, Срби су по већ добро спремној рецептури 
требало да постану светски негативци, а њихови аргументи 
очувања Југославије и југословенства, парадоксално су се 
поклопили са покушајем очувања комунизма. Готово иста 
реторика коју је против Срба изговарао Конрад фон Хецендорф 
сада се могла чути из Вашингтона и то од државног секретара 
Медлин Олбрајт. 

Разбијањем Југославије у ствари пратило је разбијање 
СССР-а и геополитичко заокруживање Русије, уз проширење 
НАТО-а на Јадран и Подунавље. 

Та геополитичка концепција била је срачуната још у време 
Јалте, Титовог обрачуна са Стаљином 1948, прикључивање 
Југославије одбрамбеном пакту са Грчком и Турском, као и 
Титовом учествовању у деколонизацији света путем покрета 
несврстаних62. У том контексту права народа на самоопредељење, 
стварање нових инстант нација, и базирање националног 
неоромантизма, постало је део велике шаховске табле на којој 
се велики народи играју са судбинама милиона људи. 

61 Tuđman, Aktualnost nacionalnih pitanja u Europi, Povjesna sudba naroda, Zagreb 1996, 383 -414.
62 Степић, 284.
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Срби су скупо платили интегрално југословенство и 
илузије Јована Скерлића, Владимира Ћоровића, Станоја 
Станојевића и других српских интелектуалца, који су, наивно 
верујући у позитивистичке и прогресивистичке идеје, потценили 
стварни значај социјалног и историјског инжењеринга који се 
одвијао на подручју Аустроугарске, као и прави геостратешки 
и геополитички значај појединих идеологија попут марксизма – 
изразито антисловенског, антибалканског и антируског карактера. 
Ту геополитичку непромишљеност Срби су платили у Првом, 
Другом светском рату, у послератном добу, и нарочито током 
распада Југославије, где су поучени претходним искуствима, 
ипак колико-толико успели да се консолидују, дају снажан 
отпор геополитичком налету Запада на Исток, створе Републику 
Српску са средиштем у Бања Луци, и претрпе злочиначко 
НАТО бомбардовање, уз грубо отимање Косова и покушаја 
да се преко Хашког трибунала исфалсификује историја у 
духу најгрубље Аустроугарске пропаганде, делујући попут 
православног крајишта и купујући време геополитичким 
снагама Русије и Кине да се реорганизују и припреме за нову 
мултиполарну стварност, која по свему судећи неће проћи без 
хантингтоновског сукоба цивилизација. 

Боян Драшкович

ХОРВАТСКАЯ ИСТОРИЯ В СВЕТЕ 
ГЕОПОЛИТИКИ

Резюме

В хорватской истории, или, точнее, в хорватском 
историческом нарративе, коллективное 
осознание прошлого, которое формирует 
политическую идентичность хорватов, хорватских 
интеллектуалов: историков, политологов, 
политических мыслителей и политиков-практиков, 
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характеризуется сильным желанием представить 
историю. хорватского народа как составной части 
западноевропейской цивилизации, которая на 
протяжении своего бурного прошлого находилась 
в жестком контакте с восточным Востоком. 
Ключевые слова: геополитика, хорватская история, 
фальсификация истории
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WHO OWNS SS. CYRIL  
AND METHODIUS AND THE 

SLAVIC HERITAGE?
History as a geopolitical tool for 

the resolution of the Macedonian 
question in the 21st century Balkans

Summary 

The paper addresses the issue of how the Saints 
Constantine/Cyril and Methodius are projected 
in the geopolitical context of the 21st century 
Balkans and used as a tool for resolution of the 
“Macedonian question”. The genesis dates back 
to 19th century, when the growing competition for 
Ottoman Macedonia raised the political concern 
for nationalization of the famous persons from 
the rediscovered Middle Ages, which involved Ss. 
Cyril and Methodius and their Pan-Slavic work. 
Our analysis will focus on the continuity of this 
historical controversy that surrounds the relations 
between the Republic of Macedonia and Bulgaria, 
following the singing of the Treaty of friendship, 
good-neighbourliness and cooperation in 2017. The 
politization goes to such an extreme to involve the 
redefinition of the historical context of the origin 
of Glagolitic and Cyrillic alphabet and the Slavic  
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literacy. As a result, the Thessalonica brothers 
are brought into the wider nationalistic agenda 
and projected into a modern geopolitical map for 
resolution of the Macedonian question.
Keywords: Cyril and Methodius, geopolitics, 
Macedonia, Bulgaria, nationalist agenda, Macedonian 
questioning, history

The Saints Constantine/Cyril and Methodius are swell-known 
personalities in the Balkan and European history, whose work on 
the creation of the Slavic alphabet and literature provided them 
with the epithet “Apostles of the Slavs”. However, their pan-Slavic 
accomplishments are the subject of appropriation ever since the 
Middle Ages. The authors of the Life of Ss. Cyril and of the Life 
of St. Methodius clearly reflected the Slavic perspective, using the 
terms Slavs, Slavic language, our language to describe the work 
of their teachers.1 This shows that the disciples of Ss. Cyril and 
Methodius were not concerned with ethnicization of their activity 
and defined it within the pan-Slavic concept.2 Indicatively, the 
contemporary Byzantine authors were completely silent about Cyril 
and Methodius, ignoring their missions despite initially being part 
of the official policy of the Byzantine’s court. The first Byzantine 
accounts are of much later date, coming from the Life of St. Clement 
of Ohrid written by Ohrid Archbishop Theophylactos in late 11th 
and early 12th century. However, Theophylactos’ interpretations 
were filtered through completely different ideological conception 
and Byzantine terminology that was constructed by Byzantine 
emperor Basil II in 1018, as part of the general rearrangement of the 
ecclesiastical and administrative borders following the elimination  

1 Marvin Kantor, Medieval Slavic Lives of Saints and Princes (Ann Arbor, Mich. : University 
of Michigan, Dept. of Slavic Languages and Literatures, 1983).
2 Митко Б. Панов, “Кирилометодиевските традиции во идеолошката програма на Византија“, 
in Зборник на трудови „Погледи за македонскиот јазик“ (Скопје: Институт за македонски 
јазик „Крсте Мисирков“, МАНУ, Совет за македонски јазик, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“, 2020), 547-558.
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of the Samuel’s State.3 As a result, the new administrative and 
ecclesiastical term “Bulgaria” became Byzantine label for the Slavs, 
which did not define their ethnicity, but had the meaning that they 
were the subjects of the Empire within its administrative borders.4 
Hence, the administrative-ecclesiastical terminology meant that its 
inhabitants belonged to Byzantium. The terminology was, however, 
conveniently exploited by the leaders of the Second Bulgarian Empire 
for invention of the traditions deriving from the Byzantine territory. 
The Roman Papacy responded by legitimizing the invented claim 
of the leaders of the Second Bulgarian Empire, to justify its equally 
invented involvement in the coronation of the former medieval 
tsars. By this fabrication, the Papacy intended to demonstrate its 
own political and ecclesiastical continual influence in the Balkans 
and its predominance over Byzantium.5 The pretensions to the 
Byzantine territory which fell within the scope of the jurisdiction 
of the Ohrid Archbishopric, paved the way for conflicted claims 
to the political and ecclesiastical traditions. It inevitably involved 
the Saints Cyril and Methodius and their disciples, since they were 
connected with the aspired territory in question.

The cult of St. Clement and of St. Naum and St. Cyril and 
St. Methodius continued to be maintained in Macedonia within the 
Ohrid Archbishopric during the Ottoman rule (abolished in 1767), 
which is attested by the oldest visual expressions of the Saints, which 
include the hagiography from the end of 17th century.6 Towards 
the end the 17th century the cult of St. Cyril and Methodius was  

3 Mitko B. Panov, The Blinded State. Historiographic Debates about Samuel Cometopoulos 
and His State (10th-11th Century) (Leiden/Boston, Brill, 2019). 
4 Mitko B. Panov, “The Slavs and the conceptual Roman borderland in Macedonia,” In 
Continuation or change? Borders and Frontiers in Late Antiquity and Medieval Europe as the main 
title and Landscape of Power Network, Military Organisation and Commerce, ed. Lukasz Rozycki, 
Piotr Pranke (London/New York: Routledge, 2022) – in print. 
5 Mitko B. Panov, “Who crowned tsar Samuel? Appropriating the Byzantine ideology in the 13th 
century Balkans,” in Proceedings of the IX International Symposium on Byzantine and Medieval 
Studies “Days of Justinian I” (Skopje: Institute of National History, 2022) - in print. 
6 Цветан Грозданов, Портетите на светителите од Македонија од IX до XVIII век 
(Скопје: Републички завод аза заштита на спомениците на култура, 1983). Mitko B. Panov, The 
Blinded State, 154-161; Митко Б. Панов, “Средновековните претстави во Стематографијата нa 
Христофор Жефаровиќ: политичко-идеолошки мотиви и контексти”, in Зборник на трудови 
од научниот симпозиум „Христифор Жефарович и неговото време, Струмица, 5-6 декември, 
2019 (Струмица: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј, 2020), 47-56.
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rediscovered in Russia, followed with the renewed interest in the 
Balkans and from the 19th century across the Slavic world.7 In the 
political environment of the second half of the 19th century Ss. 
Cyril and Methodius and their disciples gained dominant position 
within the Pan-Slavic idea. As a result, the place of origin of the 
Glagolitic and the Cyrillic alphabet became one of the key arguments 
for establishing the conceived direct connection with the traditions 
and heritage of Ss. Cyril and Methodius.8 This was exploited in 
the contemporary political projects, reflecting the conflicting 
claims between the orthodox and catholic Slavs. Macedonia as the 
place of origin of Ss. Cyril and Methodius whose traditions were 
maintained and continued by St. Clement and St. Naum and by the 
Ohrid Archbishopric, were brought within the Russian geopolitical 
project of Greater Bulgaria. This posited the historiographical 
controversy related to the “Macedonian question” which persists 
in the present times.

Our analysis will focus on the “common history” that 
define political relations between the Republic of Macedonia and 
Bulgaria, following the singing of the Treaty of friendship, good-
neighbourliness and cooperation in 2017. In this regard we will 
address the tendency of using/abusing the historical narrative that 
involves the work of St. Cyril and Methodius and their disciples and 
the origin of the Glagolitic and Cyrillic script and Slavic literacy, 
reflecting the geopolitics of the 21st century Balkans.

The Treaty between Republic of Macedonia and Bulgaria on the 
insistence of Sofia articulates the issue of history, whose importance 
is clearly highlighted in the introduction of the document, noting that 
“common history links our two countries and their peoples”. The 
Joint Multi-Disciplinary Committee on Historical and Educational 
Issues, established with the Treaty, was supposed to work on 
“objective, and based on authentic and evidence-based historical  

7 Maddalena Betti, The Making of Christian Moravia (858–882). Papal Power and Political 
Reality (Leiden/Boston: Brill, 2013).
8 Митко Б. Панов, “Создавањето на глаголицата во претставата на руските и балканските 
историографи (1850-1865), in Proceedings of the 4th International Symposium “Days of Justinian 
I”, ed. Mitko B. Panov (Skopje: Euro-Balkan University, 2016), 99-109; Florin Curta, Eastern 
Europe in the Middle Ages (500–1300) (Leiden/Boston: Brill, 2021, 180-198; Roumen Daskalov, 
Master Narratives of the Middle Ages in Bulgaria (Leiden/Boston: Brill, 2021).
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sources, scientific interpretation of historical events”. Government’s 
decision for state-level organization of “joint commemorations of 
common historical events and personalities, aimed at strengthening 
good-neighborly relations” is also provisioned with the Treaty.9 
Although without defined mandate from the Treaty, the Committee 
undertook the task to select personalities from the “common 
history” and to determine the textual formulations and historical 
characterizations as a justification for the further political decision 
of joint commemoration. The taken responsibility, without the 
mandate from the Treaty, resulted in Committee’s agreement on 
the “common” Middle Ages, that justified the political decision 
for joint commemoration of Ss. Cyril and Methodius, Ss. Clement 
and Naum of Ohrid, Tsar Samuel as part of the “common 
history”. Although the Committee textual formulations were not 
revealed, the decision мет with great triumphalism in Bulgaria.10 
The Governments of both countries declared the Committee’s 
formulations as a “historical truth”, with Macedonian Government 
emphasizing that it should be “clearly marked” on all the official joint  
commemorations.11

The involvement of politics in defining the “common history”, 
however, showed that the dogmatized historical “truth” on the 
“common” Middle Ages, actually meant its “Bulgarization”, 
encompassing not only Ss. Cyril and Methodius, Ss. Clement 
and Naum of Ohrid and Tsar Samuel, but the whole history  

9 Government of R.N. Macedonia, Treaty of Friendship, Good-neighborliness and Cooperation 
between Republic of Macedonia and Republic of Bulgaria, https://vlada.mk/sites/default/files/
dogovori/Dogovor_Za_Prijatelstvo_Dobrososedstvo_Sorabotka_Megju_Republika_Makedonija_I_
Republika_Bugarija.pdf/, accessed 9 January 2020.
10 Ангел Димитров, “Ще признае ли Скопие, че Самуил е български цар?” ТВ Нова, https://
nova.bg/news/view/2019/02/22/241463/ще-признае-ли-скопие-че-самуил-е-български-цар, 
accessed 15.02.2020; Иван Илчев, “Ще се договорят ли България и Македония за общата 
си история?” TВ Европа, https://www.tvevropa.com/2019/02/shte-se-dogovoryat-li-balgariya-i-
makedoniya-za-obshtata-si-istoriya, аccessed 27.01.2020; Наум Кайчев, “С колегите от Северна 
Македония успяхме да намерим общ език и постигнахме съгласие по темите за Средновековна 
история,” https://www.btv.bg/shows/lice-v-lice/videos/doc-kajchev-s-kolegite-ot-severna-makedonija-
uspjahme-da-namerim-obsht-ezik-i-postignahme-saglasie-po-temite-za-srednovekovna-istorija.
html, accessed 31.07.2020.
11 Government of R.N. Macedonia, “Усвоена информација за првиот состанок на меѓувладината 
комисија меѓу Северна Македонија и Бугарија, 09.07.2019, https://vlada.mk/node/18512/. 
Accessed 12.01. 2020.
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and the identity of the Macedonian nation. It showed that the 
Bulgarian leadership tends to enforce its political concept of the 
“common history” to resolve the “Macedonian question”. This 
means that by “nationalizing” the famous personalities from 
Macedonia, Bulgarian leadership intends to “Bulgarize” the 
Macedonians and to de-Macedonize the Macedonian nation.12 Hence, 
the initial joint celebrations of Ss. Cyril and Methodius between 
Bulgaria and Republic of Macedonia on the academic level since 
2014 (11 may), as an integral part of the Program for Scientific 
and Cultural Cooperation between the Macedonian Academy of 
Science and Arts and Bulgarian Academy of Sciences, it turned 
out not to be long lasting with the involvement of politics. With 
the signing of the Treaty in 2017, the celebration was raised on 
the political level, with state leadership of both countries jointly 
paying respect to Ss. Cyril and Methodius in Rome on May 
24th. The positive political climate led to the decision of both 
Governments for joint celebration of Ss. Cyril and Methodius and 
Ss. Clement and Naum of Ohrid (July 2019), legitimized by the 
Committee’s historical characterizations and textual definitions, 
by which they were declared as part of the “common history”  
(February 2019).

The academic celebration of Slavic brothers, however, proved 
to be short-lived. Immediately after the political decision for joint 
celebration, Sofia openly demonstrated its intention to “nationalize” 
Ss. Cyril and Methodius. In October 2019, the Bulgarian Government 
issued the “Framework position of EU Enlargement of the Republic 
of North Macedonia and Albania” which was complemented 
with the Declaration of the Bulgarian Parliament. With these 
political documents the Bulgaria’s version of national history 
within the concept of “common history”, was raised on the EU 
level as precondition for the Republic of Macedonia for starting 
the negotiations with the EU. These documents in fact openly 
contested the existence of the Macedonian nation and negated the  

12 Mitko B. Panov, Ruzhica Cacanovska, Maja Angelovska – Panova, “Macedonian Nation 
between Self-Identity and Euro-Atlantic Integration: Implications of the Agreements with Bulgaria 
and Greece”, in Researching Yugoslavia and Its Aftermath: Sources, Prejudices and Alternative 
Solutions, ed. Branislav Radeljić and Carlos González-Villa (Springer: Berlin/New York, 2021), 
223-252.
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Macedonian language, politically defined as Bulgarian dialect.13 
Thus history was used as a geo-political tool for imposition of the 
revision of the national narrative of the Republic of Macedonia, 
that directly affected the identity of the Macedonian nation and the 
historical essence of its existence.

As a response, the Assembly of the Macedonian Academy 
of Science and Arts issued on 3 December 2019 the “Charter of 
the Macedonian language” reaffirming its scientific stance of the 
“centuries-long continuity” of the Macedonian language, whose 
written development “is tied to at least two indigenous scripts - 
the Glagolitic alphabet and the Cyrillic alphabet”. The Charter 
concluded that in accordance with the dominant scientific theory, 
the “Macedonian language which was spoken on the territory of 
Macedonia inhabited by the Macedonian Slavs, especially in the 
region of Thessaloniki, was the language which, through the Cyril 
and Methodius translations of the Holy Books, was introduced by 
the Slavs to the Christian world.”14

The immediate response from the Bulgarian Academy of 
Sciences followed, where it stated that “the Bulgarian character of 
the Cyril and Methodius language” has been a scientifically proven 
fact since the 19th century and for centuries this language has been 
“known by the national name only as Bulgarian”. Furthermore, the 
Bulgarian Academy claimed that Glagolitic and Cyrillic alphabets 
within the medieval Bulgarian state “were in use throughout the 
Bulgarian-speaking territory” (encompassing Macedonia), while 
the scriptural tradition was “inextricably linked with the Bulgarian 
and is only a part of the entire Bulgarian literary tradition from the 
Middle Ages to the present day”.15 Aspiring to present its scientific 
stance on the language issue, Bulgarian Academy of Science and 
Arts worked on the publishing of a collective book titled “On the  

13 Government of Bulgaria, “Рамкова позиция относно Разширяването на ЕС и Процеса на 
стабилизиране и асоцииране: Република Северна Македония и Албания“, 09.10.2019, https://
www.gov.bg/bg/prestsentar/novini/ramkova-pozitsia, accessed 17.10.2019. 
14 “Соопштение на Собранието на МАНУ”, 3.12.2019, http://manu.edu.mk/wp-content/
uploads/2019/12/Повелба-за-македонскиот-јазик.pdf, accessed 01.02.2022.
15 “Съобщение на Ръководството на Българската академия на науките,” 11.12.2019, https://
www.bas.bg/?p=28413, accessed 31.01.2022.
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official language of the Republic of North Macedonia”. This was 
supposed to support the Bulgarian claim that “in its origin and 
structural and typological characteristics the official language of 
the Republic of North Macedonia is a southwestern written regional 
norm of the Bulgarian language”.16 The Publication clearly aspired 
to present Ss. Cyril and Methodius and their disciples as ethnic 
“Bulgarians”. To this end, the authors even constructed the notion 
that Macedonia was inhabited by the “Bulgarian Slavs” ever since 
the 7th century. With this “argument”, they aspired to demonstrate 
that Ss. Cyril and Methodius were born in pure Bulgarian ethnic 
surroundings, where the Slavic people in fact spoke Bulgarian 
language. Thus, they claim that the Slavic language and alphabet 
created by Ss. Cyril and Methodius, was “Bulgarian”, because it 
was designed for their ethic fellows – Bulgarians. Hence, their 
conclusion that the “first written Slavic language based on the 
translations of Cyril and Methodius was Old Bulgarian” and that 
it was Bulgaria that saved the legacy of Cyril and Methodius and 
spread it among all Orthodox Slavs and also on the territory of 
present day Romania”.17 Thus “Bulgarized”, the traditions of Ss. 
Cyril and Methodius and their disciples Ss. Clement and Naum 
of Ohrid, are projected onto the modern Republic of Macedonia. 

The publication was clearly designed to support the political 
stance of the Bulgarian leadership about the non-existence of the 
Macedonian nation and the Macedonia language, demonstrating 
that the people that live in Republic of Macedonia are in fact 
ethnic Bulgarians who speak the Bulgarian dialect, as were their 
“predecessors” in the Middle Ages, even before Ss. Cyril and 
Methodius created the “Bulgarian” alphabet. Hence, the aim of 
the publication was to demonstrate that the Macedonian nation 
is a fabricated construct of Tito’s Yugoslavia, when Bulgarians 
were ideologically and forcibly converted into the “invented” 
Macedonians. Thus presented historical “truth” should “correct” 
this fabrication, which would put an end to the “Macedonism” and 
to the “Macedonian question”.

16 On the official language of the Republic of North Macedonia (Sofia: Prof. Marin Drinov 
Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 2020), p. 7. 
17 On the official language of the Republic of North Macedonia, p. 14. 
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The political dimension behind the publication became clearly 
expressed in the official announcement of the Bulgarian Academy 
of Sciences in November 2020, where it openly supported the 
Government’s position in objecting the negotiating framework 
for the start of accession talks with Republic of Macedonia if 
it did not acknowledge the “common history”. In this regard, 
the Academy reaffirmed its role in taking care of „the study of 
Bulgarian lands and nature, Bulgarian life, language, literature, 
Bulgarian history“, demonstrating that it will “steadfastly defend with 
scientific means the historical trusth about the past of the historical-
geographical region of Macedonia, that include the Bulgarian 
ethnic and cultural affiliation of the majority of its inhabitants”.18 
Hence, Bulgarian Academy promoted its “official” definition of the 
“common history”, with the meaning of promoting the “Bulgarian” 
ethnic consciousness on the Macedonians. This “historical truth” 
involved the “Bulgarization” of Ss. Cyril and Methodius and the 
Slavic script and literacy, which is projected and imposed on the 
contemporary ethnical and linguistic context of the Republic 
of Macedonia. Its acceptance, thus became an “scientifically” 
founded political criterion for the EU integration of the Republic  
of Macedonia. 

Bulgarian parliament went even further in “nationalization” 
of Ss. Cyril and Methodius and their disciples. The Bulgarian 
politicians went to that extreme to change the official text and 
definition of the National Day of Ss. Cyril and Methodius on 
24th of May. Instead “Day of Bulgarian Education, Culture and 
the Slavic Script“, in December 2020 the Parliament adopted 
new formulation that May 24 will be celebrated as “Day of the 
Holy Brothers Cyril and Methodius, of the Bulgarian Alphabet, 
Education and Culture and of Slavic Literature”. With this political 
redefinition, Slavic script was replaced with the Bulgarian Alphabet, 
by which Bulgaria signified its historical exclusivity in creation 
and spread of the Slavic Cyrillic alphabet, defined as “Bulgarian”. 
Indicatively, in the initial draft-text which was adopted by the 
Parliament in the first reading, Ss. Cyril and Methodius were  

18 “Съобщение на Ръководството на БАН,” 10.11.2020, https://www.bas.bg/?p=32110, accessed 
on 15.01.2022.
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not mentioned at all. As was explained, the motive was that the 
term “Slavic script” in fact ignores the historical contribution of 
Bulgaria for the Slavic world and therefore needs to be replaced by 
the “Bulgarian alphabet”. However, this political reading actually 
meant that Bulgaria will detach itself from the traditions Ss. Cyril 
and Methodius, which was in fact suggestion from the Bulgarian 
Academy of Sciences.19 As a compromise solution, Ss. Cyril and 
Methodius were formally added in the revised text, which retained 
the key content aiming to promote the historical exclusivity of the 
Bulgarian nation in creation of the Bulgarian “Cyrillic” alphabet 
and in spread of the Slavic literacy to the Slavs across Europe  
and Russia.

This was supposed to strengthen Bulgaria’s position within the 
EU in order to force Republic of Macedonia to accept Sofia’s defined 
“common history” (already agreed within the Joint Committee as 
regards Ss. Cyril and Methodius and their disciples). Facing with the 
Bulgarian veto, the draft Council Conclusions on EU Enlargement 
in December 2020 were amended on the suggestion of Berlin, to 
include a clause stating that candidate countries should end the 
“misinterpretation of history”. However, unexpectedly for Bulgaria, 
the Czech Republic, Slovakia and Austria rejected the amendment 
and thus the conclusions, on the ground that it contains the “notion 
of falsifying history” which would be “hugely detrimental to the 
enlargement process” and could “complicate its adoption down the 
road”. In a joint statement, the Czech and Slovak foreign ministers 
further concluded that they “will not allow that the Union be the judge 
of our shared history, how we identify ourselves or the language 
we use”.20 On February 8th 2021, both ministers reaffirmed and 
clarified their motivation to defend the EU values by rejecting 
the imposed conditions to “North Macedonia” to “comply with 
request related to its national identity”. Hence, they prevented “to 
make the EU a collective judge of historical interpretations – of 
what is right, wrong, true and false in the past hundreds of years of  

19 https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-49.pdf, accessed 10.01.2022. 
20 “Joint Statement by the Ministers of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Slovak 
Republic on the Council Conclusions on Enlargement,” https://www.mzv.cz/representation_brussels/
en/news_and_media/joint_statement_by_the_ministers_of.html, accessed 20.12.2021.
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history of the Balkans”. For them “the notion of North Macedonia’s 
obligation to rectify the alleged misinterpretation of history is not 
acceptable,” since EU is not “here to determine who is right or 
wrong on issues related to history, language or identity”.21 The 
objection was understandable, since the Bulgarian imposition of its 
own nationalistic reading of history, which actually “Bulgarized” 
Ss. Cyril and Methodius and their Pan-Slavic work, undermined 
the heritage of the Catholic Slavs within the EU, being national 
holiday of Czechia and Slovakia.22 The open objection of Czechia 
and Slovakia to Bulgaria’s intention to involve EU in imposition 
of its version of national history to the Republic of Macedonia as 
a criterion for membership, demonstrated that they will not allow 
the heritage of Ss. Cyril and Methodius to be used a geo-political 
bargain tool within the EU.

Bulgaria hastened to politically redefine the historical context 
in order to demonstrate that it was solely responsible for the creation 
of the Slavic alphabet and for its spread in Europe and Russia. 
However, Bulgarian politicians in their attempt to nationalize Ss. 
Cyril and Methodius, were opposing Russia as well. Especially 
since Ss. Cyril and Methodius and their disciples were strongly 
involved in the geo-political agendas intersecting in Macedonia that 
emerged during the second half of the 19th century and linked to 
the resolution of the “Macedonian question”. Sofia’s appropriation 
of St. Cyril and Methodius and the Slavic alphabet was clearly a 
reflection of its political and historical distancing from Moscow, 
although it actually mirrored the Russian project of Greater 
Bulgaria from the 19th century. This was openly demonstrated 
by the Bulgarian official reactions to the statement of Russian 
President Vladimir Putin, who at a meeting with then Macedonian 
President George Ivanov in 2017, stated that “today is a special 
day for Russia as well - the Day of Slavic writing, and the Slavic 
alphabet and literature came to us from the Macedonian land.”.23  

21 Tomáš Petříček and Ivan Korčok, “EU should not be a judge of historical issues,” Euobserver, 
8.02.2021, https://euobserver.com/opinion/150841, accessed 10.12.2021.
22 https://cz.usembassy.gov/holiday-calendar/cyril-methodius-day, accessed, 10.01.2022. 
23 “Meeting with President of Macedonia Gjorge Ivanov,” http://en.kremlin.ru/events/president/
news/54556, accessed 15.01.2022. 
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Тhe tensions about the Slavic heritage of the Ss. Cyril and 
Methodius culminated in 2020 with the exhibition organized by 
Russian Cultural Information Center in Sofia on the occasion 
of the celebration of May 24. The exhibition titled “Beginnings 
of the Russian literacy”, described Ss. Cyril and Methodius as 
“born in the Greek city of Thessaloniki, reformers of the Slavic 
alphabet, creators of the Church Slavic language, the first spreaders 
of literacy and education in Russia”. The harsh critics from the 
Bulgarian politicians24 was accompanied with the official stance 
of the Bulgarian Academy of Sciences, which accused Moscow 
f0r distorting the “historical and scientific truth” and attempting 
to “appropriate the Cyril and Methodius work with the strange 
claims that the holy brothers created the Church Slavic language 
and that they spread the education in Russia”. The statement further 
read that “Church Slavic is the Russian version of Old Bulgarian”, 
that the “brothers Cyril and Methodius never set foot anywhere 
on Russian soil” and that they were not “reformers of the Slavic 
alphabet” since they were the creators of the Glagolitic alphabet, 
which was “saved by the Bulgarian kings Boris I and Simeon”.25 
Although Russia through its embassy in Sofia diplomatically 
addressed Bulgaria’s concern, it continued its rhetoric as regards 
the historical contribution of the Republic of Macedonia regarding 
the traditions of Ss. Cyril and Methodius, reflected through the 
work of St. Clement of Ohrid. On the occasion of 24th of May 
2021, the Russian embassy in Skopje “congratulated the fraternal 
Macedonian people on the Day of Saints Cyril and Methodius, 
which is celebrated as a national holiday”, citing the statement 
of Russian president Vladimir Putin from 2017, that “today in 
Russia is a solemn day - the Day of Slavic Literacy, and literacy 
came to us from the Macedonian land”.26 On December 8th on the 
occasion of the celebration of the Day of St. Clement of Ohrid as a 
Macedonian national holiday, the Russian Embassy congratulated 
“the fraternal Macedonian people” noting that St. Clement was “ 

24 «Когато една империя реши...». Руската изложба за Кирил и Методий, която провокира 
остри реакцииacy,” https://www.svobodnaevropa.bg/a/30632849.html, accessed 1o.01.2022.
25 “Становище на БАН по повод изложбата на РКИЦ,” 27.05.2020, https://www.bas.
bg/?p=30174, accessed on 15.12.2021. 
26 https://twitter.com/Russian_Emb_MKD/status/1396654237875064840
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an outstanding educator, the first Slavic bishop, one of the founders 
of the Cyrillic script, which unites modern Russian and Macedonian 
languages”. Towards the end of 2021, a documentary titled “One 
Faith, One language”, of Elena Mironenko, was proјected in 
Skopje, where the traditions of Ss. Cyril and Methodius, including 
Ss. Clement and Naum of Ohrid, were brough into the context 
of Macedonia, at the clear expense of Bulgaria.27 Among other, 
the documentary presents that “Macedonia is the homeland of 
the Slavic alphabet”, and that the texts written in Church Slavic, 
originated from Macedonia and were used in Russia, Ukraine, 
Serbia, Montenegro and Bulgaria. The Documentary follows the 
path of the holy brothers, connecting Russia as the Third Rome, 
with Ukraine, Macedonia, Serbia and Montenegro, with Bulgaria 
completely excluded. Thus, the documentary demonstrated the 
contemporary spiritual connections of Russia with the Balkans, 
with Bulgaria left out from the Ss. Cyril and Methodius traditions. 

Sofia understood this as a political message from Russia, by 
which it demonstrated its own geo-political interests in the Balkans. 
The documentary actually reminded Bulgaria about the history of 
the Balkans and Russia’s role in the creation of the Bulgarian state 
as part of the Russian project of Greater Bulgaria. The Russian 
embassy’s diplomatic distancing from the documentary, assessing 
it as a subjective and not corresponding to the position Russian 
historiography and the approach of the Embassy of Russia, was 
clearly not satisfactory for Sofia.28 This was demonstrated with 
the sharp political reactions, that involved the Bulgarian Ministry 
of Foreign affairs who noted that the documentary actually claim 
that “the holy brothers Cyril and Methodius and their disciples 
have nothing to do with Bulgaria”, declaring it as “scientifically 
unsustainable” and that the whole historical periods are “incorrectly 
presented”. In this regard, the Ministry did not fail to remind the 
public that within the Joint Multidisciplinary Committee on Historical 
and Educational Issues, the “Republic of Bulgaria and the Republic  

27 “Единая вера, единый язык,” https://www.youtube.com/watch?v=tT-t9JiVCE8, accessed 
5.01.2022.
28 “Коментар на Посолвстово,” 27.12.2021, https://www.facebook.com/rusembul/
posts/3123762417909072, accessed 31.01.2022. 
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of Northern Macedonia have reached an agreement on historical 
figures and events from our common history, that include St. Cyril 
and St. Methodius, St. Clement, St. Naum and others, approved 
by the governments of both countries”. “We hope that third parties 
are not directly or indirectly involved in such provocations, that 
they do not aim at creating divisions, and that we will no longer 
witness such cases, which are contrary to the generally accepted 
ones in world historiography”.29 

This was a clear political message to Russia, serving as a 
reminder that the Joint Macedonian-Bulgarian Committee has 
already defined the only “correct” historical “truth” about Ss. Cyril 
and Methodius and their disciples. It was also a political message to 
Republic of Macedonia that Ss. Cyril and Methodius and Ss. Clement 
and Naum of Ohrid, will be jointly celebrated in accordance with 
the agreed “common history”, which was politically redefined by 
the Bulgarian parliament. This only confirmed the Bulgarian policy 
of using the Medieval past to demonstrate that the Macedonians 
were and are no other than ethnic Bulgarians.

Indicatively, Greece politically did not involve itself 
in the historical dispute between Republic of Macedonia and 
Bulgaria. Athens is guided by the intention to divide the history 
of Macedonia with Sofia, since both share the intention to use 
history to delegitimize the Macedonian nation and thus to resolve 
the “Macedonian question”. Greece used the Prespa agreement 
with the Republic of Macedonia signed in 2018, to politically 
impose its own version of the historical “truth”. This involves 
“nationalization” of antiquity through the Greek historical definition 
of the name Macedonia and Macedonians. Politically speaking, 
Athens did not officially intervene in the Macedonian-Bulgarian 
dispute, since it is currently satisfied with the obtained political 
exclusivity from the Prespa agreement – the right to use the name 
Macedonia/Macedonians in historical terms as Hellenic heritage. 
Accordingly, Bulgaria has an open path from Greece to pursue its 
own concept of “common history” to historically “Bulgarize” the 
Macedonian Slavs, since for Athens Macedonia and Macedonians 

29 “Съобщение на МВнР,” 30.12.2021, https://www.mfa.bg/bg/news/32384, accessed on 
30.12.2021.
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are nothing but synonyms for the Hellenic heritage.30 Accordingly, 
Sofia and Athens are using the political agreements to impose their 
national reading of the history of Macedonia, which should detach 
historically the name Macedonia/Macedonians as an identity label 
for the Slavs. Hence, they expect to resolve the “Macedonian 
question” by depriving the Macedonians from their national 
history with the imposition of their own, which at the end should 
historically “prove” the non-existence of the Macedonian nation. 
Although sharing the political agenda as regards the historical 
resolution of the “Macedonian question”, the use of history as a 
tool by Sofia to “Bulgarize” Ss. Cyril and Methodius and thus of 
Macedonia’s past, will certainly provoke response from Athens. 
Not to mention other Orthodox and Catholic countries that share 
the Slavic tradition of Ss. Cyril and Methodius, who does not look 
favorably to the “Bulgarization” of the Saints and thus of their 
own heritage and national holidays.

In sum. We are witnessing the evident abuse of history as 
a geo-political tool for resolution of the “Macedonian question”. 
It goes to such an extreme that Ss. Cyril and Methodius and 
their Slavic heritage are “nationalized” in order to justify the 
Bulgarian nationalistic agenda for denationalization of the history 
of the Macedonian nation. To this end Sofia is conditioning the 
lifting of its veto in the EU for the start of the negotiation of 
the Republic of Macedonia, with acceptance of the concept of 
“common history”. Thus, the correction of the history that defines 
the identity of the nation is turning into a criterion for the EU 
integration. This means that the Republic of Macedonia will enter 
the EU only if the Macedonians deprived themselves from their 
identity and became “Bulgarians”, by acknowledging that Ss. 
Cyril of Methodius and their disciples were part of the “common 
history” with Bulgaria, because they were “Bulgarians” who did 
not speak Slavic, but “Bulgarian” language, as they are now in  
21st century.

30 Митко Б. Панов, “За грчкото присвојување на термините Македонија и Македонци,” 
Expres, 06.06.2020, https://www.expres.mk/za-grchkoto-prisvojuvanje-na-terminite-makedonija-
i-makedonci-mitko-b-panov, accessed, 06.06.2020. 
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Митко Б. Панов

Скопље, Р. Македонија

КО ЈЕ ВЛАСНИК СЛОВЕНСКОГ НАСЛЕЂА 
СВЕТИХ ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА?

Резиме

Рад се бави питањем како су Свети Константин/
Кирило и Методије пројектовани у геополитички 
контекст Балкана 21. века и како су коришћени 
као оруђе за решавање „македонског питања”. 
Настанак проблема датира из 19. века, када је 
све већа конкуренција за Османску Македонију 
изазвала политичку забринутост за национализацију 
знаменитих личности из поново откривеног средњег 
века, у којој су учествовали Св. Ћирило и Методије 
и њихово пансловенско дело. Наша анализа ће 
се фокусирати на континуитет ове историјске 
контроверзе која прожима односе између Републике 
Македоније и Бугарске, након потписивања Уговора 
о пријатељству, добросуседству и сарадњи 2017. 
године. Политизација иде до те крајности да 
укључује редефинисање историјског контекста 
настанка глагољице и ћирилице и словенске 
писмености. Као резултат тога, солунска браћа 
су доведена у ширу националистичку агенду и 
пројектована у модерну геополитичку мапу за 
решавање македонског питања.
Кључне речи: Ћирило и Методије, геополитика, 
Македонија, Бугарска, националистичка агенда, 
македонско питање, историја
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Виктор В. Мишћенко*
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РЕЛИГИЈА И ЊЕНО 
МЕСТО У САВРЕМЕНОЈ 

ГЕОПОЛИТИЧКОЈ АГЕНДИ

Сажетак

Чланак је посвећен улози религије у савременом 
свету. Анализирају се приступи дефинисању 
религије у савременом свету. Разматрају се 
проблеми преплитања верских и политичких 
мотива у савременом друштву. 
Кључне речи: религија, геополитика, ислам, 
хришћанство, будизам

Већ 21. век се може окарактерисати започетом 
модернизацијом, и то убрзаним темпом, процесима глобализације 
и интеграционим процесима у систему међународних односа. 
Огроман је број фактора који утичу на савремене међународне 
геополитичке процесе, међу којима се издваја верски фактор. 
Религија је играла и игра велику улогу у нашим животима. 
Данас религија има значајно место у светској историји и 
политици. Неки истраживачи сматрају оживљавање религије  

* др историјских наука, доцент ФГБОУ ВО Брјански државни универзитет назван по 
академику И.Г. Петровском, огранак Брјанског државног универзитета у Новозибкову
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у савременом свету одговором народа на било какве унутрашње 
политичке процесе, други сматрају да државе то користе за 
постизање сопствених циљева.

Постоје различите теорије на основу којих се верује да 
је религија саставни део цивилизације. А. Тојнби користи 
религију и територијалне критеријуме као поделу цивилизација. 
Према Тојнбију, географске одлике, клима, природно окружење 
територије на којој друштво живи, утичу на формирање 
цивилизације, односно на карактерне црте људи и особености 
погледа на свет.1

С. Хантингтон у свом делу „Сукоб цивилизација” 
разматра религију као један од елемената који формирају 
цивилизацију, уз историјске и културне карактеристике народа. 
За С. Хантингтона, религија је основа за формирање јавне 
свести и развој друштва, што се потом манифестује у култури, 
менталитету, и води ка формирању цивилизацијске структуре 
у региону.2 Међу руским научницима, Б.Ерасов сматра да се 
цивилизацијски принципи понекад изражавају у религиозној 
форми и да су ефикаснији у увођењу својих оригиналних 
варијанти, јединства и развоја у јавну свест.3 Према Б.С. 
Ерасов, „свака религија у процесу свог сазревања добија облик 
који одговара потребама цивилизације која ју је изабрала за 
основу свог духовног устројства“.4 У савременом свету, међу 
цивилизацијама заснованим на религији, опстале су источњачке 
религије (шинтоистичка, исламска, хиндуистичка). Други су 
уједињени, добијајући обележја западне цивилизације. Тако 
муслиманска цивилизација настоји да се одупре Западу, жели 
да се одвоји, прокламујући, између осталог, своје исламско 
право, на основу којег су усвојене међународне декларације 
међу муслиманским државама.

1 Тойнби А. Дж. Постижение истории. Сборник. / Пер. с англ. Е. Д. Жаркова, М., Рольф, 
2001. – 640 с.
2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. [Электронный ресурс]// http://grachev62.
narod.ru/hantington/content.htm
3 Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. (очерки общей истории) / Б.С. 
Ерасов. – М.: Наука. Главная редакция научной литературы, 1990. – 205 стр.
4 Исто
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У геополитичком концепту А.Г. Дугин5 ставља борбу за 
опстанак у савремени свет. А. Дугин у свом концепту придаје 
одлучујућу улогу склапању војно-политичких савеза адекватних 
геополитичком положају земље. 

Тимонова А.Ју, Бутенко Н.А. верују да је религија једно 
од најмоћнијих оруђа у савременој геополитици.6 Пошто су 
идеје које произилазе из религије позитивне, треба очекивати 
да њена улога несумњиво буде позитивна, да се састоји у 
духовном развоју људи.

Међутим, као резултат тога, уместо успостављања 
међународних односа и подизања нивоа морала друштва, видимо 
бескрајне оптужбе на рачун разних вера. Православље се критикује 
због промовисања концепта „руског света“ у свету. Католицизам 
се оптужује за морални догматизам, протестантизам се сматра 
недовољно либералним. Ислам је оптужен да подржава тероризам. 
Провоциран је, увучен у сталне информативне скандале.7 Дубоко 
познавање и разумевање религије је практично најозбиљнија 
покретачка снага геополитике у рукама савремених стратега.

Конфесионалне, цивилизацијске разлике доводе до 
конфронтације, деле људе на „нас“ и „њих“. Ова конфронтација се 
огледа у светској политици, када се цивилизације супротстављају, 
сукобљавају са интересима, о чему је писао С. Хантингтон 
у свом делу „Сукоб цивилизација“. Државе које су део исте 
цивилизације су више интегрисане и међузависне. Улазе у 
борбу са другом државом која има идентичне ставове, сличне 
интересе и жељу за лидерством у региону.

Упркос чињеници да су се многе државе удаљиле од 
вођења политике са позиције религије, данас религија наставља 
да делује као основа јавне свести и бори се за њено очување  

5 Косиченко А., Ислам и современная геополитика. Казахстанский общественно- 
политический журнал «БАЙТЕРЕК», 2014. № 3 (86) С. 85. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.baiterek.kz/
6 Тимонова Анастасия Юрьевна, Бутенко Надежда Алексеевна О роли религии в современной 
геополитике // JSRP. 2014. №8 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-religii-v-
sovremennoy-geopolitike (дата обращения: 22.01.2022).
7 Дергачев В.А., Геополитика. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИДАНА, 2004. 526 с. 
[Электронный ресурс] // http://dergachev.ru
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у друштвено-политичкој арени кроз стварање верских удружења 
и организација, учешће у решавању горућих проблема друштва 
у виду политичке религије.

Религија је укорењена у традицијама многих народа и 
држава, што је чини веома ефикасним средством провокације 
на нивоу појединца и друштва. У овом тренутку, улога религије 
у геополитичким процесима постаје све активнија. Разлозима 
за ову појаву могу се сматрати следећи разлози8:

– усложњавање ситуације у области територијалне поделе;
– религија као основа културе и система вредности 

друштава;
– светске религије као фактор геополитике;
– способност било које конфесије да мобилише и 

интегрише народе.
Религијске вредности су саставни део друштвене свести, 

што омогућава да се делимично контролише људско понашање. 
Сходно томе, уношењем лажних религиозних принципа у свест 
верујућег становништва, у будућности је лако манипулисати 
овим људима, друштвима, па и државама, стварајући сукобе који 
су корисни за геополитику. Тренутно је религија најефикасније 
и најважније оруђе за манипулацију људима и државама у 
рукама највећих светских сила.

У последње време све се чешће чује термин „исламски 
фактор у међународним односима“. Ислам се сматра првом 
религијом која је стављена у службу политичара. Формирање 
политичког ислама, исламизма, одражава „жељу одређеног дела 
муслиманског друштва да сачува своје историјске традиције, 
религију, културу, тј. национални идентитет у условима 
глобализације“.9 Сада исламисти пре свега продиру у такве 
државе са политичком нестабилношћу да би потпуно поткопали 
власт у држави и успоставили сопствени режим. Тако су догађаји 
„Арапског пролећа“ допринели повећању радикализације у региону  

8 Исто
9 Долгов Б. В. Политический ислам в современном мусульманском мире [Электронный 
ресурс] // http://www.perspektivy.info/print.php?ID=35970
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и активности исламистичких политичких покрета који су настојали 
да попуне вакуум власти у арапским државама. Политички ислам 
није религија, није ислам у свом „чистом облику“, то је оруђе 
модерне политике које се користи да одбаци западне вредности 
и сачува свој муслимански друштвени начин живота.

Концепт политичког хришћанства се практично не налази 
у односу на политику хришћанских земаља у савременом свету. 
Без сумње, хришћанство такође игра важну улогу у систему 
међународних односа.

Најчешћи облик је политички католицизам. Политички 
католицизам се може дефинисати као спровођење политичких 
и пропагандних активности папе, поглавара католицизма, у 
међународној арени. Папа даје значајан допринос међународном 
животу као поглавар Католичке цркве. Дакле, папа је главна 
личност политичког католицизма.

У другим хришћанским покретима нема таквог духовног 
вође као у католичанству, што објашњава готово потпуно 
одсуство политичког православља и политичког протестантизма 
на светској сцени. 

За разлику од римског папе, патријарх московски и 
целе Русије, поглавар Руске православне цркве, практично 
се не истиче истом свеобухватном активношћу. Садашњи 
Патријарх Кирил се мало бави светском политиком, упркос 
томе, он говори о светским догађајима, на пример, као што 
је рат у Сирији, ситуација у Украјини. Активно учествује и 
у унутрашњој политици, држи говоре како би подржао неке 
државнике и друштво у целини.

Протестантизам је најбогатији разним струјама и 
огранцима, међу којима су лутеранизам, калвинизам, баптизам, 
англиканство итд. Међутим, ниво укључености у политику 
је низак, постоје и разне организације које штите интересе 
протестаната, међу којима су може се приметити протестантски 
мејнстрим, који игра значајну улогу у животу протестаната у 
Сједињеним Државама. Протестантски мејнстрим представља 
интересе протестантских цркава у САД, које изражавају 
забринутост због друштвених проблема у држави.
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Будизам не учествује у политичким процесима у свету. 
Неке модерне цивилизације источне Азије изграђене су на 
бази будизма, али данас у овим државама не играју велику 
улогу религије, већ идеологије настале под утицајем будизма. 
Политизација религије и њеног деловања као геополитичког 
фактора доводи до одвраћања од „аутентичности“, „чистоте“ 
религије, претварајући је у политичко оруђе. Јегор Холмогоров 
примећује: „`политичке религије` нису праве религије“.10 
Данас је религија заиста под великим утицајем споља, што је 
коригује за нове реалности и услове. Оживљавање религије 
традиционалне у схватању последњих деценија се усложњава 
у контексту савремених светских процеса, што доводи до тога 
да се она трансформише да би била применљива у државном 
систему у коме је током векова губила своју позицију.

Борба за територије и сфере утицаја траје више од сто 
година и то је неповратан процес. Формирање верских сукоба 
се сваким даном само повећава, оптужбе су све озбиљније. 
Верници могу само да верују, и да се труде да не доспеју у 
бескрајне геополитичке ратове.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

Виктор В. Мищенко

РЕЛИГИЯ И ЕЕ МЕСТО  
В СОВРЕМЕННОЙ  

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКЕ

Аннотация

Статья посвящена роли религии в современном 
мире. Анализируются подходы к определению 
религии в современном мире. Рассматриваются 

10 Холмогоров Е. Религии последнего времени [Электронный ресурс] //https://ruskline.ru/
monitoring_smi/2005/05/25/religii_poslednego_vremeni
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проблемы переплетения религиозных и 
политических мотивов в современном обществе.
Ключевые слова: религия, геополитика, ислам, 
христианство, буддизм
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Сажетак

Користимо дефиницију историје коју је дао Жарко 
Видовић, сагледавши је као духовну категорију 
и повезујемо је са запажањем Владике Николаја 
о постојању три духа, да бисмо истакли значај 
који духовна димензија постојања народа има 
за његов опстанак. Служимо се за ту сврху 
примером одвајања делова српског народа и 
његово преименовање у друге народе, што се 
врши различитим средствима, али увек у коначном 
исходу помоћу промене вере, одвајања из духовне 
тј. историјске заједнице.
Кључне речи: Жарко Видовић, Владика Николај 
(Велимировић), историја, заједница, црква, дух, 
народ, Срби, расрбљавање

У епохи секуларизма, у којој живимо, дух је појам који 
се само у текстовима о религији користи у свом дословном 
значењу: као природа невидљивих бића којом се она разликују 
од физичког света. Изван религијског дискурса, дух назначава 
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расположење у коме се нека комуникација одвија и које се кроз 
њу проноси заједно са централним садржајем. Између та два 
значења налази се оно које се повезује са смислом догађаја 
или суштином појава. Оно не говори непосредно о духовним 
бићима, али се односи на много значајнију и јасније одређену 
личну и друштвену стварност него што је тек расположење.

На овај трећи начин је дух схватао мислилац Жарко 
Видовић, када је изложио своје оригинално становиште о 
појму историје. Он аргументује став да је историја оно што 
се не мења кроз време и поколења, а не оно што се мења 
(Видовић 2008, 29-30; 2018, 64). Низање догађаја кроз време 
и поколења он је назвао хроником (Видовић 2008, 28-29). Оно 
што остаје исто и чини историју јесте дух који повезује људе у  
заједницу.

Схваћена на духован начин, историја је преношење једног 
духа кроз поколења народа, што је трајање једне исте заједнице 
упркос протоку времена и смрти која доноси смену поколења 
(Видовић 2008, 30, 32). Оваквом дефиницијом историје Видовић 
је ову сместио у човека, који једини може бити носилац духа. 
Историја, тако, није спољна у односу на човека, као низови 
догађаја. То је, рекли смо, хроника. Историјска заједница се 
догађа у човеку, као осећање истоветности са другима, осећање 
припадања.

Дух уноси смисао у хронику, повезујући догађаје 
тумачењем са становишта заједнице као сталне, непромењиве 
вредности - било да се ради о схватању смисла једног догађаја 
на истоветан начин у различитим поколењима, било да се 
више догађаја повезује истим смислом. Историја је, дакле, 
продирање вечности у време у облику у коме је то могуће: као 
трајање и сталност - овде сталност смисла. Због тога историја 
има сакралну ноту, за разлику од баналности хронике, где 
је значај догађаја релативан, пошто се успоставља њиховом 
улогом у узрочном низу.

Сведоци смо прављења нових нација од делова српског 
народа. Ово је процес који је запажен, како у науци тако и у 
јавној дискусији. О његовом трајању и обиму је тешко говорити, 
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због постојања различитих теза о старости и распростирању 
српског имена. Процес расрбљавања који је документован у 
епохи Новог века, а поготово у епохи обележеној политичким 
иступањем нација, оцењен је као делатност геополитичког 
карактера (Koprivica 2022). Овде желимо да скренемо пажњу 
на значај духовног схватања историје за тај процес. Заступамо 
став да се, конкретно, расрбљавање и преобраћање Срба у нове 
народе не може извести у потпуности ако се промена не изврши 
на духовном плану. То није нова теза, али је толико значајна да 
је треба понављати и утврђивати је додавањем доказа.

НАРОД КАО ИСТОРИЈСКА  
(ДУХОВНА) ЗАЈЕДНИЦА

Што се тиче народа као овоземаљске духовне заједнице, 
није потребно много тога што ће да траје кроз различите 
догађаје. Два су елемента који морају да се нађу у скупу онога 
што се не мења:

1)  народно име. О томе смо опширније писали на другом 
месту (Миљковић Матић 2019, 118-119, 121-124), 
ослонивши се на тезу Душана Бандића (Bandić 2008, 
50) да је име символ заједнице које никакву другу 
сврху нема него да саопштава о постојању заједнице. 
Међу свим могућим символима народне заједнице, 
име је једино које је само довољно да посведочи њено 
постојање, оно је врхунски символ заједнице.

2)  идеал, скуп моралних вредности, заветна мисао, 
како је то утврдио Ђуро Бодрожић (Бодрожић 2015, 
21, 147). Овај елемент је чврсто повезан са народним 
именом, као темељна особина народа, његова суштина 
(Миљковић Матић 2019, 124-126).

Ова два елемента су, дакле, минималан, довољан услов 
за постојање народа као заједнице (Миљковић Матић 2019, 
125). У стварности се ту појављују и други елементи. Кроз 
време и поколења преносе се језик, отаџбина, различита знања 
и творевине, материјалне и нематеријалне, које скупно зовемо 
културом. Они не чине суштину народа (Миљковић Матић 2019, 
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121), али је подржавају, нарочито језик, и могу се држати као 
светиња. Нешто другачије ствар стоји са нацијом, која у себи 
обухвата још и територију и друштвени поредак, стандарде који 
се на њој спроводе, што мења символичку динамику заједнице 
(Миљковић Матић 2020).

Историју је Жарко Видовић повезао са вечношћу. „Историја 
је“, каже он, „континуитет (непрекидност) једне заједнице, у 
њеној идентичности (самоистоветности) сачуваној кроз векове“ 
(Видовић 2008, 29). Видовић ту подразумева поништавање 
времена трајношћу заједнице као историјске. Сталност заједнице 
се конкретно остварује као „збивање Вечности у човеку“, што 
је „благодатно осећање“ заједнице са људима из прошлости и 
будућности (Видовић 2008, 29 и 31). Човек осећа заједништво 
са онима са којима је истоветан, најпре по народном имену и по 
духу особеном за то народно име, а онда и по другим одликама.

Овако изгледа историјска заједница са становишта 
овоземаљског живота. Код Срба је и на нивоу породице 
јасно видљиво постојање историјске свести у смислу о ком 
говори Жарко Видовић, као трајања кроз смену поколења. 
Надвременост се види у имовинској организацији породице, са 
њеном колективном имовином (Богишић 1884, 17-18; Миљковић 
1996 и 1998). У традицијској српској породици нико од чланова 
није имао право да отуђи било шта од породичне имовине на 
своју руку, него само по разумној одлуци свих чланова. Били 
су свесни да је свако поколење само корисник имања и иметка, 
којим се оно издржава током свог боравка у овом животу. Због 
тога су располагали разумно и одговорно, свесни да су им то 
предали преци, сачувано, умножено и унапређено колико је 
могло, и да они исто тако треба да предају потомцима. Имовина 
је елемент сталности, символ ванвременог јединства породице, 
кроз њено држање поколења се повезују међу собом.

НАРОД КАО ХРИШЋАНСКА (ДУХОВНА) 
ЗАЈЕДНИЦА – ЦРКВА

Срби, осим овоземаљског свог постојања, имају такође 
свест о себи као небеском народу, што значи о својој хришћанској 
заједници. То се потврђује постојањем и трајањем српског  
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имена као уједно световног и црквеног. То не значи да се српски 
народ и Српска православна црква потпуно подударају у обиму 
и садржају. Они се само у великој мери преклапају. Постоје и 
Срби других вера, као што постоје и странци у Српској цркви.

Да бисмо истакли разлику између овоземаљског аспекта 
историјске заједнице и небеског народа, позваћемо у помоћ 
Владику Николаја, са његовим разликовањем три духа: 1) Божјег, 
небеског; затим, 2) људског или природног; и 3) демонског или 
адског (Епископ Николај 2016а, 153-154, 160, 162; 2016б, 128, 
131).О самом духу Жарко Видовић каже да се он испољава као 
способност поистовећења са Другим, саосећања - што је метод 
љубави (Видовић 2016, 104-106), а због чега се о демонском, 
адском духу само условно може говорити као о духу.1Духовна 
повезаност људским, природним духом остварује се у појавама 
културе, у символима као средствима друштвене комуникације 
духа, пре свега у имену као врхунском символу постојања 
заједнице.

Повезаност Божјим Духом се појављује у историји са 
хришћанством, као литургијска заједница, као црква. Литургија 
је, такође, и реални победилац времена и смрти (Видовић 
2008, 37), које људски, природни дух иначе превазилази на 
свој ограничени, овоземаљски начин - културном традицијом: 

1 Хришћански мислилац Иван Иљин (2001, 18, 38 и даље) говори о злу као противдуховној 
и противљубавној појави.Направимо с тим у вези једну дигресију, која није незанимљива за 
нашу тему. Изјашњавање српског патријарха Порфирија, у Јасеновцу, о усташама као људима 
који не припадају ниједном народу (Патријарх Порфирије 2021) наишла је на неповољне 
реакције (Мира Радојевић 2021), због схватања да се тим речимапоништава суштинска веза 
усташтва са хрватством. Међутим, ако усташе схватимо као носиоце демонског, адског „духа“, 
који није способан за остваривање заједнице путем поистовећења, саосећања, љубави, то 
су онинеспособни да припадају било каквојзаједници, као духовно повезаним људима,већ 
могу припадати само удружењу окупљеном око заједничкогинтереса, у њиховом случају 
злочиначког циља. Тако гледано, патријархова изјава престаје да буде само политички коректна, 
него видимо њен дубљи смисао.
 Ипак, остаје питање о уопште постојању хрватске нације као заједнице, историјске тј. 
духовне, пошто изузев усташтва не видимо друге аутентичне појаве у Хрвата. Владимир 
Умељићаргументује у прилог тези да су Хрватидоговорна нација, политички конструисана 
у Хабсбуршком царству и Ватикану ради одвајања покатоличених Срба од српског имена и 
културе(Умељић 2018,27; па потом и присвајања српске културепреименовањем у хрватску 
културу), нација основана самоса једним циљем -поништавањасрпске историјске заједнице, 
што је „духовни геноцид“ услед кога се „свесно и намерно расточава и нестаје један народ“, 
чак и без телесног убијања(Умељић 2018, 258).
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трајањем имена, вредности, усмених предања и обичаја - па 
и имовине, видели смо - кроз време, кроз поколења. Српска 
свест о себи као о небеском народу није друго него свест о 
заједници која се остварује у Духу небеском (Видовић 2008, 
94-100). Литургијска заједница која носи народно име, као 
Српска православна црква и још неке друге православне цркве, 
сведочанство је о томе да народна заједница није више повезана 
природним духом, него небеским. Ту дух природни, човечји, 
може да буде само хришћански преображен.

РАСРБЉАВАЊЕ КАО ОДВАЈАЊЕ  
ОД (ДУХОВНЕ) ЗАЈЕДНИЦЕ, ПРВЕНСТВЕНО  

ОД СРПСКЕ ЦРКВЕ

Из реченог произлази да је за трајање српског народа 
пресудна Српска црква, са свим оним елементима културе 
које је она прихватила, као што су име и неки народни обичаји 
и елементи традицијске културе. Расрбљавање, којим год 
путевима културе да се одвија, не може да остави људе 
коначно у припадању духовној заједници српског народа, 
поготово не Српске цркве. С друге стране, уколико крене 
одатле, од промене вере, од иступања из народне заједнице 
у Духу Божјем, расрбљавање је прилично извесно и у свом 
овоземаљском виду. За промену народног имена и идеала, 
језика (или назива језика) и других елемената културе нема онда  
непремостиве препреке.

Давно (1849) сведочанство о томе нам је оставио Вук 
Караџић, у свом тексту у чијем наслову стоји да ће бити речи о 
„Србима сва три закона“ (тј. вере: православне, римокатоличке и 
мухамеданске), да би у самом тексту он морао да се надмудрује, 
већ тада, са одбијањем неких римокатолика и мухамеданаца 
да се зову народним именом Срба, иако га имају јасно у свом 
пореклу (Караџић 1970, 31-36). Посебно је занимљива Вукова 
примедба о томе да Албанаца такође има у исте три вере као 
и Срба, па се опет не деле као народ, као што се не деле ни 
Немци нити Мађари, иако их има и римокатолика и протестаната 
(Караџић 1970, 32). Јасно је одатле да процес настајања нових 
народа није за свакога исти, а затим да није ни од јуче нити  
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је спонтан. Наговештено је код Вука и то колико је расрбљавање 
повезано са разарањем православне заједнице.

На сваком кораку се виде примери значаја црквене 
заједнице за народну заједницу. Срби у иностранству умеју 
се држати Српске цркве, чак и онда када су по свим другим 
својим особинама прилагођени средини у којој живе. Опет, 
примери оних који су променили име народа и језика, као 
Македонци и Црногорци - који тумаче и смисао прошлих догађаја 
на иновативан начин да би успоставили „традиционалне“ 
историјске идеале - ипак не сматрају свој посао расрбљавања 
завршеним док се не успоставе православне цркве македонског 
и црногорског народног имена, макар ове биле и потпуно 
политичке и без-духовне организације које не могу да конкуришу 
духовној заједници и да створе историјски народ. То се види 
као завршни серклаж на зиду који је подигнут према српству, 
без кога увек постоји опасност да се зид сруши, а Македонац 
и Црногорац да буду регионални српски називи.

Према западу, опет, расрбљавање је отпочело од вере: 
Срби су прелазили у римокатолицизам и ислам откада је то 
било могуће (од великог црквеног раскола у 11. веку и од појаве 
мухамеданске власти над Србима), у две вере које политички 
Запад подржава због њихове више политичке и друштвене 
него духовне усмерености (Умељић 2018, 10, 40). И те људе, 
потом, није било тешко придобити за нову етничку свест, за 
ново име и ново тумачење прошлости, једном када су иступили 
из духовног јединства заједнице свог порекла.

ЈЕДАН НЕОБИЧАН НАЧИН РАЗДУХОВЉЕЊА

Овде ћемо споменути појаву која, на негативан начин, 
потврђује исправност Видовићеве тезе о историјској заједници 
као духовној појави. То је појава да се у земљи и међу људима 
који за сада остају под српским именом - а то значи међу 
Србима у Србији - појављује нов културни садржај, или нова 
интерпретација историје, у складу са идеалима и моралним 
вредностима који су историјски страни, чак противни, српској 
култури, па и сваком другом народном или религијском духу.
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Такво аутоимуно расрбљавање спроводи један број 
људи којих нема много, али су заузели утицајне друштвене 
позиције. Они су познати под неколико незваничних назива: 
Друга Србија, грађанска Србија, Другосрбијанци, Случајни 
Срби, грађанисти, аутошовинисти (научном осветљавању 
њиховог деловања су посебну пажњу посветили Аврамовић 
2013 и Ломпар 2018). С обзиром на то да су моралне вредности 
и светиње, као тумачи духа, чврсто повезане са народним 
именом и културом и представљају оно што „народном имену 
даје његову силу гравитације“ (Миљковић Матић 2019, 124), 
то Случајни Срби у перспективи угрожавају и само српско име 
народа и земље. Данас су Срби и Србија релативизовани као 
животни амбијент у који људи случајно доспевају рођењем, а 
ако би традиционалне вредности и установе који се за српско 
име везују били друштвено и културно коначно обезвређени, 
да би се „случајно“ могло претворити у „свеједно“, свако 
народно име би постало бесмислено. Самим тим би нестао 
и сваки символички лепак заједнице, замешен од имена и 
традиционалних вредности као символа духа, с једне стране, 
те одурођене човекове потребе да као живљење у духу осећа 
ванвремену повезаност са онима који су исти дух држали у 
свим временима и условима, с друге стране. Празно име, без 
духовног садржаја, тешко да и само може да опстане.

СРБИ ЧУВАЈУ ЦРКВЕНИ ДУХ И КАДА  
ЦРКВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСУСТАНЕ

Постоји и противтежа овој необичној појави. Реалност и 
снагу духовне везе у цркви показује чињеница да Срби чувају 
православље и онда када је црквена јерархија политиком 
онеспособљена да делује. То је пред проучаваоце народне 
религије истакло појаву названу народно православље, чији 
је назив и особине формулисао етнолог Душан Бандић. Он 
је народно православље одредио као тумачење црквеног 
учења на поједностављен и неконвенционалан начин, уз 
истовремено његово присвајање у смислу народног самосазнања, 
поистовећења православља са животом народа (Bandić 2010, 
21-22, 57). 
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Вишедеценијски период владавине титоизма, који је 
био један од неповољних периода за пуни живот православне 
цркве, покренуо је оживљавање народног православља у другој 
половини 20. века, када га је Бандић и уочио на терену. Приметио 
је да је вера чврсто повезана са националном самосвешћу: 
Срби смо због тога што смо православни, а православни смо 
јер смо Срби. Ту је била и тврдња да су Бог и светитељи Срби, 
па српски народ има природну везу са небом и повлашћен 
статус код Бога и код Светих (Bandić 2010, 15, 16, 19-20,  
22-23, 62).

Опоменимо се и свих елемената народне религиозности, 
повезаних са ранијим временима и другим истраживачима 
народне религије (нпр. Чајкановић 1994, Ћоровић 1990 и др.), у 
којима се појављује хришћански садржај у архетипским изразима, 
или обрнуто. Сви нам они дају разлоге да тврдимо да су Срби 
увек црква, чак и у оним периодима када је нестајала црквена 
организација, па је сама душа простог човека, богословски 
неука и склона паду у природну религиозност (постхришћанско 
паганство, како каже етнолог Бојан Јовановић 2000, 17), остајала 
као једини ослонац православној вери, чувајући како зна и уме 
повезаност са хришћанским Богом.

Једна од тих појава самоочувања народа као цркве јесу 
спонтани хришћански друштвени покрети, међу којима је 
најпознатији „Богомољачки покрет“ из међуратног периода у 
20. веку (Епископ Хризостом 2010, 237-263). Жарко Видовић 
је, у том смислу очувања хришћанске народне заједнице, 
истицао велики значај парохијских заједница које се окупљају 
у храмовима наместо политичких партија које за друштво не 
могу учинити много тога корисног и доброг (Видовић 2008, 
388, 390).

ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА

Протојереј Андреј Ткачов, знаменити православни писац 
и проповедник нашег времена, приметио је да „јединство језика 
и заједничка територија за живот су премало да би се народ 
створио и сачувао“. А онда је наставио, као да операционализује 
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Видовићеву дефиницију историје: „Потребан је још заједнички 
поглед на историју, потребан је истоветан поглед на свет који 
се, са своје стране, ствара заједничким искуством молитве, 
трпљења и превладавања тешкоћа“ (Ткачов 2011). Видовић са 
своје стране пише: „Јевреји се као народ држе зато што памте 
страдања и не заборављају жртве. Држе се, значи, зато што 
имају историјску свест!“ (Видовић 2008, 387-388). Обојица су 
описала основу за повезивање људи у осећање заједнице: дух 
ће се врло ретко и само код изузетних појединаца појавити у 
догађајима световне безбрижности и уживања - чак и природни, 
људски. Поготово је црква заједница које нема без жртве 
(Видовић 2008, 59; изузетна анализа улоге жртве у настанку и 
очувању заједнице у Видовић 2016). Ова се чињеница, у личном 
животу, показује у спремности човека да послужи истинској 
духовној заједници - народу или Христу - ако треба до саме 
смрти (Миљковић Матић 2019, 128).

У наслов овог текста ставили смо израз „духовна димензија 
историје“, да редунданцијом истакнемо оно што се иначе 
не подразумева под историјом, осим код Жарка Видовића. 
Посматрање догађаја са духовног становишта показује смисао 
који они имају за заједницу, док догађаји, са своје стране, 
бивају потврда истинитости и снаге духа да обнавља и одржава 
заједницу. Другачије речено, не може се духовна заједница 
створити политичким декретом. Њу заснива само дух, створен 
„заједничким искуством молитве, трпљења и превладавања 
тешкоћа“, како рече прота Андреј Ткачов.

Историја није могућа без духа - ни у овом свету, као 
веза људског духа исказаног пре свега у идеалима, моралним 
вредностима, светињи; нити као веза са небеским светом 
која је дата у цркви. Дух превазилази време и простор, па 
једини начин на који се он, као вечност, може повезати са 
овоземаљским догађајима јесте да осветли њихов смисао са 
моралног становишта. То је услов да народ буде историјска 
заједница, духовна заједница, па да његова хроника, 
онда, може да сведочи дух у коме заједница живи и траје,  
њену суштину.



383

ЗНАЧАЈ ДУХОВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ...Јелена Миљковић Матић

Jelena Miljković Matić

THE IMPORTANCE OF SPIRITUAL 
DIMENSION OF HISTORY FOR THE 

EXISTENCE OF A PEOPLE

Resume

We use the definition of history provided by Žarko 
Vidović: history is that which remains unchanged 
in a community through time and succession of 
generations, that which lasts. Chronicle is concerned 
with succession of people and events. In that way, 
history is defined as a spiritual category, because the 
generations interpret events, what the community 
goes through, in the same manner. History is the 
continuity of the community despite time and death. 
It makes sense of the events and represents the 
essence of the community. Due to that, history is a 
sacral category, unlike the profanity of the chronicle, 
which speaks about the events in a banal way.

A PEOPLE AS A HISTORICAL  
(SPIRITUAL) COMMUNITY

According to Bishop Nikolai (Velimirović) there are 
three spirits: heavenly or godly, natural or human, 
and infernal or demonic. Žarko Vidović defined the 
spirit as the ability to empathize with the Other – a 
method of love, which is lacking in the demonic 
spirit. Every historical community is the carrier of 
the natural, human spirit, which needs embodiment 
and moral fortification in the symbols found among 
the elements of culture. Among the symbols, the most 
important is the name of the community, followed 
by the ideals and moral values which are being tied 
to it. Other elements of culture can also appear as 
the symbols of the community, considered as sacred 
objects, such as language, some of the traditions etc.
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A PEOPLE AS A CHRISTIAN (SPIRITUAL) 
COMMUNITY – CHURCH
Unity of the community by the means of the heavenly 
Spirit, in the form of church, liturgical community 
of God, heaven and people, appears in history due to 
Christianity. Serbs keep an image of themselves as 
the heavenly people, because there is a church with a 
national name, Serbian Orthodox Church. Christianity 
accepts and spiritually transforms the elements that 
bore witness to the community’s existence in the 
natural spirit, which is a testimony to the Christian 
metamorphosis of the people itself as a community.

NATIONAL CONVERSION OF SERBS AS 
SEPARATION FROM THE (SPIRITUAL) 
COMMUNITY, MOST IMPORTANTLY  
FROM THE SERBIAN CHURCH
Whichever mode it takes, converting people from 
the community of Serbs into another nations must 
face the Serbian church as the invincible (spiritual) 
community. That is why national conversion of 
Serbs is especially focused on the change of religion. 
This is directed both towards the West where, 
due to the circumstances, the process began with 
the change of religion, only to later continue by 
supporting the existence of separate nationality 
of the catholic Serbs (Croats) and muslim Serbs 
(Bosniaks); and towards the South, where the creation 
of the Macedonian and Montenegrin nations is not 
considered complete until the Macedonian and the 
Montenegrin Orthodox churches are established 
and popularized. These, completely artificial, non-
spiritual, political organizations, cannot compete with 
a spiritual community and create a historical people.

AN UNUSUAL WAY OF  
SPIRITUAL CONVERSION
A relatively small number of Serbs within Serbia 
is destroying the Serbian historical community by  
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introducing new cultural content or new interpretation 
of history from positions of influence. These new 
elements are in accordance with ideals and moral 
values that are historically foreign, or even contrary, 
to the Serbian culture, but also to any other national 
or religious spirit.
Serbs keep the church spirit even when the church 
as an organization is lacking
On the other hand, among the Serbs, there is an 
ethnologically established phenomenon of folk 
orthodox Christianity as well as a tradition of 
spontaneous Christian movements as an informal 
church. People find ways to keep their Christianity, 
in some periods when they sink into natural 
religiousness because the church hierarchy is disabled 
of functioning properly. Those are the periods of 
“post-Christian paganism”, when Christian concepts 
are preserved in some archetypical forms.

IN CONCLUSION
History is impossible without the spirit – nor in 
this world, as a community united by the human 
spirit expressed mostly in ideals, moral values, and 
sanctities; neither as a connection with the heavenly 
world which is provided through the church. The 
spirit transcends time and space, so the only way 
in which, as an eternity, can be connected with the 
events from this worlds is by shedding light on their 
meaning from the moral standpoint. That is the 
condition for the people to be a historical community, 
spiritual community, and for its chronical to witness 
the spirit in which the community lives and lasts, 
its essence.
Keywords: Žarko Vidović, Bishop Nikolai 
(Velimirović), history, spirit, people, Serbs, national 
conversion of Serbs
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РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА  
И БАЛКАНСКА ИСТОРИЈА

Сажетак

Папска држава настала је у VIII веку, правно 
утемељење нашла је у тзв. Константиновој 
даровници, једном од највећих фалсификата 
које познаје историја. Историјски фалсификати 
често су коришћени као средство легитимације 
папских амбиција. Хегемонистичке намере праћене 
су стварањем митологије – она би заузела место 
стварне историје, којом би се сугерисало да је ток 
догађаја предодређен и трасиран у прошлости, а са 
јасном намером да се сопствени циљеви и амбиције 
прогласе историјски легитимним и неизбежним. 
Ни балканска политика Ватикана није прошла без 
историјских фалсификата. Обратићемо пажњу на 
предање о тзв. Звонимировој клетви, важном у 
обликовању националне свести Хрвата, као и на 
улогу римокатоличке цркве у стварању хрватске 
нације. Задржаћемо се и на фалсификованим 
житијима Светога Саве од стране Ивана Томка 
Мрнавића, произишлим из прозелитских намера 
римске курије према српском православљу.
Кључне речи: Ватикан, Балкан, Срби, Хрвати, 
историја, римокатолицизам, православље, 
прозелитизам, нација
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Да би се разумела политика римских папа, најпре се треба 
упознати с њиховим амбицијама. А те амбиције јесу, ни мање 
ни више, него апсолутна власт на земљи. Папа Иноћентије 
III, који је живео на крају XII и почетку XIII века, изнео је 
став о папској власти као неприкосновеној и узвишеној да 
јој се морају поклонити сви друге власти, укључујући и 
цареве земаљске. Његове су речи: „Као што месец добија 
светлост од Сунца, и као што је он у свима односима, по 
величини, по каквоћи, по положају и по деловању, мањи 
од Сунца, исто тако и царска власт добија од папске власти 
сјај и величину, и толико је светлија колико је ближа извору 
светлости, и обратно, колико је удаљенија од тог извора, 
утолико јој је светлост слабија. А обе те власти и првенства 
имају седишта у Италији, која је, по Божјем одређењу, добила 
предност над свима другима областима на земљи“ (Грујић,  
2020, 15).

Његов наследник, папа Бонифације (умро 1303) формулисао 
је реченицу која је постала трајно гесло Римокатоличке цркве, 
а гласи да „нема спасења изван Католичке цркве“ (Грујић, 2020, 
15). Поменута максима ушла је у декрет Флорентинског сабора 
из 1439. године, где се каже: „Света Римска црква тврдо верује, 
да нико ко не припада Римској цркви, не само многобошци, 
него и Јудеји, и јеретици и шизматици, не могу ући у царство 
небеско, већ ће сви отићи у вечни огањ, спремљен за ђавола 
и његове слуге, ако се пре смрти не обрате Римској цркви“ 
(Грујић, 2020, 16). Наступајући с позиције: extra romanam 
ecclesiam non est salus (ван римске цркве нема спасења), римска 
црква не прави разлику између хришћана који се не налазе под 
њеним окриљем и незнабожаца. Уколико и постоји разлика, 
она је у корист незнабожаца, јер је лако уочити „да је та њена 
мисионарска делатност наспрам хришћана, који у папу не 
верују, у извесној мери јача, особито у новије доба, него ли 
она, коју иста црква развија према народима, који у Христа не 
верују“ (Милаш, 1889, 8). 

Из оваквих схватања, по природи ствари, морало се доћи 
на становиште да претензија на оволику моћ не пристаје уз 
обичног човека. Још од XIV века проповеда се о изузетности 
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папе, који је изнад сваке власти, световне и црквене, па и изнад 
Васељенских сабора, који добијају власт од њега и које он сазива 
као намесник Христов на земљи. Да би 1860. године папа Пије 
IX изјавио: „Ја сам наследник апостола, ја сам намесник Исуса 
Христа; једини ја имам власт да управљам Петровим гробом, 
ја сам пут, истина и живот. Ко је са мном, тај је с црквом, а ко 
није са мном, тај је ван пута, ван истине, ван живота“ (Грујић, 
2020, 16). Десет година касније, на ватиканском концилу 1870. 
године, усваја се догма о папској непогрешивости, поставши 
догмат Римокатоличке цркве.

Ништа се друго није могло ни очекивати од некога ко за 
себе каже: ја сам пут, истина и живот – Бог на земљи. „Људи, 
који су руковођени таквим погледима и начелима у свима својим 
поступцима, налазили су свагда и специјална оправдања за своје 
вековне акције, од префињене верске пропаганде до најгрубље 
и најнечовечније силе ‘огња и мача’, против слободе савести 
свих народа уопште, па и православних хришћанских народа на 
Балкану, а ради обраћања њихова у крило ‘јединоспасавајуће’ 
Римске цркве под врховном влашћу ‘непогрешивога’ папе у 
Ватикану“ (Грујић, 2020, 17). У та средства спадају и историјски 
фалсификати, а један такав, уграђен је у саме темеље ватиканске 
државе.

Папска држава створена је у VIII веку, правни основ 
за своје утемељења нашла је у Константиновој даровници 
(Donatio Constantini), највећем фалсификату у историји. 
У IV веку, наводно, папа Силвестер излечио је од куге и 
крстио цара Константина I, а овај му је у знак захвалности 
поклонио Рим, Италију, па и читав Запад (omes Italie seu 
occidentalium regionum provintias, loca et civitates). Била је 
то подвала каквој је тешко наћи сличну, антидатирана за око 
четири века, с уметнутим царевим потписом на документу 
и још с његовом напоменом да га је својеручно положио 
на гроб светог Петра. Права је истина да поменути папа 
цара Константина никада није ни видео, била је то класична 
манипулација. Али, том манипулацијом Рим и Италија дошли 
су у папски посед, а папа задобио моћ која га је учинила  
царем Запада. 
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С призивом Константинове даровнице и права које она, 
наводно, садржи, папа Стефан II, у зиму 753/754. године, 
прешао је Алпе и ступио на франачко тло, поставши први папа 
који је тамо закорачио. Изашао је пред Пипина III, клечао пред 
њим обучен у кострет, молио за спас од Лангобарда, позивао 
се на Светог Петра и успостављање државе и цркве Божије по 
праву које му је дато, а по примеру цара Константина који је то 
учинио поменутом даровницом. Франачки хроничар бележи 
да се није хтео подићи док краљ и његови синови нису дали 
руке и потом га у знак обећане помоћи усправили. „Разумљиво 
је – каже Карл Хајнц Дешнер – да на Пипиновом ‘варварском’ 
двору нико није био у стању да проникне у колосалну римску 
ујдурму. Ма могао је папа Стефан да презентира тамо и какво 
писмо које је такорећи св. Петар лично написао“ (Дешнер, 
2004, 18). 

На Пипинову одлуку није утицало само незнање, већ то 
што му је папа признао узурпирано краљевско достојанство, а 
његовог конкурента Хилдериха III, законитог претендента на 
престо, постригао и затворио у самостан. Тиме је успостављено 
начело којег ће се римска црква придржавати кроз сву своју 
историју: није важно ко је легитиман, већ ко има моћ. „Са 
слабим државама ниједан папа неће да маршира. Папа хоће да 
буде с победницима“ (Дешнер, 2004, 44). И тако „од освојеног 
подручја, које правно није припадало ни Пипину ни папи, већ 
византијском цару, настала је тада Папска држава“ (Дешнер, 
2004, 18).

РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА  
И ПРАВОСЛАВЉЕ

На Божић 800. године, противно канонима, папа је крунисао 
Карла Великог за цара и прогласио га обновитељем Римског 
царства. Тај чин, иако неканонски и узурпаторски, уздигао је 
углед не само цара већ и папе, јер се створило уверење да се 
краљевске и царске круне добијају једино из папских руку. 
Хришћанска екумена се располутила. „Васељена се распала у 
два дела, различита и у културном и у језичком и у етничком 
погледу“ (Острогорски, 1998, 191). 
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Успон Византије уздигао је углед цариградских патријараха 
који су настојали да под своју јурисдикцију потчине цркву 
на балканском простору. У томе су успели 732. године када 
је цар Лав III Исавријанин ставио под власт цариградског 
патријарха Калабрију, Сицилију, Крит и цео Илирик. И дотад 
затегнути односи, после овог акта, постали су отворено 
непријатељски и после многих сукоба довели до 1054. године 
– коначног раскола на Западну цркву под старешинством папе 
и Источну под старешинством четири васељенска патријарха: 
цариградског, јерусалимског, антиохијског и александријског  
(Грујић, 2020, 21).

Историја бележи више покушаја црквеног сједињења, 
који су завршили неуспешно, понајвише зато јер је против 
тога био православни народ. Ако игде, у борби против уније 
показало се исправним православно схватање цркве да је црква 
верујући народ.

Године 1261. никејски цар Михаило Палеолог протерао 
је Латине из Цариграда, после 57 година њихове владавине, и 
обновио Византијско царство. Вођен политичким разлозима, 
покушао је споразум с папом. Његови изасланици дошли су 
на сабор у Лиону 1274. године и примили папине услове за 
сједињење: 1. Признање да је папа врховни старешина у целој 
хришћанској цркви и 2. пристајање на римски уметак „и од 
Сина“ у Символу вере – filioque. Када су се изасланици вратили 
и обавестили народ, настала је велика пометња. Цар је покушао 
и милом и силом, али без резултата. Отпор је био толики да му 
је после смрти ускраћен и црквени погреб, а унији је нестало 
сваког трага (Грујић, 2020, 24).

Цар Јован VII Палеолог, принуђен очајним приликама, 
јер су Турци били на капијама Цариграда, послао је своје 
изасланике у Ферару. У кавом је стању била Византија довољно 
казује чињеница да византијска делегација, у којој су били 
цар Јован VIII Палеолог, његов брат Димитрије, цариградски 
патријарх Јосиф II, неколико митрополита, више епископа, 
игумана и учених лаика, није имала сопствених средстава за 
пут до Италије, већ су отишли о папином трошку (Бодрожић, 
2018, 132).
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Поред грчких цркава, тамо су отишли и представници 
Руске, Бугарске, Румунске и Грузинске цркве. Српски деспот 
Ђурађ Бранковић није послао своје представнике на унијатски 
сабор у Ферари, који ће после бити измештен у Флоренцију, 
на којем ће 1439. године бити извршено формално уједињење 
између Западне и Источне цркве, под истим погодбама лионске 
уније из 1274. године. Позив српској цркви, поред оног од 
стране римске курије, дошао је и од византијског цара. У посету 
деспоту Ђурђу, 1436. године, долази царев изасланик, познат 
као изразити присталица уније, велики доместик Андроник 
Палеолог Кантакузин, брат деспотице Јерине. Убеђивао је 
деспота Ђурђа да пошаље своје представнике, али узалуд. 
Записи из тог времена бележе да је деспот казао царском 
изасланику како је он сусед Латина, добро их познаје, да је 
упућен у њихове обичаје, зна им навике и намере и баш зато 
не пристаје на овај сабор, и неће послати своје представнике 
нити ће дати писмену сагласност на унију. „Тако је“ – наводи 
Момчило Спремић – „Српска православна црква била једна од 
ретких источнохришћанских заједница која није учествовала 
у раду унијатског сабора“ (Спремић, 1994, 231). Васељенски 
патријарси и други великодостојници Источне цркве, који нису 
били у Фиренци, сазвали су 1443. године сабор у Јерусалиму, 
потом 1450. у Цариграду, осудили су унију и унијате предали 
анатеми. Тада је код Грка сазрело уверење да је боље у Цариграду 
видети турску чалму него папску митру.

Подложити све народе папи постало је једини циљ римских 
мисионара. Почела је та активност још у доба раскола и траје 
до данас, с разликом: у првих пет векова мисионарство није 
било централизовано и усредсређено у некакву средишњу 
управу која координира њен рад, а након тога, од XVI 
века, кад се целокупна римска црква окренула ка строгој 
централизацији, централизована је и пропаганда. Читав рад 
везан у централизацију цркве уопште, па и у домену пропаганде, 
преузео је на себе језуитски ред. Централизација римокатоличке 
пропаганде почетком XVII добила је институционални облик 
оснивањем једног средишњег органа који ће управљати укупном 
мисионарском делатношћу.
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Године 1622. папа Григорије XV основао је у Риму 
Congregatio de propaganda fide, друштво за ширење римокатоличке 
вере. Припадници Конгрегације размилели су се на све стране, 
делујући међу православнима врло насртљиво. Нису то чинили 
ни на своју руку ни у своје име, они су били експоненти папе 
и папске амбиције. Каква је то амбиција већ смо говорили, 
међу бројним чињеницама и примерима, којима се та амбиција 
аподиктично саопштава, навешћемо само мањи број, оне које 
се могу узети за карактеристичну појединост. 

Већ на почетку свог понтификата, Пије IX, на свој 
заповедни начин, упућује једну посланицу „источњацима“ (ad 
Orientales) у којој им налаже унију. Овом посланицом, изданом 
6. јануара 1848. године, папа позива источне патријархе да 
се имају, и то одмах, вратити у општење са светом Петровом 
столицом (hortamur vos atque obtestamur, ut absque ulteriori mora 
redeatis ad communionem sanctae hujus Petri sedis) (Милаш, 1889, 
146). Неколико година затим (1853) он одобрава оснивање 
источног хришћанског друштва са задатком да изведе сједињење 
православне цркве с римском. Недуго затим (1855) установљава 
нарочиту комисију да спреми све што је потребно за некакав 
велики сабор на којем би се то уједињење утврдило. Овај папа 
понашао се као да је уједињење готова ствар, нешто што ће се 
догодити неизоставно. Али од намераваног посла није било 
ништа: друштво које је намеравао основати распало се и пре 
него што је формално основано.

У Конституцији папе Пија IX, из 1869. године, наводи 
се: „Проглашујемо, да великој екскомуникацији подлежу 
шизматици и сви они, који неће да признаду и уклањају се од 
послушности римског свештеника“. Ради отклањања шизме, 
Римска црква установила је посебну мису коју њени свештеници 
морају периодично служити да нестане шизме, односно 
православне цркве. „Из свега овога“ – закључује Никодим 
Милаш – „по учењу римске цркве следи, да они, који припадају 
православној цркви, гори су јеретици од самих протестаната, 
да су једнаки незнабошцима и јудејима, да им никаква спасења 
нема и да ће поћи у вечни огањ – јер не признају папе“ (Милаш,  
1889, 17).
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Римокатолици полазе од тога да у свету истина обитава 
једино тамо где је римокатоличка црква и где људи беспоговорно 
признају папски ауторитет, сви други су на кривом путу, мрак 
и јерес, те их треба преобратити на римокатолицизам. „То 
представља не само ‘директиву’ католицизма, већ само по себи 
разумљиву основу или претпоставку за све његове доктрине, 
књиге, оцене, организације, одлуке и активности. Некатоличко 
у свету треба да нестане: или путем пропаганде и обраћања, 
или пак казном Божјом“ (Иљин, 2011, 106).

РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА И СРБИ

Балкански простор, због саме близине Риму, одувек је био 
простор нарочите позорности Рима, место где је прозелитски 
рад римске курије траје непрестано. Од православних народа 
на Балкану, први на удару Ватикана нашли су се Срби, понајпре 
они који ће, услед историјских неприлика, населити западне 
области полуострва, под влашћу римокатоличких држава.

Бројни историјски извори казују да су у времену 
насељавања Срби на тим просторима, ако не и једино, били 
преовлађујуће становништво. Да се национална структура 
временом измени одлучујући допринос дала је римска 
црква. Промена вере водила је ка томе да превереници, не 
само што ће одрећи своју народност, већ ће јој постати и 
највећи непријатељи и прогонитељи. „Све што је мењало веру 
непријатељски се односило према истим прецима“ (Екмечић, 
2007, 7). Најрадикалнији хрватски екстремисти вуку порекло од 
српских конвертита, констатује Милорад Екмечић и закључује: 
„Нетачна је врло распрострањена теорија да су посебне цркве 
раздвојиле Србе од истородних Хрвата. Цркве су раздвојиле 
само Србе“ (Екмечић, 2007, 7). 

Још од Маричке битке, 1371. започео је талас српских 
сеоба. Турски напади на Српску деспотовину дали су овом 
процесу додатну снагу. Из северних области, сеобе су кретале 
ка панонској равници и досезале далеко на север. Талас српских 
сеоба преплавио је Славонију па „су услед тих сеоба Срби 
запосели цео простор између Драве и Саве и постали скоро 
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једино његово становништво, односно кичма аустријске Војне 
крајине на том подручју. Славко Гавриловић такође наводи 
„да су у Славонију у току Бечког рата (1683–1699) велике 
масе Срба досељене из Србије, а нарочито из Босне, и да 
су искључиво они и католички Шокци чинили славонску 
популацију у XVIII веку“ (Гавриловић, 2010, 41). Пописи из тог 
времена дају упечатљиву слику о распрострањености Срба на 
овом простору. У истим пописима да се приметити присуство 
„много Славонаца-католика са типичним српским именима, 
а посебно са српским презименима, што упућује на закључак 
да је њихова национална припадност погрешно наведена 
или да је реч о Србима који су се тек недавно покатоличили“ 
(Гавриловић, 2010, 41).

Народ из јужних области одступао је ка јадранској обали. 
Приморски градови за њих су били затворени. Многи су 
скапали по пећинама и под ведрим небом. Преживљавали су 
хранећи се травом и корењем. Многи су, већ тада, завршили 
преко мора и досегли до Италије. Све њих, Италијани су звали 
једним именом: Словени (Спремић, 1994, 221, 222). О бројности 
словенских насеобина говоре тамошњи топоними. „Расељени 
српски народ је нестао, асимилован верски и национално. 
На самој јадранској обали морао је, током времена, прећи на 
римокатолицизам...“ (Спремић, 1994, 560).

Јужну Далмацију и Боку Которску Срби су настанили већ 
приликом доласка Словена на балкански простор. На подручју 
северне Далмације, западно од Цетине, живели су Хрвати. 
Још од X века започиње прелаз Срба и на простор северне 
Далмације, а нарочито у XIV веку, када је овим крајевима 
владала Јелена Шубић, сестра цара Душана. У то време су и 
далматински градови Клис и Скрадин били под влашћу српског 
цара. Из тог периода потичу и три знаменита српска манастира 
у Далмацији: Крупа од 1317, Крка од 1350. и Драговић од 1395. 
године. Главна сеоба Срба на ове просторе догодила се током 
XVI века. Насељавање су спровели Турци након заузимања 
Далмације 1540. године, како би ове области населили народом, 
јер су се Хрвати иселили на острва и даље на запад, све до 
Италије (Грујић, 1921, 160).
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После Карловачког (1699) и Пожаревачког мира (1716), 
када је читава Далмација дошла под власт Венеције, а Турци 
избачени, почео је појачани прогон православног народа у овој 
земљи. Нико се није обазирао на њихове заслуге у борбама 
против Турака и на њихов допринос да Турци буду изгнани 
из Далмације. Сви Срби су узети испод духовне власти пећког 
патријарха, није им дозвољено да имају свога епископа, већ 
су стављени под јурисдикцију грчког млетачког архиепископа, 
који је прихватио унију с Римом.

Први јавни документ којим је наложено да православни 
имају зависити и бити подложни латинским бискупима била 
је Валеријева наредба од 25. марта 1686. године. Њоме је 
наложено да „сви свештеници грчког обреда имају унапријед 
бити постављени на парохијску службу од латинских бискупа, 
који ће их упућивати како да управљају народ оног обреда, и 
сви ти свештеници морају признавати исте бискупе за своје 
старјешине, а бискупи ће се имати старати, да они буду добро 
изучени у догматима своје вјере“ (Милаш, 1901, 314). Истом 
наредбом даје се обећање бискупима да ће им, у случају 
противљења од стране православних, световне власти пружити 
потребну помоћ. Ово је први документ државне власти којим се 
млетачки поданици, православне вероисповести, подвргавају 
римокатоличким бискупима. Ова наредба широм је отворила 
врата безобзирном поступању латинских прелата, тако да ће 
се они на њу често позивати и радо је се сећати. Арцибискуп 
Кариман ће је у једном извештају из 1750. назвати „светом 
наредбом“ а за њеног доносиоца казати „да у њој говори као 
свети отац (parla da Santo Padre)“ (Милаш, 1901, 314).

Дукалима од 18. јануара 1708. и 14. јула 1718. године 
регулисан је статус православних у земљама Млетачке републике. 
По првом, у земљама републике могли су постојати само 
„католици а не шизматици“ (cattolici e non scismatici), а по другом, 
дозвољено је источно богослужење под условом да они који га 
упражњавају признају и исповедају флорентински символ вере 
– дакле, да буду унијати. За централну млетачку владу, сасвим 
очекивано, то је значило исто што и католици. Ови дукали 
представљали су основну норму за далматинске проведитере  
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код издавања њихових наредби и одлука у регулисању статуса 
православних у Далмацији. На основу њих, донете су наредбе: 
Ривина од 28. априла 1708, Гриманова од 4. септембра 1735, и 
Кавалијева од 27. марта 1741. године, по којима су православни 
Далматинци имали бити „унијати“, што је значило, католици 
источног обреда. За латинске бискупе то је значило само 
једно: да они могу бити само „католици“, а на оно источног 
богослужења гледали су као на нешто привремено док се они у 
потпуности не покатоличе и полатине (Милаш, 1901, 402, 403).

Године 1759. изашло је наређење да сви српски свештеници 
који немају декрет о постављењу од стране католичког бискупа 
имају да напусте Далмацију. Примењени су и други облици 
шиканирања, укључујући и доградњу католичког олтара у 
православним црквама. Учињено је то да би се могла ометати 
православна служба, те никако није, како неки и данас тумаче, 
доказ верске толеранције.

Огорчени народ устао је против католичког терора 1760. 
године, што је, уз заузимање Русије, довело до опадања тог 
насиља. Укидање закона којим се налаже да православни у 
Далмацији морају прихватити унију укинут је 1780. године, 
али то не значи да су насиља обустављена. Суштинска промена 
дошла је с Наполеоновом војском, под чијим окриљем ће бити 
успостављена самостална српска епархија, конзисторија и 
богословија. Говорећи о овим временима, с вишедеценијског 
одстојања, Никодим Милаш казаће како „оно вријеме заслужује 
да у историји Далмације буде убиљежено златним словима, 
јер све оно што има данас доброга у овој земљи, томе свему 
положен је био темељ баш у то вријеме“ (Милаш, 1901,  
496, 497).

Највећег противника у очувању своје народне и верске 
заједнице Срби су имали у владајућим хрватским сталежима 
и римокатоличкој цркви који никад нису одустајали од намере 
да их обесправе, покатоличе па и изгнају из тзв. Троједнице. О 
томе, уз многе друге примере, речито сведоче захтеви упућени 
заједничком Угарско-хрватском сабору (Дијети) у Пожуну. На 
Дијети представници хрватских феудалних сталежа, подржани 
од римског клера, захтевали су „да се шизматичка владичаства 
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у Троједници са свијем укину, па да се црквена управа, и над 
унијатима и над шизматицима, преда свидничком унијатском 
владици; да се шизматичком митрополиту одузме сва црквена 
власт по Троједници и по њезиној крајини, и најпослије, да 
се српске привилегије, уколико су оне од штете по католичку 
вјеру, са свијем укину, јер да су дате кријући, па да се стога 
(убудуће) и не подјељују такове привилегије“ (Гавриловић,  
2010, 118).

Царица се, углавном, похваливши „ревновање за вјеру, 
сложила са изнетим захтевима, санкционисала забрану вршења 
јавних служби и стицање поседа од стране некатолика, обећавши 
да ће укинути јурисдикцију карловачког митрополита у оба 
тамошња генералата. Само захваљујући рату 1741–1742. царица 
је 1743, због заслуга на бојишту, у пуном опсегу, потврдила 
привилегије, чиме је отклоњена велика опасност по српску 
заједницу и њен опстанак (Гавриловић, 118, 119).

Захтеви хрватских сталежа, у погледу оживотворења 
закључака усвојених на Дијети 1741. године, поновљени су и 
на Дијети 1751. године. Затражено је да се српски епископи 
прогнају из Хрватске и Славоније без обзира на царску потврду 
„која им је дата без сумње у доброј вјери, али по рђавијем 
савјетима“. Овог пута царица је одбила сталеже уз одговор 
да ће она штитити римокатоличку веру, али да ће привилегије 
дате Србима, од стране њених претходника, бити поштоване. 
На овакву одлуку највише је утицала бојазан царице да се не 
замери православној Русији, с којом је била у савезништву 
(Гавриловић, 2010, 119).

Захтеви су се, међутим, у истом смеру, настављали и 
даље. Језуитска дволичност и верска ревност Двора отварала 
је простор и давала подстицаје оваквим захтевима. Тражено 
је, између осталог, да се Србима онемогући стицање поседа, 
а да се лише поседа они који су их већ стекли, укључујући и 
манастире, да им се наметне празновање главних католичких 
празника, да се ограничи број свештеника и право на подизање 
цркава и низ других мера. А све то уз истицање бојазни да ће 
изједначавање „шизме“ с римском вером водити ка томе да ће 
то „грдно тијело, које се протеже од московскијех граница, па 
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до Јадранскога мора, и које је уједињено под влашћу једног 
митрополита... временом угушити и нашу (католичку) вјеру 
и нашу (хрватску) државу“ (Гавриловић, 2010, 120). Али оно 
што се није дало постићи за Србе у целини, постигло се према 
једном, не малом делу, тог народа. Многи од Срба, изложени 
притиску и бискупа и генерала, систематској пропаганди и свим 
језуитским методама, примили су унију или се покатоличили. 
Пример Жумберка може бити узет као огледни.

У борби за очување своје вере и народности, наш народ 
је показао велику отпорност, али то, разуме се, није могло 
проћи без губитака, „те је заиста приличан број појединаца, 
који беху интелектуално и морално слабији, стицајем извесних 
незгодних прилика, отпао од вере православне па се за тим 
претопио у друге у друге народе међу којима се нашао. – Срби 
међутим нису могли асимилирати чланове других народа, јер 
је све до под крај XVIII века најстрожије забрањено било, и 
тиме потпуно онемогућено, прелазити из римокатоличке вере 
у православну. Дакле, у том погледу, они су само губили, а 
нису добијали“ (Грујић, 1909, 228).

Балканско полуострво је гранична област између Истока 
и Запада, преко које је пролазила граница између Западног 
римског царства и Византије, после ће то бити међа између 
римокатолицизма и источног православља. Супарништво између 
Рима и Константинопоља, који су се већим делом средњег века 
борили за утицај на овом простору, постало је израженије и 
сложеније доласком треће велике религије, ислама. Уочљиво 
је да су верски и етнички идентитети „често непостојани и 
слабо дефинисани и да се често догађају помаци и трансфери 
идентитета“ (Дејзингс, 2005, 29). Уочљиво је, исто тако, да је 
свака промена етничког идентитета условљена променом верске 
припадности. Иако постоје битне разлике између верског и 
етничког идентитета, између њих постоји сличност, јер и један 
и други проистичу из сличних културних мерила, узајамно 
се преплићу и подупиру. И код религија које претендују на 
универзалност, које прелазе етничке границе и у свом окриљу 
обухватају различите етничке заједнице, приметно је да се у 
религијска веровања уноси етничка компонента.
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Балкански простор није никакав изузетак, постоје бројни 
примери да се оно што је у почетку било верска заједница 
претвори у етничку заједницу чији се идентитет заснива на 
верским мерилима диференцијације (Бодрожић, 2018, 308, 
309). Уколико Балкан није изузетак, добар је пример: улазак у 
верску заједницу значио је и улазак народносни корпус, излазак 
је представљао кидање етно-културних веза. „С обзиром на 
поистовећивање народности с религијом у овом делу Хрватске, 
одвлачење Срба од православља имало је“ – каже Славко 
Гавриловић – „за последицу њихово однарођавање и асимилацију 
с Хрватима“ (Гавриловић, 2010, 91). 

Колики је број оних који су принуђени на промену вере, 
чиме је утрт пут и губитку народности, никада се неће утврдити. 
Извештаји о људима и догађајима, какви су ови о којима овде 
говоримо, обично се датирају у смутна времена о којима 
нема ни сведока да потврди или порекне, нити има писаних 
докумената да посведоче, јер су прилике биле такве да нико 
није имао ни времена ни могућности да што књижи и уписује.

Римска црква, којој је одувек био циљ да загосподари 
и полатини јужнословенски простор, добро је знала значај и 
улогу Светог Саве и светосавске цркве. „Проповедници уније 
могли су се Србима најсигурније умилити и њихово неповерење 
најлакше сузбити истицањем светости и величине св. Саве, 
који је Србима постао симбол њихове цркве, нације и државе. 

Из тих расположења за сједињење источне и западне 
цркве, сљубљивање свих Словена у једну моћну целину и за 
ослобођење свих хришћана од Турака изникао је, мислим, 
први мало опширнији опис живота и рада св. Саве у западној 
књижевности код Мавра Орбина“ (Радојчић, 1936 а, 333, 334).

И да би римска курија успела у својим намерама, 
не бирајући средства, решили су се путем историјских 
фалсификата приказати св. Саву римокатоликом и папиним 
следбеником. Овај начин, фалсификат и подметање, постало је 
опробано средство римокатоличке цркве у верским и црквеним 
питањима, а њених следбеника и у националним и политичким. 
Дуго би се овде могло о том говорити и наводити примери.  
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Овде ћемо се задржати на једном приказу живота и рада од 
стране Ивана Томка Мрнавића. 

Иван Томко Мрнавић, рођен у Шибенику 1. фебруара 
1580. године, у породици која је пореклом била из Босне, а 
сам Мрнавић је тврдио да је пореклом од Немањића лозе. У 
свештенички семинар у Шибенику примљен је 1591. године, 
у којем ће остати до 1597. године. Као добар ученик, упућен 
је Илирски колегиј у Риму, где је, под утицајем и надзором 
Језуита, довршио богословске студије 1603. године. Одмах по 
повратку у Шибеник, рукоположен је и постављен за професора 
у семинару. Био је на цени због своје учености, па је, врло млад, 
постао и каноник (Радојчић, 1936 а, 320). Мрнавић, који ће се 
после наћи и на месту бискупа надлежног за Босну, постављен 
је 1623. године од стране римске конгрегације, агентом за 
словенске земље са специјалним задатком да ради на њиховом 
придобијању за римску цркву. На првом месту били су му, 
наравно, православни Срби јер се, како смо већ навели, и сам 
сматрао Србином и то најбољим – Немањићког соја. 

Од самог почетка службовања у Шибенику, 1603. године, 
овај следбеник језуита, истиче се фанатичном мржњом према 
православнима, због чега ће и бити именован, од стране 
конгрегације, на поменуто место, речене године. Није му била 
страна ниједна мера или средство уперено против православних. 
Вреди поменути нарочиту пакост које се досетио: смислио 
је да се у православним црквама, изради један посебан 
латински олтар на којем би латински свештеник могао служити 
латинску мису. Урадио је то у православној цркви Успенија 
Пресвете Богородице. Протести православних Срба упућени 
шибенском кнезу и млетачком провидуру били су узалудни. 
Иако је млетачка република понекад знала стати на пут овом 
прелату и њему сличним, будући се није руководила само 
интересима римске курије већ и државним разлогом, а ради 
мира у кући, овај пут апели упућени властима нису имали 
учинка. У поменутој цркви, на њеној десној страни, подигнут 
је 1632. године латински олтар посвећен св. Миховилу. Тако 
се догодило – казује Никодим Милаш – оно чега дотад нигде 
на свету није било „да у једној истој цркви на једном олтару 
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служи православни свештеник православну литургију, а на 
другом олтару да латински свештеник служи латинску мису“ 
(Милаш, 1901, 284). 

У опису живота Светога Саве, Мрнавић казује да је по 
смрти неког Теодора епископа српског, управу над црквом 
преузео св. Сава. По истом овом биографу, св. Сава је примио 
управу нас српском црквом од латинског патријарха цариградског 
и дао се на посао да је очисти од шизме и криве науке, те је 
врати у крило католичке цркве. Након што су Грци преотели 
Латинима Цариград, православни патријарх цариградски преотео 
је римском папи српску цркву, учинивши је аутокефалном. „Иван 
Томко Мрнавић желео је доказати како је св. Сава био одан 
римокатоличкој цркви, и удешавао је своје разлагање тако да 
би по њему изгледала та оданост несумњива. Ради постављене 
сврхе није бирао средства за доказивање“ (Радојчић, 1936, 
319). Свети Сава приказан је не само као предани служитељ 
римокатоличке цркве, већ је и велики противник и прогонитељ 
православља и борац против шизматичких заблуда. „Питање 
односа св. Саве према римокатоличкој цркви потакнуто је 
животом овог светитеља од Ивана Томка Мрнавића, који је 
тврдио да је св. Сава не само био одан римокатолик, него 
да је православље чак прогањао. Утицај његова Живота св. 
Саве, једног бедног састава, трајао је вековима, и био је дубок 
и простран. Његове измишљотине о св. Сави збуњивале су 
далеко боље и бистрије научењаке од њега, највише оне који 
су били истих конфесионалних тенденција као и он“ (Радојчић, 
1936 а, 377).

Овај фантастични запис послужио је за интерпретације 
Савиног живота и рада многим католичким дужносницима који 
су наставили рад на послу ради којег је ова измишљотина и 
учињена. Тако ће сарајевски надбискуп Штадлер изрећи: „св. 
Сава вративши се у Србију на опетовану молбу својих монаха, 
на молбу ортодокснога патријархе латинскога и латинскога цара 
цариградскога, стане управљати црквом у Србији с насловом 
патријархе, а са сједиштем у Ипеку. Та два брата (св. Сава и 
Стеван првовјенчани) бијаху католици... и један и други бијаху 
без двојбе здружени са апостолском столицом римском“ (Милаш, 
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1901, 125). И многи научници на Западу узели су Мрнавићев 
спис за веродостојан историјски извор. Никола Радојчић вели да 
„Живот св. Саве од Ивана Томка Мрнавића није постао ни мало 
веродостојнији због тога што су га издавали и коментирали тако 
учени људи и што је ушао у издања толиких научних друштава. 
Тиме је он правио само већу и дужу забуну у науци, али није 
изгубио особину једнога беднога, тенденциознога састава, 
пуног лажи и маштања“ (Радојчић, 1936 а, 378). Али, упркос 
свему, овај састав имао је значајну рецепцију међу западним 
ауторима. Никола Радојчић је навео разлоге који су ишли томе 
у прилог: „Он је, прво, вековима био западњацима једини извор 
за упознавање живота св. Саве (...) Даље, њега су држали као 
веродостојан извор збиља високи научни ауторитети, на које 
се олако не удара. Напослетку, он је био римокатолицима 
саставни део и символ тежњи њихове цркве за ширењем 
према истоку. Њих је римокатолицима опасно нападати (и из 
научних разлога), а православнима се овај Марнавићев спис 
могао чинити пример верске трпељивости, мада је он далеко 
од ње“ (Радојчић, 1936 а, 381).

Дакле, у основи је једна тенденција, својствена католичким 
писцима, независно од њихове учености и упућености; уосталом 
и сам Марнавић није био ни неук ни невешт. Отуда и опасност 
од његов списа, јер „је он“ – вели Радојчић – „био најопаснија 
врста фалсификатора у својим историчким списима – он је 
измишљао и преудешавао на основу несумњивих извора“ 
(Радојчић, 1936 а, 379).

РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА  
И ХРВАТСКА НАЦИЈА

Римска црква предвођена папом, представљала је најјачу 
антинационалну силу у Европи. По самом начелу утканом 
у њену организацију, старим римским начелом светске 
владавине, она је тежила аутократији насилним стапањем 
читавог хришћанског света у једну велику теократију са 
папом на челу, којем су подложни сви, па и европски монарси. 
Римокатолички универзализам није могао бити окриље под којим 
би се могла развити и наметнути национална идеја. Нација је 
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за римску цркву нешто партикуларно и историјски пролазно 
(Милошевић, 2013, 17). Најјаче средство којим је римска црква 
располагала било је упорно одржавање латинског језика као 
општег језика читавог католичког света. Уз опстанак овог већ 
мртвог језика, она је везала и свој духовни и политички примат. 
Док је год аутократска моћ папства обезбеђивала монопол 
латинском језику, није могло бити ни говора о настанку некакве 
националне литературе и књижевности. Без тога није се могло 
ни помислити да би национална мисао могла ухватити замајац 
и почети своје ширење (Бодрожић, 2008, 90). Рим је наметнуо 
латински језик. „Не само да су матерњи језици народа који су 
били запосели Европу, а са њима и сами ти народи, одржавани 
у стању сировости, него је, између осталог, такође посебно 
тиме народ лишаван свог крајњег учешћа у јавним већањима, 
јер он није знао латински језик. Само културом језика отаца 
народ се може уздићи из варварства, па је Европа тако дуго 
остала варварска и због тога што се један туђински језик скоро 
хиљаду година наметао природном органу њених становника“ 
(Хердер, 2012, 293).

Другачије није било ни на словенском југу. Затирање 
народне свести код Хрвата започело је још у време тзв. народних 
владара који су се приклонили латинству, одбацивши народну 
цркву (Бодрожић, 2018, 298). Под изговором борбе против 
паганског празноверја, затирани су народни обичаји и традиције. 
„Једна од тамних страна у деловању фрањеваца“ – пише Иво 
Андрић – „види се у чињеници да су у својој религиозној 
претераности истребили народне обичаје и да, све доскора, 
не само да нису ништа предузели како би се очувало благо 
народних песама и приповедака, већ су, штавише, покушавали 
да их искорене у народу“ (Андрић, 1994, 59). Један од босанских 
фрањеваца, фра Ловро Ситовић, испевао је у десетерцу „Писну од 
пакла“, у којој устаје против народних песама и њихових јунака, 
проглашавајући их за нехришћанске, те „позива свештенство да 
у народу истреби певање оваквих по душу опасних и испразних 
песама, а да шири песме које опомињу на побожност и покору“ 
(Андрић, 1994, 63, 64). Одатле је потекла она кључна разлика у 
историјском животу између Срба православних и Срба католика 
у Босни, коју нам је предочио Александар Гиљфердинг: „Србин 
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православни где год живео: у Босни, Херцеговини, Далмацији, 
Угарској, Српској кнежевини, има поред цркве једну велику 
отаџбину: Српску земљу, која је, истина подељена међу многим 
владавинама, но која ипак постоји идеално као земља једног 
истог православног народа. Он има своје предање, зна за српског 
светитеља Саву, за српског цара Душана, за српског мученика 
Лазара, за српског витеза Марка Краљевића. Његов садашњи 
живот је повезан са народним тлом и са пређашњим животом.

Србин католик одриче све српско, пошто је православно, и 
не зна за српску отаџбину и српску прошлост. Код њега постоји 
само ужа провинција домовина: он себе назива Босанцем, 
Херцеговцем, Далматинцем, Славонцем, према области где 
се родио. Он свој језик не зове српским, него босанским, 
далматинским, славонским, итд. Ако он жели уопштити појам 
о том језику, назива га нашким језиком. Он пита нпр. странца: 
Умијете ли ви нашки? Но који је то ‘нашки’ језик, он не уме да 
каже. Он зато не зна да тај језик назове својим правим именом, 
јер он сам нема општу отаџбину, опште народно име. Ван своје 
уже области у њега је само једна отаџбина: Римо-католичка 
црква...“ (Гиљфердинг, 1972, 120). 

Како је дошло до тога да је Римокатоличка црква, која 
је представљала најјачу антинационалну силу и највећег 
противника националности, постала кључни чинилац у 
обликовању хрватске нације? Јер да је улога римске цркве 
у овом процесу била одлучујућа више је него очигледно. 
Римокатоличка црква представља кључну институцију у 
процесу стварања хрватске нације: „Она је створила руку, перо 
и хартију за писање те историје“ (Екмечић, 1999, 7). То никако 
не значи да је Рим променио своју политику и циљеве, јер то 
се не мења, мењају се само средства. Из историје римске цркве 
видљиво је „оно на чему ‘Света Столица’ почива, почивала је 
и увек ће почивати, не на стени, него на политици клацкалице 
и чији је највиши принцип увек опортунитет, чији је коначни 
циљ увек моћ...“ (Дешнер, 2004, 21).

Националност је постала „освештана моћ“, а Рим није 
часио да, уколико већ не може да ту нову снагу сузбије, да 
јој се прилагоди и упрегне је у остварење својих планова и 
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циљева, који се не мењају. Хрватство је постало средство за 
остварење ватиканских циљева у обрачуну с православљем, а то 
значи са српским православљем и српским народом. Неспорна 
је чињеница „да су Ватикан и Католичка црква вековима 
деловали на балканским просторима, настојећи да прошире 
католичанство, униште православље и наметну своје духовне, 
политичке, социјалне и идеолошке вредности и организацију“ 
(Живојиновић, 2012, 171). 

Ко је црква католичка, мора бити народ хрватски – била 
је заповест римске цркве. Иван Стојановић описује процес 
хрватизације Дубровчана и наводи речи дубровачког бискупа 
Водопића: „Синци! сила нам је да будемо Хрвати, и то ваља 
бити, ако нећеш да те многи прогоне, премда ни ми у дјетињству, 
ни наши оци, ни наши дједови, нијесмо знали за то име“ 
(Стојановић, 1923, 513). И тако су Дубровчани „пречињени 
у Хрвате“. А да би се то постигло повучен је знак једнакости 
између вере и народности. „А зашто то? Јер на други начин 
није се нашему сељаку могло увући у главу, да је Хрват, него 
му је“ – вели Стојановић – „требало приказати, да, ко се хоће 
уздржати у католицизму, треба да буде Хрват. Тако раде и неки 
православни попови, узимљући православље и српство као 
синониме“ (Стојановић, 1923, 529).

Сви римокатолици који су говорили српским језиком 
имали су бити Хрвати. Процес је хрватизације потрајао је „кроз 
деветнаести век и прве деценије двадесетог, местимично све 
до у међуратну епоху. Било је и места, као што је Дубровник, 
где је опредељивање почело у деветнаестом веку а завршено у 
двадесетом...“ (Ивић, 1986, 181). Кључно место у целом процесу 
заузела је римокатоличка црква, њено свештенство разнело је 
хрватско име и до најудаљенијих енклава у којима се говорило 
српским језиком, попут оних на Косову код којих је говорна 
основа јужноморавски дијалект или у дубину румунског Баната 
где се говори тимочким дијалектом (Ивић, 1986, 181).

Хрватсво је послужило датој сврси, ако никада оно у време 
Другог светског рата. Католичка цркве је пронашла савезника 
у НДХ, „у којој ће се, кад друкчије не иде, са успехом моћи 
применити и средњевековни методи ‘огња и мача’ за истребљење 
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православних Срба, бар у областима које ће том приликом 
припасти Хрватској, па су зато сви могући фалсификати науке 
и статистике чињени и употребљавани да би Хрватска држава 
могла обухватити и што више чисто српских историјских и 
етничких области, као што су Босна, Херцеговина и Срем, па 
чак и Новопазарски санџак, централна област средњовековне 
Србије“ (Грујић, 2020, 74).

У хрватско историјско памћење уткано је предање о 
Звонимировој клетви, које је римска пропаганда зналачки 
искористила за своју ствар (Бодрожић, 2018, 303). У хрватској 
историографији, за дуго времена, питање како је умро Димитрије 
Звонимир, последњи хрватски владар народне крви, сматрало 
се решеним. Сматрало се да је његова смрт природна, иако се 
у једном додатку Барског родослова говорило како је Звонимир 
насилно уморен од стране сународника, јер нису желели да их 
поведе у рат за ослобођење Свете земље. Историчари су одбијали 
овакву могућност, јер старији извори не помињу било какво 
убиство краља Звонимира, а посебно стога што су крсташки 
ратови кренули након његове смрти. „Пошто је краљ раније, и 
то неколико година раније, умро него што је крсташки покрет 
започео, то није могао, мислило се, погинути као мученик велике 
крсташке идеје, убијен од свога народа, неспособног да се одушеви 
племенитом жељом која је, потом, вековима испуњавала срца 
побожних хришћана. Краљ би, према томе, умро природном 
смрћу“ (Радојчић, 1936 б, 3). По речима Фрање Рачког, нема 
ниједног историјског доказа који указује да је Димитрије Звонимир 
умро насилном смрћу, већ је његова смрт природна. И Тадија 
Смичиклас о Звонимировој клетви вели: „То се изпричало онда, 
кад већ није било краља своје крви“ (Smičiklas, 1882, XXVIII). 
Али то је у целој ствари небитно, јер свака легенда, па и ова, 
носи једну идеолошку истину која се не побија историјским 
чињеницама. Овде је важно да је то испричано, кад је то и како 
је то Риму одговарало. „Код легендарних извора нису имена 
толико важна колико мотиви“ (Радојчић, 1936 б, 9). Питање 
смрти последњег хрватског владара актуелизовано је током XIX 
века у научној и политичкој књижевности и представља одличан 
пример „колико може легенда, ради унапред постављених сврха, 
да искрене историјске чињенице“ (Радојчић, 1936 б, 4).
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Историјски извори бележе 1089. годину као годину 
Звонимирове смрти. У потоњем летопису, датираном у XIV 
век, на основу којег ће се актуелизовати питање његове смрти, 
неколико векова после, до светости се уздиже Звонимиров 
живот и владавина, а његова смрт приписује се незахвалном 
народу, који га није хтео следити на путу који је он одабрао, 
путу који му је наменила римска столица, већ се одметнуо од 
њега говорећи: „што је нам за то?“ 

Звонимир се приказује као човек и као владар саздан 
од врлине, правичан и милосрдан, па је и стање у његовој 
држави било идилично у сваком погледу. Приповест каже: „И 
за доброга краља Звонимира бише весела сва земља, јер бише 
пуна и урешена свакога добра и градови пуни сребра и злата. 
И не бојаше се убоги да га изји богати, и нејаки да му вазме 
јаки, ни слуга да му неправо учини господин; јере краљ свих 
брањаше, за што ни сам презправедно не посидаше, тако ни 
иним не дадише“ (Gavranić, 1895, 261).

Након ове апотеозе, хроничар даље бележи како су 
Звонимиру од папе приспела два дописа и казује: „В то вриме 
згоди се, да цесар римски с вољом св. отца папе посла и листове 
своје овако к достојному краљу Звонимиру, просеће и молеће 
како драга брата и меу краљи кршћанскими краља почтованога. 
(...) ото те молимо и просимо, да скупиш себи сву господу 
земље, теби подложне, и свих од вридности; и када буде 
скупшћина да прочтиш меу свими они други лист, кога с 
твојим листом шаље се од стране наше господству вашему, 
молеће када прочте да одговоре и да даду нам на знање вољу 
своју и одлучење ко учине витези и баруни с вољом господства 
тога“ (Gavranić, 1895, 262). Звонимир је, по летописцу, тако 
и поступио те „заповиди по све краљество своје, да буде 
скупшћина в Петих цриквах у Косови“. Убиство се догодило, 
каже легенда, у Косову. Тиме се сугерише да је то име постојало 
и пре доласка Срба, да га нису донели досељени Срби (Радојчић,  
1936 б, 40).

Кад се скупштина састала, Звонимир је наредио да се 
отвори други допис, послан од папе. У том писму је стајало: 
„Брата нашега Звонимира молимо с власници и пуком земље и 
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краљевства његова, да би хотил одлучити с нами бити заједно 
с помоћу ине господе крстијанске, који онаке листове имију од 
нас; и они да одлуче вољу њих и да нам даду на знање, јесу ли 
к вољи нашој пристали, ча јест с допуштењем божјим и сина 
његова, који јест порођен од диве Марије и муку и крв пролијо 
на дриво крижа и на њем уморен, која смрт би одкупљење 
свита и ослобојење светих отац из лимбене тамности; и тако 
с допушћењем његовим и с помоћју в њега вирујућих јесмо 
одлучили ослободити миста, која је за љубав нашу окрвавио и 
гдје придао дух отцу кроз муку и труд и грех, в ком би положено 
приславно тило његово“ (Gavranić, 1922, 262, 263). Потом 
се казује каква је била реакција народа: „И тој чуше, богом 
проклети и невирни Хрвати, (...) не даше ни листове дочтити 
и скочише, не само да би пристали на достојну молбу св. отца 
папе и цесара римскога, да св. миста из рук поганских изму и 
ослободе, да они богом клети почеше кричати и викати на св. 
краља тужећи се и вапијући једним гласом, како на исукрста 
Жидове: да он ишће извести њих из жен и дитце њих и с папом 
тер с цезаром одтимати миста, гдје бог пропет и гдје гроб његов; 
а што је нам за то?“ (Gavranić, 1895, 263).

Кад се Хрвати сташе договарати – бележи даље летописац 
– један од великаша повиче: „боље да један умре нере толик 
пук да погине“ (Gavranić, 1922, 263). Јасна је аналогија између 
пресуде Звонимиру, којег летописац, већ, зове светим краљем, 
с образложењем којим је Христос испраћен на Голготу: боље 
да страда један него народ.

Глас и савет овог великаша једнодушно је прихваћен па 
„невирни Хрвати почеше говорити вапијуће како пси али вуци: 
боље да он сам погине, нер да нас из дидине наше изведе цића 
бога и иним миста толико далеко обимати, земље и градове 
ине. Ионако нере како псиј на вуке лајући када иду, тако они на 
доброга краља Звонимира, кому не даше ни проговорити, нере 
с буком и оружјем почеше сићи њега и тило његово ранити, и 
крв проливати свога доброга краља и господина, који лежећи 
в крви, израњен, велицими болизни, прокле невирне Хрвате и 
остатак њих богом и светими његовими и собом, недостојно 
смрћу његовом; и да би веће Хрвати нигдар не имали господина 
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од свога јазика него вазда тугју језику подложни били. И тако 
израњен лежеће а Хрвате проклињући издахну. А Бела краљ 
угарски сгњете Хрвате мукама и робством, као убојице и 
бунтовнике против Господина“ (Gavranić, 1922, 263).

По реченом предању, губитак државне самосталности 
дошао је од Звонимирове клетве, који их је на самрти проклео 
јер су га лишили живота зато што је био веран папи и вољан да 
се одазове његовом позиву на рат против неверника. Порука је 
јасна: једини начин да се искупе од проклетства јесте служба 
ономе коме је и Звонимир желео да служи, због чега је платио 
својим животом.

Овакво предање било је идеално да се хрватском народу, 
а у функцији папског прозелитизма, угради свест о посебној 
историјској мисији, шта Бог од њега хоће, или тачније, шта папа од 
њега тражи, а то је „да послуже мостом за превођење православних 
под духовну власт римског оца-папе“ (Banić, 1930, 16). 

Тако је настао један историјски патос, јасно изражен 
поводом евхаристијског конгреса у Загребу 1900. године, којим 
се више ишло „за тим да се истакне оданост и приврженост 
хрватског народа (демонстративно се употребљавала 
терминологија „хрватски народ“) римској цркви и св. оцу 
папи него ли приврженост тог јадног хрватског народа вјери 
у Бога и кршћанској религији“ (Banić, 1930, 12). 

У конгресној „посветној молитви хрватског народа 
еухаристијскому срцу Исусову“ дословце је стајало: „Молимо Те, 
о Божански Краљу наш, да жарком љубави Срца свога ражариш 
наша те Ти останемо вјерни у светој римокатоличкој Цркви. 
Ти нас води и благослови, да извршимо народну задаћу своју, 
коју нам љубезном провидношћу намјењујеш, да преко нас Ти 
завладаш у срцима остале словенске браће наше те се сви у 
Теби радујемо у сретној временитој и вјечној домовини. Амен“ 
(Banić, 1930, 15). У истој посветној молитви говори се и шта 
хрватски народ дугује римској цркви и њеном првосвештенику, 
па се каже: „Хрватски Твој народ признаје да је од Твоје доброте 
примио лијепу своју домовину, да се у њој слободно развије...“ 
(Banić, 1930, 17). 
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Проницање у намере римске курије у погледу улоге која 
је намењена Хрватима определило је пут Ђуре Виловића, 
који је о томе проговорио и кроз свој друштвени и политички 
ангажман, као и кроз своју литературу, где је ова тема добила 
прикладан књижевни израз. Виловић је описао промену у 
држању римокатоличке цркве у хрватској ствари. Фратри 
су на сва уста говорили о Хрватској и хрватству, а мало пре 
тога о томе нити је било нити је смело бити помена. „Сјети 
се велике узбуне и големог скандала када су оно давно у 
његовој младости, момци у цркви малог села Граца у макарском 
приморју запјевали хрватску химну. Сва се подбиоковска села 
згрануше и потресоше над тим скандалом. Говорило се како је 
та профана пјесма опоганила храм Божји и очекивали поновно 
посвећивање цркве да се по том новом благослову поврати у 
пријашњу службу“ (Vilović, 2010, 52).

Потом су се прилике промениле. „Сад је боље него ли је 
било. Мало је ко у нашем селу прије знао које су боје хрватске 
заставе, а откад је попови унијеше у цркву, сви знаду: који је и 
какав хрватски барјак. За њим село иде у процесијама, с њим 
насрће на жандаре као оно у Омишу. Да си онда видио сељаке: 
лавови, тигрови, пантере...“ (Vilović, 2010, 55).

И не само то, већ се црква постарала да Хрватима обезбеди 
и краљицу. И то коју. „Сад је“ – пише Виловић – „мајка божја, 
краљица Хрвата. Сјетио се поп да оснује на небу хрватски 
краљевски двор и одмах да убире порез на небеске владаре. 
Људи, зар не видите попову игру? Та је небеска краљица 
старија од Хрвата, па тек је сада окрунише. А гдје су прије 
били? Како се тога прије нису сјетили? Који је поп у ову нашу 
цркву на Локви унио нешто хрватско? Нисмо ли ми сељаци 
три пута затварали цркву пред латинским попом и латинском 
мисом? Бискупи су нам зато пријетили затварањем цркве и 
проклетством. Ено вам још старог Мате Мештрова, Ребрине 
и Шминдела, још су живи и сјећају се, што нам је говорио 
онај претили бискуп о хрватству. Рекао је да је народност 
гријех и поганлук. Рекао је да је народност охолост народа у 
народу и појединцу, охолост је први главни гријех. На крају 
је рекао, да народност раставља људе, који су браћа по Богу 
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и по светом крштењу. Да вам право кажем, ја сам мислио да 
бискуп има донекле и право, а поготову кад каже да наша црква 
није ни хрватска ни талијанска ни маџарска него католичка, 
а то значи за све. Сад ето више није тако. Сад је Богородица, 
краљица Хрвата. Није то прави грош, а ни чиста вода. Ту се 
нешто мути, па се нешто лови. Куку нама Хрватима откад су 
бискупи, језуите и њихови попови Хрвати. Било је и прије 
наших, хрватских попова, али то су били наши добри, а 
њихови зли попови. Гањали су они нас и наше народне попове 
и гдје би они унијели прије нешто хрватско у цркву. Питам 
ја вас, људи, што је то хрватско у нашој цркви у Локви? Дух 
из Италије, слике и светачки кипови из Тирола, апостоли из 
Јудеје, мученици из Ницеје и Кападокије, пјесма и глазба из 
цијелога свијета, а само свијеће елемозина од Хрвата. Сад 
ето, добрих ли људи, дадоше нам ништа мање него хрватску 
краљицу“ (Vilović, 1938, 87).

Један од Виловићевих романа има наслов Пицукаре, 
а односи се на уседелице које чекају свога женика да дође 
однекуд из даљине и реши их муке. Овај појам могао би добити 
и ширу примену. И сама хрватска нација није ништа до папина 
пицукара, уседелица која чека да дође неко из света и створи 
јој државу, као награду за издају сродника. Јунаци Виловићеве 
приповести разматрају начине којима ће Хрвати остварити ту 
своју државу: „Ствар је у томе: апелирати ће се на Европу!“ 
– нагласује Телал – „Европа не може да не устане и каже: 
моји Хрвати“ (Виловић, 2010, 147), Европа ће то учинити јер 
је дужна Хрватима због онога што су за њу учинили: „више 
него за ћаћу“! По том рачуну у Европи немају пречега посла 
него да мисле о Хрватима и хрватској ствари: цареви, краљеви 
и, наравно, свети отац папа. „Казивао ми је галантар Лука из 
Цисте... Галантари путују и до вражијих врата, па знаду они. 
Енглески краљ Ђуро, казује ми галантар Лука – кад ујутро 
устане, прво му је да пита коморника:

– Како стоји данас хрватско питање? Никад не руча прије 
него прочита све новине да види што се пише о Хрватима. 
Свако вече у кревету измоли Оченаш и Здравумарију за сретно 
рјешење хрватског питања.
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– Будало, ко би њему, лутерану, казао Оченаш и 
Здравумарију! – побуни се Ико Тепин.

– Ето, сад ти боље знаш од галантара! А што ради наша 
емиграција? Без њих се не састају нигдје ни краљеви ни 
министри!

– А свети отац папа? – подигне Отпуштени Стипица прст 
и гласно пита: што је с мојим предзиђем? Мој Анте Мурал!

– Чудно ли нас то назива свети отац? – чуди се неко.
– Што си блесав – окоми се Стипица на оног који се 

чуди – зове нас тако да се Срби не досјете о кому говори свети 
отац, јер Срби имају свугдје своје шпијуне, а свети отац не иде 
шпијунима на лијепак“ (Vilović, 2010, 148).

Đuro Bodrožić

ROMAN CATHOLIC CHURCH  
AND BALKAN HISTORY

Sumary

Historical forgeries have often been used as a 
means of legitimizing political ambitions. The 
Roman Catholic Church has shown itself prone to 
historical falsifications. Hegemonic intentions were 
accompanied by the creation of mythology that would 
take the place of real history, which would suggest 
that the course of events was predetermied and 
traced in the past, with a clear intention to declare 
one's own goals and ambitions historically legitimate 
and inevitable. The Vatican's Balkan policy has not 
passed without historical falsifications, whether 
they are historical documents or interpretations of 
the lives and works of historical figures and events. 
The Balkans is a space of distinct Roman Catholic 
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proselytism. Religious transitions also meant national 
conversion, which significantly determinend the 
Balkan history and telations of the Balkan peoples. 
Keyword: Vatican, Balkans, Балкан, the history, 
Serbs, Croatians, Roman Catholicism, Orthodoxy, 
proselytism, nation
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СТРАДАЊЕ СРПСКЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ 

РАТУ, У ГЕОПОЛИТИЧКОМ 
КОНТЕКСТУ

Сажетак

Српска православна црква носилац је духовног 
идентитета, а самим тим и креатор националног 
идентитета српског народа. Исходиште је то 
упућености српског народа на Српску цркву, 
и посвећености Српске цркве служби свога 
народа, кроз целокупну њихову историју. За 
такав однос знао је и немачки окупатор у Другом 
светском рату. И зато је тада један од његових 
првих циљева на подручју Југославије био да се 
„обезглави“ Српска православна црква. Рачуница 
непријатеља била је да ће се тако, блокирањем 
или, пак, умањењем утицаја Цркве, олакшати 
остварење његових геополитичких планова на 
централном делу Балкана. Црква је претрпела 
огромне губитке, али није остала изван народа.
Кључне речи: Српска православна црква, Свети 
архијерејски синод, патријарх, епископи, српски 
народ, окупација, страдање 

* Доктор културолошких наука, научни сарадник
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УВОД

На крају Другог светског рата, када се ишчекивало и 
формално потписивање капитулације Немачке, 6. маја 1945. 
године, немачки командант југоисточног ратишта генерал-
пуковник Александар Лер послао је у штаб Друге армије 
југословенске партизанске војске, који се тада налазио у 
месту Купинец, надомак Загреба, двојицу својих виших 
официра, да понуде преговоре о капитулацији немачке војске 
на тлу Југославије. Понуда је прихваћена. За преговарача с 
југословенске стране одређен је пуковник Воја Поповић, а 
за службеног преводиоца Милан Шкеро, потоњи резервни 
капетан ЈНА. Леров штаб тада се налазио у месту Севница, 
између Кршког и Зиданог Моста, у Словенији. 

Када су се састали, започео је неформални разгор уз 
грчки коњак „метакса“, који је понудио генерал Лер. Преводећи 
сваку реч, Шкеро је водио забелешке, а иначе је лично водио 
дневник. Тако је из прве руке остало забележено објашњење 
тадашњег команданта Групе армија Е при повлачењу од Грчке 
кроз Југославију, који је тачно четири године и месец дана 
раније (6. априла 1941), као заповедник 4. ваздухопловне флоте, 
учествовао у нападу на Југославију, директно руководећи 
бомбардовањем Београда, а потом командовао и у нападу на 
Грчку (Крит) и на СССР.

Одмах на почетку пуковник Поповић упитао је генерала 
Лера зашто је 6. априла 1941. године онако вероломно порушио 
Београд, који је био проглашен за отворен град. Немачки 
генерал одговорио је да је такву заповест добио лично од 
Адолфа Хитлера. И то овако објаснио:

„Сада, кад се налазим у овој ситуацији и кад смо рат 
изгубили, могу слободно да кажем да је то била заповест мога 
Фирера. Наредио ми је да порушимо Београд, да разбијемо 
Југославију. У првом налету требало је да срушимо Народну 
библиотеку Србије, па тек онда оно што је за нас војнички 
интересантно.“

„Зашто баш библиотеку?“, упитао је пуковник Поповић.
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„Зато што је у тој установи сачувано оно што је вековима 
чинило културни идентитет тог народа“, одговорио је генерал 
Лер.

„И шта је још Фирер наредио?“
„Да уништимо српску интелигенцију и да обезглавимо 

врх Српске православне цркве, и то у првом реду патријарха 
Дожића, митрополита Зимоњића, епископа жичког Николаја 
(Велимировића), као и калуђере и монахиње српских  
манастира.“

„Зашто?“, наставио је да се интересује пуковник Поповић. 
„Зато што су ти манастири кроз векове били `персонална 

управа` српског народа и доказ његовог битисања на тим 
просторима. Због аскетизма и самодрицања били су пример 
понашања; тек кад уништимо библиотеку и њих, Срби се 
неће имати око чега окупљати“, одговорио је генерал Лер, 
предочавајући какав циљ је био тадашњих нациста према 
српском народу.1 

Чињено је по таквој Хитлеровој заповести. У својству 
команданта немачке 4. ваздушне флоте, генерал Александер 
Лер, још 31. марта 1941. године, својим трупама издао је 
наређење у којем је један од главних циљева био „рушење 
Београда нападом главних снага”. За сâм напад на српску и 
југословенску престоницу одредио је седам ваздухопловних 
пукова опремљених двомоторним бомбардерима „дорније“ 
(Dornier Do-17), „јункерс“ (Junkers JU-88), „хенкел“ (Heinkel 
He-111), два пука обрушавајућих бомбардера „штука“ (Ju-87 
Stuka), као и четири пука ловаца „месершмит“ (Messer-schmitt 
Me-109) и двомоторних разарача (Me-110). Тако, за напад на 
Београд, дакле, било је ангажовано 205 бомбардера, више од 
стотину „штука“ и 160 „ловаца“.2

Према извештају нацистичког Оперативног штаба, првог 
дана ваздушних напада на Београд, 6. априла 1941. године, 

1 „Шести април: једно сведочење“, НИН, Београд, 5. април 1987, стр. 29.
2 Дејан Ристић, Кућа несагоривих речи: Народна библиотека Србије 1838–1941, Народна 
библиотека Србије, Београд, 2016, стр. 167.
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бачено је 218,5 тона експлозива. У тој агресији потпуно су 
уништена 682 објекта, знатно је оштећен 1.601 објекат, а 
6.829 грађевина је оштећено у мањој мери. Поред штете на 
привредним објектима, страдало је и око 50 одсто стамбеног 
фонда. Током тог вишедневног бомбардовања страдо је 2.271 
житељ престоног града.3 

Првог дана ваздушних напада на Југославију уништено је 
здање Народне библиотеке Србије. Његовим разарањем уништен 
је готово читав национални фонд, у којем је тада, почетком 
1941. године, било сабрано око 354.000 наслова монографских 
публикација у око 500.000 свезака, 1.365 рукописа, 226 раних 
штампаних књига, око 6.260 бројева часописа и новина, око 
3.770 писама и 1.447 јединица картографског материјала, 
графика и фотографија.4 

Тог првог дана рата, у првом таласу напада, прве бомбе 
пале су у непосредној близини десног бока Патријаршијског 
двора Српске православне цркве у Београду, и то две бомбе 
пале су у порту Саборне цркве, а трећа је ударила поред десног 
угла старе куће Ивана Павловића. У згради Патријаршије тада 
су били патријарх Гаврило, епископ нишки Јован и викарни 
епископи Арсеније и Валеријан, као и сва остала братија и 
особље које је тада становало у том здању.5 

Уследило је оно што су нацисти одредили за једaн 
од првих циљева: „обезглављивање Српске православне  
цркве“

Истог дана, када су напади привремено утихнули, патријарх 
Гаврило, са епископом Јованом, склонио се у манастир Раковица, 
да би одатле, у току ноћи, отпутовао у манастир Жичу, пошто 
је преовладало мишљење да би патријарх требало да следи 
Краљевску владу. А одатле је отишао у манастир Острог.  

3 Дејан Ристић, „Хитлер је наредио: Прво уништити Народну библиотеку“, Политика, 
Београд, 4. април 2016.
4 Исто
5 „Српска Црква у Другом светском рату – Извештај Св. Архијерејског Синода (1941-
1946)“, приредио епископ банатски Атанасије, Сербиа и коментари за 1990/91, Задужбина 
Милоша Црњанског, Београд, 1991. (Даље: Извештај Светог архијерејског синода о раду од 
1941. до 1946. године), стр. 105.
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Ту су га немачке војне власти ухапсиле 25. априла 1941. у шест 
сати изјутра. Његова светост доведен је у Београд, 1. маја, и 
смештен у затвор бившег Окружног суда за град Београд, а 
одатле 5. маја премештен у манастир Раковица.6 

Српске црквене власти у више наврата инсистирале су да 
се патријарх ослободи и да му се омогући слободно вршење 
његових дужности. Тражено је то у почетку од комесарске 
управе, а када је у септембру 1941. године, под надзором 
немачких окупационих власти, образована Српска влада, на челу 
са генералом Миланом Недићем, посредством ње упућивани 
су такви захтеви. Све те интервенције биле су безуспешне. 
Тако, председник Владе, 1. маја 1943. на један у низу захтева, 
у Српску патријаршију шаље следећи одговор: „Са жаљењем 
Вас извештавам да ми је Војни заповедник г. генерал Бадер 
приликом последње интервенције напоменуо да се молбама 
односно Његове светости више не обраћам.“7 Недуго потом, 
25. маја 1943. шеф немачке полиције извештава да је патријарх 
Гаврило „у интересу његове личне сигурности“ премештен из 
манастира Раковица у манастир Војловица8.

Пре тога, 16. децембра 1942. године, у овај манастир 
доведен је владика Николај (Велимировић). Њега су Немци 
ухапсили на Петровдан (12. јула) 1941. године и одмах 
конфинирали у манастир Љубостињу9. Патријарх Гаврило 
и епископ Николај били су строго контролисани од оружане 
немачке страже10. Одавде, 14. септембра 1944. године, Немци 
су их спровели у злогласни концентрациони логор Дахау, 
одакле су ослобођени, од стране 36. америчке дивизије, 8. 
маја 1945. године.11 

Сам чин хапшења и утамничења патријарха српског 
Гаврила имао је симболично значење онога што ће уследити,  

6 Извештај Светог архијерејског синода о раду од 1941. до 1946. године, 88-89.
7 Исто, 91.
8 Исто
9 Епископ Артемије, Кратак животопис Светог владике Николаја, треће издање, Атос 
– Мисионарски и духовни центар, Београд, 2003, стр. 25. 
10 Исто
11 Исто, 26.
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кроз шта ће од тада проћи Српска православна црква12. Исто 
тако, хапшење и заробљавање најугледнијег српског архијереја, 
у историји једног од најплодоноснијих црквених писаца и једног 
од највећих учитеља Цркве православне13 владике Николаја 
имало је симболично значење прилика у којима ће се потом 
(и у рату и после рата) наћи вера православна. 

У међувремену, нарочито на подручју нацистичке 
Независне Државе Хрватске (НДХ), траје дотад невиђено 
страдање Српске православне цркве. „Обезглављује“ се и 
уништава црква. Хрватске усташе, у ноћи 5. маја 1941. ухапсиле 
су епископа бањалучког Платона (Јовановића) и одвеле га, заједно 
са протом Душаном Суботићем, архијерејским намесником 
из Босанске Градишке, изван Бања Луке, где су их убили и 
бацили у реку Врбању. Унакажено владичино тело пронађено 
је у селу Кумсалима 23. маја 1941. године.14 Недељу дана по 
убиству бањалучког владике, у Сарајеву је ухапшен митрополит 
дабробосански Петар (Зимоњић). Мучен је по затворима у 
НДХ. Према неким сведочењима, убијен је у злогласном логору 
Јасеновцу и бачен у ужарену пећ за печење цигле. Помиње се и 
верзија догађаја по којој је митрополит Петар одведен у логор 
Госпић, односно у Јадовно, где је мученички пострадао.15 Недуго 
потом, 17. јула 1941. ухапшен је и епископ горњокарловачки 
Сава (Тлајић). Усташе су га мучиле и трећег дана, заједно са 
свештеницима Богољубом Гаковићем, Ђуром Стојановићем и 
Станиславом Насадилом, везали у ланце и одвели у Госпић. 
И ту су мучени све до средине августа исте године, када су 
владика и још 2.000 Срба одведени према планини Велебит. 
Негде на тој планини су и побијени.16 

Митрополита загребачког Доситеја (Васића), одмах 
по избијању рата, усташе су ухапсиле и заробиле у затвору 

12 Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, трећа књига, Београдски 
издавачко-графички завод, Београд, 1991, стр. 72.
13 Јован Јањић, „Брига Светог владике Николаја за писану реч“, Књижевност, бр. 3/2012, 
Београд, 2012, стр. 36.
14 Слободан Милеуснић, Свети Срби, треће допуњено издање, Lazarica presss, Birmingham, 
2003, стр. 235-236.
15 Исто, 234.
16 Исто, 238.
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загребачке полиције. Пошто је био тежак болесник, пребачен 
је у болницу, где је мучен и злостављан и од тамошњих 
римокатоличких монахиња. Тако измучен, у бесвесном стању, 
депортован је у Београд. Бригу о њему преузело је сестринство 
манастира Ваведење. Од тешких последица злостављања у 
Загребу, митрополит Доситеј упокојио се у овом манастиру, 
13. јануара 1945. године.17 И епископа захумско-херцеговачког 
Николаја (Јокановића) усташе су претукле и протерале у Србију; 
умро је у току рата, 26. марта 1943. године, у Сокобањи.18 
Епископа далматинског Иринеја (Ђорђевића), с обзиром 
на то да је његова епископска катедра у Шибенику била у 
италијанској окупационој зони, ухапсили су Италијани и већ 
на почетку рата, 1941. године, интернирали у Италију. Након 
капитулације Италије, на крају рата, отишао је у Америку.19 
Епископа рашко-призренског Серафима (Јовановића) окупационе 
власти интернирале су у Тирану (Албанија), где се упокојио 13. 
јануара 1945. године.20 Викарног епископа сремског Валеријана 
(Прибићевића) рат је затекао на лечењу у Сплиту (Хрватска), 
а ту је и преминуо, 10. јула 1941.21 

Епископ чешко-моравски Горазд (Павлик), чија епархија је 
припадала Српској православној цркви, од Немаца је ухапшен, 
заједно са својим најближим сарадницима, мучен у затвору 
и осуђен на стрељање 3. септембра 1942. године. Стрељан 
је сутрадан, 4. септембра 1942. а потом спаљен у прашком 
крематоријуму.22 

Епископа мукачевско-прјашевског Владимира (Рајића) 
већ у априлу 1941. године мађарске власти су заробиле, а након 
неколико месеци протерале у Србију.23 

17 Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, „Евро“, 
Београд, „Унирекс“, Подгорица, „Калинић“, Крагујевац, 1996, стр. 176; Слободан Милеуснић, 
Свети Срби, 240.
18 Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, 378.
19 Исто, 202. 
20 Исто, 442.
21 Исто, 49.
22 Исто, 137.
23 Исто, 91.
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Своја епископска седишта морали су да напусте и епископи 
из дотадашње покрајине Јужне Србије. Већ 5. маја 1941. године 
у Београд је приспео митрополит скопски Јосиф (Цвијовић), 
чија епархија је била окупирана од Бугара. Убрзо потом у 
Београд је приспео и епископ злетовско-струмички Викентије 
(Проданов), који је такође приморан да напусти своју епархију 
због бугарске окупације.24 

Тако је током рата већина српских епархија остала без 
својих епископа. 

На крају рата без свог архијереја остала је и Митрополија 
црногорско-приморска. Дан уочи ослобођења Цетиња, пошто 
је знао какве прилике могу бити када власт преузму комунисти, 
са којима је имао неспоразума и док је рат трајао, митрополит 
Јоаникије (Липовац) кренуо је у избеглиштво. Успут њему 
се придружило 70 свештеника. Партизани су их заробили у 
Словенији. Митрополит је доведен у Београд, а убрзо након 
тога у тајности стрељан. Побијени су и сви свештеници који 
су кренули са митрополитом Јоаникијем, изузев једног.25 

Епископа бачког Иринеја (Ћирића), одмах по завршетку 
Другог светског рата, комунистичке власти ставиле су у кућни 
притвор, у којем је држан седамнаест месеци, а по пуштању 
на слободу је претучен.26 

На почетку Другог светског рата Српска православна 
црква имала је укупно (у земљи и у расејању) 23 епархијска 
архијереја и тројицу викарних епископа27. Већина њих у току 
рата су убијени, или су умрли од последица пребијања или су 
били у изгнанству. Српска православна црква, сходно плану 
непријатеља, остала је „обезглављена“.

Поред архијереја, у току рата, пострадало је и остало 
монаштво и свештенство. Према подацима Светог архијерејског  

24 Извештај Светог архијерејског синода о раду од 1941. до 1946. године, 90.
25 Јован Јањић, Српска црква у комунизму и посткомунизму (1945-2000), Компанија 
„Новости“, Београд, 2018, стр. 24.
26 Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, 201. 
27 Погледати: Календар Српске првославне патријаршије за просту 1941. годину, Београд, 
стр. 46.
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синода, прикупљеним за прво послератно заседање Светог 
архијерејског сабора Српске православне цркве, у мају 1947. 
године, у току рата, убијена су 544 свештена лица, с тим што 
у ову броју тада није урачунато 69 свештеника који су били 
кренули у избеглиштво са митрополитом црногорско-приморским 
Јоаникијем, које су побили партизани28. На основу накнадно 
допуњаваних података, у међувремену је установљено да је 
убијено 629 свештеника29. Према истом извештају Светог 
архијерејског синода, у току рата, уточиште на подручју 
централне Србије и дела Баната нашло је 599 избеглих и 
протераних парохијских свештеника.30 

Посебно велики губитак Српска православна црква 
имала је у верном народу. Према њеној евиденцији, у Другом 
светском рату, од 8.500.000 православних верника, убијено је 
њих око 1.200.000.31 

Црква је имала и велику материјалну штету. И рушење 
православних храмова било је циљано и масовно. Када је 
почео Други светски рат, на подручју Српске патријаршије 
– не рачунајући српске цркве у Сједињеним Америчким 
Државама и Канади – било је нешто више од 4.200 цркава 
(парохијских, филијалних и капела) и 220 манастира32. А током 
рата, према подацима Државне верске комисије Југославије 
од 25. новембра 1963. године, које је она изнела у једној 
информацији поверљиве природе (намењене државним органима 
само за интерну употребу, пошто је тада, након рата, политика 
комунистичких државних власти била да се чак и прикрива 
број уништених и оштећених православних цркава и других 
црквених здања), „сасвим уништено је или озбиљно оштећено 
774 црквених објеката (цркава 665, манастира 37 и капела 
72)“, од чега је „само на подручју СР Хрватске порушена  

28 Извештај Светог архијерејског синода о раду од 1941. до 1946. године, 104.
29 Исто
30 Исто, 105.
31 Јован Јањић, Српска црква у комунизму и посткомунизму (1945-2000), 25. 
32 Милисав Д. Протић, „Изградња цркава у поратном периоду“, у: Српска православна 
црква 1920-1970, Свети архијерејски синод Српске православне цркве, Београд, 1971, стр. 
253. 
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341 црква...“33 Ратна штета процењена је на предратних 
3,311.637.509 динара, а она никада није исплаћена Цркви.34

Најтеже страдање Српске православне цркве било је на 
подручју Независне Државе Хрватске. Од самог стварања и 
проглашења (10. априла 1941) те клерофашистичке творевине 
(НДХ) хапсе се, спроводе у концентрационе логоре и појединачно 
и масовно убијају Срби35. Промовише се и пропагира политика 
етничког чишћења. Отворено се заговара духовно убијање и 
геноцид над српским народом. Тако, главни усташки идеолог 
и један од оснивача усташког покрета Миле Будак на збору у 
Вуковару, 8. јуна 1941. године, за Србе каже да су они „уједињени 
само Православном црквом“, и притом се жали: „...а ми нисмо 
успјели да их асимилирамо. Међутим, нека знају да је наша 
лозинка: `Или се поклони или уклони`.“ Потом, говорећи 
представницима „Католичке акције“, Будак појашњава своју 
мисао, па каже: „Православни су дошли у ове крајеве као 
гости. И они би требало већ једном да напусте те крајеве. 
Истина, многи неће моћи отићи, али ће зато хтјети прећи на 
нашу вјеру.“ Наступају у том духу и други усташки прваци. 
Један од њих, др Милован Жанић, 2. јуна 1941. на збору у 
Новој Градишци, поручује: „Ово има бити земља Хрвата и 
никога другога, и нема те методе коју ми нећемо као усташе 
употријебити да начинимо ову земљу збиља хрватском и да је 
очистимо од Срба... Ми не тајимо, то је политика ове државе.“ Та 
политика потврђује се, поред осталог, и кроз наредбу министра 
„правосуђа и богоштовља“, од 18. јула 1941. године, према којој 
„након оснивања Независне Државе Хрватске назив `српско-
православна вјера` није више у складу с новим државним 
уређењем, па се одређује „да се убудуће има употребљавати 
назив `грчко-источна вјера`“. Коначно, усташки програм према 
Србима и православној вери у НДХ уобличен је и обзнањен  

33 Димшо Перић, „Легализација крађе“, Православље, 15. мај 1991, стр. 7.
34 Сава Вуковић, „Поговор и кратак преглед потоњих догађаја“, за књигу: Радослав М. 
Грујић, Православна српска црква, „Евро“ – Београд и „Каленић“ – Крагујевац, 1995, стр. 
228.
35 Душан Љ. Кашић, „Српска црква у тзв. Независној Држави у Хрватској“, у: Српска 
православна црква 1920-1970, Свети архијерејски синод Српске православне цркве, Београд, 
1971, стр. 183. 
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кроз речи поменутог „доглавника“ Мила Будака, у његовом 
говору у Госпићу 22. јула 1941. године, када је рекао: „Један 
дио Срба ћемо побити, други раселити, а остале ћемо превести 
у католичку вјеру и тако претопити у Хрвате“.36 

Управо по том геноцидном програму је рађено.
Циљ је био не само етничко чишћење – из мржње, и зарад 

остварења геостратегијских планова на нацизму и фашизму 
заснованих – већ и наметање римокатоличке вере. Тако је 
то схваћено и од Српске православне цркве, а њен Синод, у 
поменутом извештају за прво послератно заседање Светог 
архијерејског сабора, констатује: „Убијањем свештенства, 
рушењем и пљачкањем катедралних, градских, манастирских, 
сеоских све[тих] храмова, те епископских резиденција, зграда у 
којима су се налазиле епархијске црквене установе, парохијских 
домова, црквено-општинских зграда, манастирских конака, 
црквених ризница, архива и библиотека, па и најтежим актима 
скрнављења наших светиња, ишло се очигледно за тим, да се 
онемогући свака егзистенција и функционисање епархијских 
и локалних црквених власти на територији новостворене 
Хрватске државе, а омогући акција на католичењу и унијаћењу 
православних Срба.“37 

Подручје које је заузела НДХ – Хрватска, Славонија, 
Срем, Далмација, Босна и Херцеговина – до рата је имало 
осам српских православних епархија, 872 српске православне 
парохије и 812 српских православних црквених општина.38 

Срби су овде жртве не само марионетске НДХ, која је 
имала покриће нацистичке Немачке, већ и прозелитистички 
настројених представника Римокатоличке цркве који су 
подстицали и оправдали чак и страшним злочином наметање 
од њих заговаране вере. Отуда, с разлогом, Синод Српске 
цркве указује да је та тако „плански смишљена и систематски 
спровођена акција против Српске православне цркве и [српског]  

36 Цитирано према: Душан Љ. Кашић, „Српска црква у тзв. Независној Држави у Хрватској“, 
у: Српска православна црква 1920-1970, стр. 184-186.
37 Извештај Светог архијерејског синода о раду од 1941. до 1946. године, 98.
38 Исто
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народа била базирана на претходном споразуму са римском 
куријом“, а што се јасно види из једног акта Конгрегације 
за Источну цркву у Риму, од 17. јула 1941. године, упућеног 
загребачком надбискупу, као председнику конференције 
хрватских бискупа. У том акту поручује се да Ватикан очекује 
велике успехе „на обраћању неуједињених (тј. православних Срба 
у Хрватској) у покорност папи“ и исказује захвалност загребачком 
надбискупу на успесима у дотадашњој његовој акцији на 
покатоличавању Срба. Притом се надбискуп и подручни му 
бискупи подстичу да наставе свој рад у започетом правцу, 
како се каже, „пошто сада постоје толике наде за обраћање  
несједињених“.39

Овај акт састављен је у Риму након посете поглавника 
хрватске државе др Анте Павелића код римског папе, а то је 
било управо у доба када су српски народ и Српска православна 
црква на подручју НДХ стављени ван закона. Отуда Свети 
архијерејски синод Српске православне цркве закључује да су 
изнети ставови несумњиво проистекли „као логична последица 
те посете, и приликом исте посете поднесеног папи исцрпног 
извештаја о унутрашњим приликама у Хрватској држави, те 
о смерницама хрватске унутрашње политике у садашњости и 
будућности“.40 

Убрзо након те посете и пристиглог акта Конгрегације, 
међу православним Србима у Славонији и Срему растуран је 
летак, у том духу штампан у „Бискупској тискарни“ у Ђакову. 
У летку се исписује да по Христовом наређењу треба да буде 
једно стадо и један пастир, и да сходно томе у НДХ треба 
спровести црквено јединство путем поновног сједињења свих 
православних са Римокатоличком црквом. Притом се истиче да 
је римокатолички бискуп у Ђакову већ хиљаде православних 
примио у крило Римокатоличке цркве. Али и упозорава да ће 
православни Срби једино на овај начин „моћи остати у својим 
домовима“, да „даље неће бити прогањани и убијани“, и, тобоже, 
на тај начин, „осигураће спас својих душа“.41 

39 Исто, 98-99. 
40 Исто, 99.
41 Исто
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Нажалост, то није остало без одјека, па Синод Српске 
православне цркве, по завршетку рата, тим поводом, записује: 
„У вези са овим обављена је свестрана акција на покатоличавању 
православних Срба, која је имала за последицу прелаз око 
240.000 православних Срба у римокатоличку веру“.42 

Страдање православних Срба на подручју Независне 
Државе Хрватске било је такво да је тадашњи високи чиновник 
Трећег Рајха, односно немачког Министарства спољних послова 
Херман Нојбахер – специјални изасланик за Балкан (1940-1945) 
– у својим мемоарима написао да оно „спада у најужаснија 
масовна убијања светске историје“.43

РАЗАРАЊЕ ЦРКВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Распарчавањем Југославије, већ на почетку рата на 
њеном подручју, дошло је и до разарања организације Српске 
православне цркве. Окупирану Југославију Немци су поделили на 
шест окупационих подручја. Прелаз преко граница окупационих 
зона био је онемогућен, па, самим тим, био је онемогућен и 
међусобни саобраћај централних црквених власти са епархијама 
изван централног дела Србије, односно изван оног дела Србије 
који је био немачка окупациона зона; такође, није био могућ 
саобраћај ни међу епархијама уколико нису у истој окупационој 
зони. Зато су се у Српску патријаршију тешко, и са закашњењем, 
пробијале вести о њеним архијерејима, свештенству и верном 
народу, односно о приликама на њеном канонском подручју у 
другим окупационим зонама.

Поред тога, и сам рад органа и тела Српске православне 
цркве био је под надзором и онемогућаван од окупационих 
власти. Како се види и из самог Хитлеровог наређења о 
„обезглављивању“ Српске православне цркве, Немци су знали 
какав значај у историји има Српска црква, и колико је она 
уткана у духовно биће српског народа. А притом су сматрали 
да је СПЦ, односно да су њени највиши представници увелико 

42 Исто
43 Срби у мемоарима Хермана Нојбахера, приредио Никола Живковић, „Јасен“, Београд, 
2007, стр. 85.
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допринели да се 27. марта 1941. године изведе државни пуч, и 
одбаци одлука о приступању Југославије Тројном пакту. Зато 
су све време рата Цркву држали под присмотром. Заузета је 
зграда Српске патријаршије, и претворена у војничку касарну, 
а сав намештај, библиотека, готов новац и драгоцености су 
сасвим опљачкани; док је и архива делом уништена.44

Црквена организација разарана је и самим тим што 
су уклањани епископи, што су убијани или интернирани са 
својих епархијама; што су свештеници убијани или на други 
начин уклањани са својих парохија; што је верни народ убијан, 
протериван или присиљаван да иступи из Српске православне 
цркве, тако што ће примити другу веру.

Разарана је, такође, и рушењем српских цркава и манастира, 
и других црквених здања. Уништавањем и пљачкањем црквене 
имовине.

Вековно устројство Српске цркве разарано је и покушајима 
да се на њеном канонском подручју оснују парацрквене 
организације, које ће, тобоже, преузети улогу Српске православне 
цркве. Тако, поглавник НДХ Анте Павелић 3. априла 1942. 
године издаје Законску одредбу о оснивању аутокефалне 
Хрватске православне цркве. Потом, на основу тога, 5. јуна 
1942. проглашава се Устав Хрватске православне цркве.45 
Убрзо по избијању Другог светског рата кренуле су биле и 
припреме за оснивање Мађарске православне цркве, која би, 
по замисли њених оснивача, поред других, требало да окупи 
и православне који припадају Српској православној цркви 
у Мађарској, али и на окупираним подручјима; такође, и да 
присвоји имовину Српске православне цркве, и у Мађарској 
и на окупираним подручјима Србије.46 Још док је рат трајао, 
основан је „Иницијативни одбор за организацију православне 
цркве у Македонији“, чији циљ је био оснивање засебне „црквене 
организације“ на подручју дотадашње покрајине Јужне Србије.47 

44 Извештај Светог архијерејског синода о раду од 1941. до 1946. године, 106.
45 Јован Јањић, Српска црква у комунизму и посткомунизму (1945-2000), стр. 692-695.
46 Исто, 695-697.
47 Исто, 639-649.
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Сви ти покушаји извориште своје имали су изван Црвке 
православне. 

НАДЗОР ОКУПАЦИОНИХ ВЛАСТИ  
НАД ЦРКВОМ

Поред свега наведеног, окупационе власти константно су 
контролисале рад Светог архијерејског синода. Немачка тајна 
полиција Гестапо захтевала је да се синодски записници, одмах по 
одржаној седници, у једном примерку, њој достављају. Међутим, 
није било случаја да тајна полиција изнесе неке примедбе на 
рад и поједине одлуке Синода. Томе је, свакако, допринела увек 
будна пажња тада највиших црквених представника, да неким 
гестом или неком одлуком не изазову „одмазду“ окупатора 
над Црквом. А, притом, нису пропуштали да чине оно што је 
потребно и корисно, односно да не чине оно што би могло да 
буде штетно по интерес и углед Цркве. С обзиром на то да је 
било ситуација које је „црквена влада“ морала да размотри и 
да донесе одговарајуће одлуке, а што окупационе власти не би 
требало да знају, Свети архијерејски синод је држао посебне 
седнице, након којих је немачкој тајној полицији показивао 
друге записнике.48 

Српска државна власт, која је деловала под надзором 
немачких окупационих власти, поставила је посебног цензора 
за контролу црквених централних и епархијских власти у 
Београду. Цензор је имао канцеларију у седишту Српске 
патријаршије. Сва пошта која је спремљена за експедицију, 
морала је, у незатвореној коверти, најпре њему да се дâ 
на увид. Кад прегледа пошиљку, цензор затвори и овери 
коверту својим печатом „цензурисано“ и тек онда се она 
отпрема на пошту. Десило се само једном да цензор обустави 
једну пошиљку, и да то пријави немачкој тајној полицији, 
која је потом ту пошиљку конфисковала и уништила. Свети 
архијерејски синод извештава да се радило о овом случају: 
„Његово високопреосвештенство митрополит скопски господин 
Јосиф у једном периоду времена 1942. год. када су муке 

48 Извештај Светог архијерејског синода о раду од 1941. до 1946. године, 109.
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српског народа превазишле сваку меру, када није било наде 
у спас ни од кога до Милостивог Бога, написао је молитву по 
садржини пуну тешког и очајничког вапаја, намењену српском 
народу, да с њим сједини све Србе у молити Свевишњем да 
прекрати муке и невоље које су наишле на наш народ и прете 
му потпуним истребљењем“.49

Тај ревносни цензор, нажалост, био је Србин, син српског 
свештеника, протонамесника Анђелка Грбића из Бачке епархије, 
којег су Мађари убили у току њихових рација, у јануару 1942. 
године, у Бачкој.50

Немачка цензура цензурисала је и Гласник, службени 
лист Српске православне патријаршије. У синодским одлукама, 
из титуле Његовог преосвештенства митрополита скопског 
господина Јосифа, брисала је одредницу „скопски“. То је 
стално чинила и код потписа осталих архијереја на божићним 
и васкршњим посланицама. У једној посланици цензура је 
избрисала пасус којим се уливала нада вернима да ће све 
муке српског народа престати и да ће доћи – васкрсење. Свети 
архијерејски синод, по завршетку рата, у извештају Светом 
архијерејском сабору, образлаже да на то није реаговао, „јер 
је био уверења да непријатељско полицијско перо не може 
уништити веру и наду српског народа у његово васкрсење, а 
евентуални протести могли би Цркви само нанети још веће 
пакости и Бог зна какве одмазде“.51 

Немачка цивилна власт није дозволила ни да се публикује 
одговор Светог архијерејског синода на нападе челника НДХ 
на Српску православну цркву. Такође, није дозволила ни да се 
„спроведе извештај“ Светог архијерејског синода сестринским 
православним црквама о стању Српске православне цркве 
под окупацијом, односно на подручју НДХ. Тражено је да се 
изоставе они делови извештаја у којима се критикује поступање 
државне управе у НДХ.52 

49 Исто
50 Исто
51 Исто, 109-110.
52 Исто, 110.



435

СТРАДАЊЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ...Јован Јањић

ПОКУШАЈИ ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈЕ  
ЦРКВЕ

Осим што је био под сталним надзором, Свети архијерејски 
синод у току рата често је био и под притиском да се Црква 
ангажује у политичкој борби. На томе се посебно инсистирало 
откад су послови верске управе пренети из надлештва 
Министарства правде у надлежност Министарства просвете 
„Владе народног спаса“, на челу са Миланом Недићем. Министар 
просвете Велибор Јонић захтевао је да свештенство „свуда и 
сваком приликом са предикаоница и иначе“ говори у интенцијама 
Владе. Нижи управни органи још више су инсистирали да 
се Црква ангажује у политичкој борби. Тако, рецимо, један 
окружни начелник одредио је архијерејском намеснику у том 
месту распоред проповедања, теме проповедања, па чак и 
цензурисање проповеди. Свети архијерејски синод тим поводом 
оштро је протествовао и тражио да се државне власти не мешају 
у питање унутрашњег црквеног живота.53 

Такве захтеве имао је и Гестапо. Али, ни под тим 
притисцима Црква није попуштала.54 Њено опредељење је 
било да дели судбину народа, и да ни на који начин не подстиче 
поделе у народу. А поготово да не буде у служби непријатеља 
Цркве и народа. Она је то јасно исказала још на почетку рата, 
25. јула 1941. године, у распису Светог архијерејског синода 
свештенству и народу, у којем казује: „Света Српска православна 
црква, која се никад није одвајала од судбине својега народа, 
и у овим временима сноси с њим његову тешку судбину, која 
му је донела много патње и тешке жртве“.55 

Носила је и изнела све те тешкоће. 
Страдање Српске православне цркве наставило се и 

после рата, пошто су нове, комунистичке државне власти у 
Југославији у њој виделе идеолошког противника, због чега  

53 Извештај Светог архијерејског синода о раду од 1941. до 1946. године, 106-107.
54 Исто, 107.
55 Син. бр. 585 зап. 3, од 8/25. јула 1941. године; „I распис Св. архијерејског синода Српске 
прав. цркве свештенству и народу“, Гласник СПЦ, бр. 2. и 3, Београд, 1. (14) марта 1942. 
године, стр. 1.
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су на разне начине настојале да је доведу (себи) у подређен 
положај, удаљавајући је од народа и из јавног живота56. Неке 
до последица окупације у Другом светском рату држава је 
користила као основ за нови однос према Цркви.57

Једно од мерила страдања и спутавања службе и мисије 
Српске православне цркве у Другом светском рату и у годинама 
после рата јесте и ова чињеница: уочи рата она је имала 3.000 
парохијских свештеника, а четврт века по завршетку рата (1970. 
године) дупло мање – 1.500 свештеника.58 

ЗАКЉУЧАК

Један од првих циљева нациста при нападу на Југославију 
1941. године био је да се „обезглави“ Српска православна црква. 
Рачунало се да се у таквој ситуацији, уз уништење још неких 
циљева, Срби „неће имати око чега окупљати“. Нажалост, већина 
епархија Српске цркве у рату је остала без свог архијереја. А 
већина њих су убијени, умрли од последица пребијања или су 
изгнани. Поред епископа, страдало је и свештенство и монаштво. 
Посебно велики губитак Црква је имала је у верном народу: 
према њеној евиденцији, у рату је изгубила око 1.200.000 верника. 
Осим тога, имала је и велику материјалну штету. 

Такво страдање пратиле су и активности окупатора у 
настојању да разбије јединство Цркве и да разори црквену 
организацију. На канонском подручју Српске православне 
цркве успостављане су парацрквене организације, с циљем 
да оне преузму улогу легалне Цркве. За то време, током целог 
рата, Српска патријаршија била је под надзором окупационих 
власти. С једне стране, Црква је спутавана у својој служби, а, с 
друге стране, чињени су покушаји да се она инструментализује 
зарад туђих интереса. 

56 Јован Јањић, Српска црква у комунизму и посткомунизму (1945-2000), 92.
57 Jovan Janjić, „The Unremoved Consequences of the Second World War : causes of the new 
suffering of the Serbian orthodox church“. International journal of economics and law : scientific 
magazine reflecting trends in law, economics and management, vol. 9, no. 27, Belgrade, 2019, str. 
25-37. 
58 Јован Јањић, Српска црква у комунизму и посткомунизму (1945-2000), 918. 
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Црква је остала доследна свом кроз све векове 
непромењеном поретку, увек с јасним опредељењем да буде 
у служби народа којем припада. 

Поднела је велику жртву, али она није била, нити је по 
свом утемељењу могла бити жртва.

Йован Янич

СТРАДАНИЯ СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ В 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Резюме

Сербская Православная Церковь является 
носителем духовной идентичности, а значит, 
созидательницей национальной идентичности 
сербского народа. Это отправная точка 
приверженности сербского народа Сербской 
церкви и приверженности Сербской церкви 
служению своему народу на протяжении всей 
его истории. О такой связи знали и немецкие 
оккупанты во Второй мировой войне. И именно 
поэтому одной из их первых целей в Югославии 
в то время было «обезглавить» Сербскую 
Православную Церковь. Расчет противника 
состоял в том, чтобы, заблокировав или ослабив 
влияние церкви, легче реализовать свои 
геополитические планы в центральной части 
Балкан. Церковь понесла огромные потери, но 
осталось со своим народом.
Ключевые слова: Сербская Православная Церковь, 
Священный Архиерейский Синод, патриарх, 
епископы, сербский народ, оккупация, страдания
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У општем погледу на проблематику, аутор полази од концепта 
„прве и друге реформације“, као и њој одговарајућих теорија 
„раних револуција“ и „Konfessionsbildung“. У њиховој оптици, 
европска реформација није сажета у протестантизам 16. века, није 
хијерархизована на „предреформацију“ и заправо „реформацију“, 
већ је то јединствен процес у контексту кризног доба друштвених, 
пословно-политичких, верских сукоба отприлике од друге половине 
14. до средине 17. века. Овакав приступ не значи нивелисање 
различитих трендова и праваца реформације, већ поставља проблем 
инсценације и типологије. Две историјске фазе реформације 
(валденско-виклифистичко-хусистичка и протестантска) тумаче 
се не само хронолошки, као два реформаторска концепта који се 
међусобно замењују, већ и као структурно-типолошки модели 
који могу да постоје истовремено.

Епоха чешке реформације (15. - средина 17. века) почиње 
хусизмом и хусистичком револуцијом и представља динамичан 
и континуиран процес развоја и трансформације хусизма у 
две његове главне верзије: умереној (Јан Хус, Јакоубек из 
Стрибра, прашки утракизам) и радикални (револуционарни 
Табор, Заједница чешке браће). Њена прва етапа завршава се 
Кутнохорским верским миром 1485. године. Следећи период 
је одређен садејством са растућим протестантизмом, када је 
чешка реформација бранила свој идентитет, балансирајући 
између римске Сциле и Харибде из Витенберга. Ова гледишта 
су развили из различитих позиција и у различитом степену Ф. 
Граце, К. Крофт, Р. Каливода, А. Молнар, Н. Реихтров, Ф. Сеибт, 
В. Еберхард, З.Д. Давид и други. Препознајући велики утицај 
лутеранизма и калвинизма, они су истицали оригиналност, 
идеолошку нестерилност и одрживост и утракизма, као и 
„братске“ доктрине, њихову способност да се радикализују у 
континуитету са хусизмом револуционарне ере.1

1 Исправно би било приметити да овакав приступ питању континуитета реформског 
процеса у Чешкој у периоду између хусистичке револуције и Тридесетогодишњег рата није 
у „мејнстриму” историографије. До данас преовлађује мишљење да је у другој половини 15. 
века хусизам у његовој утраквистичкој верзији опао, и да је само Заједница чешке браће у 
извесној мери сачувала право хусистичко наслеђе. Са почетком протестантске реформације 
16. века дегенерисани утракизам је лако победио и апсорбовао лутеранизам, а Заједница је 
прошла постепену, али неизбежну калвинизацију. То је, у ствари, реч о дисконтинуитету у 
развоју чешке реформације.
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Одредивши своје историографске преференције, желео 
бих да се фокусирам на „други живот Хусита“, у којем су 
хусистичку традицију усвојили многи политички и друштвени 
покрети, организације и идеолошки концепти који су проблеме 
свог савременог света пројектовали на стварност далеког 
реформаторског доба, користећи их у полемикама и политичкој 
пропаганди. Истакнути чешки историчар и политичар Зденек 
Неједли једном је с правом приметио: „Реци ми како судиш о 
хусизму, па ћу ти рећи ко си“.2 Тако је у 19. веку актуелизовање 
Хуса и хусистичког покрета постало претежно дело чешког 
националног покрета, који је деловао као симбол борбе за 
националну слободу и идентитет. Хусистичка традиције и 
симболи огледали су се у називима јединица и униформи 
чехословачких легија, које су се бориле за независност своје 
домовине на фронтовима Првог светског рата у Русији, 
Француској и Италији. Прва Чехословачка република учинила је 
хусистичку традицију важним делом своје државне идеологије. 
Чехословачки комунисти су се већ у међуратном периоду 
изјашњавали о својој привржености хусистичком наслеђу, а 
после 1948. године су потпуно „овладали“ њиме, тумачећи 
хусистичку револуцију искључиво као класни сукоб.3 А у наше  

 Подробнее см.: Рандин А.В. Чешская и немецкая Реформация (некоторые аспекты 
взаимодействия) // Славяно-германские исследования. Т. 1-2. М., 2000. С. 147-149; Кроме 
указанных здесь работ см. также:: David Z.D. Nalezení střední cesty. Liberální výzva utrakvistůŘímu 
a Lutherovi. Praha, 2012. 
2 Nejedlý Z. Spor o smysl českých dějin. Praha, 1914. S. 29.
3 К различным аспектам этой проблематики см.: Černochová, J. Reflexe Jana Husa v díle 
T.G. Masaryka // Šimsa, M. (ed.) Interpretace a kritika díla Jana Husa. Ústi nad Labem, 2016. S. 
141-155; Čornej, P. Lipanskéozvěny. Praha, 1995; Čornej, P. Světla a stínyhusitství ( událostí-
osobnosti-texty-tradice). Praha, 2011; Čornej, P. a kol. Praha Husova a husitská. Praha, 2015; 
Čornej, P. Jan Hus v proměnáchšestistoletí //Studiatheologica. 2015. 17. Č.4. S. 19-35; Čornej, 
P. «Tábor ja náš program…» ( Masarykova návštěva v Táboře 25. Března 1920) // PetrČornej. 
Historici. Historoigrafie a dějepis. Studie,črty,eseje. Praha,2016. S. 173-201; Čornej, P. Křesťanův 
Nejedlý (s malým doplněním) // PetrČornej. Historici. Historoigrafie a dějepis. Studie,črty,eseje. 
Praha, 2016. S.320-332; Čornej, P. Kořeny sporu o smysl české minulosti // PetrČornej. Historici. 
Historoigrafie a dějepis. Studie,črty,eseje. Praha,2016. S. 140-172; Górny, M. «Husitské revoluční 
hnutí» v české historiografii stalinského období // Husitský Tábor. Sborník Husitského muzea. Suppl.2. 
Tábor,2004. S. 129-146; Kardoš, R. Jan Hus okemsvobodnéhozednářství v čase prvorepublikovém 
// Šimsa, M. (ed.) Interpretace a kritika díla Jana Husa. Ústi nad Labem, 2016. S. 156-174;Kavka, 
F. Husitská revoluční tradice. Praga, 1953;Kejř, J. Husův proces. Praha, 2000;Kořalka, J. Pojetí 
dějin husitství v ideologicko-politické argumentci československých komunistů v letech 1934-
1936 // Husitský Tábor 1. 1978. S. 79-97; Kořalka, J.: Druhý život husitství // Vybíral, Z. (ed.).  
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време, популарно политичко новинарство је препуно бројних 
антиисторијских актуелизација хусистичког доба, повезаних, с 
једне стране, са текућим 600-годишњим хусистичким јубилејима, 
а с друге стране, са таласом међународног тероризма. Хусити 
се пореде са „џихадистима“ Исламске државе, а Јосиф Стаљин 
се појављује као реинкарнација Јана Жижке!4

Међутим, „други живот Хусита“ није само феномен 
модерног и новијег времена, он је почео истовремено и паралелно 
са његовим првим аутентичним животом и дуго се развијао у 
оквиру две супротстављене непомирљиве оцене, већ на основу 
заједничког хришћанског схватања историје. Програм чешке 
реформације у почетку је имао наднационални и наддржавни 
универзалистички карактер, што није искључивало изражени 
чешки месијанизам5, тј. уверење да су управо Чеси изабрани 
народ којима је Бог открио право значење „закона Божијег”  

Husité. Na ceste za poznaním husitského středověku. Slova-obrazy-veci. Tábor, 2011. S. 95-117; 
Kotyk, J. Spor o revizi Husova procesu. Praha. 2001; Krejčí, P. Posledních sto padesát let druhého 
života m. J. Husaaneb od Masaryka po Duku // Šimsa, M. (ed.) Interpretace a kritika díla Jana 
Husa. Ústi nad Labem, 2016. S. 186-201; Křestán, J. ZdeněkNejdedlý. Politik a vědec v osamění. 
Praha-Litomyšl, 2012; Lapteva, L.P. Ruská historiografie husitského hnutí v poslední čtvrtině 20. 
Století // Husitský Tábor. Sborník Husitského muzea. Suppl. 2. Tábor,2004. S. 149-161; Lysý, M. 
Medzi prijatím a zatracením. Jan Hus a husitské hnutie z pohľadu konfesionálných predsudkov 
na Slovensku // Smrčka, J. Vybíral. Z. (eds). Jan Hus 1415 a 600 let poté. Husitský Tábor. Suppl. 
4. Tábor, 2015. S. 355-363; Mečkovský. R. Katolickácírkev a moderní bádání o Janu Husovi // 
SacraanebRukovět’ religionistiky. 3. Č. 1. S. 25-44; Nodl, M. Dějepisectvímezivědou a politikou. 
Úvahy o historiografii 19. a 20. Století. Praha, 2007; Novotný, R., Šámal, P. a kol. Zrození mýtu. 
Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje. Praha,2011; Pánek, J. Historici mezivědou 
a vědní politikou. Pardubice, 2016; Polc, J.V. Jan Hus v predstavách šestistaletí a veskutečnosti. 
Olomouc. 2015; Rak, J. Bývali Čechové (české historické mýty a stereotypy). Jinočany, 1994; 
Randák, J. V zářirudého kalicha. Politika dějin a husitská tradice v Československu 1948-1956. 
Praha, 2016; Randin, A. Husitská problematika v modernej slovenskej historiografii // Smrčka, 
J. Vybíral. Z. (eds). Jan Hus 1415 a 600 let poté. Husitský Tábor. Suppl. 4. Tábor, 2015. S. 365-
370; Soukupová,B. Místo husitské tradice v moderní české společnosti: základní kámen národní 
identity? // Paměť – Národ-Menšiny-Marginalizace-Identity I. Praha, 2013. S. 9-40 ; Šmahel, F. 
Jan Hus. Život a dílo. Praha, 2013; Zilinskyj. B. Vyvojhusovskétradice // Vybíral, Z. (ed.). Jan Hus 
1415/2015. Tábor, 2015; Лаптева, Л.П. ЯнГус в освещениирусскойисториографиистолетий // 
Smrčka, J. Vybíral. Z. (eds). Jan Hus 1415 a 600 let poté. Husitský Tábor. Suppl. 4. Tábor, 2015. S. 
343-353;Рандин, A.В. Гуситская традиция и становление чешской национальной идеологии 
// Истоки чехословацкой государственности. Минск,2018. С. 148-162.
4 См., например, дискуссию к статье «Глобальный терроризм и единственное лекарство 
от террора», переведенной с русского языка на словацкий и опубликованной на чешском 
портале leva-net. webnode.cz 13.07. 2017 (Globálny terorizmus a jediný liek na teror)
5 Urbánek, R. Český mesianismus ve své době hrdinské // Z husitského veku. Praha, 1957. S. 7-28.
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и „спасоносних” правила праведног живота, у складу са којима 
су Хусити намеравали да реформишу читаву хришћанску 
цркву, убеђивањем или силом оружја. Симбол покрета, Јана 
Хуса, његови следбеници у Чешкој, а касније и европска 
протестантска реформација у почетку су доживљавали као 
мученика и новог свеца. Јасно је да је оптика католичке 
Европе била дијаметрално супротна, у очи којима су Хус и 
његове присталице изгледале као јеретици достојни пакленог 
пламена. Схвативши то, Хусити су, иако су били уверени у 
самоочигледност својих идеја, посветили велику пажњу њиховој 
пропаганди6, неуморно тражећи да организују ауторитативну 
јавну дискусију у којој су намеравали да докажу свој случај 
целом хришћанском свету.

Полемички и пропагандистички ентузијазам није ослабио 
ни у наредним фазама развоја и еволуције чешке реформације. 
Са ове тачке гледишта, пажњу привлачи монументални лик Јана 
Амоса Коменског (1592-1670), светски познатог учитеља, који 
ће нас заинтересовати за своју другу инкарнацију – „Сениор“ 
Заједнице чешке браће и највећи мислилац чешке и европске 
реформације, штавише, у контексту гледишта познатог чешког 
филозофа и хузитолога Роберта Каливоде.

Развијајући модел чешке реформације као идеолошког 
система, веровао је да је овај феномен идентичан „концепту 
историјског трансформисања и развоја гусизма.“ Филозофски 
и теолошки систем Ј.А. Коменског сматра се једном од фаза 
у еволуцији хусистичке идеје. Штавише, према Р. Каливоди, 
управо у делатности и раду Коменског „хуситизам у ширем 
смислу речи“, тј. Чешка реформација се ближи крају.7 Идеја је 
свакако контроверзна, многи истраживачи су опрезнији у својим 
проценама8, а неки су били веома критични према овом концепту9.  

6 Достаточно вспомнить знаменитые «гуситские манифесты», обращенные ко «всему 
христианству». См.: Husitské manifesty. Praha, 1986.
7 Kalivoda R. Husitství a jeho vyústění v doběpředbělohorské a pobělohorské in: Husitská 
epocha a J.A. Komenský, Praha 1992. S. 9, 18.
8 Molnár A. Pohyb teologického myšlení. Praha,1982. S. 306-308,326-328;Popelová J. Filozofie 
Jana Amosa Komenského. Brno,1986.S.225.
9 Наиболее резко против взглядов Р. Каливоды высказался Петр Чорней: Husitský Tábor, 
6-7, 1984. S. 514-516
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Међутим, веома је плодоносно да би се разумело како је сам 
Коменски решио питање континуитета идеолошког развоја 
чешке реформације.10

Са ове тачке гледишта, пажњу привлаче историјска дела 
Ј.А. Коменског. Овде ћемо се посебно задржати на његовој 
„Краткој историји словенске цркве“11, која је по својој природи 
посебно интересантна у погледу теме наведене у наслову 
чланка. Чињеница је да „Кратка историја” није самосталан 
научни рад, већ својеврсни историјски увод у ново издање 
црквене повеље Заједнице чешке браће, коју је Коменски извео 
у Амстердаму 1660. године.12 Публикација је била намењена 
за страног читаоца, поставила је себи за циљ да представи 
Заједницу као протестантску Европу, не само да истакне 
њено место у општем развоју Цркве, већ и да покаже њену 
посебну мисију и „заслуге“. Дакле, пред нама није критички 
есеј о историји чехобратске заједнице, већ дело првобитно 
апологетског и пропагандистичког карактера. О томе сведочи 
избор материјала. Аутор се фокусира само на најзанимљивије, 
за странце, и са његовог становишта највредније тренутке у 
историји своје „цркве”, главну пажњу посвећује њеним односима 
са европским реформским покретом и контактима са духовним 
вођама „евангелистичке цркве” свет“, док унутрашњи развој 
Заједнице чешке браће, праћен озбиљним сукобима, остаје 
ван његовог видокруга. Излагање у „Краткој историји” није 
засновано директно на историјским изворима, већ је састављено 
од фрагмената који су готово дословно позајмљени из до 
тада познатих радова о историји Заједнице, који су понекад 
допуњени подацима из необјављених рукописа.13 Овај метод  

10 Я.А. Коменскому посвящена огромная историография. Отметим лишьне которые 
принципиально важные публикации, которые содержат и обширную библиографию: Lexikon 
české literatury, 2/II. Praha, 1993. S. 812-820; Kumpera J. Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní 
věků. Ostrava, 1992; Polišenský J. Komenský. Muž labyrintů a naděje. Praha, 1996.
11 Komenský J.A.Stručná historie církve slovanské. Praha, 1941
12 Общую характеристику труда см.: Krofta K. O bratrském dějepisectví. Praha, 1946. S. 189.
13 Одним из главных сочинений, из которых черпался материал, является «История о 
тяжких гонениях церкви чешской» (Komenský J.A. Historie o těžkých protivenstvích církve 
české. Praha, 1952), автором которой был сам Коменский (по крайней мере, он себя таковым 
считал). Подробнее см.: Рандин, А.В. Гуситская эпоха глазами Яна Амоса Коменского //
Historické študie, Bratislava, 2013. S. 138-143.
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рада, који се оштро разликује од наших представа о научној  
историографији, Коменски је изабрао сасвим свесно. У једном 
од завршних параграфа „Кратке историје словенске цркве“, он 
искрено објашњава свој циљ: „Можда ће некоме пасти на памет: 
а овде вам није изречено много похвала, па ћу ја одговорити: 
ми нисмо дали своје похвале, само смо се присетили како су 
нас други оценили... Сврха толиких сведочанстава која су овде 
дата није била за нас ништа друго него да охрабримо побожне 
читаоце да пажљиво прочитамо нашу књигу како бисмо боље 
разумели да ли наша дела заслужују тако велику похвалу од 
тако великих људи...“14

Дело Коменског се састоји од 135 поглавља или, боље 
речено, прилично кратких пасуса, који хронолошки покривају 
време од настанка хришћанства, када је „...светлост јеванђеља 
била... од самих апостола распрострањена по целом свету до 
краја земље...“15, све до пораза чешког протестантског устанка 
против Хабзбурга 1618-1620-их и потоњег протеривања и 
постепеног пропадања Заједнице чешке браће.

Тако Јан Амос Коменски прати судбину своје „цркве“ у 
контексту „светске“ хришћанске историје, на „невероватним 
путевима божанског провиђења“.16 Дотаћи ћемо се само једног 
– „словенског“ и истовремено „православног“ аспекта његовог 
расуђивања. Коменски разматра питање настанка Заједнице 
чешке браће у тесној вези са ширењем хришћанства међу 
осталим словенским народима. Божанска промисао „... нарочито 
се јасно испољила... у оснивању цркава код словенских народа 
(који насељавају, докле год поглед сеже, источне крајеве Европе); 
имали су посејано семе јеванђеља већ у време апостола...“17, о 
чему сведочи, по Коменском, словенски превод јеванђеља, који 
је наводно направио св. Јероним Стридонски.18 „И тако међу 
европским народима први су били Словени, којима је поверена  

14 Komenský J.A. Stručná historiecírkve slovanské.S. 87-88.
15 Komenský J.A. Stručná historiecírkve slovanské.S.22.
16 Komenský J.A. Stručná historiecírkve slovanské.S. 21.
17 Komenský J.A. Stručná historiecírkve slovanské. S. 22.
18 Komenský J.A. Stručná historiecírkve slovanské. S. 22. Обэтом и другихошибочныхутвер
жденияхКоменскогосм. ниже.
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реч Божија на њиховом матерњем језику.“19 Истовремено, 
аутор наглашава да су Словени већ у ранохришћанско време 
„искусили одбојност према иконопоштовању“.20

Коменски укратко оцртава главне прекретнице у 
постепеном покрштавању појединих словенских народа као 
резултат деловања Ћирила и Методија, „архијереја грчких, 
али који говоре и словенским језиком“21: прво Бугари и други 
балкански Словени, затим становништво Велике Моравске и 
Чешке, као и Пољаци. И на крају, „Руси и Московљани (такође 
словенски народи) су сви прешли у хришћанство (980. године), 
када је сестра цара Василија, Ана, дата за жену Владимиру, 
кијевском кнезу“.22

У погледу наше теме посебно је занимљиво тумачење овог 
процеса код Коменског: „Одавде је очигледно да су сви ови 
народи преобраћени трудом источне цркве и да су по грчком 
обичају приведени у хришћанство; укључујући и чешки народ“.23

Затим се Јан Амос фокусира на чешки верски развој, 
супротстављајући Чехе папском престолу: „Али папа је већ тада 
задирао у цркве целог света и неуморно тражио начине да их 
потчини... Од тада је чешка црква водила беспоштедну битку 
са римском; римска је насадила чешкој јарам свог сујеверја24, 
а чешка га је тврдоглаво одбацивала све до нашег несрећног 
доба, када је побеђена“.25

Коменски прати развој хусистичке идеологије, говори 
о унутрашњем раслојавању и диференцијацији реформског  

19 Komenský J.A. Stručná historiecírkve slovanské. S.23. 
20 Komenský J.A. Stručná historiecírkve slovanské. S.23
21 Komenský J.A. Stručná historiecírkve slovanské. S.24.
22 Komenský J.A. Stručná historiecírkve slovanské. S. 24.
23 Komenský J.A. Stručná historiecírkve slovanské. S.24.
24 В ряде мест «Краткой истории» автор конкретизирует, что он понимает под «суевериями». 
Речь идет о богослужении на латинском языке, целибате, индульгенциях, пресуществлении 
святых даров, «кощунственном» причащении мирян «под одним видом» и других вопросах, 
которые чешская реформациярешала принципиально иначе. См.: Komenský J.A. Stručná 
historie církve slovanské. S.25-26.
25 Коменский однозначно характеризует эти амбиции как проявление злой дьявольской 
воли: «Зарю спасения Чехии тяжко перенося, враг спасения, сатана, напряг все свои силы». 
См.: Komenský J.A. Stručnáhistoriecírkveslovanské. S.24-25.



449

ИСТОРИЈСКА АРГУМЕНТАЦИЈА...Александар Рандин

покрета, за који се ипак показало да је у стању да развије 
заједнички програм (тзв. Четири прашка члана) и одбрани га 
у оружаној борби против спољне интервенције. Много пажње 
је посвећено тешком трагању за компромисом и путевима 
суживота са католичком Европом у другој половини 15. века 
и посебно болном процесу формирања Заједнице чешке браће, 
која је одлучила да се одвоји од „лажних хусита“(умерени 
прашки утраквисти), организационо се потпуно одвојили од 
Рима и оснује независну цркву, која је тада заузела достојно 
место у општеевропској реформацији 16-17. века.26

Говорећи о спољним утицајима и односима који су били 
важни за развој чешке реформације, Коменски детаљно пише 
о Виклифу, Валдензијанцима, Еразму Ротердамском, Мартину 
Лутеру, Калвину и другим реформаторима. Важно је, међутим, 
да „словенски“ контекст и општа тема источног хришћанства 
практично нестају27, мада не у потпуности.

Нарочито помиње многообећавајући, али недовршени 
пројекат споразума између утраквиста и грчке цркве: „Године 
1450. у Прагу је одржан Сабор сталежа и синод свештенства; 
овде ... упућен је апел грчкој цркви и послани су посланици са 
писмима у Цариград. Грци су слушали главне одредбе учења 
од гласника, радовали се међусобном договору, писали писмо 
Чесима и учвршћивали их у вери, додајући им обећање да  

26 Среди специальной литературы о гуситской эпохе и Общине чешских братьев отметим 
лишь наиболее важные обобщающие труды: Šmahel, F. Husitská revoluce. 1-4. Praha,1993; 
Čornej. P. Velkédějiny zemí Koruny české. Sv. V ( 1402-1437). Praha-Litpmyšl, 2000; Cermanová. 
P., Novotný, R., Soukup, P. (eds.) Husitské století. Praha, 2014; Čornej. P. Husitská revoluce. Stručná 
historie. Praha, 2021;Muller, J. T.. Bartoš, F.M. Dějinyjednoty bratrské I. Praha, 1923;Říčan, R. 
Dějiny Jednoty bratrské. Praha, 1957;Halama, J. Sociální učení českých bratří 1464-1618. Brno,2003; 
Halama, O. Otázka svatých v české reformaci. Brno,2002.
27 Карактеристично је да, одајући почаст једном од „отаца“ чешке реформације, мајстору 
Јерониму Прашком, који је „с истом отвореношћу побијао грешке на универзитету, као Хус у 
храму“, Коменски види његову посебну заслугу у чињеница да се „вратио из Енглеске, донео 
са собом књиге Виклифа. См.:Komenský J.A. Stručná historie církve slovanské. S.30. При этом 
он ни словом не упоминает о известной поездке Иеронимав православные области Великого 
княжества Литовского и о его интересе к восточному христианству. О Иерониме Пражском 
подробнее см.: Šmahel, F. Život a dílo Jeronýma Pražského. Praha, 2010; Pavlíček.O (ed.). Jeroným 
Pražský. Středověký inyelektuál,mučedník české reformacea hrdina národní tradice. Praha, 2018. 
МноговниманияКоменскийуделяетраспространению«братского» учения в Польше и Литве, 
но никак не акцентирует, что речь идет о славянских странах.
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ће рукоположити свештенике“.28 Али убрзо (1453) Турци су 
заузели Цариград, а идеја о својеврсној унији изгубила је на 
важности због објективних околности.

У Прагу су се појавила два бегунца из Византије, којима 
је приређен срдачан дочек и чак им је дозвољено да врше 
богослужења. „Истовремено, показало се да је, на исти начин, 
њихова чистота вере била препуна сујеверја“.29 Као што видите, 
Коменскова оцена грчког православља се мења дијаметрално, 
а ово није појединачни или случајни пример.

Пратећи процес формирања Заједнице као самосталне 
црквене организације, Коменски више пута наглашава да су 
се „браћа“ трудила да то избегну, схватајући да крше принцип 
„апостолског прејемства“ и да би неминовно били оптужени 
за раскол и жељу за стварање секте.30 Стога су 1486.   године 
„... да би бар пред Богом ... очистили своју савест од прекора у 
расколу ... себи су установили правило: ако Бог још игде буди 
побожне учитеље и обновитеље цркве, придружиће им се...“.31

У потрази за истинском црквом, „браћа, видећи да им 
замерају за раскол, ... послаше четири човека (Лукаша из Прага, 
Мареша Коковца, Мартина Кабатника и Кашпара из Марке) 
да негде потраже неки народ који чисто служи Христу, коме 
би могли... да се придруже као истинској Цркви Христовој... 
Први је био да истраже Грчку, други Московије и руске земље, 
трећи Тракију и Бугарску, четврти Азију, Палестину и Египат. 
Сви су они по повратку кући могли само да пријаве општу и 
велику корупцију, а да се хришћани, авај, даве у пороцима и 
сујеверима“.32

28 Komenský J.A. Stručná historie církve slovanské. S.39.
29 Komenský J.A. Stručná historie církve slovanské. S.39.
30 Треба истаћи да су општехришћанско начело „изван цркве нема спаса“ и императив 
„јединство вере“ задржали своју нормативну снагу и за реформаторе. Црквени раскол, раскол 
никако није био њихов почетни и свесни циљ. Али у исто време, реформација је изнела концепт 
„праве цркве“, заснован на теорији предестинације (предестинације спасењу). Знак-услов 
припадности овој цркви је поштовање „закона Божијег“, оличеног у Светом писму. Подробнее 
см.: Рандин А.В. Чешская и немецкая Реформация (некоторые аспекты взаимодействия) // 
Славяно-германские исследования. Т. 1-2. М., 2000. С. 143-147
31 Komenský J.A. Stručná historie církve slovanské. S.47.
32 Komenský J.A. Stručná historie církve slovanské. S.47.
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Завршавајући свој рад, Јан Амос Коменски је сматрао 
потребним да још једном истакне: „Али и цркве других 
словенских народа у наше време нису у најбољем положају, 
или су с једне стране угњетене папским јармом, а с друге 
стране Турцима, или су преплављене разним сујеверјима  
грчке цркве“.33

И тек суочена са озбиљном неопходношћу, Заједница 
„видећи кога треба избегавати, а немајући кога да следи“34, 
доноси коначну одлуку да раскине са црквеном хијерархијом.

Дакле, „Кратка историја словенске цркве”, бар у 
свом „православно-словенском” аспекту, типично је дело 
„братске” историографије, односно отворено тенденциозно 
дело, „очигледно намењено да докаже ваљаност становиште 
одређене партије и оправда своје поступке кроз детаљан 
опис борбе која је вођена против других партија“.35 Познати 
су значајни недостаци овог есеја у погледу поузданости 
изнетих чињеница.36 Али са наше тачке гледишта, они нису од 
фундаменталног значаја, будући да се „Кратка историја не може 
сматрати делом о историји Чешке реформације и Заједнице 
чешке браће. Напротив, чињеничне нетачности, природа 
састављања, намерни пропусти или истицање омогућавају 
боље разумевање општег виђења, разумевања и оцене аутора 
описаних догађаја у које би желео да убеди читаоца. Када 
Јан Амос Коменски покушава да покаже дубоке историјске 
корене чешке реформације, он радо истиче карактеристичне 
црте источног хришћанства: ранохришћански идеал, порицање 
папског примата, иконопоштовање и целибат, наглашава 
причешће мирјана на оба начина, прихваћено у православној 
средини, и богослужење на матерњем језику. Када треба да 
докаже да „браћа“ нису расколници и секташи, већ, напротив, 
представљају истински хришћанску цркву, он се не устручава  

33 Komenský J.A. Stručná historie církve slovanské. S.86.
34 Komenský J.A. Stručná historiecírkve slovanské. S.39.
35 Krofta K. O bratrském dějepisectví. S.8
36 Грешке и нетачности које је направио Коменски детаљно је анализирао Ј. Хендрих у 
уводу и напоменама уз објављивање његовог превода „Кратке историје” на чешки језик, који 
се користи у предложеном чланку. 
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да тврди да су све традиционалне црквене организације, 
укључујући и православље, далеко одступиле од јеванђељских 
норми и да су заглибиле у „сујеверје“.

С обзиром на ауторитет и званичан положај чешког 
мислиоца у чешкој братској заједници, има разлога да се верује 
да се не ради само о његовим субјективним оценама, већ у 
великој мери и о „примењеном“ односу према историјској 
грађи усвојеном у Заједници чешке браће.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

Alexander Randin

ISTORICAL ARGUMENTATION AS A 
PROPAGANDA TOOL FOR THE CZECH 

REFORMATION

Annotation

Hussite revolution in the Czech lands was one of the 
key elements in the process of European reformation 
and one of the most crucial periods of Czech History. 
Its study is a mature scientific direction and has 
an extensive historiography, within which there 
are a number of ambiguous approaches, debatable 
problems and hypotheses, as well as a certain ballast 
of stereotypes and a priori accepted postulates that 
have developed due to the research tradition. An 
important role in the process of promoting the ideas 
of the Czech Reformation was played by historical 
argumentation, which was most clearly manifested 
in the creative heritage of J.A. Comenius.
Keywords: Czech lands, Reformation, J.A. 
Komenský, historical argumentation
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Чланак је посвећен разоткривању оних аспеката 
значења укидања Брестске црквене уније у 
границама Руског царства од 1780. до 1875. 
године, чије разумевање и даље остаје релевантно 
за историјску и црквено-историјску науку. 
Закључује се да је: 1) Поновно уједињење унијата 
са православнима завршило је вишевековни 
период историје руског православља, који се 
може окарактерисати као доба подела. Формално, 
канонска подела Руске православне цркве, која 
се створила средином 15. века, превазиђена је 
крајем 17. века, када су 1686. године православне 
Пољско-литванске заједнице ушле у састав 
Московске патријаршије. А последица канонске 
поделе – подела западноруског становништва  

* Председник Синодалне историјске комисије Белоруског егзархата Московске Патријаршије, 
шеф катедре за црквену историју и црквено-практичне дисциплине Минске богословије,  
др теологије.
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на православне и унијате, превазиђена је тек 
1875. године, када се 250.000 холмских унијата 
вратило православној вери; 2) Након поновног 
уједињења унијата са православнима, већина 
белоруско-украјинско становништво вратило 
се на православни пут спасења, свом духовном 
пореклу. То је ослободило Западне Русе од 
калемљења њима туђег западнохришћанског 
облика духовности и пољске културе и послужило 
је развоју православних облика религиозности, 
природних за народ, у другој половини 19. 
века, услед чега је постало могуће развити 
карактеристичне белоруске и украјинске културе, 
као оригинале општеруске културе; 3) Поновно 
уједињење белоруско-украјинских унијата са 
православнима било је једно од најзначајнијих, 
ако не и најзначајније достигнуће Руског 
царства у земљама припојеним Пољској. Без 
овог догађаја, трајна свеобухватна интеграција 
западноруских територија са великоруским 
провинцијама била би немогућа; 4) Престанак 
Брестске уније зауставио је процес укључивања 
Белоруса у Пољску цркву, духовно и културно 
ујединио Белорусе, разоривши прилично 
уочљиву на географској карти верску и културну 
границу, која је раздвајала народ. Белоруси су 
се 1839. ослободили опсесивне латинизације, 
полонизације и пропаганде русофобије, вратили 
се у руски историјско-културни свет, у коме се 
нису осећали као људи другог реда, као што 
је то било у Пољско-литванској заједници, 
у којем су добили прилику да негују свој  
идентитет.
Кључне речи: православље, католицизам, Брестска 
црквена унија, поновно уједињење, укидање, 
Белорусија, белоруски народ, западни Руси
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Црквена унија, закључена између јерархије Кијевске 
митрополије Цариградске патријаршије и Римокатоличке 
цркве децембра 1595. године, јавно објављена у Пољско-
литванској заједници у Брест-Литовску октобра 1596. године, 
била је резултат: 1) постојања дела Руске цркве у условима 
католичке државности 2) поделе Руске цркве, средином XV 
века, на аутокефалну Московску и Литванску митрополију, 
која је остала у Цариградској патријаршији; 3) раст у XV–XVI 
веку продора на западноруске територије, католицизма, који је 
подржан од пољско-литванске владе и католичког племићког 
друштва Пољско-литванске заједнице. Брестска црквена унија 
завршила је процес проширења позиција Римокатоличке цркве 
у будућим белоруско-украјинским земљама. Према њеним 
идеолозима, после Брестског сабора 1596. године целокупно 
руско становништво Пољско-литванске државе претворило се у 
католике-унијате. Дакле, цела историја уније у XVII–XIX веку 
- историја је асимилације верске иновације из 1596. од стране 
западноруског друштва. Асимилација се показала претерано 
конфликтном, ослабила је пољско-литванску државност, 
послужила је као важан фактор у паду Пољско-литванске 
заједнице у последњој четвртини XVIII века.

Велика је улога Брестске уније у историји савремене 
Белорусије, Украјине, Литваније и источних области Пољске. 
Она је била верско оруђе за западњачење руских поданика 
пољске круне, претварајући их у мисионаре католичанства 
и западне култур-трговце за Московску државу.1 У данашње  

1 Језуита П. Перлинг описује унијатске планове Рима у вези са источним Словенима 
у XVI веку на следећи начин: „Треба продрети у само срце словенског света. Чињеница је 
да је неколико руских покрајина под пољском влашћу. Њихови становници су у сродству 
са Московљанима; имају исту крв, исту веру, исти језик, али њихова политичка будућност 
је везана за судбину Пољске. Ови сународници имају контакте са два словенска центра: 
Католичка црква може лако да шири свој утицај међу њима: чим изађу из раскола и стекну 
праву веру, силом прилика постаће апостоли нове вере за Московљане и преко ових последњих 
наћи ће се контакти са Татарима из Казана и Астрахана, планинским народима Кавказа и 
муслиманима Азије “ (Пирлинг П. Россия и папский престол; пер. с франц. В.П. Потемкина. 
М., 1912. Кн. I: Русские и Флорентийский собор. С. 186). Тако је, према плану Рима, црквена 
унија у Пољско-литванској држави требало да постане пример и узор руског католичанства 
и да Риму обезбеди масу латинских мисионара, истих племенских Руса Московске државе. 
(Пирлинг, П. Россия и папский престол / П. Пирлинг; пер. с франц. В.П. Потемкина. – Москва 
: Печатня А.Л. Будо, 1912. – Кн. I: Русские и Флорентийский собор. – 452 с.).
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време, у оценама Брестске уније, и даље се чују међусобно 
искључива мишљења, што указује на наставак политизације овог 
црквеног феномена. Штавише, мобилизациони ресурс фрагмента 
Брестске уније – Украјинске гркокатоличке цркве – користи се 
у политичке сврхе у савременој Украјини, а унијатска тема се 
користи за дестабилизацију друштвено-политичке ситуације у 
Републици Белорусији. Стога је разумевање феномена Брестске 
уније, као и утврђивање смисла њеног укидања у границама 
Руског царства, занимљиво не само са апстрактне научне тачке 
гледишта, већ има примењену димензију, посебно у контексту 
реорганизације светског поретка на почетку ХХI века. 

Предусловима и генези црквеног унијатизма у земљама 
Западне Русије посвећена је бројна историјска литература. 
Историчари су мање говорили о формирању унијатског црквеног 
удружења. Још мање истраживача је обраћало пажњу на распад 
црквене уније у оквиру западних покрајина Руског царства и у 
Холмској области, који је трајао од 1780. до 1875. Данас се, уз 
ретке изузетке, овим научним проблемом баве они аутори, који 
су благо речено, непријатељски расположени према Русима. У 
међувремену, поновно уједињење унијата са православнима 
у последњој четвртини XVIII и ХIХ века постало је важан 
догађај у животу руског православља и становништва некада 
јединственог региона, који је данас подељен границама Републике 
Белорусије, Украјине, Литваније и Пољске. Значење распада 
Брестске уније, упркос наизглед очигледности, још увек није 
у потпуности откривено, његова дефиниција и даље остаје 
релевантна за историјску и црквено-историјску науку.

Пре него што се размисли о значају укидања уније у 
Руском царству, треба напоменути да је унија успела да се 
одржи у њеним западним губернијама од 1772. до 1875. године, 
тј. 103 године. Ово се објашњава чињеницом да: 1) руска 
држава се током царског периода изјашњавала као православна, 
али се у својој верској политици држала принципа верске 
толеранције2; 2) проблем међуверских односа у западним 
покрајинама исувише је уско испреплетен са културним,  

2 Об этом см. : Бендин, А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской 
империи (1863– 1914 гг.) / А.Ю. Бендин. – Минск : БГУ, 2010. – 439 с.: ил.
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друштвено-економским и политичким питањима. Све заједно, 
све ово је кочило обнављање положаја православља кроз 
поновно уједињење унијата, посебно у оним крајевима где је 
утицај католичанства и полонизма био најјачи – на територији 
савремене западне и централне Белорусије, као и у Холмској 
области. Стога је поновно уједињење унијата са православцима 
у границама Русије представљало сложен процес који је 
ишао у таласима. Од 1780. до 1838. године приближно исти 
број верника је прешао из уније у православље и из уније у 
католичанство латинског обреда: 1.848.226 људи3 прешло 
у православну веру; више од 1.700.000 верника постали су 
парохијани цркава4. Тас на ваги у корист православља померио 
је Полотски сабор уједињења 1839. године, услед чега је 
1.600.000 следбеника уније поново уједињено са православном 
црквом [986.249 у Литванској епархији, 613.751 у Белоруској 
епархији]5. После Полотског сабора, унија у Руском царству 
наставила је да делује само у Краљевини Пољској, где је до 
1875. остала Холмска унијатска епархија у којој је било више 
од 200.000 верника. Године 1875. у Холмској области 252 
свештеника и 246 парохија са 250.000 парохијана6 прешао је 
у православље, што је поставило коначну тачку у историји 
Брестске уније у границе Руског царства.

3 РГИА. Ф. 796. Оп. 62. Д. 217. По определению Синода, о затребовании от синодального 
члена, Псковского архиепископа Иннокентия и Могилевского епископа Георгия ведомостей о 
количестве униатских церквей, ставших православными в их епархиях и уездах и о количестве 
православных церковнослужителей в этих церквах. Л. 8, 10–11 об., 17–17 об., 24–24 об., 28 ; 
ср. Буглаков, М., священник. Преосвященный Георгий Конисский, Архиепископ Могилевский 
/ священник М. Булгаков. – Минск : «Виноград», 2000. – 656 с. – С. 299 ; РГИА. Ф. 797. – 
Оп. 16. – Д. 38385. О сообщении в Департамент Духовных Дел Иностранных Исповеданий 
сведений о числе присоединившихся Униатов в Западных Губерниях. Л. 11–12 ; РГИА. – 
Фонд 797. – Оп. 87. – Д. 18. Рапорты камергера Скрипицына по обозрению им грекоунитской 
епархии. Л. 22.
4 Романчук, А., протоиерей. Динамика численности униатов в пределах Российской 
империи с 1772 по 1839 г. / протоиерей А. Романчук // Молодеченская епархия. Официальный 
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://molod-eparchy.by/ru/home/item/3952-
dinamika-chislennosti-uniatov-v-predelakh-rossijskoj-imperii-s-1772-po-1839-g.
5 РГИА. Ф. 797. Оп. 16. Д. 38385. О сообщении в Департамент Духовных Дел Иностранных 
Исповеданий сведений о числе присоединившихся Униатов в Западных Губерниях. Л. 11–13.
6 Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего Синода графа 
Д. Толстого по ведомству православного исповедания за 1875 год. Санкт-Петербург : В 
Синодальной типографии, 1876. – 283 с. (Приложения. – 125 с.). – С. 19–20 ; Приложение № 
11. – С. 63.
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Тако је у губернијама Русије, стеченим од Пољско-литванске 
заједнице, од 1780. до 1875. године престала да дејствује Брестска 
црквена унија. Истовремено, унију је напустило укупно 3.698.226 
људи у корист православља, а више од 1.700.000 унијата је 
прешло у католичанство латинског обреда.

Прелазећи на дефиницију значења поновног уједињења 
западноруских унијата са православнима за Руску православну 
цркву, пре свега, вреди обратити пажњу на аспект на који, 
из неког разлога, православни историчари доследно не 
обраћају пажњу. Чињеница је да је укидањем уније завршен 
вековни период у историји руског православља, који се може 
окарактерисати као доба подела.

Познато је да су, почев од првих деценија XIV века, 
настављени покушаји да се од Руске цркве одвоје или посебна 
Галицијска или посебна Литванска митрополија.7 Средином XV 
века дошло је до поделе Руске православне цркве на Литвански, 
у саставу Цариградске патријаршије, и аутокефални Московски 
део. Канонска подела послужила је за деградацију црквеног 
живота у будућим белоруско-украјинским земљама и увођење 
црквене уније крајем XVI века. Брестска унија из1596. године 
намењена је да замени православље, неопозиво га истисне из 
живота руских поданика Пољско-литванске државе. Она је у 
стварности поделила претке савремених Белоруса и Украјинаца 
између православне и католичке вероисповести. О размерама 
ове поделе до последње четвртине XVIII века речито говоре 
бројке. Године 1772. Католичка црква источног обреда у Пољско-
литванској заједници бројала је 9.452 парохије8, распоређене 
на 8 епархија. Број унијата се кретао од 8 до 9.000.000 људи. 
Истовремено, на огромном простору савремене Белорусије, 
Литваније, Украјине и источне Пољске постојала је јединствена  

7 Литванска митрополија је први пут основана у периоду од 1315. до 1319. године за време 
великог кнеза Гедимина. Више пута је престајала да постоји и обнављана је у зависности 
од настојања руских митрополита да очувају канонско јединство Руске цркве и интереса 
Великолитванског владара да створе православну цркву Велике кнежевине Литваније зависну 
од државе. Коначно, Литванска митрополија је основана после 1458. године због активности 
унијате Григорија (Бугарина), којег је у Риму поставио митрополит кијевски и све Русије.
8 Radwan, M. Carat wobec kościola greckokatolickiego w zaborze Rosyjskim 1796–1839 / M. 
Radwan. – Roma; Lublin : Polski instytut kultury chrzescijanskiej, 2001. – 504 s. – S. 21.
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православна епархија – Могиљевска, која је обједињавала 
470 парохија са 550.000 верника.9 Ове бројке говоре да је 
Православна црква у Пољско-литванској заједници била на 
маргини верског живота западноруског становништва.

Формално, канонска подела Руске православне цркве 
превазиђена је крајем XVII века, када су 1686. године 
православни Пољско-литванске заједнице ушли у састав 
Московске патријаршије. А ево последица канонске поделе - 
поделе западноруског становништва на православне и унијате 
превазиђена је тек у периоду од 1780. до 1875. године. Из тога 
следи да се коначним обнављањем јединства Руске православне 
цркве, нарушеног средином XV века, не треба сматрати Томос 
из 1686. већ повратак у православље 3.698.226 унијата, од којих 
је последњих 250.000 људи у Холмској области напустило унију 
1875. године. Руска црква није могла, и није имала право, да 
напусти своју децу, која су покушавала да стекну искуство 
у црквеном животу под влашћу папе. У супротном, било би 
неопходно напустити идеју спасења Православља. Осим тога, 
сами унијати су и даље себе сматрали делом Руске цркве, а 
крајем XVIII и XIX века критички су оценили своју унију са 
Римом. То им је омогућило да се врате православној вери.10 
Зато с правом можемо констатовати: трајни значај укидања 
Брестске уније за Руску православну цркву не састоји се толико 
у придруживању велике масе верника, колико у коначном 
обнављању јединства после векова подела, које су трајале од 
1458. до 1875. године.

У верском и културном смислу, о значењу укидања уније у 
Русији се највише расправља. Са православне тачке гледишта, 
ово значење је очигледно – већина белоруско-украјинског 
становништва се вратила на православни пут спасења, свом 
духовном пореклу. То је ослободило Западне Русе од усађивања 
западнохришћанског облика духовности и њима туђе пољске  

9 Mironowicz, A. Diecezja bialoruska w XVII i XVIII wieku / A. Mironowicz. – Bialystok: 
Wydawnictwo uniwersytetu w Bialymstoku, 2008. – 351 s. – S. 287.
10 Романчук, А., протоиерей. Митрополит Иосиф (Семашко): очерк жизни и церковно-
общественной деятельности / протоиерей Александр Романчук. Москва–Минск : ИЗДАНИЕ 
Общества любителей церковной истории, 2018. – 443 с. – С. 241–243.
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културе, коју је представљала Брестска унија и послужило 
је развоју православних облика религиозности природних 
за народ у другој половини XIX века, услед чега је постало 
могуће развити оригиналну белоруску и украјинску културу, 
као изданке општеруске културе.

Апологети уније се никада неће сложити са православном 
оценом резултата укидања уније. То што је велика маса верника 
изашла из власти Рима, они болно доживљавају, што им не 
дозвољава да извуку објективне закључке. У међувремену, они 
разумно могу опонирати православном гледишту само доказујући 
да је за два века свога деловања у западноруском региону унија 
успела да преобрази белоруске и украјинске унијате у праве 
католике. Међутим, они то не могу учинити без спекулација на 
историјском материјалу. Духовну бескорисност уније, истина, 
позивајући се на класике марксизма-лењинизма, савремени 
белоруски противници православља признају. „Чињеницу 
очувања православне вере под унијатском шкољком“, пише 
заштитница Уније, доктор историјских наука С.В. Морозова, 
„забележио је Ф. Енгелс и потврђен је из бројних извора.“11 Овде 
се позивање на Енгелса чини сувишним. Чињеница је да је на 
неспособност црквене уније да промени источнохришћански 
поглед на свет људи указао епископ поновног уједињења 
Јосиф (Семашко) у процесу припреме Полотског сабора1839. 
године. У забелешци од 1. децембра 1838. године, упућеној 
главном тужиоцу Светог синода Н.А. Протасову, Семашко 
је писао: „Унијатски народ, са врло малим изузецима, скоро 
је исти као што је био пре свог преласка у унију“.12 Управо 
због верског неуспеха уније цела ствар око њеног укидања 
изграђена је у периоду од 1780. преко 1839. и у 1875. године. 
Дакле, с обзиром на незнатне духовне плодове Брестске уније 
на белоруско-украјинским земљама, с пуним правом се може  

11 Морозава, С.В.Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596-1839 гады) / 
С.В. Марозава; пад навук. рэд. У.М. Конана. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 352 с. – С. 84.
12 Записка от 1 декабря 1838 г., о способах порешить окончательно воссоединение униатов 
с Православной Церковью // Иосиф, (Семашко), митрополит. Записки Иосифа митрополита 
Литовского, изданные Императорскою Академиею Наук по завещанию автора: в 3 т. / 
митрополит Иосиф (Семашко). – Санкт-Петербург : Типография императорской Академии 
Наук, 1883. – Т. 2. – С. 78–84. – С. 79.
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говорити о благотворном повратку за Западне Русе – претке 
Белоруса и Украјинаца – праочевској православној вери под 
влашћу Русије.

Са политичке тачке гледишта, очигледно је да је поновно 
уједињење белоруско-украјинских унијата са православнима 
било једно од најзначајнијих, ако не и најзначајније достигнуће 
Руског царства на земљама припојеним од Пољске. Без овог 
догађаја, трајна свеобухватна интеграција западноруских 
територија са великоруским губернијама била би немогућа. Овај 
значај укидања уније су добро разумели неки представници 
руске владе, на пример, високи функционер Светог синода 
В. Скрипицин, који је непосредно учествовао у припреми и 
вођењу Полотског сабора уједињења 1838-1839. године. У 
једном од својих извештаја о кретању унијата ка уједињењу 
са православном црквом писао је: „У земљи у којој је 
римокатоличка конфесија дуго била само политички инструмент, 
где је њиме некада пољска влада победила руски дух, тамо 
ширење православља, сигурно, може најтачније одредити 
степен истинске победе; јер се тиме буде народна предања, 
народни обичаји, народни језик и национални понос, тако 
праведно припадајући Русима, а са њима и приврженост 
Престолу и љубав према Отаџбини. Према томе, само ће онда 
непријатељски пољски дух бити истински савладан, када у 
земљи ова морална превага буде на страни православља, које 
мора да обнови чврсту везу између некада одбачених, а потом 
враћених губернија и срца Русије.“13

Из ових речи произилази да је Скрипициново схватање, 
уочи Полотског сабора, чињенице да повратак унијата у 
православље није корак Русије ка цивилизацијској победи у 
западним покрајинама, већ сама ова победа. Такво схватање 
нису могли да разумеју сви представници руске владајуће класе. 
Као резултат тога, Санкт Петербург није могао у потпуности да 
цени значај поновног уједињења унијата и искористи његове 
плодове. Пре свега, православно свештенство, које је осећало 
недовољну моралну и материјалну подршку структура власти 
у 1840-1850-им годинама, није успео да искорени од давнина  

13 РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д.18. Рапорты камергера Скрипицына. Л. 30–30 об.
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постојећи стереотип у белоруско-украјинским земљама да је 
католицизам „вера господара”. Као резултат тога, позиције 
католицизма и полонизма на овим просторима нису биле 
неповратно подривене. „Једном је“, пише А. Пипин о овом 
питању, „у региону прошао снажан период историјског кретања 
– то је било укидање уније (1839); ова значајна чињеница могла 
је локално друштво навести на нова размишљања о стању 
националног питања, али свакодневна рутина је и даље била 
толико јака да је изгледало да је овај догађај произвео мање 
утисака и акција, него што би се могло очекивати.“14

И поред свих погрешних процена владине политике 
средином ХIХ века, поновно уједињење унијата са православнима 
створило је солидну верску и културну основу за интеграцију 
западних покрајина у Руско царство. Интеграција Белорусије 
и Украјине у руску државност поремећена је тек распадом 
СССР-а 1991. године. 

Расправљајући о политичком значају укидања Брестске 
црквене уније у белоруско-украјинским земљама, која је окончана 
на Полотском сабору 1839. године, не може се занемарити једна 
важна околност.15 У православној историографији XIX века 
развио се стереотип по коме је поновно уједињење белоруских 
и украјинских унијата са православљем нанело разоран пораз 
католичанству у Белорусији и Украјини. Тешко је у потпуности 
се сложити са овим. Само погледајте бројке.

14 Пыпин, А.Н. История русской этнографии / А.Н. Пыпин. – Минск : БелЭн, 2005. – 256 
с. – С. 126.
15 Полотски сабор1839. године није био случајан догађај и није био резултат притиска 
на гркокатолике из владиних структура Руског царства. Поновно уједињење унијата са 
православнима 1839. године имало је низ објективних, како унутрашњих тако и спољашњих, и 
субјективних предуслова. Историјске околности и сложена интеракција разнородних процеса, 
од којих су се неки развили још у време Пољско-литванске заједнице, довели су до појаве 
негативног става према савезу са Римом и симпатије према православљу међу унијатским 
свештенством, које је служило у оквиру Руског царства, у првој трећини ХIХ века. Може се 
тврдити да је главна ствар која је довела до укидања уније 1839. била сагласност унијатског 
свештенства да се врати Руској православној цркви. Овај споразум је био свестан и чврст, о 
чему сведочи чињеница да су током устанка 1863-1864, када су револуционари, тражећи да се 
обнови Пољско-литванска држава, позвали белоруско свештенство да оживи унију, свештеници 
и њихови синови, који су се поново ујединили из уније – нова генерација белоруских пастира 
– одлучно је одбацила ове позиве. Били су спремни да буду опљачкани, вређани, претучени, 
па чак и да иду   у смрт, али нису пристали да напусте православље и врате се у унију.
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Према прорачунима В. Колбука, током поделе Пољско-
литванске заједнице од 1772. до 1795. године, 4.653.379 
следбеника уније постало је поданицима Руске империје.16 Године 
1795. Белоруси су чинили 8,3% становништва Руске империје, а 
Украјинци - 19,8%.17 Однос је 1 према 2,385. Ако га произвољно 
пројектујемо на етничку структуру унијатског становништва, 
можемо закључити да су поданици Русије до 1795. године 
били 1.374.705 белоруских и 3.278.673 украјинских унијата. 
Познато је да је просечан годишњи прираштај становништва 
у белоруско-литванским губернијама (Виленска, Гродненска, 
Ковенска, Витебска, Минска, Могиљевка, Смоленска) од 1782. 
до 1857. године износио 0,17%, а просечан годишњи прираштај 
становништва у губернијама деснообалне Украјине, у којој су 
живели компактно унијати (Подољска, Кијевска, Волинска), од 
1795. до 1857. износио је 0,55%.18 С обзиром на ове податке, 
могуће је отприлике израчунати колико је унијата требало да 
живи у Русији 1839. године. Њихов број је требало да буде 
5.549.645 људи (4.072.112 Украјинаца и 1.477.533 Белоруса). 
Познат је број унијата који су се вратили у православље од 1780. 
до 1839. године – 3.448.226 верника. Из овога произилази да 
је од 1780. до 1839. године из унијатских цркава у католичке 
цркве прешло 2.101.419 људи. Од овог броја потребно је одузети 
200.000 Холмских унијата који су се вратили у православље 1875. 
године, што на крају даје 1.901.419 људи. Овај број је далеко 
од тачног, јер је резултат не превише исправне методологије 
прорачуна и слабо узима у обзир значајан број унијата који 
су прешли у православље 1780–1784 и 1794–1795. године. 
Осим тога, масовно пребацивање унијата у католичке цркве 
заробило је неке од оних бивших гркокатолика који су се поново 
ујединили са православљем у последњим годинама владавине 
царице Катарине II. Тачне бројке нису познате, али постоје 
подаци да су само у јужним окрузима Минске губерније после  

16 Kołbuk, W. Koścіoły wschodnіe w Rzeczypospolіtej około 1772 roku / W. Kołbuk. – Lublіn 
: Іnstytut Europy Środkowo Wschodnіej, 1998. – 460 s. – S. 50.
17 Миронов, Б.Н.Социальная история России периода империи (XVIII–начало XX в.): в 2 т. – 3-е 
изд., испр., доп. / Б.Н. Миронов. – Т. 1. Генезис личности, демократической семьи, гражданского 
общества и правового государства. – СПб. : «Дмитрий Буланин», 2003. – 549 с. –C. 25.
18 Там же. С. 23.
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1797. године парохијани 44 парохије19 у пуном саставу прешли 
из православних цркава у католичке цркве, што је, узимајући 
у обзир просечан број парохијана у тадашњим унијатским 
парохијама - 821 особа20, премашио 36 000 верника. Из тога 
произилази да се број латинизованих унијата кретао од 1.700.000 
до 1.800.000 верника21, као што је горе било наведено.

Да би се тачније утврдио број унијата који су прешли 
у католичке у цркве, потребно је спровести скрупулозно 
додатно истраживање. Истовремено, чак и узимајући у обзир 
несавршеност коришћеног приступа, можемо рећи да је повратак 
западноруских унијата у православље био праћен одливом 
унијатског становништва у латински обред у односу не мањем 1:2. 
Из тога произилази да је католицизам у оквиру Руског царства од 
1780. до 1839. претрпело тежак пораз, али далеко од катастрофе.

Штавише, пораз католицизма на, да тако кажемо, 
унијатском фронту је био тактички. У ствари, у Белорусији је 
укидање уније била његова главна стратешка победа. Чињеница 
је да је прилив Латинизаната22 значајно проширио и ојачао 
друштвену базу католицизма у латинском обреду, тј. велике масе 
сељачког становништва дошле су у католичке цркве, што се није 
примећивало у време Пољско-литванске заједнице. Као резултат 
тога, католичанство латинског обреда из вероисповести горњих 
и дела средњих слојева друштва у западним провинцијама 
претворило се у религију дела обичног народа, а данас 12% 
Белоруса себе сматра католицима и, сходно томе, идентификују 
се са Пољацима. Ово је имало и има далекосежне последице по 
верски, културни и друштвено-политички живот Белорусије.

Очигледан је значај укидања Брестске уније за савремено 
белоруско православље – другим речима, за Белоруски егзархат  

19 Записка об упразднение греко-униатских монастырей в Западной России 28 февраля 
1828 года // Русская старина. – 1870. – 2 изд. – Т.1. – С. 517–538. – С. 526.
20 Radwan, M. Carat wobec kościola greckokatolickiego w zaborze Rosyjskim 1796–1839 / M. 
Radwan. – Roma; Lublin : Polski instytut kultury chrzescijanskiej, 2001. – 504 s. – S. 68.
21 Романчук, А., протоиерей. Динамика численности униатов в пределах Российской 
империи с 1772 по 1839 г. / протоиерей А. Романчук // Молодеченская епархия. Официальный 
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://molod-eparchy.by/ru/home/item/3952-
dinamika-chislennosti-uniatov-v-predelakh-rossijskoj-imperii-s-1772-po-1839-g.
22 Тако у XIX веку називали оне унијате који су прешли на латински обред.
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Московске патријаршије. Крајем XVIII века на територији 
савремене Белорусије, Литваније и источних покрајина Пољске 
живело је око три милиона људи. Од укупног броја Белоруса, 
Пољака и Литванаца 39% су били унијати, 38% је припадало 
Католичкој цркви латинског обреда, 6,5% исповедало је 
православље, остали су били староверци и протестанти. Из ових 
података произилази да су најмање 80% белоруских сељака, као 
и најсиромашнији део племства и буржоазије, били унијати.23 
Ово сугерише да је Белорусија пре поновног уједињења унијата 
са православнима била католичка земља. Након поновног 
уједињења унијата, Белорусија се преобразила у православну 
земљу. Чињеница да почетком XXI века у Републици Белорусији 
85% верника себе сматра православном црквом, резултат је 
укидања Брестске црквене уније и даље интеграције бивших 
белоруских унијата у Руску православну цркву.

Приликом утврђивања значаја укидања Брестске уније 
за белоруски народ, треба обратити пажњу на следеће. Године 
1772. на територији савремене Белорусије налазило се само 
229 православних парохија.24 До 1803. године, због поновног 
уједињења унијата, њихов број се повећао на 658 [у Минској 
епархију - 273, у Могиљевској - 385].25 Не зна се тачан број 
православних верника, по свој прилици достигао је 500.000 
људи. Исте 1803. године број унијата у западним провинцијама 
износио је 1.538.890 људи.26 Од тога је само 94.977 верника 
остало на територији савремене Украјине27, остали су живели у 
белоруским земљама. То указује на слабу укљученост белоруских 
унијата у процес повратка православљу крајем XVIII века.  

23 Філатава А. Палітыка царскага ўраду ў адносінах да уніяцкай царквы (1772–1838). С. 84–88. 
Такве бројке нису неоспорне, често их доводе у питање аутори који заузимају православне ставове. 
Али, чини се да критика ових статистика нема смисла, јер оне, углавном, не значе ништа након 
повратка унијата у православље 1839. Штавише, заслуге за православље људи, који су служили 
разбијању црквене уније са Римом, су утолико значајније, што је квантитативно већа била унија.
24 Mironowicz, A. Diecezja bialoruska w XVII i XVIII wieku / A. Mironowicz. – Bialystok: 
Wydawnictwo uniwersytetu w Bialymstoku, 2008. – 351 s. – S. 287.
25 Могилевская епархия. Историко-статистическое описание. – Т. 1, вып. 2, ч. 2. Могилев: 
Скоропечатня и литография Ш. Фридланда. – 382 с. – С. 46; Рункевич, С.Г. История Минской 
архиепископии (1793 – 1832) / С.Г. Рункевич. – СПб.: Типография А. Катанского и К°,1893. 
– 622 с. – С. 311.
26 Ibid. S. 70.
27 Radwan, M. Carat wobec kościola greckokatolickiego w zaborze Rosyjskim 1796–1839.S. 29,72.
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Њихова жеља да остану у унији на прелазу из XVIII у XIX век 
била је повезана са условима који су историјски владали на 
овим територијама:

Прво, у Белорусији је унија за два века свог постојања 
успела да створи стабилне црквене и административне структуре 
и била је под јаким утицајем Католичке цркве латинског обреда, 
што се није поштовало у украјинским земљама;

Друго, у време Пољско-литванске заједнице белоруско 
племство је прешло у католичке цркве, где је подвргнуто 
полонизацији. Родољуби Пољско-литванске државе, који су 
сањали о њеном препороду, патили су од русофобије и нису 
се саосећали са оживљавањем православља у региону. Стога, 
упркос забрани да се омета слободно изражавање воље народа 
по питањима избора конфесионалне припадности, садржаној 
у декретима и наредбама царице Катарине II 1794–179528, 
белоруски земљопоседници-католици, у чијим рукама је било 
материјално благостање сељака и који су на њих вршили велики 
морални утицај, у многим случајевима су потискивали жељу 
народа да напусти унију и пређе у православље;29

Треће, обичне вернике у Белорусији почетком XIX века 
карактерише друштвена неразвијеност. Нису разумели верска 
питања, били су склони обредности својственој свим источним 
Словенима, у унији су видели своју завичајну црквену старину 
– обред очева и дедова. Нису разумели зашто је било потребно 
мењати било шта у њиховом уобичајеном верском животу. 
Штавише, испоставило се да су промене на које су позивали 
православни мисионари и званичници руске владе повезане 
са негодовањем владајућег католичког племства у покрајини, 
чију моћ руске власти нису поткопале.

Дакле, у раним годинама XIX века унијатско становништво 
унутар Руског царства било је углавном концентрисано у Белорусији 

28 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. 1649–1825: в 45 т. / под 
ред. М.М. Сперанского. Санкт-Петербург : Печатано в Типографии II Отделения Собственной 
Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.– Т. 23. – №17199. – С. 509–511.
29 Об этом см., например : Рункевич, С.Г. История Минской архиепископии (1793–1832) 
/ С.Г. Рункевич. – СПб. : Типография А. Катанского и К°, 1893. – 622 с.
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– око 1.500.000 људи. У православним епархијама које су тада 
деловале у белоруским земљама било је око 600.000 верника. 

Ове бројке, на први поглед, указују да су православни 
у конфесионалној структури белоруског друштва на почетку 
XIX века били су мањина, а преци модерних Белоруса били 
су учвршћени унијом, што нам омогућава да говоримо о унији 
као о вери која је допринела националном самоопредељењу 
Белоруса. Многи белоруски историчари изводе такав површан 
закључак. Међутим, они не узимају у обзир две околности:

Прво, територију савремене Белорусије пресецала је 
конфесионална граница отприлике од тачке на граници између 
савремених Витебске и Могиљевске области преко источних 
округа савремене Минске области до Пинска. Православно 
становништво било је концентрисано на истоку и југоистоку 
Белорусије. Североисток, западни део центра, запад и југозапад 
Белорусије били су региони компактног насељавања унијата. 
Као резултат тога, унијати и православни постојали су одвојено 
једни од других. На пример, у Гродненској губернији, која 
је окупирана у XIX веку територије савремене Гродненске 
и већине Брестске области, деловале су само 4 православне 
парохије - у Бресту, Бељску, Заблудову и Дрогичину, па чак 
и оне су служиле војску и чиновнике.30 Развијена ситуација 
у првој трећини XIX века је за белоруски народ носила 
очигледну претњу верске и културне поделе, пример који нам 
је пред очима - Запад и Исток модерне Украјине. Етногенеза 
Белоруса крајем XIX века и стварање белоруске националне 
државности у СССР-у у XX веку у таквим околностима била 
би немогућа.

Друго, заблуда је да је унија била способна да постане 
духовни темељ за настанак белоруске нације на територији 
на којој је бројчано доминирала. Чињеница је да је унија била 
беспомоћна пред латинским прозелитизмом, као и процесима 
полонизације и латинизације црквеног живота Белоруса.  
О опасности за унију од латинског прозелитизма сведочи  

30 Корчинский, И., священник. Столетие Гродненской губернии // Гродненские Епархиальные 
ведомости. – 1902. – № 2. – С. 5.
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чињеница да је од 1805. до 1828. године, упркос законској 
забрани31 коју је више пута понављала руска влада, најмање 
200.000 верника32 прешло из уније у католичке цркве. Као 
резултат тога, током ових година дошло је до врло незнатног 
повећања броја унијата. Заузврат, латинизација црквеног живота 
Белоруса и полонизација белоруског унијатског свештенства 
довела је унију до асимилације од стране Пољског католичанства 
и прерођавање Белоруса-унијата у такозване „католичке Пољаке“. 
Неки белоруски научници покушавају да докажу да православни 
историчари преувеличавају степен опасности асимилације 
уније од стране католичанства латинског обреда. Међутим, 
како објаснити чињеницу да је у забелешци упућеној грофу З.Г. 
Чернишеву, од 2. јула 1805. године, поглавар унијата унутар 
Руског царства, архиепископ Ираклиј (Лисовски), директно 
је затражио од овог великодостојника да скрене пажњу цару 
на проблем спасавања унијата од Латина.33 Чернишев је у 
писму цару Александру I писао да га је Лисовски молио „да 
пружи унијатима праведну заштиту“.34 Треба замислити степен 
трагедије и безнадежности околности које су били потребни да 
натерају католичког унијатског епископа да моли православну 
власт да заштити његову паству од католичке хијерархије 
латинског обреда. А ово је само једна мала чињеница, која 
сведочи о катастрофалној немоћи уније пред латинизмом на 
почетку XIX века, а таквих је много.

Осим тога, унија, измучена кризним појавама које су се 
нагомилавале још од времена Пољско-литванске заједнице, 
није имала ни материјална средства, ни организационе ресурсе, 
ни интелектуални потенцијал да се бави културним пројектом  

31 Ове забране, у спрези са захтевима за латинско свештенство, ни на који начин не ометају 
слободу савести унијатског становништва, поновљене су 1803, 1804, 1806, 1807, 1810. године.. 
[Акты, издаваемые Виленскою Археографическою комиссиею: в 39 т. – Вильна : Типография 
А.Г. Сыркина, 1889. – Т. 16 : Документы, относящиеся к истории церковной Унии в России. 
– 704 с.С. 36–37, 39–41,41–42, 78, 82, 90, 98–99]
32 Бобровский, П.О. Русская Греко-Униатская церковь в царствование императора Александра 
I. Историческое исследование по архивным документам П.О. Бобровского / П.О. Бобровский. 
– Санкт-Петербург : Типография В.С. Балашева, 1890. – 394 с. – С. 163–164.
 РГИА. Ф. 797. Оп. 6. Д. 22303. Л. 26–27.
33 РГИА. Ф. 797. Оп. 6. Д. 22303. Л. 26–27.
34 Там же. Л. 28 об.
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белоруског националног устројства. Такав пројекат, заправо, 
тада није постојао, а није ни могао постојати, будући да су 
Белоруси били лишени културно-формирајуће елите друштва – 
племства. Једина група унијатског свештенства која је поседовала 
одређену културну снагу било је базилијанско монаштво. У 
готово сваком манастиру Базилијани су, по правилу, држали мале 
основне „школе” у којима је световна омладина могла да добија 
основно образовање. Али чланови Базилијанског реда били су 
присталице спајања Уније и католичанства латинског обреда. 
2/3 Базилијана у првој трећини XIX века били су пореклом 
из католичког племства35 и, сходно томе, родољуби Пољске. 
Матуранти базилијанских школа сматрали су пољски језик и 
пољску културу својим, а све руско сматрали су заосталим и 
мањкавим. Базилијани се нису бавили формирањем белоруске 
културне елите. Дакле, унија није, нити је могла, допринети 
расту белоруског националног идентитета. До краја XVIII и 
у XIX веку она је у потпуности представљала тло за раст и 
јачање пољског католичанства, цивилизацијску псеудоморфозу 
и, као последицу, инструмент за однарођавање западноруског 
становништва.

Отуда постаје јасан значај раскида Брестске уније за 
белоруски народ. Она, која је завршена у Белорусији на Полотском 
сабору уједињења 1839. године, зауставила је процес укључивања 
Белоруса у Пољску цркву, духовно и културно ујединила 
Белорусе, разоривши, прилично уочљиву на географској карти, 
верску и културну границу која је раздвајала народ. Белоруси 
су се 1839. ослободили опсесивне романизације, полонизације 
и пропаганде русофобије, вратили се у руски историјски и 
културни свет, у коме се нису осећали као људи другог реда, 
као што је то био случај у Пољско-литванској заједници, и у 
коме су добили прилику да негују свој идентитет. Као резултат  

35 Посета 37 базилијанских манастира архимандрита Јосафата (Жарског) 1832. године 
открила је да су, и након дозволе 1828. године да се унијатски монаси који су ступили у ред из 
латинског обреда слободно врате латинству, у многим манастирима староседеоци унијатског 
обреда били мањина. На пример, у Витебском манастиру 11 монаха били су Латини (РГИА. 
Ф. 824. Оп. 2. Д. 213. Обозрение важнейших Базилианских монастырей произведенное по 
Высочайшему повелению членом Коллегии Греко-унитской Архимандритом Иосафатом 
Жарским. Л. 2); у Березветском, од 9 монаха, 4 су припадала римском обреду (Исто Л. 4); у 
Борунском од 11 - 7 (Исто Л. 5); у Виленском од 14 - 9 (Исто Л. 7) итд.
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тога, православни Белоруси се нису растворили у Великоруском 
мору. Након одбијања уније увидели су своје посебно место у 
структури сверуског јединства. Једноставно речено, Белоруси и 
њихови потомци, поново уједињени са православљем, развили 
су свој етнички белоруски идентитет. Али они Белоруси, који су 
прешли из уније у католичке цркве, и њихови потомци почели 
су да себе сматрају делом пољског народа.

Тако је укидање уније 1839. године постало полазна тачка 
за формирање модерног белоруског националног идентитета, 
развој изворне белоруске културе и настанак модерне белоруске 
државности. Полотски сабор - није трагедија Белоруса, како 
сада покушавају да је представе, већ њихов спас на ивици 
понора историјског заборава. „По нашем мишљењу“, пише 
познати белоруски политиколог професор В. А. Мељник, 
„у периоду придруживања Беле Русије Руском царству 
припремљени су етнички, друштвени, економски, политички 
и духовни предуслови за формирање стварне белоруске 
или, тачније, националне белоруске државности.“36 Овде је 
потребно разјаснити: етнички, друштвени, политички и духовни 
предуслови савремене белоруске државности нису могли 
настати без поновног уједињења унијата, које се догодило у 
Полотској саборној цркви 1839. године. Ово је трајни значај 
престанка Брестске црквене уније у историјској судбини 
белоруског народа.

Тако је престанак Брестске црквене уније у границама 
Руског царства, који је трајао од 1780. до 1875. године, завршио 
дуг период поделе Руске православне цркве, започет средином 
XV века. Укидање уније није било без губитака за православље 
и добитака за католицизам. Више од 1.700.000 унијата, који су 
одлучили да се не врате православној вери, плод су историјске 
актуализације идеје црквене уније у западноруским земљама. 
Међутим, скоро 3.700.000 унијата поново сједињених са 
православљем – сведочанство је о духовној снази православне 
вере и душевној чврстини белоруског и украјинског народа, 
који су успели да сачувају свој руски идентитет и православни  

36 Мельник, В.А. Республика Беларусь: власть, политика, идеология: Практическая 
политология / А.В. Мельник. – Мн.: «Тесей», 2000. 2-е изд., исправ. и доп. – 240 с., С. 183.
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светоназор у крајње неповољним условима неколико векова 
под окриљем уније. Поновно уједињење западноруских 
унијата са православљем за више од 150 година, до 1991. 
године, обезбедило је политичку интеграцију свих руских 
територија. За белоруски народ то је од трајног значаја. Без 
уједињења Белоруса православном вером, без заустављања 
процеса апсорпције њиховог црквеног живота пољским 
католичанством и елиминисања притиска на њих од полонизма, 
чему је допринела унија, развој белоруске културе, формирање 
белоруског националног идентитета и изградња модерне 
белоруске државности не би била могућа.

Схватање смисла укидања Брестске црквене уније у 
границама Руског царства крајем XVIII и XIX века наводи 
на општи закључак о вредности канонског јединства Руске 
Православне Цркве и сверуског јединства сједињеног са њом. 
Без првог не може бити другог, ма какве политичке облике оно 
имао. О томе сведочи богато руско искуство подела, њиховог 
лечења и превазилажења њихових последица.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

Протоиерей Александр Романчук

ЗНАЧЕНИИ УПРАЗДНЕНИЯ БРЕСТСКОЙ 
ЦЕРКОВНОЙ УНИИ В ПРЕДЕЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ДЛЯ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И 

БЕЛОРУССКОГО НАРОДА.

Аннотация

Статья посвящена раскрытию тех аспектов 
значения упразднения Брестской церковной унии 
в границах Российской империи с 1780 по 1875 
г., осмысление которых продолжает оставаться 
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актуальным для исторической и церковно-
исторической науки. Делаются выводы о том, 
что: 1) Воссоединение униатов с православными 
завершило многовековой период истории Русского 
Православия, который можно характеризовать 
как эпоху разделения. Формально каноническое 
разделение Русской Православной Церкви, 
сложившееся в середине XV в., было преодолено 
в конце XVII в., когда в 1686 г. православные 
Речи Посполитой вошли в состав Московского 
Патриархата. А вот следствие канонического 
разделения – разделение западнорусского 
населения на православных и униатов, было 
преодолено только в 1875 г., когда к православному 
вероисповеданию вернулись 250 000 холмских 
униатов; 2) По итогам воссоединения униатов 
с православными бóльшая часть белорусско-
украинского населения вернулась на православный 
путь ко спасению, к своим духовным истокам. 
Это освободило западнорусов от прививки 
чуждой для них западнохристианской формы 
духовности и польской культуры, послужило 
развитию естественных для народа православных 
форм религиозности во второй половине XIX 
в., следствием чего стало возможным развитие 
самобытных белорусской и украинской 
культур, как изводов общерусской культуры; 
3) Воссоединение белорусско-украинских 
униатов с православными стало одним из 
самых значительных, если не сказать самым 
значительным, достижением Российской империи 
на присоединенных от Польши землях. Без этого 
события прочная всесторонняя интеграция 
западнорусских территорий с великорусскими 
губерниями была бы невозможна; 4) Прекращение 
действия Брестской унии остановило процесс 
вовлечения белорусов в Польский Костел, духовно 
и культурно объединило белорусов, разрушив 
вполне прослеживаемую на географической карте 
религиозно-культурную границу, разделявшую 
народ. В 1839 г. белорусы избавились от 



475

ЗНАЧАЈ УКИДАЊА БРЕСТСКЕ...Протојереј Александар Романчук

навязчивой латинизации, полонизации и 
пропаганды русофобии, вернулись в русский 
историко-культурный мир, в котором они не 
чувствовали себя людьми второго сорта, как было 
в Речи Посполитой, в котором они получили 
возможность культивировать свою самобытность.
Ключевые слова: православие, католичество, 
Брестская церковная уния, воссоединение, 
упразднение, Белоруссия, белорусский народ, 
западноруссы.
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историју Ростовског државног медицинског универзитета. У 2014-2015 – званични представник 
Доњецке Народне Републике у Ростовској области
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део њене територије Совјетској Украјини. На 
целој територији Украјинске ССР спроведена је 
политика украјинизације. Постсовјетска Украјина 
критикује „тоталитарни СССР“, али наставља 
политику украјинизације, укључујући и донске 
козаке. Ова политика је добила тоталитарни 
карактер и радикалне облике након државног удара 
21-22. фебруара 2014. године. Његова формула 
је: „једна држава – један народ – једна црква”. 
Бројне територијалне претензије су постављене 
(или припремљене) у односу на све њене суседне 
земље. Њихов извор су програми украјинских 
националистичких (нацистичких) организација 
и партија. Устанак у Донбасу и референдум 
за стварање Доњецке и Луганске народне 
републике - реакција je на државни удар у Кијеву 
под нацистичким паролама. Важну и понекад 
централну улогу играли су козаци (нарочито у 
Луганској Народној Републици). Међутим, задатак 
ослобађања дела козачких земаља од украјинске 
окупације и обнављања јединства донских козака 
у оквиру руске државности још није решен.
Кључне речи: бољшевичка национална политика, 
Донска козачка област, грађански рат, совјетска 
Украјина, дерусификација, украјинизација, 
државни удар у Украјини, историјске спекулације 
и територијалне претензије постмајданске 
Украјине, нацистички елементи у украјинској 
политици, устанак у Донбасу

Србију и Дон повезују вековне чврсте духовне везе. Србија 
(Краљевина СХС) дала је уточиште руској војсци генерала 
Врангела, која је поражена у крвавом грађанском рату. И иако 
су сами Срби живели веома сиромашно, братски су прихватали 
руске војнике који су били у невољи, укључујући и козаке са 
обала Тихог Дона. Током трагичних година грађанског рата, сада  
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у бившој Југославији, коју је покренуо Запад, руски добровољци 
(укључујући и донске козаке) борили су се у Босни и Херцеговини 
са српском браћом по оружју. Проћи ће две деценије и сада ће 
српски добровољци отићи у помоћ браћи Русима у Донбасу. 
Аутори ових редова су лично упознати са некима од њих. 

Стога, донекле нарушавајући академску стилску хармонију 
чланка, кажемо:

Спасибо, Сербия! Хвала, Србиjо!

* * *
Прво, хајде да објаснимо назив и разјаснимо предметно 

поље чланка.
Мозаичност Украјине одражава две карактеристичне 

карактеристике ове државе одједном: цивилизацијску и 
историјско-политичку разнородност њених региона и вештачку 
(људску) природу формирања државне територије.

У научној литератури, мање или више посвећеној 
проблему одређивања етнокултурних и цивилизацијских граница 
Украјине, постоји доста дефиниција граница региона.11 Не 
постављајући себи за циљ да дамо сопствену, нову дефиницију 
или прихватимо постојеће типологије, обратимо пажњу на 
културно-историјску шаренило региона Украјине. Овошаренило, 
неједнородност и понекад цивилизацијска разнородност и 
геополитичка вишесмерност украјинских региона донекле 
подсећа на Балкан. Својевремено је у руским медијима и у 
аналитичкој литератури била популарна тачка гледишта о 
две или три Украјине. Аутори овог чланка се категорички 
не слажу са овим. Украјина (ако овај концепт посматрамо са 
етно-културне и културно-историјског становишта, а не као 
државу) је сама и приближно се уклапа у границе историјске 
регије зване Хетманат, која се у украјинској научној литератури 
назива и држава Богдана Хмељницког.2 Хетманија - релативно  

1 См., напр.: Мальгин А.В. Украина: Соборность и регионализм – Симферополь: СОНАТ, 
2005. С. 121-132.
2 Определение мы считаем совершенно некорректным, если учесть историческую 
кратковременность существования этой «державы». Даже с сугубо формальной точки зрения 
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је мала област на левој обали Дњепра. Етнографске границе 
Украјине су много шире и обухватају територије на десној обали 
Украјине. Међутим, изван ових граница су огромне територије 
на западу, југу и истоку садашње украјинске државе, насељене 
другим народима или субетничким групама и етнографским 
групама Руса. У ствари, сами Украјинци (историјски назив 
је Малоруси) су такође највећи (после Великоруса) подетнос 
руског народа. О томе се говори у чланку председника Русије 
В.В. Путин „О историјском јединству Руса и Украјинаца“ од 12. 
јула 2021. године: „Управо је совјетска национална политика 
– уместо великог руског народа, тројединог народа, који су 
чинили Великоруси, Малоруси и Белоруси – на државном 
нивоу фиксирала положај три посебна словенска народа: руског, 
украјинског и белоруског.“3

Заиста, територијалне границе украјинске државности 
формализоване су од стране московских бољшевика у првим 
годинама совјетске власти (новембар 1917 – децембар 1922) и 
само су проширене у наредним годинама и деценијама. Дакле, 
И.С. Стаљин 1939, 1940. и 1945. године припојио Украјини 
огромне западне територије које су раније биле део других држава 
вековима: Галицијску Рус или Галицију (повраћена од Пољске 
као резултат Ослободилачког похода Црвене армије); Северну 
Буковину (отргнута од краљевске Румуније у оквиру споразума 
садржаних у поверљивим актима такозваног пакта Молотов-
Рибентроп; Подкарпатску (Угорску) Рус (добијена као резултат 
циничног договора са председником Чехословачке Е. Бенешом 
у замену за пристанак на протеривање Судетских Немаца из 
Чехословачке и добијање њихових територија). Године 1954. Н. С. 
Хрушчов је „дао“ Украјини Кримску област РСФСР. Украјина и 
Пољска - вероватно су главни бенефикатори (корисници) Другог 
светског рата у Европа, ако узмемо у обзир процес добијања 
нових територија. Истина, Пољска је платила губитком источних 
територија који су прешли у састав Украјине и Белорусије.

срок существования – менее 6-ти лет (1648-1654). Притом эта «держава» не была никем из 
суверенных государств признана, оставаясь мятежной провинцией Польско-Литовского 
государства.
3 Путин В.В. Об историческом единстве русских и украинцев. Адрес публикации: http://
kremlin.ru/events/president/news/66181 Дата обращения: 16 января 2022 года.
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Међутим, прве жртве лењинистичко-стаљинистичке 
националне политике у односу на Украјину били је руско 
(великоруско) и козачко становништво. Укључујући донске 
Козаке и некозачко становништво Донске козачке области.

Борба против „великоруског шовинизма“ – основни 
је принцип доктринарних програма бољшевика у области 
националне политике. Политика совјетске власти била је 
посебно непријатељска према Козацима, за шта постоје логична 
објашњења. Током година грађанског рата, највећа и најстарија 
од козачких трупа бившег Руског царства – Велика Донска 
армија – у великој мери (најмање 80 одсто) стала је на страну 
разних антибољшевичких снага.4 Као резултат: 23. марта 1920. 
године посебном резолуцијом Савета народних комесара РСФСР 
стварана је Доњецка губернија (у саставу Украјинске ССР). У 
њен састав су пренете територије Јекатеринославске губерније 
и неки срезови Харковске губерније. Као и појединачни окрузи 
и насеља Донског региона: град Таганрог, део Черкаског и 
Ростовског округа, већи део Доњецког округа. Карактеристично 
је да је административни центар Доњецке области Украјинске 
ССР прво био Луганск, а затим Бахмут. Обратимо пажњу 
на Луганск, који је био део Славјаносербије, јединствене 
етнокултурне регије Јужне Русије, где су се у 18. веку населили 
Срби и други досељеници са Балкана, као и малоруски Козаци. 
Бахмут је био древни град на територији Донске козачке области.

Индустријски и административни центар Донбаса - град 
Доњецк (израстао из индустријског села Јузовка) делимично 
се налазио на земљишту Донске козачке области. Граница 
региона пролазила је дуж реке Каљмиус. Тако се источни део 
савременог Доњецка налази на земљи донских Козака.

Нарушили бисмо принципе научне и историјске 
објективности ако бисмо прећутали сложене друштвено-
економске процесе који су се одвијали у западним (индустријским 
и угљарским) окрузима Донске козачке области од друге 
половине 19. Века и што је довело до појаве социокултурног 
и социјално-економског феномена – Донбаса. Западни Донбас  

4 См., напр.: История донского казачества: Коллективная монография в 3 томах. Ростов-
на-Дону, Омега Паблишер, 2020. Т. 3. С. 85-93.
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(окрузи Донске козачке области) - такви градови као што 
су Јузовка (из којег је израстао садашњи Доњецк, чији се 
источни део налази на донској козачкој земљи) и Макејевка и 
многи други - престали су да буду пољопривредни региони у 
погледу економске и козачке структуре становништва . Већину 
становништва Доњецког угљеног басена чинили су металуршки 
радници и рудари, укључујући и донске Козаке. У фебруару 
1918. у Харкову је проглашено стварање Доњецко-Криворошке 
републике (постоје и друге варијанте имена), на чијем је челу 
био легендарни Артјом (псеудоним бољшевика Ф. А. Сергејева). 
ДКР је обухватао огромне територије западних округа Донске 
козачке области, целе Харковске и Јекатеринославске губерније, 
део среза губернија југа данашње Украјине до Кримске превлаке. 
За разлику од самопроглашене УНР, коју су објавили делегати 
малобројних украјинских партија и војничких комитета, ДКР 
је проглашена на IV Регионалном конгресу совјета радничких 
посланика Доњецког и Криворошког басена. Односно, то 
је био израз воље народа. И иако су донски Козаци били 
противници ДКР у почетној фази грађанског рата, демократска 
природа формирања ове државе је неспорна. Међутим, као и 
судбина Донског региона, судбина ДКР је била трагична. Већ 
месец дана након проглашења, упркос горљивим захтевима 
руководства републике, да се ДКР укључи у састав Совјетске 
Русије, територија Доњецко-Криворошке републике укључена 
је у састав Совјетске Украјине. Одлуку о преносу територије 
заједно са становништвом, упркос протестима народа ДКР, 
донео је шеф совјетске владе В.И. Ленин.5 Становништво 
републике гравитирало је Русији јер је говорило руски и 
доживљавало себе као Русе. Карактеристично је и да је 
политика присилне украјинизације, која је спроведена током 
немачко-аустријске окупације територије ДКР под патронатом 
окупационих власти од стране Галицијана – војних и политичких 
формација проаустријског опредељења, наишла на једногласно 
одбацивање локалног становништва. Како је истакао генерал А. 
И. Деникин, постојала је чудна једногласност пробољшевичких 
и антибољшевичких снага, подједнако неприхватљива за  

5 Истории ДКР посвящено фундаментальное исследование. См.: Корнилов В. Донецко-
Криворожская республика. Расстрелянная мечта. Спб.: Питер, 2017.
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наметнуту украјинизацију и „мову“ „новостворени украјински 
језик“.6 Бели козаци и црвени рудари Донбаса деловали су као 
јединствени фронт против „жуто-плавих – по боји заставе УНР.

У историографији и јавној свести, распрострањено је 
мишљење да је бољшевичка политика према Козацима била 
ситуациона и да је одређена само понашањем Козака (укључујући 
и донске Козаке) током грађанског рата. Као што примећују 
савремени истраживачи, „Важну улогу у овом догађају одиграла 
је жеља Москве (тј. бољшевичке владе В.И. Лењина. - Аутори) 
да распарча територију Козачког Дона, који је током целог 
грађанског рата био база контрареволуције“.7 Ово гледиште 
нам изгледа суштински погрешно. Наравно, активно учешће 
Козака у грађанском рату на страни противника совјетске 
власти одиграло је трагичну улогу у трагедији декозаштва. 
Укључујући и одлуку совјетске владе да део козачких земаља 
пренесе националним републикама унутар и изван РСФСР (Руска 
Совјетска Федеративна Социјалистичка Република). Али у исто 
време, само овим објашњавати политику бољшевичке власти 
према Козацима било би снажно и грубо поједностављивање, па 
чак и фундаментална грешка. Познато је да су у почетној фази 
рата донски Козаци, углавном, били лојални или барем неутрални 
према совјетској власти. Опрезнија политика бољшевика би 
могла да обезбеди ову лојалност/неутралност у будућности, 
као што је то било, на пример, са планинским муслиманским 
народима Северног Кавказа.

Чини се да је антикозачка (као и проукрајинска) политика 
бољшевика имала више концептуалних основа и прилично слабу 
корелацију са учешћем донских Козака у грађанском рату у 
саставу Белих армија и других антибољшевичких формација. 

Да бисмо одговорили на питање о разлозима антикозачке 
политике совјетске власти, анализирајмо, бар уопштено, 
доктринарне смернице РСДЛП-б (Руске социјалдемократске 
партије (бољшевика)). И, посебно, теоријску позицију  

6 Корнилов В. Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта… С. 650-651.
7 В.Е. Григорьянц, С.С. Жильцов, А.В. Ишин, А.В. Мальгин. Федерализация Украины: к 
единству через разнообразие. М.: ВОСТОК – ЗАПАД, 2011. С. 70.
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и политичке и практичне ставове шефа наркома (народног 
комесара - аналог министра) за питања народности, будућег 
шефа совјетске државе И. В. Стаљина.

Стаљинови ставови о националној политици изнесени су у 
његовом главном чланку „Марксизам и национално питање“, из 
1913. године.8 У потпуности у складу са ставовима РСДЛП-б, он 
је говорио са становишта права народа на самоопредељење до 
отцепљења. Пада у очи политичка наивност (можда намерно?) 
Стаљина по питању поштовања права националних мањина. 
„Право на самоопредељење, односно: само народ сам има право 
да одређује своју судбину, нико нема право да се насилно меша 
у живот нације, уништава њене школе и друге институције, 
руши њен морал и обичаје, ограничити његов језик, умањије 
његова права”.9 Ова директива бољшевичке партије је нашла свој 
одраз у, усвојеној 2. (15.) новембра 1917. године, „Декларацији 
права народа Русије“ (одобреној Декретом Савета народних 
комесара). Декларација је објављена са потписом В.И. Лењин 
и И.В. Стаљин. Декларација је дефинисала следеће принципе 
који су одређивали националну политику совјетске владе: 
„.. 2. Право на отцепљење и формирање независне државе“. 
Тачка 4. Декларације је прокламовала: „Слободан развој 
националних мањина и етнографских група које насељавају 
територију Русије“.10 О гаранцијама права руске већине није 
речено ни речи.

Тако је одлукама совјетске владе формирана Украјинска 
Совјетска Социјалистичка Република (Украјинска ССР). 
Симболично је да су се територијалне границе Украјинске ССР 
готово поклопиле са територијалним претензијама Украјинске 
Народне Републике, политичког непријатеља бољшевика. 
Идеолошка и политичка борба против УНР, међутим, није 
спречила совјетску власт да од разних и веома разноликих 
етнотериторијалних фрагмената створи Совјетску Украјину 
– готово потпуну копију УНР. Ово још једном потврђује  

8 Сталин И.В. Сочинения: Т. 1–18. М.; Тверь, 1946–2006. Т. 2. С. 290-367.
9 Сталин И.В. Сочинения: С. 310.
10 Декларация народов России // https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5307/ 
Дата обращения: 17 января 2022 г.
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погрешност тезе о узроцима распрострањене тезе о узроцима и 
циљевима бољшевичке политике у козачком и руском питању.

Чини се да корени ове политике леже негде другде. Наиме: 
у суштински непријатељском односу руководства РСДРП (б) 
према руском народу и његовој војној авангарди – Козацима. 

У светлу оваквог приступа, стварање вештачких народа и 
република од делова руског народа – Украјинске ССР и Белоруске 
ССР – играло је улогу слабљења руске већине и стварања 
вештачке противтеже у личности ових република (и народа). Што 
је у потпуности постигнуто у односу на Украјину. У децембру 
1922. године створен је Савез Совјетских Социјалистичких 
Република. В.И. Лењин је припојио Совјетској Украјини огромне 
територије на истоку и југу – Слобожаншчину, западне области 
Донске армије и Новоросију – земље Северног Прицрноморја и 
Приазовске области, које су руске трупе освојиле од Отоманског 
царства уз активно учешће козачких трупа.

Веома логичан развој политике московских бољшевика 
била је политика национализације. Конкретно, политика 
украјинизације је спроведена широм Украјинске ССР.11 Није 
случајно, на пример, да је идеолог украјинског национализма, 
професор из Аустроугарске (!) Михаил Грушевски, постао 
академик Академије наука СССР. Истовремено, класици 
руске историографије, попут Сергеја Платонова и Јевгенија 
Тарлеа, послати су у изгнанство, а њихове бројне колеге, руски 
историчари, чамили су у стаљинистичким концентрационим 
логорима на измишљеном „Академском случају“ из 1929. 
године, у којем је више него 100 представника руске историјске 
науке оптужено.12

Идеолошке и теоријске основе украјинизације изразио је 
народни комесар за питања народности И.В.Стаљин. Наведимо 
подужи цитат из Стаљиновог говора на X конгресу РКП(б) 
(8-16. март 1921):

11 О сущности политики украинизации в Украинской ССР см.: Борисёнок Е. Феномен 
советской украинизации, 1920-1930-е годы / Институт славяноведения РАН. - М. : Европа, 
2006. С. 73-95.
12 См. об этом: Павленко Н. «Академическое дело». Историки под прицелом ОГПУ // Наука 
и жизнь. №11. 1999. Адрес публикации: https://www.nkj.ru/archive/articles/9908/
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„Овде имам белешку у којој се наводи да ми, комунисти, 
наводно вештачки усађујемо белоруску националност. То 
није тачно, јер постоји белоруска националност, која има свој 
језик, другачији од руског, због чега је културу белоруског 
народа могуће подићи само на његовом матерњем језику. Исти 
говори чули су се и пре пет година о Украјини, о украјинској 
националности. А недавно се такође говорило да су украјинска 
република и украјинска националност изум Немаца. У 
међувремену, јасно је да украјинска националност постоји, а 
развој њене културе је дужност комуниста. Не можете ићи против 
историје. Јасно је да ако руски елементи и даље преовлађују 
у градовима Украјине, онда ће с временом ови градови бити 
неизбежно украјинизовани (ми смо нагласили - Аутори)”.13

Изостављамо детаљну анализу тока украјинизације – то 
није главна тема нашег чланка. Само да обратимо пажњу: у 
Донбасу који је постао украјински, укључујући и градове и села 
бивше Донске Козачке области, украјински језик је насилно 
усађен међу руско становништво у језичком и културном смислу.

Право нација на самоопредељење, које су бољшевици 
прогласили само неколико дана након октобарског оружаног 
устанка и успостављања совјетске власти, без обзира да ли је 
ова одлука била праведна или не, није се тицало најбројнијег 
народа бивше империје - Руса. Супротно жељама становништва 
великоруских губернија и козачких округа и области, они су 
пренети „на поклон“ вештачки формираним републикама: 
Украјини, Белорусији, Казахстану и националној републици 
РСФСР. Дакле, право нација на самоопредељење прокламовано 
Декларацијом о правима народа Русије искључивало је руску 
већину, укључујући и донске Козаке.

Постсовјетска Украјина критикује „тоталитарни 
СССР“, али наставља политику украјинизације, укључујући 
и донске Козаке. Упркос овим критикама, ниједна украјинска 
влада није изразила жељу да се ослободи Каиновој греха 
совјетског „тоталитарног наслеђа“ – „поклоњених“ територија  

13 Сталин И.В. Заключительное слово по докладу об очередных задачах партии и национальном 
вопросе на X съезде РКП(б). 10 марта 1921 г. // Сталин И.В. Cочинения. – Т. 5. – М.: ОГИЗ; 
Государственное издательство политической литературы, 1947. С. 49.
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или украјинског књижевног језика који су кодификовали 
совјетски научници. Веома је карактеристичан један одломак 
из горе цитираног чланка В.В. Путин: „...модерна Украјина - у 
потпуности је замисао совјетске ере. Знамо и памтимо да је у 
великој мери настала на рачун историјске Русије. Довољно је 
упоредити које су земље поново уједињене са руском државом 
у 17. веку и са којим територијама је Украјинска ССР напустила 
Совјетски Савез.14

Ова политика украјинизације добила је тоталитарни 
карактер и радикалне облике после победе Евромајдана – 
државног удара 21-22. фебруара 2014. године. У Украјини 
је овај пуч добио пропагандистичку дефиницију Револуције 
достојанства. Сада, 8 година након пуча, познато је да је 
он организован и изведен уз отворено учешће америчких и 
ЕУ владиних агенција и обавештајних служби. Евромајдан 
(euromaidan) - оружана је побуна против легитимно изабране 
власти. Председник Украјине је у том тренутку био представник 
доњецке елите Виктор Јанукович, који је победио на изборима 
захваљујући подршци насељенијих источних и јужних региона 
Украјине – шта ће се ускоро, укључујући и предлог аутора 
овог чланка, назвати заборављеним термином Новоросија – 
области садашње Украјине, које су или вековима биле део 
Руског краљевства или су их трупе Руске империје освојиле 
од Отоманске Турске у 18. веку. Разлог за Евромајдан никако 
нису били греси Јануковича – корупција за коју су га оптужили 
учесници Мајдана, ускоро ће бити знатно превазиђена под 
влашћу правих председника – Петра Порошенка и Владимира 
Зеленског. Једина грешка В. Јануковича у очима Запада била 
је одлука да се промени вектор интеграције Украјине – са ЕУ 
на руски.15

Тако је демократија у Украјини одбацила плурализам 
мишљења: само представник западног дела земље може бити 
легитимни председник.

14 Путин В.В. Об историческом единстве русских и украинцев. Адрес публикации: http://
kremlin.ru/events/president/news/66181 Дата обращения: 16 января 2022 года.
15 См. подробнее: Попов Э.А. Постмайданная Украина: ретроспектива и перспектива // 
Украина: мифологизированное прошлое, неопределенное будущее (памяти А.А. Проселкова). 
– Ростов-на-Дону: Изд-во «Фонд науки и образования», 2022. С. 11-18.
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Друштвени покрети Донбаса и Новоросије, укључујући 
козачка друштва Луганске области, од самог почетка Евромајдана 
у јесен 2013. видели су то као претњу очувању руског идентитета. 
Тако се и догодило: први законодавни акт нове револуционарне 
владе био је укидање закона Кивалов-Колесниченко, који 
обезбеђује минимум културних и образовних права руским и 
грађанима руске културе у Украјини.

Организована побуна против легално изабраног 
председника Украјине, напади и масовна убиства присталица 
свргнутог председника, и, што је можда најважније, нацизација 
и агресивна русофобија коју носе победници – све је то заједно 
подстакло становнике историјске Новоросије да не признају 
руководство, које је дошло на власт као резултат крвавог 
државног удара. Међутим, устанак Новоросије је брзо утопљен 
у крви, а Дом синдиката у Одеси је спаљен заједно са 48-ро 
људи (званични подаци истраге).16

Државни удар су покренуле бројне украјинске 
националистичке организације и милитантне групе. Нажалост, 
у односу на њих, чак и у руској штампи и научној и стручној 
литератури, користи се нетачна терминологија, посебно 
бесмислени термин радикали. Један од аутора овог чланка, 
који се бави темом дуги низ година, сматра да је у односу 
на савремени украјински национализам прикладан термин 
нацизам. После Одеског Хатина (паљење зграде Дома 
синдиката од стране украјинских нациста заједно са народом) 
и других крвавих злочина „украјинских националиста“, 
сваки други, „мекши“ термин је морално и политички  
неисправан.

Украјински национализам (нацизам) има дугу историјску 
традицију (за разлику од украјинске државности). Као што је 
један од аутора приметио у низу својих чланака, по степену 
суровости и, истовремено, примитивности доктринарних 
програма, украјинска верзија нацизма је једна од антивођа. 
По окрутности и примитивној аграрној идеологији може се 
поредити са хрватским усташама.

16 Од преживелих учесника Руског пролећа у Одеси постоје подаци да је број руских 
активиста живих спаљених и убијених на друге начине око 400 људи.
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У исто време, опасност од овог непријатеља не 
треба потцењивати. Нажалост, у руској научној и стручној 
литератури мало пажње се посвећује савременим варијантама 
овог феномена. Покушај разумевања типологије савременог 
украјинског национализма био је чланак Е.А. Попов, објављен 
још 2010. године. Нажалост, ова тема није изазвала велико 
интересовање међу руским истраживачима. У међувремену, 
аутор је донео низ закључака, који су у великој мери предвидели 
даљи развој догађаја. На пример, направљена је прогноза о 
премештању епицентра украјинског национализма из Галиције 
на исток Украјине, конкретно - на руски индустријски Донбас. 
Аутор је повезао будућност украјинског национализма конкретно 
са структурама харковске „Патриота Украјине“, из које су, 
током и након рата у Донбасу, израсли батаљон/пук „Азов“ 
и политичка партија „Национални корпус“. Вођа свих ових 
структура је сада добро познати Андреј Билецки („Бели 
вођа“). За разлику од архаичних партија „старог“ украјинског 
национализма/нацизма, ово је много интелектуално развијенија 
сила, имајући блиске везе са војним и другим снагама НАТО-а 
и Сједињених Држава.

Украјински националисти/нацисти, као што је горе 
поменуто, нису само постали милитантна улична снага 
Евромајдана. Режим успостављен након победе „Револуције 
достојанства“ може се назвати олигархијско-нацистичким 
дуумвиратом, у коме украјински нацисти играју (тренутно) 
подређену улогу. Постоји међусобни утицај и међусобно 
прожимање двеју сила, које уопште не ометају идеолошке и 
расне разлике (на пример, јеврејско порекло свих пет главних 
кандидата за председника Украјине на изборима 2019. године). 
„Сарадња“ „заклетих пријатеља“ се манифестује не само у 
тајном финансирању нацистичких структура. Потоњи су извор 
идеја и идеологије владајућег режима, који украјински нацисти 
третирају са отвореним презиром и мржњом и називају га 
„режимом унутрашње окупације“. Владајући режим је принуђен 
да позајми многе идеје из програма украјинских нациста. Тако 
је усвојен „култ хероја ОУН-УПА“ (Организација украјинских 
националиста – Украјинска устаничка армија: политичка 
партија и њено војно крило на челу са Степаном Бандером  
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и Романом Шухевичем). С.Бандера и Р. Шухевич су још за време 
председниковања В.Јушченка добили статус Хероја Украјине. 
Сада је „култ хероја ОУН-УПА“ у Украјини попримио карактер 
псеудорелигијског поштовања.

У редовима Оружаних снага Украјине усвојен је поздрав из 
праксе ОУН „Слава Украјини – Слава херојима!“. Овај поздрав 
звучи веома двосмислено из уста председника В. Зеленског, 
Јеврејина пореклом, унука официра Црвене армије. Нарочито 
током свечаних церемонија посвећених годишњици масовног 
погубљења јеврејског становништва Кијева у Бабином Јару, које 
су извршили џелати обе фракције ОУН и украјинске помоћне 
полиције у служби немачких окупационих снага.

Украјинске националистичке/нацистичке организације 
и партије извор су идеја унутрашње и спољне политике за 
украјинску државну власт. У унутрашњој политици држава 
Украјина спроводи формулу: „једна држава – један народ – једна 
црква“. То је већ довело до покушаја да се у потпуности забрани 
канонска Украјинска православна црква Московске патријаршије 
и стварање, под патронатом Цариградске патријаршије, такозване 
Православне цркве Украјине, неканонске псеудоцрквене 
структуре. Културна, образовна и језичка политика председника 
Порошенка-Зеленског, усмерена на потпуну асимилацију свих 
неукрајинаца и културно „преваспитавање“ „погрешних“ 
Украјинаца, такође је из арсенала украјинских нацистичких 
партија.

Ништа мање обећавајући није ни спољнополитички и 
геополитички аспект проблема. Бројне територијалне претензије 
су постављене (или похрањене до бољих времена) у односу на све 
земље у окружењу Украјине.17 Њихов извор су исти украјински 
националистички (нацистички) програми. Украјина, која је 
од совјетске московске владе добила на поклон великоруску, 
новоросијску и донску козачку земљу, не жури да одбије 
поклоне „тоталитарног СССР-а“. Штавише: претендује на 
нове територије Русије. 

17 О внешне- и геополитических программах украинских националистов до победы 
евромайдана см.: Попов Э.А. Новые тенденции в современном украинском национализме // 
Проблемы национальной стратегии. 2010. №3.
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Ето са којом су се силом, добро организованом, са широким 
међународним везама и добијеним борбеним искуством и 
издашним средствима, морали суочити људи Донбаса, укључујући 
козаке добровољце из области Луганска и руског Дона.

Побуна у Донбасу и референдум за стварање Доњецке 
и Луганске Народне Републике је реакција на државни удар у 
Кијеву под нацистичким паролама.18 Важну и на час централну 
улогу играли су козаци (нарочито у Луганској Народној 
Републици). Карактеристично је да су у редовима козачких 
јединица забележени не само наследни донски козаци, већ 
и активан борбени део становништва, укључујући етничке 
Малорусе-Украјинце. Што сугерише да козачки случај - 
никако није музејски експонат. Важну улогу у помоћи својој 
козачкој браћи и целокупном руском становништву ДНР-ЛНР 
одиграло је војно козачко друштво „Велика Донска војска“ 
– јавна организација која у своје редове укључује патриоте 
Дона и Русије.

Побуњени Донбас, укључујући и једну од његових ударних 
снага, Козаке, били су у стању не само да нанесу војне поразе 
украјинској војсци и украјинским нацистичким паравојним 
батаљонима, вишеструко супериорнијим у људству и оружју, већ 
и да започну тежак посао око изградње сопствене државности 
– не само ефикасније, него и праведније.19

Њена (украјинска) формула је „једна држава – један народ 
– једна црква”. Бројне територијалне претензије су постављене 
(или припремњене) у односу на све њене суседне земље. Њихов 

18 Более подробно о восстании Донбасса и опыте государственного строительства см. 
публикации Э.А. Попова: Республики Донбасса: особенности политической жизни (на основе 
экспертных и социологических опросов в ДНР и ЛНР) // Постсоветские государства: 25 лет 
независимого развития. М., ИМЭМО РАН. 2017. Том первый. С. 96-103. Адрес публикации: 
https://www.imemo.ru/publications/info/postsovetskie-gosudarstva-25-let-nezavisimogo-razvitiya-v-
2-h-t-t1-zapadniy-flang-sng-tsentralynaya-aziya; Дата обращения: 17 января 2022 г.; Республики 
Донбасса: трудная поступь государственного строительства. Ч. 1 // Ритм Евразии. 13.05.2017. 
Адрес публикации: https://www.ritmeurasia.org/news--2017-05-13--respubliki-donbassa-trudnaja-
postup-gosudarstvennogo-stroitelstva-i-30110
19 Eduard Popov.People’s Republics: Summing Up the Donbass Socio-Political and Economic 
Experience // Greanville Post. Адрес публикации: https://www.greanvillepost.com/2017/05/08/
peoples-republics-summing-up-the-donbass-socio-political-and-economic-experience/ May 8, 2017. 
Дата обращения: 17 января 2022 г.
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извор су програми украјинских националистичких (нацистичких) 
организација и партија. Међутим, задатак ослобађања дела 
козачких земаља од украјинске окупације и обнављања 
јединства донских козака у оквиру руске државности још 
није решен. Завршимо чланак цитатом из интервјуа са В. П. 
Водолацким: „Желео бих да се подела територија Донске војске 
између Украјинске ССР и РСФСР прогласи незаконитом, јер 
је извршена против воље народа. Ове територије треба да се 
врате историјској Донској војсци, односно данашњој Русији. 
Другачије не може бити“.

Поновимо и данас: земље козачког Дона морају се вратити 
историјској Донској војсци, односно данашњој Русији. Другачије 
не може бити.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

V.P. Vodolatskiy, E.A. Popov

MOSAIC UKRAINE: IDEOLOGICAL 
RETORT AND HISTORICAL BACKGROUND 

OF THE WAR IN DONBASS

Annotation

The mosaic nature of Ukraine reflects two 
characteristic features of this state at once: the 
civilizational and historical-political heterogeneity 
of its regions and the artificial (man-made) nature 
of the formation of the state territory. The territorial 
boundaries of Ukrainian statehood were drawn up 
by the government of the Moscow Bolsheviks in 
the early years of Soviet power (November 1917 - 
December 1922). The struggle against “Great Russian 
chauvinism” is the basic principle of the doctrinal 
programs of the Bolsheviks in the field of national 
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policy. The policy of the Soviet government was 
particularly hostile towards the Cossacks. Lenin’s 
government liquidated the Don Cossack Host and 
transferred part of its territory to Soviet Ukraine. The 
policy of Ukrainization was carried out throughout the 
territory of the Ukrainian SSR. Post-Soviet Ukraine 
criticizes the “totalitarian USSR”, but continues the 
policy of Ukrainization, including the Don Cossacks. 
This policy took on a totalitarian character and radical 
forms after the coup d’etat on February 21-22, 2014. 
Its formula is: “one state – one nation – one church.” 
Numerous territorial claims have been put forward 
(or are in store) against all neighboring countries. 
Their source is the programs of Ukrainian nationalist 
(Nazi) organizations and parties. The uprising in 
Donbass and the referendum for the creation of the 
Donetsk and Lugansk People’s Republics
- reaction to the coup d’etat in Kiev under Nazi 
slogans. Cossacks played an important and sometimes 
central role (especially in the Luhansk People’s 
Republic). However, the task of liberating part of 
the Cossack lands from the Ukrainian occupation 
and restoring the unity of the Don Cossacks within 
the framework of Russian statehood has not yet 
been solved.
Keywords: National policy of the Bolsheviks, the 
Don Cossack Host, Civil War, Soviet Ukraine, De-
Russification, Ukrainization, coup d’etat in Ukraine, 
historical speculations and territorial claims of 
post-Maidan Ukraine, Nazi elements in Ukrainian 
politics, uprising in Donbass.
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ФАЛСИФИКОВАЊЕ  
ИСТОРИЈЕ СРБА

Сажетак

Штета коју је Тајна конвенција произвела по 
суверенитет државе Србије трајала је колико и 
власт краља Милана, међутим, штета коју је Тајна 
конвенција трајно произвела и која траје до данас, већ 
140 година, јесте српско одрицање од истраживања 
српске прошлости и писања историје Срба. Иако се 
то у Конвенцији не тражи изричито, српска влада 
је снисходљиво и великодушно препустила писање 
српске историје бечким и берлинским научницима. 
Ови су, разумљиво, историјску науку злоупотребили 
у геополитичке сврхе. 
Тако је настала теорија о досељавању Срба (они 
их називају Словенима) из некаквих карпатских 
мочвара у Подунавље и на подручје Ромејског 
царства почетком 7. столећа, за владавине 
ромејског цара Ираклија (грч. Ηράκλειος, 575–
641, владао од 610–641). Најчешће се помиње 
626. година, јер је тада била инвазија Авара и 
Словена на Цариград, па су ти догађаји наводно 
условили досељавање ових дивљака на Балкан.
Кључне речи: фалсификовање историје, Срби, 
историја Срба, Тајна конвенција
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Финале епске борбе Срба за Крст часни и слободу златну 
огласила је Невесињска пушка 1875. године, и тако покренула 
устанак херцеговачких Срба против вишевековног османског 
завојевача. Пушка је одјекнула и у матичној српској држави, 
па је млади кнез Милан Обреновић већ следеће, 1876. године, 
подигао народну војску Кнежевине Србије и повео у ослобађање 
од вазалне подчињености Османском царству, а за пуно државно 
осамостаљење. 

Уз помоћ руских официра и добровољаца, војска Кнежевине 
Србије је после три године (1878) добила овај рат против 
„болесника на Босфору“. Истовремено је и војска царске Русије 
успешно окончала рат против истог противника, који је мировним 
споразумом у малом граду Сан Стефану крај Цариграда закључен 
3. марта 1878. Турци су, уплашени присуством руске војске 
пред зидовима престонице прихватили услове мира, иако су 
они Османско царство лишавали готово свих поседа у Европи. 

Након ових великих војних победа руске војске и склапања 
прелиминарног Сан-Стефанског мира, све су велике силе 
настојале да тајним погађањем са султановом владом добију 
неке уступке. Тада је почело распарчавање некада моћног 
турског Султаната: Велика Британија је на тај начин од султана 
добила Кипар, али Аустроугарској није пошло за руком да јој 
турски владар омогући легалну окупацију Босне и Херцеговине.

Одлукама Санстефанског споразума, до тада вазалне 
кнежевине Султаната, Србија, Црна Гора и Влашка са 
Молдавијом (која ће 1918. постати Румунија) добиће пуну 
самосталност. Али, ствара се и Велика Бугарска која је само 
формално турски вазал и коју у ствари контролише Русија. 
Ова држава ће се простирати од Дунава на северу до Егејског 
мора на југу и од Црног мора на истоку, до Охрида и Ниша 
на западу, тј. на рачун суседне Србије. Српско-бугарске свађе, 
углавном око граница, које су изазвали глупост и пробугарска 
пристрасност одговорних руских званичника, развиле су се 
у смртно непријатељство. Читаво подручје које су заузеле 
српске трупе кнез Черкаски означава као бугарске, додељујући 
Бугарској Призрен и Приштину, чак и нишки округ. Иначе, 
Русија је овим уговором стекла превласт на истоку. Добијањем  
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Бесарабије, стекла је контролу над Бугарском, будући да је 
овој границе раширила до Једрена, Солуна и Цариграда, а 
преко ње и над Солунским заливом и мореузима. Чинило се 
да је руски сан о изласку на топла мора остварен. Међутим, 
„Царица мора“, Велика Британија, никако није хтела да дозволи 
излазак Русије на Егејско море и контролу над Босфором и 
Дарданелима, јер би се тиме довела у питање њена превласт у 
источној трговини. Британија је на Босфору штитила Суецки 
канал и пут за Индију. Британске лађе су одмах по потписивању 
уговора ушле у мореузе, а њена дипломатија је заузела претећи 
став према Русији. Француска и Аустроугарска, свака због 
сопственог интереса, стале су уз Британију што је Русију 
довело у ситуацију сличну оној у Кримском рату. Русија је 
била приморана да се приклони арбитражи великих западно-
европских сила. Зато су оне на брзину сазвале конгрес који 
треба да обори већину одредаба Санстефанског споразума 
и исцрта границе нових држава које ће одговарати њиховим 
империјалистичко-експанзионистичким интересима. 

Немачки државник и канцелар Ото фон Бизмарк (Otto 
Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen,1815-98) је као 
домаћин Конгреса позвао у Берлин представнике Русије, 
Аустроугарске, Италије, Француске и Велике Британије, па 
је заседање могло почети већ 16. јуна 1878.

Представник Кнежевине Србије на овом конгресу био 
је Јован Ристић (Крагујевац, 1831 – Београд, 1899), вешт 
дипломата и искусан политичар и државник. Од 1868–72. у 
време малолетства кнеза Милана Обреновића (Марашешти 
у Влашкој, данашњој Румунији, 1854 – Беч, 1901), Ристић је 
био најутицајнија личност од тројице владаревих намесника. 
У спољној политици Ристић је покушавао да уједини српски 
народ у једну државу као што су то већ урадиле Пијемонт 
у Италији (1850–70) и Пруска у Немачкој (после победе у 
пруско–француском рату 1871), и да, колико је могуће, смањи 
зависност Србије од Аустрије и Русије. 

Будући да је Српско-турски рат 1877 – 1878. био успешан 
за српску војску, чинило се да постоје добри изгледи да се 
остваре главни државно–политички циљеви Србије. 
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Јован Ристић је пред Берлински конгрес закључио два 
уговора: Трговински, којим је Србија могла своју робу да 
извози само у Аустроугарску, и уговор о изградњи српске 
железнице за Монархију. Такође се у име Српске владе одрекао 
Новопазарског санџака у замену за аустроугарско заступање 
српских интереса на заседању Берлинског конгреса.

Иначе, Ристићев положај на конгресу био је изузетно тежак, 
деликатан и са свих страна притиснут: од Беча да препусти 
територије на западу, a од Русије да на истоку Бугарској преда 
области око Пирота и Трнова. Ристић се борио да обезбеди 
одговарајућу добит за Србију, a да истовремено задржи 
пријатељске односе и са Бечом и са Петроградом. 

Гледано у целини, Србија је веома добро прошла у Берлину, 
јер је на југо-истоку проширила своју територију за читаву 
четвртину. Од свих балканских дипломата, само је Ристић, 
који је скромно наступао на конгресу, добио све што је требало 
за Србију, не увредивши ниједну силу и оставши са свима у 
добрим односима. Преузимањем контроле над јужноморавском 
долином Србија је постала владар главних праваца из Европе 
на Балкан, a отворен је и правац долином Вардара.

Кнез Милан је отпутовао 1881. у Петроград, где је примљен 
сасвим хладно, одакле се вратио још више разочаран и уверен 
да од Русије нема шта да очекује. 

Тада је у Милановој спољној политици настао велики 
заокрет: по повратку из Петрограда кнез је 09/22. јуна 1881. 
посетио Беч, где је са аустријским министром иностраних 
послова Хајмерлеом и са Бенијамином Калајем уговорио 
потписивање Тајне конвенције.1

После овог договора састављена је Тајна конвенција, коју 
је 16/28. јуна 1881.у име Србије подписао Чедомиљ Мијатовић 
(Београд, 1842 – Лондон, 1932), тадашњи министар иностраних 
дела и личност од највећег поверења кнеза Милана, а у име 
царског и краљевског величанства амбасадор у Србији Габријел  

1 Гргур Јакшић, Из новије српске историје, Абдикација краља Милана и друге расправе, 
Просвета, Београд, 1953, стр. 78-79.
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барон од Херберт–Раткеала. Споразум је био тајни, за њега су 
на српској страни знали само кнез и два министра. Разумљиво: 
ни остатак Српске владе, ни радикалска опозиција са народом, 
овакво понижење не би одобрили.

Ево главних одредби Тајне конвенције:
Чл. I: (...) Између Аустро-Угарске и Србије владаће сталан 

мир и пријатељство. Обе владе обавезују се да ће узајамно 
водити пријатељску политику.

Чл. II: Србија неће никако трпети политичка, верска или 
друга сплеткарења која би, полазећи с њеног земљишта ишла 
против Аустро-Угарске Монархије, подразумевајући ту и Босну, 
Херцеговину и Новопазарски санџак. Аустро-Угарска прима 
на себе исту обавезу према Србији и њеној династији чије ће 
одржање и утврђење помоћи свим својим утицајем.

Чл. III: Ако Кнез Србије буде нашао за потребно да, у 
интересу своје династије и своје земље, узме за себе и своје 
потомке краљевску титулу, Аустро-Угарска ће ту титулу признати 
чим буде проглашена у законској форми и употребиће свој 
утицај да је и друге силе признају.

Чл. IV: Аустро-Угарска ће се заузети да помогне интересе 
Србије код других европских влада. Без предходног споразума 
са Аустро-Угарском Србија неће преговарати ни закључивати 
политички уговор с другом којом владом и неће пустити на 
своје земљиште какву страну војску, редовну или нередовну, 
па чак ни под именом добровољаца.

Чл. VII: (...) Ако стицајем догађаја чији се развој не може 
данас предвидети Србија буде у стању да се прошири у правцу 
својих јужних граница (изузимајући Новопазарски Санџак), 
Аустро-Угарска се неће томе противити и заузеће се да и друге 
силе склони на држање повољно по Србију…”

Чл. VIII: Овај уговор остаће на снази десет година 
рачунајући од дана измене ратификације. Шест месеци пре 
његовог истека уговарачке стране споразумеће се, ако буде 
потребно, о његовом продужењу или о изменама које би прилике 
могле учинити потребним.
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Чл. IX: Уговарачке стране обавезују се да ће овај уговор 
држати у тајности и да без претходног споразума неће 
саопшитити било којој другој влади ни његово постојање ни 
његову садржину.

Следећи чин је било проглашење Србије за краљевину 28. 
фебруара 1882. године, а кнез Милан постаје први нововековни 
краљ Србије. Аустроугарска је, у складу са обавезама из Тајне 
конвенције, израдила признање код великих европских сила. 

Штета коју је Тајна конвенција произвела по суверенитет 
државе Србије трајала је колико и власт краља Милана – тачно 
седам година. На прослави Дана Краљевине 22. фебруара (или 
6. марта по грађанском календару) 1889. године, краљ Милан је 
објавио своју абдикацију. Силазећи са престола, краљ Милан је, 
по Уставу, одредио три намесника који ће обављати владарске 
дужности до пунолетства његовог сина и наследника, краља 
Александра (Београд, 1876 – 1903).

Међутим, штета коју је Тајна конвенција трајно произвела 
и која траје до данас, већ 140 година, јесте српско одрицање 
од истраживања српске прошлости и писања историје Срба. 
Иако се то у Конвенцији не тражи изричито, српска влада 
је снисходљиво и великодушно препустила писање српске 
историје бечким и берлинским научницима. Ови су, разумљиво, 
историјску науку злоупотребили у геополитичке сврхе. 

Тако је настала теорија о досељавању Срба (они их називају 
Словенима) из некаквих карпатских мочвара у Подунавље и на 
подручје Ромејског царства почетком 7. столећа, за владавине 
ромејског цара Ираклија (грч. Ηράκλειος, 575–641, владао од 
610–641). Најчешће се помиње 626. година, јер је тада била 
инвазија Авара и Словена на Цариград, па су ти догађаји 
наводно условили досељавање ових дивљака на Балкан. 

Крунски (и једини) сведок овог измишљеног досељења 
дивљих Словена – Срба на земљу цара Ираклија око 626. године, 
је спис De administrando Imperio („О управљању Царством“) 
кога је између 948. и 952. лета Господњег наводно написао 
ромејски цар Константин Седми звани Порфирогенит (гр. Ο 
Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος, „рођен у пурпуру“, владао  
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од 913–959). Спис DAI наменио је своме сину и наследнику 
царског престола Роману II (гр. Ο Ρωμανός Β΄, рођен 939., 
владао од 959–963). У посвети је писало: Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν 
Ρωμανόν („Властитом сину Роману“).

Изворни спис није сачуван. Приређивач првог штампаног 
издања (Leiden, 1611), био је низоземски класични филолог 
и антиквар Јохан Меурсиус (латинизовано Johannes Meursius, 
право име Jan van Meurs, 1579–1639). Меурсиус је објавио 
реконструисани грчки текст, коме је додао свој превод на 
латински и целој књизи дао латински наслов De administrando 
Imperio, који се од тада усталио у историјској науци.2

Срби су тек у време тзв. Илирског покрета средином 
19. столећа први пут чули за цара Константина Седмог 
Порфирогенита и за његов запис о сеобама Словена. Причу о 
досељавању Словена увео је у школске програме и уџбенике 
српских ђака и студената тадашњи министар просвете и црквених 
дела Стојан Новаковић (Шабац, 1842 – Ниш, 1915). Било је то 
у време његовог министровања (1880–83). 

На темељу ове основне кривотворине о досељењу 
Словена у 7. веку грађена је читава кула од карата лажне 
српске повеснице. 

Служећи се полугама своје готово неограничене власти, 
Стојан Новаковић је 1894. отерао у превремену пензију Пантелију 
Срећковића (Велико Крчмаре, 1834 – Београд, 1903), редовног 
члана Српске краљевске академије и професора историје на 
Високој школи у Београду. Његову катедру Новаковић је поверио 
свом куму, самоуком историчару Љубомиру Ковачевићу (Петница, 
1848 – Врњачка Бања, 1918). Проф. Ковачевић се као научни 
истраживач истакао тако што је на цркви из 12. века у Бијелом 
Пољу пронашао натпис „Мирослав Завидин“. Познато је да се 
један од тројице старије Немањине браће звао Мирослав, па је та 
чињеница била довољна да неког Завиду за кога нико дотад није 
чуо нити знао ко је ни шта је, прогласи за оца Великог жупана 
Стефана Немање. Немања је ваљда тако и добио име, јер је од  

2 Constantini Porphyrogennetae Imperatoris Opera, Iohannes Meursius collegit, coniunxit, 
edidit. Ex Officina Elzeviriana Lugdunum Batavorum, 1611.
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оца Завиде наследио – ништа. И тако је врли истраживач проф. 
Ковачевић „научним“ средствима ослободио Аустроугаре ноћне 
море у вези с прошлошћу Херцеговине и Немањиног порекла, 
јер су се ови завојевачи српске земље својски трудили да оспоре 
српски карактер Немањине очевине – Босне и Херцеговине.

Трећи члан штеточинског триумвирата био је један 
разбарушени калуђер. Звао се Иларион Руварац (Сремска 
Митровица, 1832 – манастир Гргетег на Фрушкој Гори, 
1905). Отац Иларион се сматра утемељивачем тзв. „критичке 
историографије“ којом је желео да покаже своју научну 
објективност и непристрасност. Треба стално имати у виду 
да је Тајна конвенција од Срба у матичној земљи тражила да не 
гледају преко Дунава и Дрине и да тамошње Србе не сматрају 
својим сународницима. Зато је отац Иларион, као пречанин 
и поданик великог Ћесара, све што је у Срба било свето и 
честито и миломе Богу приступачно, критички преиспитивао, 
да би по укусу господе у Бечу и Будимпешти, ненаклоњене 
„схизматичним“ Србима, рушио српске „митове“ и „критички“ 
срозавао српске великане и јунаке епских песама.

Ко жели да уништи неки народ, примениће прастару тактику: 
прво ће му обрисати историјско памћење, а затим специјалном 
лоботомијом уградити фалсификовану историју. Кривотворина о 
досељавању Словена–Срба на земљу на којој овај народ заправо 
живи од памтивека, лансирана је да би се показало да Срби 
уствари немају право на сопствену земљу. С тим уверењем су 
и ђавоље легије Црно-жуте монархије у лето 1914. кренуле на 
Краљевину Србију. Срећом, Бог је ипак на страни праведника. 

Иако су захтеви и обавезе наметнуте Србији Тајном 
конвенцијом биле на снази само седам година (од 22. фебруара 
1882. до 22. фебруара 1889), колико је трајала власт краља 
Милана, кривотворине српске историје су „водоотпорне“, па се 
од тада већ 140 година провлаче се кроз све уџбенике историје за 
српске ђаке и студенте! Иако је убедљивим научним средствима 
и доказима сразмерно лако срушена догма о досељавању,3  

3 Пошто је овде реч о кривотворини о којој су написане читаве књиге, радозналог читаоца 
упућујем на изврсну студију: Јован И. Деретић, Драгољуб П. Антић, Слободан М. Јарчевић, 
Измишљено досељавање Срба, треће, кориговано и допуњено издање, Ганеша клуб – Београд, 
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ова измишљотина се и даље прештампава. У међувремену су 
и сами историчари бечко–берлинске школе одавно одбацили 
кривотворине о Србима као ненаучне и морално срамне, али 
су њихови српски следбеници ове „теорије“ прихватили као 
догмате верског учења У КОЈЕ СЕ НЕ СУМЊА И КОЈЕ СЕ 
НЕ СМЕЈУ ПРОВЕРАВАТИ!

Време је, дакле, да кривотворена и лажна историја падне. 
Још су Римљани били свесни природе истине: Veritas immutabilis 
est, et perpetua („Истина је непроменљива и вечна“). А љубав 
правих научника према истини је јача од наклоности према 
пријатељима: Amicus Plato, sed magis amica veritas („Платон 
ми је пријатељ, али ми је већи пријатељ истина“).

Зато ће историјска истина о српском роду, толико дуго 
скривана и фалсификована, пре или касније изаћи на светло 
дана. А за истину и правду никад није прекасно. Французи 
кажу: Mieux vaut tard, que jamais (срп. „Боље икад, него никад“). 

Драган Р. Младенович 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ СЕРБОВ 

Резюме 

Ущерб, который Тайная конвенция нанесла 
суверенитету государства Сербия, длилась 
до тех пор, пока правление короля Милана, 
однако, ущерб, который Тайная конвенция 
постоянно наносила и длится 140 лет, - это отказ 
сербов от исследования сербского прошлого 
и от написания сербской истории. Хотя это 

2012. У овој изврсној студији налази се исцрпна библиографија непристрасних страних писаца 
и хроничара Старог, Средњег и Новог века који помињу Србе. Тему „досељавања“ обрађује 
и поглавље обима мање књиге под насловом Лажна конструкција о досељавању Срба на 
Хелмско полуострво и њени ефекти у капиталном делу: Јован И. Деретић, Драгољуб Антић, 
Историја Срба и Руса, друга књига, Ганеша-клуб, Београд, 2013, стр. 579–680.
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прямо не требуется в Конвенции, сербское 
правительство снисходительно и великодушно 
предоставило написание сербской истории 
венским и берлинским ученым. Понятно, что 
они неправильно использовали историческую 
науку в геополитических целях. Так возникла 
теория иммиграции сербов (они называют их 
славянами) из некоторых карпатских болот в 
районе Дуная и Римской империи в начале 7 
века, во время правления римского императора 
Ираклия (греч. Ηράκλειος, 575-641, г. правил 
с 610-641). Чаще всего упоминается 626 год, 
потому что тогда было нашествие авар и славян 
на Константинополь, поэтому эти события 
якобы обусловили иммиграцию этих дикарей 
на Балканы.
Ключевые слова: фальсификация истории, Сербы, 
История сербов, Тайная конвенция
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Сажетак

Трагични ратови из 90-их година XX вијека 
у којима је нестала југословенска држава, 
праћени људским и материјалним губицима, 
ратним злочинима и великим демографским 
промјенама, снажно су утицали на савремена 
тумачења југословенског уједињења 1918. 
године. Научне полемике поводом стогодишњице 
настанка прве југословенске државе и улоге 
краљевске српске војске у том процесу, утихнуле 
су пред политички мотивисаним тумачењима и 
пропагандом, што је посебно уочљиво на примјеру 
Босне и Херцеговине. Уз неке изузетке, савремена 
бошњачка и хрватска историографија однос према 
југословенском уједињењу граде под снажним 
утицајем грађанског рата у Босни и Херцеговини 
(1992−1995). Улазак српске војске у покрајине 
махом се приказује као почетак „окупације“ која је 

* Доктор историјских наука, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, borivoje.
milosevic@ff.unibl.org
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широм отворила врата насиљу над муслиманима 
и католицима, при чему се занемарују историјски 
извори који јасно указују на одушевљење и радост 
становника поводом ослобођења, без обзира на 
њихову националну или вјерску припадност.
Кључне ријечи: Краљевина СХС, Први свјетски рат, 
уједињење, Босна и Херцеговина, српска војска, 
историјски ревизионизам, политичка пропаганда.

Босна и Херцеговина је укључена у прву југословенску 
државу као некадашњи дио Аустроугарске монархије, оптерећен 
међунационалним и међувјерским супротностима, неријешеним 
аграрним питањем и теретом тешких злочина почињених 
над српским становништвом током рата. Покрајине су 1918. 
годину дочекале у стању економске исцрпљености појачане 
ратним реквизицијама, сушним годинама, сиромаштвом, 
глађу и заразним болестима.1 Пробој Солунског фронта, 
премда често оспораван, занемаривани маргинализован као 
прекретница Великог рата2, капитулација Бугарске и покрет 
Народних вијећа у јужнословенским дијеловима Аустроугарске, 
наговијестили су коначни слом монархије и уједињење Јужних 
Словена. Примопредаја власти између земaљског поглавара 
Стјепана Саркотића и представника Народног вијећа СХС за 
Босну и Херцеговину обављена је 1. новембра 1918. године3, 
да би неколико дана касније Народна влада, којом је руководио 
Атанасије Шола, преузела власт у покрајинама.4

1 Б. Милошевић, Босна и Херцеговина у вријеме настанка Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца 1918−1919, Андрићград-Вишеград 2020, 29−58.
2 М. Бјелајац, Од Солуна до Ријеке и Целовца, војни и политички значај операција српске 
војске септембар 1918−јуни 1919, Југословенски историјски часопис, год. XXX, бр. 1, Београд 
1997, 79−80.
3 B. Krizman, Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslovenske države, Zagreb 1977, 97−98.
4 Хрватски државни архив, Загреб (=ХДА), Предсједништво Народног вијећа СХС, Општи 
списи, 124-3-1-87; H. Kapidžić, Pokušaj ujedinjenja Bosne i Hercegovine sa Srbijom u novembru 1918. 
godine, Bosna i Hercegovina pod austrougarskom upravom (članci i rasprave), Sarajevo 1968, 266.
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Народна влада је као најважнију обавезу поставила 
одржавање реда и мира, па је од свих окружних области 
и котарских испостава затражила да се од највиђенијих и 
некомпромитованих личности успоставе локални одбори 
Народног вијећа.5 Сходно поменутим инструкцијама, у одборе 
су биране махом личности пројугословенског расположења, 
свештеници, учитељи, адвокати и трговци.6 Главни одбор 
Народног вијећа Босне и Херцеговине почео је новембра 1918. 
године са стварањем Народне гарде која је требало га помогне 
у одржавању реда и мира, обезбјеђивању важних објеката и 
разоружавању аустроугарске војске у повлачењу, која је понегдје 
пљачкала становништво и изазивала нереде.7 Нарочиту пажњу 
требало је посветити чувању магацина са храном, оружјем и 
муницијом. Од котарских одбора Народног вијећа затражено 
је да употријебе сва средства како би се осигурао ред и мир.8 
Како нису постојали прецизни критеријуми за упис у гарду, 
у одреде су примане и особе сумњивих моралних квалитета.9 
Поједини гардисти прекорачивали су властите надлежности, 
учествовали у кућним преметачинама или су узнемиравали 
становништво, посебно муслимане, што је утицало на одлуку 
Народне владе да гарду замијени регуларним јединицама српске 
војске.10 Премда је Народна гарда имала задатак разоружавања 
аустроугарске војске и осигуравања реда и мира у земљи, 
појединци су искористили свој положај за пљачку туђе имовине 
и осветничке радње. Народна гарда није се могла развити у 
снагу која би била адекватна подршка носиоцима покрета за 
јужнословенско уједињење. Јединице гарде негдје су биле  

5 Архив Босне и Херцеговине, Сарајево (=АБиХ), Народна влада СХС за БиХ, през. бр. 
13.381, 3. новембар 1918. На челу цјелокупне организације локалних одбора Народног вијећа 
налазио се Главни одбор, чији је предсједник био Глигорије Јефтановић; N. Šehić, Bosna i 
Hercegovina 1918−1925, privredni i politički razvoj, Sarajevo 1991, 12.
6 N. Šehić, Narodno vijeće SHS za Bosnu i Hercegovinu i njegova djelatnost nakon sloma 
Austro-Ugarske (novembar-decembar 1918), Prilozi, god. XVIII, br. 19, Sarajevo 1982, 168.
7 АБиХ, Главни одбор Нaродног вијећа СХС за БиХ, бр. 20/1918; N. Šehić, Bosna i 
Hercegovina..., 17.
8 АБиХ, Главни одбор Нaродног вијећа СХС за БиХ, бр. 58, 5. новембар 1918.
9 Лист Глас слободе је упозоравао да је сиротиња током преврата често била жртва насиља 
гардиста; Glas slobode, Sarajevo, br. 96, 7. decembar 1918.
10 N. Šehić, Narodno vijeće SHS za Bosnu i Hercegovinu..., 173.
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изазивач нереда и разбојништава те нису биле у стању да 
заштите југословенске земље од вањске опасности.11

Недостатак оружаних капацитета да се осигурају ред 
и државне границе, те чиновнички апарат у који народ није 
имао повјерења, били су разлог да се српска краљевска војска 
позове у помоћ. У телеграмима упућиваним српској команди 
из Босне и Херцеговине, Хрватске, Славоније, Далмације и 
Војводине наглашавано је како становништво са радошћу 
очекује долазак ослободилаца.12 Француски генерал Франше 
д’ Епере, командант Савезничке источне војске, поручио је 
крајем октобра 1918. године војводи Живојину Мишићу да је 
из политичких разлога потребно што прије пребацити дијелове 
српске војске преко Дунава, Саве и Дрине.13 Предсједништво 
Народног вијећа СХС у Загребу упутило је 5. новембра 1918. 
године писмо маршалу Фердинанду Фошу у којем наводи 
да се аустроугарска војска у потпуном расулу повлачи преко 
југословенских земаља и од Антанте тражи да њихове јединице 
што прије уђу на југословенску територију.14 Тако су на темељу 
одлука српске и савезничке команде српске јединице почетком 
новембра прешле на некадашњу аустроугарску територију.  
У међувремену су у Љубљани и Загребу формирана два одреда, 
дјелимично састављена од бивших српских ратних заробљеника, 
који су имали задатак одржавања реда и мира и осигуравања 
ауторитета нових власти.15 Српска Друга армија имала је за циљ 
да Тимочком и Шумадијском дивизијом ослободи простор Босне  

11 М. Бјелајац, Стварање војске Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба, Зборник 
радова – Историјски институт, 7, Београд 1989, 366. Примјера ради, Народна гарда у Дубици је 
распуштена, јер не само да је била неспособна да уведе ред и мир, већ су неки њени чланови 
били у вези са локалним бандама; АБиХ, Народна влада СХС за БиХ, през. бр. 29, 3. јануар 
1919. Из Тузле је новембра 1918. године јављено како гардисти уопште нису схватали своје 
дужности, а многи нису ни долазили на посао. Међу Србима је владало незадовољство јер су 
поједини гардисти имали прљаву прошлост или су учествовали у ранијим прогонима Срба; 
Архив Тузланског кантона, Тузла (=АТК), Народно вијеће Тузла 1917−1919, Општи списи, 
бр. 600/1918.
12 P. Opačić, Srpska vojska u vreme stvaranja Jugoslavije 1918. godine, Vojnoistorijski glasnik, 
br. 3, Beograd 1988, 114, 122.
13 B. Krizman, Raspad Austro-Ugarske..., 65.
14 ХДА, Предсједништво Нaродног вијећа, Вањско-политичка дјелатност, 124-3-2-6.
15 М. Бјелајац, 1918. ослобођење или окупација несрпских крајева?, Први светски рат и 
Балкан – 90 година касније, Београд 2011, 201−223.
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и Херцеговине и Далмације. Представници Народног вијећа СХС, 
који су 8. новембра стигли у тек ослобођени Београд, предали су 
молбу српској војсци да ступи на тло некадашње Аустроугарске. 
Народно вијеће СХС позвало је 9. новембра 1918. године грађане 
да пријатељски дочекају српске и савезничке чете: „Будимо 
мирни и сложни, па докажимо свијету, да смо престали бити 
робови, да смо постали разумни и слободе достојни људи“.16 
У страху због искрцавања италијанске војске, Земаљска влада 
Далмације упутила је преко нових народних власти Босне и 
Херцеговине представку Краљевини Србији тражећи да се 
у Далмацију упуте дијелови српске војске.17 Представници 
Земаљске владе из Сплита инсистирали су да Народно вијеће 
у Загребу без оклијевања спроведе уједињење са Србијом, јер 
ће у супротном Далмација то самостално учинити.18 За српског 
војног изасланика при Народном вијећу СХС постављен је 
потпуковник Душан Симовић, који је 13. новембра допутовао 
у Загреб.19 Српска Врховна команда овластила је генерала 
Божидара Терзића за специјалног изасланика који је имао задатак 
да споразумно са Народним вијећем Босне и Херцеговине 
ради на војном уређењу покрајина, успостављању и уређењу 
путних и других комуникација, формирању сувоземне војске 
и народне флоте на далматинском приморју.20 У међувремену 
су Народном вијећу СХС у Загребу са многих страна почели 
пристизати захтјеви за стварањем јединствене државе на 
темељима Крфске декларације.21

Прешавши на некадашњу аустроугарску територију, 
српска војска наступала је одлучно али и опрезно у складу 
са намјерама савезника, властитим процјенама и позивима 
појединих локалних Народних вијећа или градских власти. 
Када је српска војска почетком новембра ушла у Босну  

16 ХДА, Предсједништво Народног вијећа СХС, Општи списи, 124-3-1-32.
17 ХДА, Предсједништво Народног вијећа СХС, Општи списи, 124-3-1-24.
18 М. Гулић, Ступање српске вијске на подручје Далмације 1918. године, Крај Великог 
рата – пут ка новој Европи, Београд 2020, 37−58.
19 B. Krizman, Izvještaj D. T. Simovića, delegata srpske Vrhovne komande kod Vlade Narodnog 
vijeća SHS g. 1918, Historijski zbornik, br. 1−4, Zagreb 1955, 123−132. 
20 Велики рат Србије, књ. 31, Београд 1939, 84; N. Šehić, Bosna i Hercegovina..., 24−25.
21 ХДА, Предсједништво Народног вијећа СХС, Општи списи, 124-3-1-147/149.
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и Херцеговину, њене јединице почеле су распуштати одреде 
гарде. Народна влада у Сарајеву обавијестила је Владу Народног 
вијећа у Загребу да је позив српској војсци да уђе у Босну 
и Херцеговину услиједио као посљедица „немилих појава“ 
које су потресале покрајине. Даље се наводи да је тамо гдје 
је српска војска стигла, убрзо наступило нормализовање 
прилика. С обзиром на околности и аверзију грађана према 
мобилизацији у војску, Народна влада сматрала је неизводљивим 
организовање посебних војних одреда у покрајинама.22 Како су 
послови заштите јавног реда и мира повјерени српској војсци, 
делегација Народног вијећа СХС за Бoсну и Херцеговину 
упућена је ка Вишеграду гдје су биле смјештене најближе српске 
јединице.23 Разговор са командантом Друге армије војводом 
Степом Степановићем одржан је у Вардишту. Том приликом 
је делегација информисала српског војводу о приликама у 
Босни и Херцеговини, нагласивши опасност која је пријетила 
од стране аустроугарских јединица у повлачењу. Степановић 
је током разговора подвукао да српска војска улази у земљу 
као пријатељ без икаквих територијалних претензија или жеље 
за хегемонијом.24 С обзиром да су се аустроугарске јединице 
у журби и нереду повлачиле из покрајина, нису забиљежени 
оружани сукоби са српским снагама које су мирно улазиле 
у босанскохерцеговачке вароши гдје их је народ дочекивао 
радосно и са одушевљењем. Српским војницима најприје су 
се обраћали представници Народних вијећа, локалних власти 
и вјерских заједница. Градске улице и зграде биле су за ту 
прилику свечано украшеним цвијећем, заставама и сликама 
српских војсковођа и чланова династије Карађорђевић.25

22 АБиХ, Народна влада СХС за БиХ, през. бр. 13.593, 10. новембар 1918.
23 ХДА, Народно вијеће СХС, 124-3-1-87. Записници и закључци сједница Главног одбора 
НВ за БиХ. Записник сједнице од 3. новембра 1918.
24 М. Јојkić,U susret srpskoj vojsci, doživljaji od tri dana, Sarajevo 1918, 30-32; N. Šehić, Bosna 
i Hercegovina..., 22. 
25 Српска војска називана је „пионирима и заштитницима наше младе слободе“, „јуначком 
војском неумрлих заслуга за слободу народа“, „онима који су донијели зраке слободе са бојног 
истока“, онима који су својим јунаштвом „надвисили Краљевића Марка, надмашили Старину 
Новака“, док ће њен долазак у покрајине остати упамћен као „најсјајнији и највеличанственији 
дан“, тренутак „забиљежен златним словима у аналима“; Б. Милошевић, Босна и Херцеговина..., 
81−103.
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Муслиманска подршка стварању заједничке државе 
1918. године била је плод опортунизма и почивала је на ратној 
побједи Србије, као што су почетком рата муслимани снажно 
подржали аустроугарску агресију на Србију.26 Реис-ул-улема 
Meхмед Чаушевић је 30. октобра 1918. године упутио окружницу 
свим муфтијским уредима истичући нужност заједничког рада 
свих елемената у земљи у циљу стварања „слободе и државне 
независности Срба, Хрвата и Словенаца“. Појединци, који су 
својевремено ватрено подржали аустроугарске војне напоре 
у рату, сада су клицали у част побједничке српске војске и 
југословенске државе. У првим недјељама постојања нове 
државе супротности између кметова – Срба и земљопосједника – 
муслиманских феудалаца достигле су врхунац. Сељаштво је слом 
аустроугарског режима дочекало са надом у коначно рјешење 
аграрног питања које је било у блиској вези са националним и 
вјерским супротностима у земљи. Вријеме преврата карактерише 
правни вакум који су сељаци користили како би, не чекајући 
доношење правних прописа, ријешили аграрно питање.

Мустафа Имамовић наводи податак о 3.000 убијених 
муслимана само на простору источне Херцеговине.27 Ову 
тврдњу касније су преузимали и други бошњачки историчари 
како би илустровали „геноцидну“ политику нових власти 
према босанским муслиманима.28 Тумачећи догађаје с краја 
рата, Ноел Малколм пише о „древној мржњи“ коју су српски 
војници приспјели у Босну и Херцеговину 1918. године 
гајили према муслиманима.29 Хрватски историчар Иво Банац 
наводи да су аграрни немири у вријеме преврата имали 
обиљежје „вјерско-националног насиља“ усмјереног против 
свих муслимана Босне и Херцеговине.30 Банац се позива на 
наводну изјаву Стојана Протића, коју је у мемоарима објавио  

26 Б. Милошевић, Босански муслимани и стварање југословенске државе, Крај Првог 
свјетског рата и настанак југословенске државе, Бања Лука 2020, 137−152.
27 M. Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo 1997, 489.
28 M. Bojić, Historija Bosne i Bošnjaka, Sarajevo 2001, 162; D. Bećirović, Prilog proučavanju 
kršenja ljudskih prava i sloboda Bošnjaka u prvim godinama postojanja Kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca, Historijska traganja, 6, Sarajevo 2010, 54.
29 N. Malcolm, Bosnia: A Short History, New York 2002, 163.
30 I. Banac, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji, porijeko, povijest, politika, Zagreb 1988, 343.
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Иван Мештровић, да ће српска војска када пређе ријеку 
Дрину дати 24 или 48 часова муслиманима да се врате у 
прадједовску вјеру или ће посјећи они који то не буду хтјели.31 
Ове Протићеве пријетње, према мишљењу Шаћира Филандре, 
представљају показатељ „јасног вјерско-митског изворишта 
српске злочиначке и геноцидне свијести“.32

Заштита имовине била је кључно политичко и животно 
питање које се у вријеме преврата поставило пред босанским 
муслиманима. Аграрна реформа је тумачена као акт пљачке 
и одузимање њихових имовинских права па сходно томе и 
угрожавање егзистенције. Како је већина феудалаца живјела 
искључиво од прихода које су им доносили кметови, њиховим 
нестанком многи земљопосједници су се неспремни на другачији 
начин привређивања нашли на рубу егзистенције.33 Сељачке 
масе схватиле су преврат као прилику да ријеше аграрно питање, 
у тренутку када нова власт још није била учвршћена.34 Током 
преврата на удару сељака нашли су се многи муслимански 
феудалци.35 Српско становништво, задовољно због ослобођења 

31 Исто, 109.
32 Š. Filandra, Bošnjačka politika u XX stoljeću, Sarajevo 1998, 52. Премда је доказано да се 
ради о измишљеној изјави, историчар Хуснија Камберовић наводи како се она у кризним 
раздобљима босанскохерцеговачке историје „износила на хисторијску позорницу као наводни 
јасни доказ како је Муслиманима БиХ у југословенској држави од самог почетка намијењена 
страдалничка позиција“; H. Kamberović, Bošnjaci, Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovinii u Jugoslaviji 
– u stalnom procepu, Jugoslavija u istorijskoj perspektivi, Beograd 2017, 60.
33 I. Lučić, Bosna i Hercegovina u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca, s posebnim osvrtom 
na stanje u Hercegovini (1918−1921), Zbornik radova: Godina 1918, Prethodnice, zbivanja, 
posljedice, Zagreb 2010, 234. „Док смо господари земаља, дотле смо фактор који се мора у 
земљи и изван земље респектирати. Кад изгубимо посједе бићемо странци на рођеној груди, 
бићемо фукара у богатој земљи, бићемо кукавице, које нијесу имале толико срчаности да врх 
од ножа, који је наперен наспрама нашем срцу одбијемо“, писао је Сафет-бег Башагић; М. 
Pelesić, Drijemanje na ramenu vremena ili žudnja za vlašću predvodnika iznad nada i strahova 
sunarodnjaka, Historijska traganja, 3, Sarajevo 2009, 69.
34 Недим Шарац наводи како је аграрна сфера вијековима на југословенском простору 
била набијена „експлозивним социјалним набојем“. Аграрни немири који су наступили 
крајем 1918. године, према мишљењу аутора, представљају дио „кампањских настојања 
сељачке масе да издејствује повољнији економски положај и третман у друштву“; Н. Шарац, 
Аграрни фактор друштвено-политичког живота у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 
(1918−1929), Преглед, год. LXV, бр. 7−8, Сарајево 1975, 862−863.
35 Енвер Реџић пише како су се, за разлику од Срба и Хрвата, босански муслимани по 
ослобођењу „осјећали без заштите, препуштени сами себи, па су извјесне државне потезе, 
као на примјер аграрну реформу, доживљавали као угрожавање својих општих интереса“.  
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и уједињења, често је, према службеним извјештајима, поступало 
на начин који је вријеђао муслимане и католике.36 Сложена 
ситуација у појединим котарима приморала је муслиманске 
политичке и вјерске прваке да од власти затраже заштиту, 
у чему се истицао реис-ул-улема Мехмед Чаушевић, који 
је тим поводом ушао у оштру преписку са новом управом.37 
Истовремено се уочава намјера муслиманског беговата да 
оно што се дешавало феудалцима представе као злочине над 
цјелокупним муслиманским становништвом и њиховом вјером. 
Лист Звоно је фебруара 1919. године упозорио читаоце како 
аге и бегови отворено пријете да ће свим средствима бранити 
своју земљу и интересе: „Они су толико дрски да јавно говоре 
о неком свом хисторијском праву на земљу и траже од државе 
да се откупљивање врши под таквим условима, који би сељаке 
бацило у страшно ропство финансијског капитала, (...). Они су 
неколико појединачних случајева генерализовали и умјесто да 
испитују разлоге тог буњења они траже – жандаре“.38 Крвави 
распад Југославије и рат у Босни и Херцеговини послужили 
су као повод појединим ауторима да аграрну реформу тумаче 
као један у низу пажљиво осмишљених злочина почињених 
над муслиманским становништвом.39

Пљачкашке упаде из Црне Горе повремено је пратила 
политичка агитација у корист краља Николе Петровића, а 
против новостворене државе. Иза неких агитатора стајао је 
италијански новац.40 Један извјештај из 1919. године прилике у 
Црној Гори назива „страшним“, наводећи да „нелегалне трупе  

Све до слома Аустроугарске, водећи муслимански политичари слиједили су курс интегрисања 
покрајина у Мађарску, настојећи да у БиХ очувају „одавно преживјели друштвени поредак“, 
за разлику од млађе, пројугословенске генерације муслиманских првака; E. Redžić, Istorijski 
pogledi na vjerske i nacionalne odnose u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1993, 62−64. 
36 АБиХ, Земаљска влада за БиХ, през. бр. 3.647/1919.
37 АБиХ, Напреткова културно-хисторијска збирка, VII‒73.
38 Звоно, Сарајево, бр. 11, 15. фебруар 1919. 
39 M. Imamović, K. Hrelja, A. Purivatra, Ekonomski genocid nad bosanskim Muslimanima, 
Sarajevo 1992; I. Šabotić, Agrarne reforme kao osmišljene političke mjere u cilju stoljetne uzurpacije 
imovine i ekonomskog slabljenja Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Arhivska praksa, god. 21, knj. 2, 
Tuzla 2018, 17−36. 
40 Д. Мастиловић, Херцеговина у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 1918−1929, Београд 
2009, 225.
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подржава Италија у храни, оружју и муницији“.41 Обилазећи 
Херцеговину крајем марта 1919. године Атанасије Шола се 
увјерио да су у неким селима невесињског, гатачког и билећког 
котара куће опљачкане до темеља. „Пљачкаши оставише у 
кућама, колико их не порушише, само голи камен“, навео ја 
Шола.42 Из Гацка је почетком новембра 1918. године упозорена 
Народна влада у Сарајеву да се народ тешко суздржава да не 
почне сам судити својим бившим „прогонитељима, тлачитељима 
и израбљивачима“.43 Влада Народног вијећа је 25. новембра 
окружницом обавјестила све ниже органе власти да и даље остаје 
на снази наредба којом све појединце који некога нападају или 
вријеђају на националној или вјерској основи треба кривично 
процесуирати.44 У вези са наоружаним бандама које су из 
Црне Горе прелазиле у Херцеговину, Народна влада je од 
команданта Сарајевског одреда затражила да се хитно запосједне 
Власеница и околина, као и да се обезбједе жељезничке 
комуникације Сарајево-Вишеград и телеграфско-телефонска 
линија Сарајево-Рогатица-Вишеград. Влада је захтјевала да 
се у покрајине упути већи број српских војника ради заштите 
јавне и приватне имовине.45 Народна влада је 12. новембра 
наредила да се пријеки суд, какав је проглашен за пограничне 
херцеговачке котаре, прошири на цијелу Херцеговину „јер су 
сви они злочини учестали и пријети велика опасност да ће 
се сасвим пореметити опћи мир и поредак“.46 Mинистарство 
унутрашњих дела Краљевине СХС примило је почетком 
децембра 1918. године извјештај о политичким приликама у 
Босанској Крајини. У њему се наводи како се жупник Јосип 
Милорад бунио против јавно постављене слике краља Петра, 
док су у селима око Бање Луке католички свештеници ширили 
републиканске идеје.47 Од предсједника владе Атанасија Шоле 

41 АБиХ, Земаљска влада за БиХ, бр. 5.828, 18. јуни 1919. 
42 Д. Мастиловић, Херцеговина..., 221.
43 АБиХ, Народна влада СХС за БиХ, през. бр. 13.512, 7. новембар 1918.
44 АБиХ, Народно вијеће СХС за БиХ, през. бр. 13.829, 25. новембар 1918.
45 АБиХ, Народна влада СХС за БиХ, през. бр. 13.556, 8. новембар 1918.
46 АБиХ, Народна влада СХС за БиХ, през. бр. 13.619, 12. новембар 1918.
47 АБиХ, Народна влада СХС за БиХ, през. бр. 377, 10. јануар 1919.
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затражено је да се поступа веома благо према онима који још 
нису били прожети идејом народног јединства.48

Упркос многобројним свједочaнствима о одушевљењу са 
којим је српска војска дочекивана по преласку Дрине, Саве и 
Дунава, некадашњи ослободиоци који су прије једног вијека 
називани „браћом“ и „доносиоцима правде и слободе“, готово 
преко ноћи, постали су окупатори49, који су уз помоћ батина 
и кундака уводили ред по Хрватској и Босни и Херцеговини.50  
У оквиру граница Краљевине СХС нашли су се ратни побједници 
и они народи који су ратовали на страни поражених и починили 
ратне злочине над српским становништвом.51 Рат у коме је 
монархија гурнула дио Јужних Словена на Србију посијао је сјеме 
мржње и неповјерења послије уједињења.52 Рат је званичном 
Бечу послужио као средство да продуби међунационалну и 
међувјерску нетрпељивост међу Јужним Словенима.53 Упркос 
томе, новонасталу државу поздравиле су и оне политичке 
странке и појединци из Босне и Херцеговине који су се у ранијем 
периоду оштро противили њеном стварању. Многи, некада  

48 „Оне појединце који народ трују „сепаратистичким агитацијама“, заводе га и разједињавају, 
требало је третирати као „остатке несавјесне и ненародне аустро-угарске управе, као туђинске 
агенте, штетне за јавни мир и поредак, за народне интересе“; АБиХ, Народна влада СХС за 
БиХ, през. бр. 377, 18. јануар 1919.
49 Хрватски историчар Франко Мирошевић улазак српске војске у Дубровник оцјењује као 
„чин агресије и својеврстан вид окупације“; F. Mirošević, Prilike u južnoj Dalmaciji za vrijeme 
postojanja Države Slovenaca, Hrvata i Srba, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, vol. 26, Zagreb 
1993, 267. Мирошевићеве тврдње демантује извјештавање далматинске штампе која је у 
одушевљењу српску војску обасипала најразноврснијим комплиментима, o чему свједочи 
сплитско Ново доба из новембра 1918. године; http://dalmatica.svkst.hr (приступио: 1. јуна 
2021). Захвалност због доласка српске војске није крио ни шибенски Глас народа који је 
1919. године писао како сав народ „пјева једну исту пјесму – народну пјесму – пјесму једног 
народа, проткану једним јединим осјећајем: осјећајем захвалности и љубави према онима, 
који су све своје жртвовали, да заштите јадну рају“; Glas naroda, Šibenik, br. 1, 12. veljače 
1919. „Велеиздајничко дјело чини онај који би хтио сепаратистичку велику Србију, велику 
Хрватску или велику Словенију, јер тим би цијепали жиле, тим би опет стварали племенску 
борбу, која би једино користила нашим душманима, а нас би стровалила у пропаст“, писала 
је дубровачка штампа; Narodna svijest, Dubrovnik, br. 1, 4. rujan 1919. 
50 I. Banac, Nacionalno pitanje..., 143−149.
51 Љ. Димић, Срби и Југославија, простор, друштво, политика (Поглед с краја века), 
Београд 1998, 29. 
52 Исто, 30.
53 А. Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 2014, 88.
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одани аустроугарски чиновници, преко ноћи су промијенили 
политичка убјеђења и топло поздравили нову народну власт.54 
Нема сумње да је међу неким муслиманима и Хрватима слом 
Аустроугарске изазвао потребу хитног прилагођавања новој 
политичкој реалности, у чему нису заостајали ни они појединци 
који су представљали ослонац бивше власти и борили се против 
јужнословенског уједињења.55„Највећи противници нашег 
уједињења постали ватрени Југословени, а с друге стране видимо 
људе, који су тако рећи до јуче били понизне слуге Мађара 
и Шваба, пред којима су ропски савијали своје кичме, да су 
постали највећи Срби и највећи противници југословенства“.56 
Стварање југословенске државе поздравиле су, без изузетка, 
све вјерске заједнице у Босни и Херцеговини, што из истинског 
увјерења, што из политичког опортунизма.57 Неочекивано 
јак југославенски патриотизам католичког свештенства и 
католичких вјерских редова у периоду преврата имао је позадину 
у неповољном статусу бивших аустроугарских покрајина послије 
изгубљеног рата.58 Поједини католички прелати видјели су у 
стварању југословенске државе остваривање дуго жељеног 
уједињења католичанства и православља.59 Супротно ранијим 
политичким увјерењима, надбискуп Јосип Штадлер помирљиво 
је поздравио проглашење нове државе.60

Ратови у којима је друга Југославија нестала у крви и 
пепелу у дијелу српске јавности учврстили су увјерење да је 1918.  

54 Б. Милошевић, Босна и Херцеговина..., 209−249.
55 А. Jahić, Kako je Tuzla dočekala stvaranje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, Historijska 
misao, 2, Tuzla 2016, 104. 
56 В. Казимировић, Србија и Југославија 1914−1945, књ. II, Крагујевац 1995, 421.
57 Б. Милошевић, Вјерске заједнице у Босни и Херцеговини и стварање југословенске 
државе, Крај рата, Срби и стварање Југославије, Београд 2021, 337−352.
58 ХДА, Предсједништво Народног вијећа СХС, Општи списи, 124-3-1-185. Формирањем 
независне југословенске државе, Србија је као ратни побједник омогућила Словенцима и 
Хрватима да напусте поражену страну и сврстају се уз побједнике из Великог рата; Љ. Димић, 
Срби и Југославија..., 33.
59 I. Banac, Nacionalno pitanje..., 382.
60 V. Katz, Hrvati u Bosni i Hercegovini prema ujedinjenju 1918. godine, Historijska traganja, 
3, Sarajevo, 2009, 115. Хрватски бискупи у окружници од 19. новембра 1918. године позвали 
су свештенство да помогне рад народних власти, али да се у цркви суздржи од пропагирања 
монархијског или републиканског облика државе; D. Janković, B. Krizman, Građa o stvaranju 
jugoslovenske države (1. I – 20. XII 1918), Beograd 1964, 617.
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године почињена скупа историјска грешка, Србима као највећој 
жртви југословенске заједнице61 и Југославији као „неуспјелом 
експерименту“.62 Код других југословенских народа усталило 
се мишљење да је поменута држава представљала „тамницу 
народа“, „версајску творевину“ и „тријумф великосрпске 
политике“.63 У дијелу предратне југословенске историографије 
пласирана је теза да је „великосрпска буржоазија консолидацију 
нове државе проводила путем насиља и политичких подвала“ 
и да је тако наметано југословенство представљало „плашт за 
национално угњетавање несрпских народа“.64 Енвер Реџић је 
стварање Краљевине СХС видио као тријумф великосрпске 
политике и реализацију Гарашанинове концепције „Велике 
Србије“.65 Стварање Краљевине СХС представља, према 
мишљењу Шаћира Филандре, трагичан чин који је од Бошњака 
начинио објект југословенске идеологије и превођења у Србе и 
Хрвате чиме се покушавао спријечити развој бошњачке нације. 
Филандра тврди како су Бошњаци, од стварања југословенске 
државе до 1921. године, „умногоме стављени практично изван 
закона“.66 Напомиње да су Бошњаци у обје Југославије третирани  

61 Душан Батаковић је упозоравао на тренд тзв. накнадне памети са којом се многи 
„жестоко обрушавају на пијемонтску грозницу српских ујединитеља и њихово, како се из 
савремене перспективе чини, пребрзо утапање у заједницу која, премда замишљена као 
држава помирења, због сучељених националних интереса, с бројним мањинским групама и 
различитим наслеђем, није много обећавала“; Д. Батаковић, О српском идентитету: обмане и 
опомене, Catena Mundi, књига III, О националном идентитету Срба, Београд 2016, 74. Срби су, 
према Батаковићем мишљењу, стварање југословенске државе схватили као коначно рјешење 
властитог националног питања, док су Хрвати нову државу посматрали као тренутно пожељни 
оквир за даљу националну афирмацију; Д. Т. Батаковић, Српство, југословенство и европско 
искуство. Скица за једну теорију дисконтинуитета, Златна нит постојања, Београд 2018, 
164−167
62 Василије Крестић тврди да су се Срби најлакше одрицали националног идентитета 
и постајали Југословени, док „остали југословенски партнери ни приближно толико нису 
били спремни да се одрекну своје националне посебности за љубав југословенског имена, 
југословенске идеје и Југославије“; В. Крестић, Духовни проблеми српског народа, Српска 
политичка мисао, бр. 1−2, Београд 1999, 27−40. 
63 М. Радојевић, Српски народ и југословенска краљевина 1918−1941. Oд југословенске 
идеје до југословенске државе, Београд 2019, 23. 
64 N. Babić, Bosna i Hercegovina u koncepcijama građanskih političkih snaga i Komunističke 
partije Jugoslavije do 1941. godine, Prilozi, br. 3, Sarajevo 1967, 25.
65 E. Redžić, Sto godina muslimanske politike u tezama i kontratezama istorijske nauke: geneza 
ideje bosanske, bošnjačke nacije, Sarajevo 2000, 139.
66 Š. Filandra, Bošnjačka politika..., 50, 57.
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као „страно тијело“.67 Мустафа Имамовић у Хисторији Бошњака 
жали због нестанка Аустроугарске јер су њеним сломом Бошњаци 
постали „хисторијски губитници“. Аутор наводи да су се због 
прекида веза са султаном 1878. године, Бошњаци годинама 
послије окупације осјећали изгубљени и препуштени сами себи. 
Имамовић је у уводу монографије навео да се над Бошњацима 
три вијека спроводио непрекидни геноцид од стране њихових 
„хришћанских и кршћанских“ сусједа. Даље објашњава да је 
стварањем југословенске државе „настављена и заоштрена 
геноцидна политика према Бошњацима као муслиманима, 
како у Санџаку и на Косову тако и у Босни и Херцеговини“. 
У закључку Имамовић наводи како су Бошњаци „управо 
преживјели већ десети велики геноцид који је над њима извршен 
током посљедња три стољећа“.68 Хисторија Бошњака писана je 
од 1993. до 1996. године, па је ратно вријеме снажно утицало 
на ставове аутора који је 2001. године признао да је ради 
стварања савремених бошњачких митова одбацио научни 
метод у изучавању историје.69 По Имамовићевом мишљењу, 
„конзервативна српска буржоазија“ је на крилима ратне побједе 
наметну ла „хегемонистички концепт заједничке државе“, 
што је трајно опте ретило политичке односе у југословенској 
држави.70 Aвдо Сућеска је такође учествовао у формирању 
наратива о Бошњацима као „народу жртви“. Историјске коријене 
„геноцида“ над Бошњацима нашао је у односу Аустрије, 
Венеције и Русије према муслиманима у ратовима са османском 
државом. Ту улогу касније су преузели Срби и Црногорци, 
„који до данашњег дана над Бошњацима врше геноцид“.71 Исти 
термин у контексту југословенског уједињења употребљавао 
је академик Ибрахим Пашић.72 Хуснија Камберовић указује 

67 Dnevni avaz, Sarajevo, 1. decembar 2018.
68 M. Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo 1997, 9, 489, 571.
69 Д. Васић, Муслиманско/бошњачко вредновање настанка југословенске краљевине, Крај 
Првог свјетског рата и настанак југословенске државе, Бања Лука 2020, 165.
70 M. Imamović, Historija države i prava Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2014, 281.
71 А. Sućeska, Istorijski korijeni genocida nad Bošnjacima, Prilozi za orijentalnu filologiju, br. 
42−43, Sarajevo 1995, 191−200.
72 I. Pašić, Od hajduka do četnika: stradanje i genocide nad glasinačkim Bošnjacima od najstarijih 
vremana do 1994. godine, Sarajevo 2000, 80. Пашић пише да је узрок терора над Бошњацима био 
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да су босанскохерцеговачки муслимани Први свјетски рат 
„прихватили као свој рат у који су ушли као одани поданици 
Хабсбуршке монархије“, али се временом почела гасити 
њихова приврженост Бечу. Камберовић међу муслиманима 
уочава постојање више група са супротстављеним погледима 
на будућност покрајина. Аутор наводи да је у јесен 1918. године 
„југословенско расположење било прилично распрострањено 
међу бошњачком политичком и вјерском елитом, мада је био 
присутан и страх због неизвјесности“ због слома Аустроугарске 
и доласка српске војске.73

У монографији објављеној у вријеме распада СФР 
Југославије, Нусрет Шехић пише како је за Народно вијеће и 
Народну владу БиХ долазак српске војске оцијењен као пут да 
се спријечи анархија „коју су стварали распојасани аустријски 
војници у повлачењу“, осигурају складишта хране и оружја, 
комуникације те обуздају акције комитских одметника, који 
су били „иницијатори осветничких акција и шовинистичких 
испада, посебно према муслиманском дијелу становништва“. 
Шехић даље наводи како се српска војска у Босни и Херцеговини 
појављује као важан фактор у настојањима „да се учврсти 
буржоаски поредак и сигуран ослонац у борби, посебно, против 
организованог радничког покрета“.74 Аднан Јахић пише како су 
муслимани Босне и Херцеговине током већег дијела рата били 
лојални аустроугарски поданици, „духовно окренути Турској, 
а против Србије и Црне Горе гинули су за државу која је била 
највећи противник политичких и територијалних промјена 
које би водиле стварању самосталне јужнославенске државе 
на југоистоку Европе“.75

у њиховом по истовјећивању са „омраженим Турцима“ те се дешавао уз прећутну сагласност 
„просрпских власти“; I. Pašić, Od stećaka do nišana u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2017, 552. 
73 H. Kamberović, Projugoslovenska struja među muslimanskim političarima 1918. godine, 
Historijska traganja, br. 3, Sarajevo 2009, 91−105. Камберовић пише како су Бошњаци доживљавали 
Османско царство као своје царство, Хрвати су Аустроугарску сматрали као најбољи оквир 
за испуњавање властитих националних интереса, док је за Србе улазак у Југославију значио 
најпогоднији оквир за осигурање својих интереса; H. Kamberović, Bošnjaci, Hrvati i Srbi u 
Bosni i Hercegovini i u Jugoslaviji..., 58.
74 N. Šehić, Bosna i Hercegovina..., 22.
75 А. Jahić, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije 
(1918−1941), Zagreb 2010, 63.
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Искуства из деведесетих година XX вијека у дијелу 
хрватске историографије формирала су стереотипе о 
уједињењу као „цивилизацијском сукобу“, „Србима склоним 
милитаризму и централизму“ и „Хрватима склоним пацифизму 
и конфедерацији“.76 Милан Ст. Протић наводи како је 
југословенство добро дошло као средство за испуњавање 
индивидуалних националних планова, од остваривања 
националног јединства у српском случају, преко начина 
да се из табора поражених пређе на страну побједника и 
оствари бијег од германизације у миран заклон Краљевине 
СХС, у хрватском и словеначком случају.77 Трагични распад 
југословенске државе утицао је на нове погледе на улогу 
српске војске у процесу уједињења. Миле Бјелајац напомиње 
како ревизионистичка историографија инсинуира да је 
долазак српске војске представљао дио напора за стварање 
„Велике Србије“ или да је „окупација онемогућила слободно 
изражавање воље становништва о уједињењу“.78 Бјелајац 
оповргава тврдње да је српска војска била позвана од 
словеначке и хрватске буржоазије како би угушила социјалну 
револуцију, чиме се покушава оспорити ослободилачки  
допринос Србије.79

76 Хрватски историчар Душан Биланџић, који је половином 80-их година XX вијека писао о 
Југославији која је настала захваљујући слому Аустроугарске и тежњи Јужних Словена да живе 
заједно, крајем вијека ревидирао je ставове, увјеравајући читаоце да су масе становништва 
биле против уласка Хрватске у Југославију; M. Badurina, Problem jugoslovenskog ujedinjenja 
1918. u djelima Dušana Bilandžića, Historija SFRJ: glavni procesi 1918−1985. i Hrvatska moderna 
povijest, Jugoslavija u historiografskim ogledalima, Sarajevo 2018, 79−86. Миленко Крешић, 
професор црквене историје Kaтоличког богословног факултета у Сарајеву, наводи да су се 
Хрвати из „јужнославенског загрљаја (...), извукли тек 90-их година прошлог стољећа плативши 
га с десецима, ако не и стотинама тисућа жртава“; M. Krešić, Neki značajniji momenti javnog 
djelovanja nadbiskupa Stadlera u vrijeme Prvog svjetskog rata, Vrhbosnensia, časopis za teološka 
i međureligijska pitanja, br. 1, Sarajevo 2019, 25. Бранка Бобан пише како је српска политичка 
елита сматрала да југословенска држава треба настати тако „да се Хрвати и Словенци утопе 
у Србију, а не уједине као равноправни субјекти“, не схватајући да су „процеси изградње 
хрватске и словенске нације и без самосталних држава дошли до ступња који се није дао 
зауставити, дa сe међусобне културне и вјерске традиције не могу на брзину нивелирати“; 
B. Boban, Stavovi hrvatske političke elite prema stvaranju jugoslavneske države, Tragovi, god. 2, 
br. 2, Zagreb 2019, 92.
77 М. Ст. Протић, Велика илузија, живот и смрт Југославије, Београд 2015, 49.
78 М. Бјелајац, 1918. Ослобођење или окупација..., 214−215.
79 М. Bjelajac, Vojska Kraljevine Jugoslavije 1918−1941, Vojnoistorijski glasnik, br. 1−2, 
Beograd 1993, 118−120.
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Војвода Живојин Мишић је писмом од 20. новембра 1918. 
године наложио генералу Терзићу да дискретно разговара са 
предсједником Народне владе Атанасијем Шолом и утиче 
на њега да влада прогласи сједињење покрајина са Србијом. 
Терзић је сматрао да би било мудро да се регент обрати јавности 
једном изјавом да ће се приликом рјешавања аграрног питања 
водити рачуна да муслимани не буду материјално оштећени.80 
Незадовољство политиком Народне владе у Сарајеву, која 
је одуговлачила са проглашењем уједињења, било је веома 
изражено на простору Босанске Крајине и Херцеговине. Због 
оклијевања владе у Сарајеву већина босанско-херцеговачких 
срезова је крајем новембра 1918. године прогласила директно 
сједињење са Србијом, међу њима и неки срезови у којима су 
већину становништва чинили муслимани и Хрвати.81 Народна 
влада у Сарајеву никада није донијела сличну одлуку, нити је 
прекидала везе са Народним вијећем СХС у Загребу.82У Бањој 
Луци, највећем граду Босанске Крајине, створене су специфичне 
друштвено-политичке прилике у односу на остатак покрајина. 
Прокламацију o уједињењу са Краљевином Србијом, коју су 
потписали најугледнији грађани свих конфесија у Бањој Луци, 
објавио је свештеник Никола Костић.83

У савременој муслиманској/бошњачкој историографији 
наведено се тумачи као диктат Србије омогућен присуством српске  

80 N. Šehić, Narodno vijeće SHS za Bosnu i Hercegovinu..., 180.
81 АБиХ, Народна влада СХС за БиХ, през. бр. 14.442/1918. H. Kapidžić, Pokušaj ujedinjenja 
Bosne i Hercegovine sa Srbijom..., 262−282.
82 Тако се српска елита из Босне и Херцеговина, она која је масовно страдала током 
рата, према оцјени Драге Мастиловића, показала преплашеном, неспремном и недораслом 
великом историјском тренутку националног уједињења; Д. Мастиловић, Између српства 
и југословенства. Српска елита из Босне и Херцеговине и стварање Југославије, Београд  
2012, 300.
83 „Пошто је аустро-угарска сила мишицом храбре српске војске и њених великих савезника 
уклоњена, то народ Босне и Херцеговине својом сувереном вољом успоставља опет право на 
своје мјесто и проглашује, да се данашњим даном вољом народа Босне и Херцеговине сматра 
саставним и нераздруживим дијелом Краљевине Србије, те да се подвргава једино власти краља 
Петра Првог Карађорђевића и његовој влади у Београду“. Потписници прокламације били 
су на становишту „да је наш народ јединствен народ са српским, хрватским и словеначким 
именом, те тражи, да се тај читав народ скупи у једној јединственој држави под владом Петра 
I Карађорђевића“; Б. Милошевић, Бањалука у борби за ослобођење и уједињење – поводом 
једног вијека од завршетка Првог свјетског рата, Бањалука 2018.
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војне силе у покрајинама.84 Ивица Лучић изјаве о уједињењу са 
Србијом већине босанскохерцеговачких котара назива „нарученим“ 
потезима или „фантомским телеграмима“, који су требали 
„ојачати позицију србијанске владе у односу према Држави СХС 
и Југословенском одбору“.85 При томе се губи из вида да тежња 
Срба из Босне и Херцеговине за сједињењем са сународницима 
има дубље историјске корјене. Српски устанци из XIX вијека 
садржавали су у себи јаку национално-ослободилачку црту која 
је посебно дошла до изражаја током српског устанка у Босни и 
Херцеговини 1875−1878. године.86 На одлуке одбора Народног 
вијећа утицала је српска устаничка традиција из XIX вијека и 
снажан национални покрет којем су печат давали свештеници и 
учитељи, као двије важне гране народне интелигенције, политичка 
традиција Петра Кочића, масовно страдање српског становништва 
и почињени ратни злочини87, углед Краљевине Србије, као 
и поједини политички потези српске владе.88 Нусрет Шехић 
наводи да је тешко процијенити колико су потези повјерљивих 
личности српске владе утицали на прогласе о уједињењу са 
Србијом, али нема сумње да су пали на „плодно тло“, посебно 
међу српским становништвом.89

Сарајево је поводом проглашења Краљевине СХС било 
свечано освијетљено, а градским улицама кружиле су поворке 
грађана са српским и хрватским заставама кличући краљу Петру, 
регенту Александру и српској војсци. Окупљеном мноштву са 
балкона зграде Народне владе обратио се Тугомир Алауповић 
који је, између осталог, поручио „да од данашњег дана ступа 
на пријестоље Цара Душана и Твртка побједоносни краљ  

84 М. Pelesić, Drijemanje na ramenu vremena..., 63.
85 I. Lučić, Bosna i Hercegovina u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca..., 207−246.
86 Објава рата Србије Турској, 30. јуна 1876. имала је великог одјека код српских устаника 
у Босни, који су 2. јула прогласили уједињење Босне са Србијом, те се одлучили да са браћом 
у Србији дијеле судбину, ма каква она била“; Застава, Нови Сад, бр. 100, 6. (18.) јули 1876; 
Х. Капиџић, Застава о Босни и Херцеговини, књ. IV, Сарајево 1956, 91−94.
87 Б. Милошевић, Српска православна црква и свештенство у Босни и Херцеговини у Првом 
свјетском рату, Андрићград-Вишеград 2016; Đ. Mikić, Austrougarska ratna politika u Bosni i 
Hercegovini 1914−1918, Banjaluka 2011. 
88 H. Kapidžić, Pokušaj ujedinjenja Bosne i Hercegovine sa Srbijom..., 262−282; Б. Милошевић, 
Бањалука у борби за ослобођење и уједињење...,48−63.
89 N. Šehić, Bosna i Hercegovina..., 27.
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Петар I“.90 Приликом прославе уједињења у Мостару „грађани 
без разлике вјере“ су се борили „који ће достојније прославити 
овај велики дан“. „Грађанство у великим масама са народним 
заставама на челу ишло је кроз град и одушевљено клицало 
краљу и престолонасљеднику“, пренијела је штампа дио ондашње 
атмосфере.91 У Чапљини је Николу Пашића поздравио члан ГО 
Народног вијећа Смаилага Ћемаловић: „Заслуга за ослобођење 
и уједињење нашег цјелокупног народа припада поред наше 
ослободилачке и непобједиве војске Вама и Вашим друговима, 
који сте својим умним радом и паметном политиком остварили 
стољетни идеал цијелог нашег народа“.92 Поводом проглашења 
Краљевине СХС градоначелник Тузле Осман Виловић одржао 
је надахнут говор истичући заслуге српске војске у рату.93

Земаљска влада пажљиво је пратила политичко расположење 
становништва послије уједињења, детаљно анализирајући 
извјештаје мјесних органа власти. Такви извјештаји у прољеће 
1919. године нису пружали много разлога за оптимизам, јер је 
влада оцијенила како „не напредује процес споразумијевања 
међу појединим вјероисповјестима“. Док су православни, у 
својим изразима радости, повремено вријеђали друге конфесије, 
муслимани нису схватали да укидање кметства захтјева дух 
времена, док су се католици колебали између републиканства 
и централизма.94 Лист Звоно писао је како југословенска 
држава обилује људима који на најгаднији начин манипулишу 
с патриотизмом: „Патриотизам је данас постао завјеса за коју 
се сакривају глумци најпрљавије прошлости, а нико се неће 
да нађе, да подигне ту завјесу док су још демасковани, да им 
публика види право лице, (...). Одстранити овакову гамад из  

90 Народно јединство, Сарајево, бр. 34, 5. децембар 1918.
91 Исто, бр. 45, 16. децембар 1918.
92 Исто, бр. 38, 9. децембар 1918.
93 „С потпуним повјерењем у мудру и праведну за свакога владавину Његова величанства 
краља Петра дужни смо и ми и сви наши будући потомци вјечиту захвалност Његову 
величанству краљу Петру као и Његовом краљевском височанству насљеднику пријестоља 
и регенту Александру, те јуначкој српској војсци и цијелом братском српском народу, што су 
од нас бивших бесправних туђинских робова учинили слободне држављане велике и миле 
нам уједињене краљевине Југославије“; АТК, Народно вијеће Тузла 1917−1919, Општи списи, 
бр. 919/1918. 
94 АБиХ, Земаљска влада за БиХ, бр. 3.647, 28. април 1919.



528

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

нашег друштва била би дужност свију поштених народних 
људи“.95 Пишући о појединцима који су имали важну улогу 
у аустроугарском режиму, Југословенски лист је упозоравао 
да неки од њих по уједињењу покушавају да се наметну као 
нове народне вође.96 Српска зора је половином 1919. године 
упозорила како српски народ у Босни и Херцеговини још није 
опазио разлику између старога и новога режима: „Према народу и 
његовим потребама гледа се, као и под Аустријом, са висине, без 
саучешћа у његовим боловима, готово са презрењем. Наш народ 
се уверио од преврата на овамо да носиоци аустријског режима 
у овим покрајинама не само нису макнути са истакнутих места, 
већ бивају у новом времену унапређивани и заштићивани“.97 Из 
Херцеговине су упозоравали да је нужно да се „испред очију 
народа уклоне они службеници који под старим режимом нијесу 
симпатије народа уживали и да се на тај начин нека сатисфакција 
народу даде – што ће на његово умирење повољно дјеловати“.98 
Сусрети и дружења представника српске војске са службеницима 
бившег режима дубоко су ражалостиле Светозара Ћоровића.99 
Пророчке и упозоравајуће ријечи мостарског учитеља Јове 
Ђугумовића записане 31. децембра 1918. године: „Нама је 
требала мања, а своја кућа“, остале су заборављено и потиснуто 
свједочанство заблуда и историјске промашености српске 
политике.100 Јавно предавање, које је 1923. године приликом 
прославе петогодишњице оснивања југословенске државе, 
одржао предратни Младобосанац Милан Јанковић, рјечито су 
свједочанство разочарења и бола угледног бањолучког родољуба 
и интелектуалца због несређености друштвено-политичких 
прилика у Краљевини СХС. Пет година по уједињењу, Јужни 
Словени су по Јанковићевом мишљењу, били расцјепкани 
и разједињени, „заробљени и спутани слепим и разузданим  

95 Звоно, Сарајево, бр. 4, 22. јануар 1919. 
96 Назвавши их политичким камелеонима, лист пише: „Ти и такви људи хоће да опет 
заиграју улогу, хоће да сада југославенством покрију своју прљаву политичку прошлост“; 
Jugoslavenski list, Sarajevo, br. 30, 27. prosinac 1918.
97 Српска зора, Сарајево, бр. 131, 3/16. август 1919.
98 АБиХ, Народна влада СХС за БиХ, бр. 258.885, 20. новембар 1918.
99 Srbi u Mostaru, rasprave i ogledi, Beograd 2001, 231−232.
100 Д. Мастиловић, Између српства и југословенства...,347−348.
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странчарским и племенским страстима, (...). Око наших граница 
блеште туђински бајонети, а у нутарњости наше државе блешти 
мржња и много подмитљивих и незаситних очију“. Јанковић 
сматра да би требало одгајати ново друштво, „које ће дати из 
себе нове раднике и створити нову Отаџбину“, и додаје: „Нова 
Отаџбина се не ствара променом министарстава и странака на 
влади, револуцијом, ратом. Нова Отаџбина се ствара одгојем 
карактера. Отаџбина се не носи на тробојкама и сликама. 
Отаџбина није у грлу, па да је сваки час испљунеш. Отаџбина 
је уврежена у карактеру нашем, у духу, мислима, осећајима и 
делима нашим. Отаџбина се види у очима деце наше, у пословима 
оних који је воле“. Јанковић закључује да пола деценије по 
завршетку рата није учињено ништа што је требало учинити у 
једној младој и слободној држави: „Дао Бог, да друга половица 
деценија буде боља и плоднија у раду за ослобођење од незнања 
и небратства, од неписмености и мрачњаштва“.101

Borivoje Milosevic

HISTORICAL REVISIONISM AND 
POLITICAL ABUSE OF THE ENTRY OF 

THE SERBIAN ARMY IN BOSNIA AND 
HERZEGOVINA IN 1918

Summary

The tragic wars of the 1990s, in which the Yugoslav 
state disappeared, followed by human and material 
losses, war crimes and major demographic changes, 
strongly influenced to contemporary interpretations of 
Yugoslav unification in 1918. Scientific controversies 
over the creation of the first Yugoslav state and 

101 М. Јанковић, Пети рођендан јединства, предавање одржано 1. децембра 1923. у Бањој 
Луци, Бања Лука 1923.
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the role of the royal Serbian army in that process, 
especially at the time of marking the centenary 
of its formation, have subsided before politically 
motivated interpretations and propaganda, which is 
especially noticeable in Bosnia and Herzegovina. 
With some exceptions, contemporary Bosniak and 
Croat historiography is building its attitude towards 
Yugoslav unification under the strong influence of the 
civil war in Bosnia and Herzegovina (1992−1995). 
The entry of the Serbian army into the provinces is 
largely portrayed as the beginning of an “occupation” 
that opened the door to violence against Muslims 
and Catholics, ignoring historical sources that clearly 
point to the enthusiasm and happiness most of the 
population due to liberation, regardless of their 
nationality or religion.
Keywords: Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians, 
World War I, unification, Bosnia and Herzegovina, 
Serbian army, historical revisionism, political 
propaganda.
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ФАЛСИФИКОВАЊЕ ИСТОРИЈЕ 
ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА КАО 
СРЕДСТВО ЗА РАЗЈЕДИЊЕЊА 

НАРОДА БЕЛОРУСИЈЕ, РУСИЈЕ 
И УКРАЈИНЕ

Сажетак

Чланак се бави савременим проблемима проучавања 
Другог светског рата. Наведени су примери 
искривљавања историјских чињеница, стварања 
негативне слике о СССР-у, као и формирања 
позитивне слике о колаборационистичким 
покретима на територији Белорусије, Русије 
и Украјине. Откривају се разлози за покушаје 
фалсификовања историјских података.
Кључне речи: Белорусија, Русија, Украјина, рат, 
национализам, фалсификовање, историја, СССР

Један од најважнијих догађаја 20. века, који је утицао на ток 
развоја читавог човечанства, био је Други светски рат. Дуги низ 
година нико није сумњао у допринос Совјетског Савеза победи 
над фашизмом и нацистичком идеологијом. Међутим, последњих  

* Кандидат историјских наука, доцент.
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година све је више покушаја да се поново напише историја тих 
година, чиме се искривљује и омаловажава улога совјетског 
војника. На то су усмерени бројни напори западних земаља, 
где је главна модерна идеологија тежња за раздвајањем 
словенских народа и формирањем у друштву, пре свега 
Белорусије и Русије, свести о потреби европеизације. С тим 
у вези, фалсификовање оног дела историје који и даље остаје 
један од обједињујућих принципа постсовјетских интеграција 
– трагедије Другог светског рата – постало је једно од главних 
оруђа за утицај на свест обичних грађана.

Покушаји прекрајања историје периода средине ХХ 
века не престају током протеклих деценија и у садашњим 
условима постају све агресивнији. Од краја прошлог и почетка 
овог века, како на Западу, тако и у низу постсовјетских 
република, може се уочити жеља да се из јавне свести 
елиминише кроз образовни систем, масовне медије, као 
и кроз политичку идеологију, тада коришћени термин 
„Великог отаџбинског рата“ и замени терминима „совјетско-
немачки“ или „нацистичко-бољшевички“ рат. Поред тога, 
интензивирани су покушаји да се замени чињенични докази и 
намерно искривљавање историјских догађаја. Према мишљењу 
већине савремених историчара, у овом тренутку постоји 
неколико главних метода фалсификовања историје Другог 
светског рата, које имају најдиректнији утицај на идеолошку 
сферу у постсовјетским земљама и усмерене су на раздвајање 
словенских народа, пре свега Белорусије, Русије и Украјине.

Прво, то је ограничавање приступа архивским документима 
и њихова замена чињеницама из разних врста мемоара и дневника 
учесника војних акција, који се изворно не могу сматрати 
објективним извором, јер су засновани на личним искуствима и 
сопственом ставу аутора према догађајима који су се одиграли.

Друго, данас се може говорити о „новом” читању архивских 
извора доступних за проучавање уз намерно искривљавање 
историјских чињеница.1 Ово је посебно типично за разне врсте  

1 Козлов А.В. Адвокаты дьявола. История вооруженного националистического подполья на 
Западной Украине в 40–50-х годах ХХ века: основные способы и направления фальсификации. 
М.: На боевом посту, 2012 – С. 14
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националистички настројених јавних личности, које своју 
каријеру настоје да изграде на распиривању националне и 
расне мржње, доказујући легитимност масoвних убистава зарад 
стварања „независне“ државе. Ово је најтипичније за савремену 
Украјину, где је овај метод оправдавања колаборационистичког 
покрета већ постао званична државна идеологија. О томе 
сведоче нови уџбеници историје, слављење Степана Бандере 
и других нацистичких саучесника.2

Треће, постоји отворена замена појмова који носе главно 
семантичко оптерећење у разумевању догађаја средином 
ХХ века. Такве методе постале су посебно популарне када 
политичари различитим историјским догађајима настоје да 
оправдају савремено непријатељство међу народима. Последице 
свега овога могу се уочити данас у Украјини, где се штампају 
документи без научне вредности са једностраним приказом 
материјала. На основу њих се у медије бацају псеудоисторијски 
материјали, чији је главни задатак стварање нове историјске 
парадигме у јавној свести. Овакви документи имају за 
циљ да формирају нову позитивну слику о злочинима и 
злочинцима током Другог светског рата, а негативну – о 
Совјетском Савезу. С тим у вези, све чешће су почели да 
се појављују различити наводи о поробљавању украјинског, 
белоруског и других народа СССР-а од стране Москве. Све 
антихумане злочине, уз нацистичку Немачку, све више оптужује 
комунистичко руководство, а главне етикете које се каче целом 
совјетском периоду, а са њом и Русији, су „терор“, „геноцид“ 
и „тоталитаризам“.

На основу наведеног, данас постоји неколико главних 
праваца фалсификовања историје Другог светског рата. У 
једном или другом степену, они се односе на Белорусију, Русију 
и Украјину. Главни задатак садашњих фалсификатора и 
њихових западних тутора је жеља да се униште последње 
везе међу народима ових земаља, посеју непријатељство и 
формира чисто негативна слика о заједничкој прошлости.

2 В Киеве состоялось факельное шествие к сто двенадцатой годовщине рождения Степана 
Бандеры. Обошлось без нарушений // https://hromadske.ua/ru/posts/v-kieve-sostoyalos-fakelnoe-
shestvie-k-sto-dvenadcatoj-godovshine-rozhdeniya-stepana-bandery-oboshlos-bez-narushenij
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Главни правац савременог фалсификовања историје 
Другог светског рата је развој и увођење у јавну свест теорије 
„једнаке одговорности“ хитлеровског и стаљинистичког 
режима за њено покретање. Већ дуги низ година, међу 
западним историчарима и њиховим „колегама“ на постсовјетском 
простору, може се приметити велика жеља да се преиспита не 
само улога СССР-а у победи над нацизмом, већ и резултати рата. 
Слични трендови се одржавају на највишем нивоу на Западу. 
На пример, још 2008. године амерички председник Џорџ В. 
Буш је изјавио да су „немачки националсоцијализам и руски 
комунизам два зла XX века“. Исто је поновио и тадашњи шеф 
Пољске Л. Качињски, који је 1. септембра 2009. објавио да су 
„Други светски рат покренули Немачка и Совјетски Савез“.

Сличне изјаве западних политичара и њихових „партнера“ 
на постсовјетском простору заснивају се на чињеници да је 
потписан пакт Молотов-Рибентроп. Главна изјава у овом случају 
је да је дослух Хитлера и Стаљина 23. августа 1939. године 
(„Немачко-совјетски пакт о ненападању“) довео до Другог 
светског рата. Истовремено, Европска унија, као и САД, одбија 
да говори о неодговорној политици западних земаља уочи 
рата, када су Сједињене Америчке Државе, Велика Британија 
и Француска покушале да обуздају Хитлера, дајући му сву 
Централну и Источну Европу у нади да ће доћи до сукоба 
између Немачке и СССР-а.

Осим тога, западни свет је „заборавио” на Минхенски уговор 
и распарчавање Чехословачке у септембру 1938. године, када се 
урушио међународни европски безбедносни систем, који није 
постојао пет година. Такође се превиђа да су Велика Британија 
и Француска и саме потписале декларације о ненападању са 
Немачком, отворено усмеравајући фашистичку агресију на СССР. 
Истовремено, совјетско руководство је више пута предлагало 
координацију своје спољне политике са западним савезницима, 
али сваки пут није добијало никакав позитиван одговор.

Жеља да се преиспитају и прави разлози и резултати Другог 
светског рата, пратећи западне земље, све више се уочава у 
постсовјетским републикама, где се већ неколико година води 
прави информативни рат у научним публикацијама и медијима.  
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Почели су да се појављују разни чланци и књиге који немају везе 
са правом науком, међутим, декларишу се као истинити извори о 
догађајима из Другог светског рата. Ово посебно важи за земље 
Централне Европе, Украјину и Балтик. Истовремено, слични 
трендови последњих година могли су се уочити и у Белорусији, 
где раније практично није било државног налога за детаљно 
проучавање негативних аспеката окупационог периода и, пре 
свега, колаборационизма. То је, пак, довело до појаве разних врста 
независних истраживања, често непрофесионалних и прилично 
тенденциозних. Они су по правилу вршили националистичку 
ревизију војне историје и стварали „херојску“ слику о борби 
Белоруса за независност од Совјетске Русије уз директно учешће 
нацистичке Немачке. Типичан пример таквог феномена може се 
назвати организација на прелазу векова „Белоруски историјски 
часопис“, као и публикација „ARCHE“.

Конкретно, на страницама „Белоруског историјског 
журнала“ дуго је вршено отворено искривљавање 
историјских чињеница, када су немачки освајачи 
представљани као „безопасни људи“ који нису учинили 
ништа „лоше“, осим уништења Јевреја. Гаулајтер Вилхелм 
фон Кубе се представљао готово као национални херој 
Белорусије, независне од совјетског режима, по чијем наређењу 
су отваране школе на белоруском језику, позоришта и национални 
симболи. Истовремено, потпуно су заборављене стотине 
хиљада убијених у концентрационим логорима, стрељаних и 
спаљених Белоруса, Руса, Јевреја и Цигана. Основна идеја 
чланака у овом часопису била је идеја да су „белоруски 
националисти током рата сарађивали са фашистима у 
циљу оживљавања белоруске државности и војске“, а 
„совјетски режим је успео да преживи везујући белоруске 
националисте са издајницима и издајицама”.

У случају „ARCHE“, ситуација је била још депресивнија. 
Већина чланака и материјала овде је представљена са позиција 
националне нетрпељивости и на основу непроверених извора. 
То се најјасније манифестовало у ставу публикације у вези са 
догађајима из Другог светског рата, када је у низу случајева 
антифашистички совјетски покрет сведен на безначајне догађаје,  
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а рад колаборациониста, напротив, величан. Већина аутора 
овог часописа и сличних публикација, по правилу, никада 
нису имали везе са белоруском научном заједницом, већ су 
се бавили само преписивањем антируске и антисовјетске 
европске литературе.

Поред периодике у Белорусији, дуго времена се 
дистрибуирала различита образовна литература у којој су 
се наводиле искривљене чињенице које су омаловажавале 
улогу совјетског народа у победи и негирале концепте који су у 
историјској школи заживели још од времена СССР. На пример, у 
уџбенику „Историја Белорусије“, који је израдио Белоруски 
државни универзитет још 2002. године, у одељку „Белорусија 
током Другог светског рата“ не помиње се термин „Велики 
отаџбински рат“, који је заправо дефинише улогу и место 
совјетског народа у борби против фашизма.3 Још пристраснија 
публикација су „Есеји о историји Белорусије” из 2003. године, 
уредника професора З. Шибекија, где је ослободилачки поход 
Црвене армије у септембру 1939. представљен као „совјетска 
агресорска акција”, а Хитлер и Стаљин називају се саборцима, који 
су се заједно спремали да нападну Пољску. Постоји и сасвим чудна 
изјава: „Рат је поново открио тежњу Белоруса за независност. 
За народ који је вековима трпео национално угњетавање и који 
није имао суверену државу, сарадња са Немцима је постала 
једина шанса да се сачува и ојача идентитет...”.4

Поред тога, било је радова у белоруској историографији 
где је СССР представљен као агресор у односу на белоруске 
земље. На пример, у књизи М. Бартушке објављеној 2011. 
године „Партизански рат у Белорусији 1941-1944. постоји 
поглавље под називом „Совјетска окупација 1939-1941. – 
почетак грађанског рата“.5 Тврди се да су догађаје из јесени 
1939. поздравили само Јевреји, који су се једноставно плашили 
погрома и немачких зверстава који су се десили у Пољској. 
Према речима аутора, Белоруси и Украјинци су долазак нове 
власти доживели без много ентузијазма.

3 История Беларуси: в 2-х ч. Мн., 2002.
4 Нарыс па гісторыі Беларусі / Пад рэд. праф. З.Шыбекі. Мн., 200 – С. 298, 299, 333
5 Бартушка М. Партызанская вайна ў Беларусі ў 1941–1944 гг. Мн., 2011 – С. 39
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Сви ови, као и многи други слични материјали, већ 
дуги низ година су слободно доступни у Белорусији. Упркос 
чињеници да овакве опозиционе верзије нису имале широку 
подршку међу Белорусима, оне су биле усмерене на дугорочну 
перспективу и трансформацију свести младих људи који су 
одрасли у независној Белорусији и доста лоше су представљали 
совјетски период историје. С тим у вези, пред националистички 
настројеним псеудонаучницима отворио се обимни слој 
необликоване историјске свести младих људи, способних да 
сваку, па и свесно лажну, информацију схвате као истину. Као 
резултат тога, у белоруском друштву почело је да се појављује 
све више људи са искривљеним погледом на прошлост, што 
утиче на њихове судове, друштвено понашање и животне 
стратегије које бирају. Један од доказа овог процеса био је 
покушај државног удара у Белорусији 2020. године, који су 
предводили локални националисти васпитани на таквим 
псеудонаучним идеологемама.

Истовремено, најопаснији инструмент савременог 
фалсификовања историје Другог светског рата данас је 
идеолошка обрада становништва постсовјетских земаља 
у духу националне независности и изузетног историјског 
значаја. То се може приметити у готово свим републикама 
бившег СССР-а, посебно на основу покушаја Русије да очува 
јединство словенских народа. На пример, георгијевска лента, која 
се може сматрати једним од значајних симбола Победе, у низу 
земаља почела је да се доживљава као показатељ империјалних 
амбиција руског руководства. Управо су тиме почели у балтичким 
земљама и у Украјини, где су локални националисти настојали 
да увреде Русију и преиспитају њену улогу у Другом светском 
рату, а завршили су рехабилитацијом нацистичких злочинаца 
и оживљавањем фашистичке реторике.

Идеолошки рат се развио и на интернету, где се истрајно 
усађује идеја да је цела историографија Другог светског рата, 
које се Русија придржава, само изум совјетских историчара. 
Тврди се да руска страна намерно фалсификује чак и податке 
на Википедији, чинећи ратне хероје рођене на територији 
савремене Украјине или Белорусије „Русима“. Наведени су  
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примери да је Руско царство, а не Пољска, Украјина или 
Белорусија, наведено као место рођења низа ратних хероја (на 
пример, Јосифа Гусаковског, Степана Артеменка, Ивана Бојка, 
па чак и маршала Совјетског Савеза Константина Рокосовског).6 
Главно у свему томе је да се пробуди сенка сумње и посеје семе 
русофобије, које треба да допринесе раздвајању словенских 
народа.

На основу постојећег стања, можемо закључити да се 
данас на постсовјетском простору свуда промовише концепт 
перцепције Другог светског рата, који су развили западни 
идеолози, где СССР и Немачка сносе исту одговорност за 
његов почетак. Истовремено, „спасиоцем човечанства“ од 
тоталитаризма у виду нацизма и бољшевизма, представља се 
управо Запад, а Русија се проглашава својеврсним правним 
наследником „агресивног тоталитарног система“ или „империје“, 
са којима „демократски настројене” земље, укључујући 
Белорусију и Русију, не могу имати ништа заједничко. То је 
суштина садашњих покушаја Запада да прекроји историју не 
само Другог светског рата, већ читавог ХХ века.

Pavlovets Yuri Sergeevich 

FALSIFICATION OF THE HISTORY OF 
THE SECOND WORLD WAR AS A TOOL TO 

DISCONNECT THE PEOPLES OF BELARUS, 
RUSSIA AND UKRAINE

Abstract

The article deals with contemporary problems of 
studying the Second World War. Examples of the 
distortion of historical facts, the creation of a negative 

6 Правда и мифы о роли Украины в ВОВ: 25% дважды Героев Советского Союза – украинцы 
// http://www.profi-forex.org/novosti-mira/entry1008213106.html
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image of the USSR, as well as the formation of a 
positive image of collaborationist movements on the 
territory of Belarus, Russia and Ukraine are given. 
The reasons for attempts to falsify historical data 
are revealed.
Keywords: Belarus, Russia, Ukraine, war, 
nationalism, falsification, history, USSR
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗЪЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛАРУСИ, 

РОССИИ И УКРАИНЫ

Резюме

В статье рассматриваются современные 
проблемы изучения Второй мировой войны. 
Приводятся примеры искажения исторических 
фактов, создания негативного образа СССР, а 
также формирования положительного образа 
коллаборационистских движений на территории 
Беларуси, России и Украины. Раскрываются 
причины попыток фальсификации исторических 
данных.
Ключевые слова: Беларусь, Россия, Украина, 
война, национализм, фальсификация, история, 
СССР.
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ИЗГРАДЊА НЕГАТИВНОГ 
ИМИЏА РУСИЈЕ И РУСКОГ 

СВЕТА ОД ПРОЗАПАДНИХ 
БЕЛОРУСКИХ АНАЛИТИЧКИХ 

ЦЕНТАРА

Сажетак

У чланку се испитује како прозападни белоруски 
истраживачки центри формирају негативну слику 
о Русији и Руском свету у својим аналитичким 
материјалима. Белоруски прозападни аналитичари 
подразумевано су уверени да је Русија 
непријатељски расположена према Белорусији. 
Белоруски аналитичари саопштавају да руски 
информативни сајтови шире дезинформације, а 
они дезинформацијама називају праве чињенице, 
које су непријатне за белоруске националисте. 
Такође, белоруски аналитичари шире лажи, 
издајући их за истину. Да би се од Русије и Руског 
света створила слика вечног непријатеља, користе 
се фалсификати историје.
Кључне речи: белоруски опозициони прозападни 
аналитички центри, Белорусија, Русија, Руски 
свет, лаж, фалсификовање историје

* Национални истраживачки институт за светску економију и међународне односе назван 
по Е.М. Примакову, Руска академија наука, agr1976@yandex.ru
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Белоруску аналитичку заједницу чине различити идеолошки 
блокови. Најактивније од њих су опозиционе аналитичке 
структуре. Они себе називају независним, али би било исправније 
назвати их прозападним опозиционим аналитичким центрима. 
Независне аналитичке структуре, међутим, не би требало да 
зависе ни од владиног ни од западног финансирања. Прозападни 
опозициони експерти су независни од владиних налога и владиног 
финансирања, али чак и ако хипотетички претпоставимо да су 
ослобођени утицаја западног или белоруског опозиционог купца, 
идеолошки стереотипи који се уносе у аналитику настављају 
да доминирају њима. Притисак ових стереотипа не дозвољава 
стручњацима да објективно процене ситуацију.

Један од ових стереотипа је перцепција Русије и Руског 
света као претње Белорусији. Вреди обратити пажњу на 
постојање управо овог стереотипа у стручним извештајима 
аналитичких центара белоруске опозиције, будући да се кроз 
неке извештаје као црвена нит провлачи формирање негативне 
слике о Русији и Руском свету.

Прозападни белоруски стручњаци проучавају 
прокремљовске и наводно прокремљовске веб странице,1 
анализирају текстове и изводе закључке. Они имају 
недвосмислено мишљење о руском Интернету: „Морате схватити 
да су руски садржаји често провокације, лажне вести, ствари 
које дискредитују не само белоруску власт2, већ и белоруски 
народ, белоруску културу и државност.3 Тако се тврди да је 
дискредитација свега белоруског „често“, тј. готово увек.

1 Опозициони стручњаци сами одређују који сајтови се могу назвати прокремљским. Неки 
од ових сајтова тешко да се могу приписати прокремљским, јер они носе антиопозиционо или 
антизападно оптерећење, или једноставно критички перципирају националистичку белоруску 
митологију.
2 Белоруски аналитичари праве граматичке грешке у оригиналним цитатима на руском. 
Они нису знак неписмености, већ знак идеолошке пристрасности. Израз из белоруског језика 
намеће се руском језику, занемарујући граматичка правила. Неписмено писање неких речи 
(„беларус“ уместо „белорус“, „беларуски“ или, у екстремним случајевима, „беларуски“ уместо 
„белоруски“) већ се укоријенио у опозиционим текстовима на руском језику и намеће се чак 
и руском читаоцу као норма руског језика.
3 Нарративы, локализация контента и токсичные паблики:о российской гибридной угрозе 
рассказали на конференции ОБСЕ // Reform.by. URL: https://reform.by/narrativy-lokalizacija-
kontenta-i-toksichnye-pabliki-o-rossijskoj-gibridnoj-ugroze-rasskazali-na-konferencii-obse



543

ИЗГРАДЊА НЕГАТИВНОГ ИМИЏА РУСИЈЕ...Александар Гронски

Један од стручњака, Андреј Елисејев, такве руске сајтове 
као што су Спутњик Белорусија, Белвпо, Вести24, ЕАДаили, 
Регнум4 назива „изворима са високим нивоом дезинформација“. 
Ови сајтови објективно нису виђени у ширењу дезинформација. 
Пре се може рећи да такву етикету Андреј Елисејев качи на 
оне ресурсе који не одговарају идеолошком оквиру антируски 
настројеног белоруског окружења. Напротив, многи опозициони 
белоруски сајтови могу се назвати дезинформаторима, на 
пример, они који тврде да је референдум на Криму 2014. 
одржан под принудом.

Иако се може сложити са тврдњом опозиционих стручњака 
да бројни текстови објављени на изворима руских сународника 
заиста обмањују читаоца, али то је првенствено због чињенице да 
фалсификује историју, посебно рану историју Словена и Древне 
Русије, као и неопаганских фалсификата руске културе.5 Иначе, 
овакво стање не карактерише баш позитивно руску меку моћ 
која је наводно присутна у Белорусији. Овакви текстови руских 
сународника пре дискредитују Русију. Не читајући текстове који 
се објављују на ресурсима руских сународника у Белорусији, 
опозициони стручњаци су уверени да сајт руске амбасаде, као 
и сајт организације руских сународника у Белорусији, служе 
као инструменти проруске пропаганде.6

Важну функцију ширења руског утицаја, по мишљењу 
прозападних стручњака, обавља руска амбасада. Међутим, ако 
пратите изјаве руских дипломата, можете добити супротно 
мишљење. На пример, руски амбасадор у Белорусији 2006-2018. 
А.А. Суриков је заправо подржао хапшење тројице проруских 
публициста, који су у својим публикацијама предвидели пораст  

4 Исследование: количество сайтов санти беларусской пропагандой значительно выросло 
// Reform.by. URL:https://reform.by/kolichestvo-saytov-s-antibelarusskoy-propagandoy
5 Анализ исторических фальсификаций на примере одного из авторов, являющимся 
российским соотечественником, смотрите: Гронский А.Д. Псевдонаучнаяинеоязыческаярито
рикавсредероссийских соотечественников в Белоруссии (на примере текстов Н.М. Сергеева) 
//Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2019. № 1.С.161–169.DOI:10.24866/1998-
6785/2019-1/161-169
6 iSANS:в Беларуси используется схема по расколу общества, испытанная на востоке 
Украины // Reform.by. URL:https://reform.by/isans-v-belarusi-ispolzuetsja-shema-po-raskolu-
obshhestva-ispytannaja-ranee-na-vostoke-ukrainy
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сукоба у белоруском друштву у вези са унутрашњом политиком 
Минска и покушајима вишевекторности на спољном колосеку. 
Информациона агенција Регнум је чак послала ноту амбасадору, 
у којој је указала на његову изјаву да су публицисти наводно 
забили клин у руско-белоруско пријатељство, користећи термин 
„подљуди“ у односу на Белорусе. Суд није могао да пронађе 
овај термин у публикацијама оптужених, а сам амбасадор је или 
смислио верзију употребе овог термина од стране публициста, 
или је за свој говор користио текстове белоруске пропаганде, 
која је оптужила проруске публицисте за вређање белоруског 
народа и распиривања етничке мржње.7

Као још један пример можемо навести ситуацију почетком 
2021. године, када је други руски амбасадор у Белорусији 
2019‒2021. Д.Ф. Мезенцев је отворено подржао чињеницу 
фалсификовања историје, извињавајући се због чињенице да 
је руска амбасада дала оригиналан цитат који је још једног 
„белоруског националног хероја“ ставио у неугодност. У 
фебруару 2021. године Национални историјски музеј Белорусије 
објавио је на друштвеним мрежама информацију о отварању 
изложбе посвећене Тадеушу Кошћушку и прогласио га херојем 
четири земље – Пољске, САД, Француске и Белорусије. 
Треба имати на уму да за живота Т. Кошћушка Белорусија као 
држава није постојала. На Инстаграму руске амбасаде сасвим 
је разумно напоменуто да „назвати Кошћушка белоруским 
`националним херојем` = потписати своје историјско незнање“. 
Белоруски националисти су на ову примедбу реаговали са 
налетом критика и увреда, али у суштини нису могли да 
приговоре. Чак је и Министарство спољних послова Белорусије 
подржало мит о „националном хероју“ и навело да „спор 
око тога треба да се води у оквиру стручне и конструктивне 
расправе“.8 Службеник руске амбасаде је прихватио изазов 
и цитирао самог Т. Кошћушка на Инстаграму, наводећи 
извор цитирања. Цитат је гласио овако: „Морамо да их  

7 Нота протеста послу (РФ в Республике Беларусь) Сурикову // ИА REGNUM. URL:https://
regnum.ru/news/polit/2371886.html
8 Ошуркевич Т. Исторический музей сделал пост о Тадеуше Костюшко, назвав его героем 
Беларуси. Российское посольство не согласилось ‒ белорусский МИД ответил // Onliner.by. 
URL:https://people.onliner.by/2021/02/05/kostyushko-posolstvo-rossii
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(Русине9 – прим. А.Г.) научимо пољском језику, нека све њихове 
службе буду на пољском. Временом ће у њих ући пољски 
дух. Непријатељем ће се тада сматрати онај који не зна језик 
народа.” Уследила је нова порција негативности према Русији, 
пошто нико није могао да приговори суштински. „Стручна 
и конструктивна дискусија” није успела.10 Руски амбасадор 
је такође прокоментарисао ситуацију, али је коришћење 
оригиналног цитата назвао личним мишљењем младог радника 
амбасаде, који је изнео свој лични став. Тако се амбасадор 
одрекао историјске истине и подржао историјски мит, уз 
помоћ којег белоруски националисти формирају антируску 
политичку агенду и конструишу идеју о Пољској као белоруској 
отаџбини. Штавише, амбасадор је изразио жељу да посети 
изложбу посвећену „белоруском народном хероју“.11

Уопштено говорећи, ако погледате цитате који су коришћени 
током устанка под вођством Т. Кошћушка, добићете недвосмислено 
мишљење о томе чији је херој он био. Дакле, у апелу пољским 
и литванским трупама речено је: „Ослободићемо отаџбину из 
ропства, вратићемо славу имену Пољака“. У апелу пољском 
свештенству је писало да „непријатељ отаџбине мора вратити 
пољске земље...“. Заклетва Т. Кошћушка, постављеног за вођу 
устанка, почела је речима „Ја, Тадеуш Кошћушко, кунем се пред 
Богом целом пољском народу [...]“. У обраћању Т. Кошћушка 
Казимиру Сапјехи (клан Сапјеха се у Белорусији доживљава и 
као белоруски магнатски клан), вођа устанка пише: „Усуђујем се 
да се надам да наследник славних предака и бранилаца Пољске 
неће бити спор у служби Пољско-Литванске заједнице”.12

У светлу ових цитата, изјаве руског амбасадора ни на 
који начин не одговарају бојазнима прозападних експерата  

9 „Белоруски национални херој” је локалне сељаке називао управо Русинима, а не 
Белорусима.
10 Шкловский Г. Как один сотрудник посольства РФ противостоит Вашингтону, Варшаве 
и Минску // ИА REGNUM. URL:https://regnum.ru/news/polit/3186374.html
11 Посол России призвал белорусов не переносить прошлые обиды на настоящее // РИА 
новости. URL:https://ria.ru/20210210/obida-1596859925.html
12 Аверьянов-Минский К. «Великий белорус» против Александра Суворова. Кем на самом 
деле был Тадеуш Костюшко // Украина.ру. URL:https://ukraina.ru/history/20210204/1030447180.
html
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о некој врсти меке моћи која излази из амбасаде. То се пре може 
назвати подршком белоруској националистичкој антируској 
митологији. Опозициони аналитичари тврде, користећи пример 
„истрага о руском мешању у Сједињеним Државама“, да су „чак 
и са малим количинама новца агенти руског утицаја успели 
да постигну значајан успех“.13 Али из наведених примера 
постаје јасно да у Белорусији никакав новац не може довести 
до озбиљног успеха у случају хипотетичке интервенције 
Кремља у белоруски политички живот. Руска дипломатија је 
то показала својим изјавама.

Белоруски прозападни стручњаци такође покушавају 
да размотре како руски медији оцењују историјске догађаје 
повезане са савременим белоруским територијама. Опозициони 
стручњаци покушавају да схвате какав утицај Русија има на 
перцепцију белоруске историје. Закључак из ових покушаја 
је недвосмислен: руска пропаганда дискредитује белоруску 
историју.

Примери такве наводне дискредитације белоруске историје 
су прилично индикативни. На пример, белоруски опозициони 
стручњаци оптужили су сајт Лента.ру за лажна убацивања, 
од којих је једно „о томе како је у Белорусији издат новчић 
који позива на убијање Руса“.14 Године 1661. у Могиљеву је 
масакрирано око 7 хиљада руских стрелаца, а масакр је почео 
узвиком могиљевског бургомајстора Јосифа Леонтовича „Време 
је! Време је! “ Управо је ова фраза искована на новчићу. Тако је 
Лента.ру пружила објективне информације, које су опозициони 
стручњаци идентификовали као лажне. Ово само сугерише да 
опозициони аналитичари покушавају да дискредитују руске 
медије, приказујући белоруску историју у објективном светлу, 
али неповољном за белоруски национализам.

Говорећи о пољском устанку 1863-1864 један од 
аналитичких текстова каже: „Отровне јавности искривљују  

13 iSANS: в Беларуси используется схема по расколу общества, испытанная на востоке 
Украины // Reform.by. URL:https://reform.by/isans-v-belarusi-ispolzuetsja-shema-po-raskolu-
obshhestva-ispytannaja-ranee-na-vostoke-ukrainy
14 iSANS: для России поглощение Беларуси стало магистральным направлением // Reform.
by. URL:https://reform.by/isans-dlya-russia-pogloshcheniye-belarus
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историју Белорусије, дискредитују белоруске националне 
хероје и дају апсурдне интерпретације историјских догађаја 
да би се допадале руским историјским митовима:“ Руска 
влада, војска, друштво и православно становништво Литваније 
и Белорусије сматрали су устанак пољских сепаратиста 
као атентат над аутохтоним, “древноруским” земљама, 
“древном наслеђу Русије”. Зато, за руску страну, циљеви 
почетка оружане борбе нису виђени у поновном враћању 
туђе, пољске земље, већ у морално оправданој одбрани руске 
земље и једноверног и сродног западноруског народа, који 
је тамо живео.15 У ствари, руско друштво је то управо тако и 
доживљавало, што се може разумети проучавањем докумената 
и читањем мемоара. Осим тога, „дискредитовање белоруских 
националних хероја“ је заправо само констатација чињенице 
да белоруски национализам, у одсуству правих белоруско 
оријентисаних личности 60-их година XIX века, за белоруске 
националне хероје предлаже пољске устанике који су деловали 
на територији на којој се данас налази Белорусија. Један од 
ових „националних белоруских хероја“ је аутор фразе „Ми 
који живимо у пољској земљи, који једемо пољски хлеб, 
ми, Пољаци смо заувек“16, је Константин Калиновски, кога 
су, да би му дали белоруске црте, преименовали у Кастјус 
Калиновски.17

Један од аналитичких текстова нуди „преглед увредљивих 
изјава о белоруском народу, његовој култури, језику и историји“. 
Овај преглед је укључивао изјаву: „Зато је она (Белорусија – 
прим. А.Г.) претендовала на територије других држава, као 
што је Витебска област, која је тада била део РСФСР18... Не 
могу а да не поменем још једну епизоду повезану са Витебском  

15 Елисеев А. Антибелорусская пропаганда и язык вражды: результаты мониторинга 
токсичных пабликов сети «ВКонтакте». 2020. С. 18.
16 Pismo ad Jaska haspadara spad Wilnida muźykow ziemli polskoj [Листовка]. 1864 г. Фотографию 
листовки и ее перевод на современный русский язык см.: Письмо Яськи-гаспадара из-под 
Вильнык мужикам земли польской // Западная Русь. URL: https://zapadrus.su/bibli/arhbib/1320-
pismo-yaski-gaspadara-iz-pod-vilny-k-muzhikam-zemli-polskoj.html
17 О трансформации поляка Константина Калиновского в белоруса Кастуся Калиновского 
смотрите: Гронский А.Д. Формирование и функционирование мифа о Кастусе Калиновском 
в начале ХХ в.//Новаяэкономика. 2013. № 2 (62), октябрь.С. 413–423.
18 РСФСР ‒ Руска Савезна Федеративна Социјалистичка Република.
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облашћу. Одмах по проглашењу ССРБ19, Витебски комитет РКП 
(б)20 изашао је са категоричним неслагањем са укључивањем 
Витебске области у Белорусију. А две недеље касније, 16. 
јануара 1919. године, Витебска, Могиљевска и Смољенска 
губернија су поново враћене у састав РСФСР... Упркос активном 
отпору витебских и гомељских комуниста, БССР је прерасла у 
огромну територију, више него удвостручену. Становништво 
се повећало са 1,6 на 5 милиона људи.”21 Да бисте проверили 
истинитост ових изјава, можете проучити документе о овом 
питању, који се чувају, на пример, у Националном архиву 
Републике Белорусије.

Поред оригиналног погледа на историју, занимљиви су и 
примери прокремљовске пропаганде које су изнели белоруски 
опозициони стручњаци. Тако се поменути Андреј Елисејев 
позива на прокремљску пропаганду тврдећи да је Русија 
„пренела податке о ракети која је била инструмент убиства 
малезијског `Боинга`.22 Произведена је у граду Долгопрудни, 
Лавовска област, у саставу 223 ракетне и војне снаге Украјине, 
које су биле укључене у операцију на истоку Украјине. Све 
ове информације нису узете у обзир.“23 Русија је, наиме, 
пренела податке које истражна комисија о инциденту није 
узела у обзир. Ова тврдња је само констатација чињенице, али 
чињеница која је незгодна за опозиционе аналитичаре, који 
због свог недвосмисленог идеолошког односа према Русији 
нису у стању да прихвате верзију да Москва није умешана у 
инцидент са авионом у Донбасу. небо. Помињање чињенице 
о преношењу информација од стране Русије, које се догодило 
у стварности, и одбијање да се то прихвати дефинише се  
као пропаганда.

19 ССРБ ‒ Савезна Социјалистичка Република Белорусија.
20 РКП(б) ‒ Руска комунистичка партија (бољшевика).
21 Елисеев А. Кардинальные перемены в антибелорусской дезинформации и пропаганде: 
анализ количественных и качественных изменений. 2016. С. 21.
22 Реч је о авиону Боинг 777 Malaysia Airlines, који је оборен 17. јула 2014. године изнад 
Украјине. Запад је за ово окривио Русију и одбио да прихвати било какве доказе да су авион 
оборили Украјинци.
23 Елисеев А. Прокремлевская пропаганда в Беларуси: классификация нарративов. 2020. 
С. 19.
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Такође називају пропагандом предвиђања која су се 
касније обистинила. На пример, у септембру 2020. опозициони 
аналитичари су следећу тврдњу оценили као пропаганду: „без 
добијања спољне или било какве друге подршке, они [протести24] 
ће пре или касније утихнути“.25 И почетком новембра протести 
су почели приметно да опадају, а зими је генерално владало 
затишје. Може се тврдити да је крива репресија, али репресија је 
било и у августу, што није зауставило протесте. У августу није 
било разочарења, и било је наде у бар неку стварну подршку. 
Ова нада је почела да бледи до новембра.

Ни стручњаци нису баш упућени у идеолошке правце. 
На пример, тврдило се да је сајт „Ukraina.ru“ окупио известан 
број империјалаца и западних Руса да спекулишу о најбољој 
опцији за белоруско-руски савез“.26 Алексеј Кочетков, Богдан 
Безпаљко и Алексеј Џермант иступили су у улози „империјалаца 
и западних Руса”. Неки од њих се, вероватно, могу сматрати 
империјалистима, али се поставља питање: ко је од њих западни 
Рус?27 Ако мислимо на држављанина Белорусије Џерманта, 
онда он никако није западни Рус, јер не испуњава критеријуме. 
У најмању руку, западни Руси нису тако дубоко у евроазијству. 
У овом случају, може се претпоставити да су „империјалац“ и 
„западни Рус“ одређене етикете опозиционих стручњака, којима 
означавају особе које се критички односе према митологији 
белоруског национализма. Овде савремени стручњаци иду стопама 
својих претеча. Новинари предреволуционарног белоруског 
националистичког листа „Наша Нива“ такође су волели да 
баратају терминима без разумевања њиховог садржаја. На 
пример, тврдили се да су пољски националисти црностотинци.28

24 Реч је о протестима у Белорусији који су настали после председничких избора 9. августа 
2020. године.
25 Топ антибелорусской пропаганды и конспирологии: август-сентябрь. Тема номера: 
Расширение и радикализация пропаганды. 2020. С. 13.
26 Топ антибелорусской пропаганды и конспирологии: октябрь-ноябрь. Тема номера: 
Расширение географии зачинщиков революции. 2020. С. 11.
27 Чешће се за дефинисање носиоца ове идеје користи термин „западнорус“, а не 
„западноруски“ од назива саме идеје – западнорусизам.
28 Црностотинци - збирни назив за екстремно десничарске снаге у Руској империји, које су 
деловале под паролама аутократије и православља. Пољски националисти нису могли бити 
црностотинци, пошто су углавном били католици и противили су се аутократији.
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Стручњаци имају и неосноване изјаве које нису 
поткријепљене цитатима. На пример: „Путин се не стиди 
да узме пример од Гебелса и да отворено говори о томе“.29 
У стварности, Путин није давао никакве изјаве да је следио 
пример вође нацистичке пропаганде, али тумачење изјава 
руског председника у кључу неопходном за белоруски 
национализам треба да створи дату негативну слику  
о Русији.

Белоруским опозиционим стручњацима нису стране изјаве 
њихових украјинских колега. Тако украјинска пропаганда 
тврди да је Украјина за Европу штит против Русије, а наводно 
хипотетичка руска агресија на Украјину је у ствари усмерена 
против Европе. Слично изјављују и белоруски прозападни 
аналитичари: „Када говоримо о руској агресији на Белорусију, 
говоримо не само о опасности по белоруску независност, већ и 
о безбедности по Европу. Европски креатори политике морају 
не само да реагују, већ и да делују проактивно. Њихове одлуке 
треба да буду засноване на дубокој анализи ситуације, а не 
на краткорочним емоционалним страховима који не узимају 
у обзир дугорочне историјске последице. Наши поступци ће 
имати последице не само за нас, већ и за будуће генерације“.30 
Оваквим изјавама белоруски опозициони експерти покушавају 
да убеде Европу у агресивност Русије, иако Русија за то 
не даје никакве реалне поводе. Прозападно оријентисани 
белоруски стручњаци покушавају да виртуелну опасност коју 
Русија представља према Белорусији прикажу као стварну 
припрему агресије.

Дакле, оцена Русије и руског утицаја на Белорусију не 
одговара стварности, пати од жеље да се добијене информације 
тумаче у кључу узбуне и формирања у лицу Русије слике 
непријатеља, чији је главни циљ гутање Белорусије. Истовремено, 
нема критике антируских вредносних судова, али постоји 
негативна оцена било каквих тврдњи које доводе у питање идеале  

29 Нарративы, локализация контента и токсичные паблики: о российской гибридной угрозе 
рассказали на конференции ОБСЕ // Reform.by. URL:https://reform.by/narrativy-lokalizacija-
kontenta-i-toksichnye-pabliki-o-rossijskoj-gibridnoj-ugroze-rasskazali-na-konferencii-obse
30 Исто.
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белоруског национализма. Фалсификовањем историје може се 
схватити сваки научни текст који на основу чињеница сецира 
белоруске националистичке митове. Све информације које су 
незгодне за прозападне аналитичаре и њихово исправно тумачење 
се проглашавају лажним. Пошто се неке информације не могу 
оповргнути, оне су дискредитоване. Када би се обистинила 
предвиђања прозападних аналитичара, у Белорусији би постојала 
другачија реалност.

Сумирајући анализу руске пропаганде, Андреј Елисејев 
пише: „Нарочито се понављају приче о агресивним акцијама, 
вазалном/марионетском статусу, фашистичким тенденцијама 
у неколико група наратива. С друге стране, такво понављање 
наглашава основне методе и главне приче прокремљовске 
пропаганде.“31 Ако погледамо процену улоге Русије од 
стране белоруских опозиционих стручњака и анализу руске 
пропаганде, онда у односу на белоруску опозициону експертску 
и аналитичку заједницу, по речима Андреја Елисејева, можемо 
рећи: постоји понављање прича о агресивним акцијама Русије 
према Белорусији, такво понављање наглашава основне методе 
и главне приче антикремљанске пропаганде.

Белоруски опозициони експерти имају унапред одређену 
истину која ствара клише, представљен као објективност и 
неспособан да подстакне стручњака да размотри феномен са 
другачије тачке гледишта. Истина клишеа се не критикује. 
Иако се заснива само на идеолошком ставу.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

31 Елисеев А. Прокремлевская пропаганда в Беларуси: Классификация нарративов. 2020. 
С. 34.
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Аннотация

В статье исследуется каким образом прозападные 
белорусские аналитические центры формируют 
негативный образ России и Русского Мира в 
своих аналитических материалах. Белорусские 
прозападные аналитики по умолчанию уверены 
во враждебном отношении России к Белоруссии. 
Белорусские аналитики объявляют российские 
информационные сайты в распространении 
дезинформации, но они называют дезинформацией 
реальные факты, которые неприятны белорусским 
националистам. Также белорусские аналитики 
распространяют фейки, выдавая их за истину. 
Для создания из России и Русского Мира образа 
вечного врага используются фальсификации 
истории.
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прозападные аналитические центры, Белоруссия, 
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Abstract

The article explores how pro-Western Byelorussian 
analytical centers form a negative image of Russia 
and the Russian World in their analytical materials. 
Byelorussian pro-Western analysts are by default 
convinced of Russia’s hostile attitude towards 
Byelorussia.Byelorussian analysts accuse Russian 
information sites of spreading disinformation, but 
they call real facts that are unpleasant to Byelorussian 
nationalists disinformation. Byelorussian analysts also 
spread fakes, passing them off as the truth. Falsifications 
of history are used to create an image of the eternal 
enemy from Russia and the Russian World.
Keywords: Byelorussian opposition pro-Western 
analytical centers, Byelorussia, Russia, the Russian 
World, fake, falsifications of history.
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ОД НАЦИСТИЧКЕ 
АНТИСОВЈЕТСКЕ ДО 

ДАНАШЊЕ РУСОФОБСКЕ 
РЕТОРИКЕ

Сажетак

Као што је познато, у ноћи између 21. и 22. јуна 
1941. године, нацистичка Немачка и њени савезници 
напали су СССР без званичне објаве рата, са 
огромном војском која је бројала више од три 
милиона војника, док је фронт прелазио 2.900 km, 
а протезао се од Балтика до Црног мора. На том 
фронту ангажовано је 7.000 артиљеријских оруђа, 
3.600 тенкова и 2.700 авиона. Био је то највећи 
напад у читавој историји човечанства.1 Повод 
за рат, формулисан према реторици нацистичке 
идеологије, била је потреба за „животним 
простором“ (Lebensraum); та концепција значила 
и оправдавала агресивни и грабежљиви рат, тј. 
покушај Немачке да у то време окупира, током 
војних операција, плодне руске земље и огромне 
природне резерве нафте и руда. Аутохтоно словенско 
становништво било је подвргнуто истребљивању 
као „инфериорно“, са расне тачке гледишта.
Кључне речи: русофобија, Запад, СССР, Други 
светски рат, фалсификовање историје

1 John Graham Royde-Smith, вhttps://www.britannica.com/event/Operation-Barbarossa
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УКРАТКО О СПОРАЗУМУ  
РИБЕНТРОП-МОЛОТОВ

Стаљин је дао све од себе да избегне рат са Немачком, 
или га бар одложи за неколико година, пошто СССР још није 
био довољно спреман за тако велику конфронтацију. После 
Минхенског споразума у септембру 1938, који је нацистичка 
Немачка потписала са Великом Британијом, Француском и 
Италијом, Хитлер је практично добио карт-бланш од западних 
сила да задовољи своје територијалне претензије изражене 
према Чехословачкој, те се могло предвидети да се овде неће 
зауставити. У оквиру Минхенског споразума, Чехословачка 
држава је потпуно уништена, а у њеном источном делу створена 
је мала марионетска држава Словачка. Следећи логику ових 
догађаја и да не би остао у изолацији, годину дана касније 
СССР је закључио „Пакт о ненападању“ са Немачком, а по 
узору на Минхенски споразум, како би разграничио међусобне 
сфере утицаја, чак и ако је идеолошка конфронтација између 
нацизма и комунизма изгледала непремостивом. Овај уговор је 
остао у историји назван по министрима иностраних послова 
потписника, као Пакт Молотов-Рибентроп (23. августа 1939.) 
Овај пакт, назван „Пакт о ненападању“, заправо је довео до 
избијање рата и ескалација територијалног ширења на обе 
стране. Хитлер је желео да се увери да га СССР неће напасти 
са Истока. После тога је Немачка објавила рат Пољској 1. 
септембра 1939. године и окупирала западни део ове државе, 
док је и СССР, на изричит захтев Немачке2, а са намером да 
обнови границе бившег империје, две недеље касније (почев 
од 17. септембра) заузео источни део Пољске, територију 
насељену Украјинцима и Белорусима, и, потом је, поделио 
између Украјине и Белорусије. Затим се 1939. СССР утврдио 
на Керзоновој линији, коју је одредио Врховни савет Антанте 
у августу 1919. као границу између бољшевичке Русије и 
Пољске. Године 1919. у Русији је избио грађански рат, а 
Пољска је, искористивши ову прилику, померила границу 
200-250 km источно од Керзонове линије, заузимајући  

2 Keith Sword, The Soviet Takeover of the Polish Eastern Provinces, 1939-41, Palgrave Macmillan, 
1991. 
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површину од 13.500 км2, насељену (редослед је према 
бројности становника) Украјинцима, Белорусима, Пољацимa 
и Јеврејима... Затим је 1940. СССР анектирао балтичке 
државе и повратио покрајине Бесарабију и Северну Буковину  
од Румуније.

На трвења између нацистичке Немачке и СССР-а није 
требало дуго чекати, упркос овом пакту. Први разлог је био 
Бечки диктат, од 30. августа 1940. године, усмерен против 
Румуније, по коме је Хитлер Мађарској уступио северну 
Трансилванију. Овај диктат је Хитлер наметнуо Румунији 
заједно са фашистичком Италијом, без учешћа па чак и без 
знања СССР-а. Стаљина су довели пред свршени чин.3 Наравно, 
Стаљин је помно пратио дешавања у обе земље, јер је сумњао 
у вези са јачањем немачких војних позиција у Румунији и 
Мађарској. Главни геополитички интерес СССР-а био је повезан 
са изласком његових бродова из Црног мора у Средоземно море 
и шире, а за то је био потребан одређени политички и војни 
утицај у региону мореуза. Сходно томе, Совјети су посматрали 
свој утицај у Бугарској као легитиман.

У међувремену, септембра-октобра 1940, Хитлер је 
распоредио у Румунији, очигледно на захтев румунске владе, 
такозвану „немачку војну мисију”. Званично оправдање, које 
је дао шеф румунске државе генерал Јон Антонеску, било је да 
је ова „мисија” имала за циљ да помогне румунској војсци у 
припреми њене борбене готовости. Међутим, у мисији је било 
890 официра, чије се присуство могло оправдавати чињеницом 
да су били инструктори румунске војске, али је истовремено 
у Румунију пребачено више од 20.000 немачких војника, 
чије присуство у Румунији већ није могло да се оправда, 
осим да се схвати као фаза припреме за рат против Совјетског 
Савеза. Стаљин није крио незадовољство због немачког војног 
присуства у Румунији, упркос Хитлеровим уверавањима да је 
то ограничен контигент послат ради „обуке румунске војске“.4  

3 Nazi-Soviet Relations 1939 – 1941. Documents from the Archives of the German Foreign 
Office, University Press of the Pacific, 2003, p. 180-181. 
4 Nazi-Soviet Relations 1939 – 1941, op. cit., p. 206.
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Међутим, како је приметио тадашњи румунски амбасадор у 
Москви Григоре Гафенку, „руски народ је осећао да искусан 
и опасан партнер жели да му одвуче пажњу пре него што га 
нападне.“5 Почетком следеће године, јануара 1941. Немачка 
је наставила пребацивање трупа у Румунију и Бугарску, под 
изговором да жели да спречи британски напад преко Грчке, 
а истовремено је почела да концентрише трупе у Финској, у 
непосредној близини границе са СССР-ом.

За Стаљина је био важан проблем Босфора и Дарданела, а 
у том погледу га је занимао и будући статус Турске и Бугарске. 
Он је сматрао да се приступ Русије мореузу може обезбедити 
само ако СССР склопи споразум са Бугарском да јој обезбеди 
безбедносне гаранције у замену за распоређивање совјетских 
трупа на бугарској територији како би совјетска страна могла 
да изврши појачан притисак на Турску.6 Молотов се обратио 
Хитлеру да обезбеди његов пристанак, али је Фирер одговорио 
да Бугарска није тражила совјетску војну помоћ. Тада Бугарска, 
која је 7. септембра 1940. од Хитлера добила тзв. четвороугао 
од Румуније, не само да није била заинтересована да тражи 
совјетску војну помоћ, већ је, штавише, приступила Осовини 
1. марта 1941. године, након чега је под заштитом нацистичке 
Немачке окупирала огромне територије у северној Грчкој  
и Србији.

С обзиром на ове околности, СССР се окренуо Југославији 
да тамо успостави своје војне базе како би обезбедио приступ 
мореузима. Дакле, 5. априла 1941. године Совјети су закључили 
Споразум о пријатељству и ненападању са Југославијом. 
Немци су упозорили совјетску страну да не предузима овај 
корак, а 6. априла 1941. године, само дан након склапања 
совјетско-југословенског споразума, нацисти су извршили 
инвазију на Грчку и Југославију да би поништили све то што 
је СССР чинио да заштити своје интересе. Од тог тренутка  

5 Grigore Gafencu, Preliminariile Războiului din Răsărit. De la Acordul de la Moscova (21 
august 1939) până la ostilitățile din Rusia (22 iunie 1941) (Григоре Гафенку, Подготовка к Войне 
на Востоке.От Московского соглашения (21 августа 1939 г.) до боевых действий в России (22 
июня 1941 г.)), București, Editura Curtea Veche, 2011, p. 319 
6 https://ro.wikipedia.org/wiki/Relatiile_sovieto-germane_(1918-1941)
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свима је постало јасно да се односи између Немачког Рајха 
и СССР-а померају ка рату, а када ће овај рат избити, било је 
само питање времена.

РАТНОХУШКАЧКА РЕТОРИКА НАЦИСТА

Инвазији на СССР претходила су вишеструка кршења 
совјетског ваздушног простора од стране извиђачких авиона 
немачке војске, који су вршили извиђачке летове и фотографисали 
железничке чворове и аеродроме, који су потом били изложени 
бомбардовању. Ове непријатељске акције совјетска страна је 
покушала да заустави преговорима и протестним нотама.7 
Стаљин је 11. јуна 1941. обавештен да је 9. јуна немачка 
амбасада у Москви добила из Берлина упутства да „сакрије“ 
тајна документа (тј. да их спали) и да неприметно евакуише 
жене и децу немачког дипломатског персонала из Москве (тј. 
њихова евакуација).8

У ствари, рат је почео у ноћи између 21. и 22. јуна 1941. 
године, нешто после поноћи. Напад на СССР изведен је без објаве 
рата у правном смислу те речи. Треба рећи да је у Берлину у 
03.00, немачки министар спољних послова Јоахим фон Рибентроп 
позвао Владимира Деказонова, совјетског амбасадора, који 
је стигао у 4.00, два сата након што су немачке трупе прешле 
совјетску границу. Министар Рибентроп усмено обавештава 
совјетског амбасадора да су „непријатељски однос совјетске 
владе према Немцима озбиљна претња, што се огледало у 
концентрацији руских трупа на западној граници Русије, што 
је приморало Рајх да предузме војне противмере“.9

У Москви се догодило потпуно исто, немачки напад био 
је мотивисан. Бивши амбасадор Румуније у Москви Григоре 
Хафенку је у свом извештају румунском Министарству спољних  

7 Ibidem, p. 328. 
8 Др. Константин Корняну, в: https://www.aesgs.ro/in-zori-ei-nu-dormeau-atacul-preventiv-
sovietic-si-replica-germana-din-22-iunie-1941-1
9 Alesandru Duțu, Armataromână de la Prut la Volga și înapoi la Prut, 1941-1944 (Александру 
Дуцу, Румынская армия от Прута до Волги и обратно до Прута, 1941-1944), EdituraLexon-
Prim, Chișinău, 2015. 
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послова известио како су се одвијали догађаји, како је и сам 
сазнао од свог пријатеља, немачког амбасадора у Москви, 
грофа фон Шуленбурга: „У току ноћи је фон Шуленбург 
добио упутства из Берлина. У недељу (22. јуна) у 04.30, 
тражио је нову аудијенцију [код совјетског министра спољних 
послова]. Примљен је у 06.00 ујутро [то јест, четири сата 
након почетка немачког напада]. „Имам инструкције да вас 
обавестим“, рекао је амбасадор господину Молотову, „да је 
немачка влада, због неподношљивог притиска руских трупа 
на границе земаља које је окупирала Немачка, била принуђена 
да својим трупама изда наређење да отпочне војне операције“. 
Разумели смо, – одговорио је господин Молотов, – већ су 
бомбардовали градове Кијев и Минск. Да ли ово значи рат? 
Гроф Шуленбург, који није добио упутства да званично објави 
рат, ограничио се на понављање декларације на коју је био 
овлашћен. [...]. Народни комесар је нагласио да након политике 
пријатељства која је вођена у односу на Немачку није очекивао  
такав исход“.10

АНТИРУСКО ДЕЛОВАЊЕ И РУСОФОБСКА 
РЕТОРИКА ДАНАС

У јесен-зиму 1940-41. године Хитлер је покушао да 
блокира приступ СССР-у Медитерану тако што је војном акцијом 
окупирао одређени број земаља у региону и стационирао на 
десетине хиљада војника у свакој земљи. Он је мирно, преко 
„немачких војних мисија”, окупирао Румунију, Бугарску и 
Словачку, све у договору са тамошњим постојећим владама, 
након чега је војном акцијом окупирао земље које су му се 
супротставиле – Југославију и Грчку. Ова концентрација 
трупа у близини граница СССР-а заправо је била војна 
припрема нацистичке Немачке за напад на СССР. Затим, током 
Хладног рата, САД и Запад су 1949. године створили НАТО са  
наведеним циљем „зауздавања“, (containment) ширења комунизма  
на Запад.

10 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/molotov-romania-nu-avea-dreptul-sa-rupa-
pacea-cu-urss
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Као противтежа НАТО-у, источноевропске социјалистичке 
земље су шест година касније, 1955. године, створиле 
Варшавски пакт. Међутим, након слома комунизма 1989-90-
те година и после распада Варшавског пакта 1991, НАТО, 
који више није имао оправдања за своје постојање, не само 
да се није распао, већ је, напротив, наставио своју војну 
експанзију до Исток, наводећи да је Руска федерација  
„агресивна“. Ипак, да бисмо видели ко је заиста агресиван, 
прво ћемо морати да одговоримо на једноставно и 
здраворазумско питање: ко је и у ком правцу покренуо 
војске? Да ли се Руска федерација померила своју војску на 
границе САД, или су САД преместиле своју војску на границе 
Руске федерације? Када је совјетска страна питала о сврси 
„немачке војне мисије“ у Румунији, Хитлер је мирно лагао 
да је она имала за циљ само обуку румунске војске. Када су 
САД успоставиле своју војну базу у Румунији у Девеселу 
2010. године, водећи страни и румунски политички лидери 
су такође, са истом ведрином, изјавили да ће „штит“ бити 
искључиво одбрамбени и да има за циљ да заштити Европу 
од иранских пројектила. Не држи ни аргумент да се Руска 
федерација понашала „агресивно” јер је „анектирала” Крим, 
пошто је америчка база у Девеселу створена пет година пре  
отцепљења Крима.

Пред напад на СССР, 80 немачких извиђачких авиона 
је ушло у совјетски ваздушни простор. „Од 27. марта до 
18. априла 1941. извршено је најмање 80 летова немачких 
извиђачких авиона изнад територије Совјетског Савеза [...], а 
до краја маја 1941. – још 180 таквих летова, што је омогућило 
Луфтвафеу да заврши извиђање сваког аеродрома или војне базе 
у западном Совјетском Савезу.“11 Слично, последњих година, 
било је на стотине пресретања америчких војних извиђачких 
авиона ЕП-3Е Ариес и Р-8А Посејдон у непосредној близини 
граница Руске федерације. Пресретање од стране руских 
војних авиона спречило је америчку летелицу да наруши 
руски ваздушни простор, али захваљујући опреми коју имају, 

11 https://www.aesgs.ro/in-zori-ei-nu-dormeau-atacul-preventiv-sovietic-si-replica-germana-din-
22-iunie-1941-1
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ови авиони могли су да прикупљају информације са подручја 
до стотину километара далеко од тачке на којој су летели.12

Разлог за рат који је у ноћи 21. на 22. јуна 1941. покренула 
нацистичка Немачка, а за чије је покретање аргументе 
формулисао у Берлину министар иностраних послова 
Рибентроп, а у Москви немачки амбасадор Шуленбург, био 
је тај да је „концентрација руских трупа на западу граница 
Русије представља озбиљну претњу Немачкој“. НАТО је у 
јесен 2018. године у неким западним медијима „извештавао 
о агресивности Русије”, попут „Дојче велеа“ или „Франс 
преса“, а све у вези са такозваним вежбама „Восток-2018”, 
које је Русија извела од 11. до 17. септембра у источном 
Сибиру и Далеком истоку Русије.13 То што Русија изводи 
одбрамбене војне маневре унутар својих граница земље 
НАТО-а виде као доказ „агресивности“, али чињеница да САД 
и један број земаља НАТО-а померају своје трупе хиљадама 
километара и изводе офанзивне војне маневре близу Руске 
границе изгледа не потпадају под схватање „агресивности“. У 
случају да у блиској будућности избије војна конфронтација 
са конвенционалним наоружањем у Источној Европи између 
армија НАТО-а, с једне, и Руске федерације, с друге стране, 
САД ће бити спремне да се боре до последњег човека, што 
се разуме до последњег Украјинца и Румуна, после чега ће 
страни војни „саветници“ отићи кући. Не би то била нека 
новина, јер су то урадили западни војни „саветници“ и августа 
2008. године, када је Грузија подстакнута да нападне Руску 
федерацију, због чега је имала само штету.

Као главни аргумент у прилог идеји агресивности Руске 
Федерације наводи се такозвана „анексија“ Крима. У ствари, 
у зиму 2013-2014, у Украјини је организована „Наранџаста 
револуција“, заправо је то био државни удар, али је стопа учешћа 
САД, уз огромне трошкове, у политичкој дестабилизацији 
Украјине била другачија у односу на оно што је причано. Није 
се радило о „демократизацији“ ове земље, већ о нечему сасвим  

12 https://www.rumaniamilitary.ro/avioane-de-recunoastere-si-supraveghere-vi
13 https://www.dw.com/ro/agresivitatea-rusiei-o-preocupare-major%C4%83-de-securitate-pentru-
rom%C3%A2nia-spotmediaro/a-53897511
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другом. САД су намеравале да увуку Украјину у НАТО, све 
под изговором „руске претње“, а затим да заузму територију од 
великог стратешког значаја, посебно Крим, и тамо распореде 
војне базе НАТО-а. Крим је, као што је познато, био историјска 
територија Русије, а не Украјине и 1954. године, када је лидер 
СССР Никита Хрушчов пренео огромне територије совјетској 
Украјини, није очекивао да ће Украјина у будућности покушати 
да уђе у НАТО са свим овим историјским територијама Русије. 
Хрушчовљева филозофија је била да ове територије Русије 
остају руске, било да су формално административно унутар 
граница Украјинске Совјетске Социјалистичке Републике или 
Руске Совјетске Федеративне Социјалистичке Републике. 
Хрушчовљева идеја је била да ове територије остану власништво 
СССР-а, те није могао да предвиди да ће Украјина једног дана 
ући у савез са противницима Русије и да ће заједно покушати 
да уреде америчке војне базе на Криму. Пред овом опасношћу, 
која би могла да доведе до избијања светског рата, становништво 
Крима, где се 77% руског говорног становништва14, у потпуности 
покренуло на референдум, који је одржан 16. марта 2014. 
године, те са убедљивом већином (од 95%, према бројним 
западним изворима) гласало за повратак у Руску федерацију.15

Још један повод за окривљавање Руске федерације су 
наводни покушаји атентата које су руски политички кругови и 
специјалне службе планирале против бившег руског шпијуна 
који је издао своју земљу (случај Скрипал), или против руског 
држављанина који је дуго времена радио на дестабилизацији 
Русије изнутра (Наваљни). Тврдње су биле сумњиве од самог 
почетка. Како се то догодило, ако је реч о професионалним 
убицама којима су Руси манипулисали, а о посебно јаком 
отрову, фактичко убиство ниједног од оних који су били на мети 
ових акција није успело? Или је можда реч о провокацијама 
које су организовале специјалне службе супротне стране, о 
прављењу изговора за оптуживање Руске федерације? Не само 
да су чињенице упитне, већ и пратећа смушена и лицемерна  

14 http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/Crimea
15 https://www.foxnews.com/world/crimea-referendum-wide-condemnation-after-region-votes-
to-split-from-ukraine
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реторика. Када су Сједињене Државе покушале да убију Џулијана 
Асанжа или Едварда Сноудена, због залагања за људска права 
на приватност и поверљивост преписке, није било говора о томе 
да Запад осуди Америку. Или када је Саудијска Арабија убила 
новинара у свом конзулату у Турској, онда није било говора о 
томе да САД и Запад осуде ову земљу, јер Саудијска Арабија 
сваке године купује десетине милијарди долара вредно оружја 
од Сједињених Држава.

У случају Наваљног, постоји неколико додатних сумњивих 
момената. Рецимо, зашто је Наваљни хоспитализован у Немачкој 
у војној болници, а не у цивилној болници неког престижног 
универзитета, са висококвалификованим медицинским особљем, 
којих је у Немачкој сасвим довољно? Зашто руским лекарима 
нису доступни резултати лекарских прегледа и анализа из 
Немачке? Тако се Русија „позива“ да се изјасни о питању за 
које не располаже документованим информацијама. Узимајући 
у обзир ове и многе друге околности, чини се да је друга 
хипотеза много вероватнија. Наваљни је, као и Јушченко и 
Сакашвили, неколико година живео у Сједињеним Државама, 
под маском студента на Универзитету Јејл, и врло је вероватно 
заврбован и послат назад у мисију у Русију. По повратку у 
Русију, Наваљни је са западним фондовима иза себе постао 
„непријатељ“ Путина, иако је на изборима добио мање од 1% 
гласова. САД и Запад су у то уложили милионе долара, али нису 
успели да дестабилизују Русију. Путин и руске службе нису 
могле бити ни најмање заинтересоване да Наваљни постане 
жртва међународне пажње. Дакле, много је вероватније да 
је покушај несмртоносног тровања дошао од оних који су га 
измислили и на то потрошили новац. Америчке службе су 
схватиле да мртви Наваљни вреди више од живог Наваљног и 
да ће он, пошто је постао жртва покушаја атентата, који се лечи 
у болници на Западу, имати много већи утицај од Наваљног, 
који може слободно да се креће по Русији, и нико на њега неће 
обраћати пажњу.

На крају, Руска федерација, као правни наследник бившег 
СССР-а, стално је била оптуживана и оптужују је и даље за 
то што је споразум Рибентроп-Молотов закључен 23. августа 
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1939. године. На 14. конгресу Комунистичке партије Румуније у 
новембру 1989. лидер румунских комуниста Николае Чаушеску 
захтевао је да се споразум поништи.16 Убрзо након тога, у 
децембру 1989. године, Веће народних посланика СССР-а 
одобрило је Резолуцију „О политичкој и правној процени 
Совјетско-немачког пакта о ненападању из 1939. године“, 
којом је осуђен тајни додатак Споразуму.17 Затим су на 80-ту 
годишњицу потписивања Споразума, 23. августа 2019. године, 
бројне источноевропске државе, чланице НАТО-а (поименце 
Пољска, Румунија, Естонија, Летонија и Литванија) потписале 
Заједничку декларацију, у којој су позвале све европске земље 
да делују као јединствени фронт против тоталитаризма (под 
„тоталитаризмом“ се подразумева актуелни политички систем 
у Руској федерацији) и безрезервно су осудили тајни додатак 
пакту Молотов-Рибентроп.18 Међутим, повратак на status quo 
ante у односу на Споразум значио би ревизију граница и, као 
и код сваке промене граница, неке стране би победиле, а друге 
изгубиле. И тешко је замислити да би се губитничке стране 
с тим помириле без започињања новог рата. Конкретно, ако 
би споразум Рибентроп-Молотов био поништен, Пољска и 
Румунија би добиле територијалне предности. Не би се радило 
само о једноставном враћању Бесарабије и Северне Буковине 
Румунији. Украјина би морала да врати Пољској више од 
четвртине своје садашње територије. Белорусија би тој истој 
Пољској требало да врати око 15% своје садашње територије. 
Наравно, такве промене и повратак на status quo ante далеко 
су од трезвеног односа према стварности. Која је онда сврха 
сталног негативног позивања на Уговор? Наравно, ради се о 
одржавању сталне атмосфере русофобије.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

16 https://www.mediafax.ro/revolutie-30/revolutions-la-congresul-al-xiv-lea-al-pcr-ceausescu-
a-cerut-anularea-pactului-ribbentrop-molotov-partea-a-iii-a-18602951
17 https://www.znak.com/2020-05-27/v_gosdumu_vnesen_zakon_ob_otmene_dokumenta_
osudivshego_ pakt_molotova_ribbentropa_v_sssr
18 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/80-de-ani-de-la-pactul-ribbentrop-molotov-declaratie-
romania-polonia-tarile-baltice-cer-front-comun-impotriva-totalitarismului-1177189



568

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

Николае Юга

Румыния

ОТ НАЦИСТСКОЙ РИТОРИКИ, 
НАПРАВЛЕННОЙ ПРОТИВ СССР, 

К РУСОФОБСКОЙ РИТОРИКЕ 
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.

Резюме

Как известно, в ночь с 21 на 22 июня 1941 года 
нацистская Германия и ее союзники напали на 
СССР без официального объявления войны, 
с огромной армией, насчитывающей более 
3 миллионов солдат, с фронтом, чья длина 
превышала 2900 км от Балтийского до Черного 
моря, располагая 7.000 артиллерийскими 
орудиями, 3.600 танками и 2.700 самолетами; 
это была крупнейшая кампания вторжения во 
всей истории человечества19. Причиной войны, 
сформулированной согласно риторике нацистской 
идеологии, была потребность в ”жизненном 
пространстве” (Lebensraum); эта концепция 
означала и оправдывала захватническую и 
грабительскую войну, попытку Германии того 
времени оккупировать в ходе военных действий 
плодородные русские земли и огромные природные 
запасы нефти и полезных ископаемых. Коренное 
славянское население подлежало истреблению 
как ”низшее” с расовой точки зрения.
Ключевые слова: русофобия, Запад, СССР, Вторая 
мировая война, фальсификация истории

19 John Graham Royde-Smith, вhttps://www.britannica.com/event/Operation-Barbarossa
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ПОСТМАЈДАНСКА 
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ИСТОРИЈСКИХ ХЕРОЈА ДО 
ПРОМЕНЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ 

МЕТРИЦЕ

Сажетак

У освит настајања независне Украјине (почетком 
1990-их) у земљи је почела реализација 
националистичког обрасца политике у области 
историјског памћења. Заузимање водећих 
позиција у овој области од стране емигранта 
из Галиције – грађана Сједињених Држава и 
Канаде, повезаних са обе фракције Организације 
украјинских националиста - бандеровцима 
(лидер - С. Бандера) и мељниковцима (лидер А. 
Мелник) – и незанимање према историји, уопште, 
према друштвеној сфери источноукрајинских 
регионалних елита, на крају је одредила 
победу националистичке (нацистичке) верзије 
украјинске историје. Ова верзија је настала 
напорима Галичана и усвојена је на руском истоку 
и југу данашње Украјине од стране широких 

* Доктор филозофије, Ростовски државни медицински универзитет, Катедра за историју, 
ванредни професор.
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слојева интелигенције. Аутор чланка предвиђа: 
галицинизација и нацификација Украјине је 
важна, али је то ипак међуциљ. Стратешки циљ 
је промена цивилизацијске матрице. Украјина је 
већ започела прелазак са источнохришћанског 
(православног) обрасца на западнохришћански 
(римокатолички) модел.
Кључне речи: Организација украјинских 
националиста – Украјинска устаничка армија, 
„култ хероја ОУН-УПА“, величање украјинског 
нацизма, уџбеници историје, политика у области 
историјског памћења, црквена политика

Модерна, посебно новија историја Украјине је типичан 
пример употребе историје као инструмента геополитике – и 
спољашње и унутрашње. Украјина је типична млада држава са 
минималним искуством у изградњи државе и зато као ниједна 
друга има потребу за митологијом државе и нације.

Две горе наведене околности имају још један важан 
додатак који из њих произилази: одсуство традиције позивања на 
историју у политичке сврхе. Постмајданска Украјина очигледно 
узима пример из Пољске, веома активног и искусног играча на 
пољу политизације историје. Тако је, према пољском моделу, у 
Украјини створен Украјински институт националног памћења 
(УИНП). Ипак, успеси УИНП-а су скромни.

Због ограниченог обима чланка, укратко ћемо размотрити 
само два историјска и политичка проблема: порекло 
садашње украјинске државности и оцену историје почетка и 
супротстављених страна током Другог светског рата.

Запис о украјинској државности према званичној 
идеологији води се од новембра 1917. године. Полазна 
тачка је самопроглашена Украјинска Народна Република 
(УНР), која је постала резултат политичке иницијативе групе  
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интелектуалаца и полуинтелектуалаца-украјинофила. Иначе, 
УНР није укључивала низ земаља данашње Украјине: Источну 
Галицију (била је део Западноукрајинске Народне Републике, 
заузврат, више од шест месеци била је део аутономије УНР), 
Подкарпатску (Угро) Рус, Северну Буковину, Крим, и неке друге 
територије на југу и истоку данашње Украјине. Украјинска 
Народна Република је де факто престала да постоји у лето 
1920. године. Међутим, чак и током тог ултракратког периода 
постојања УНР, њен суверенитет над проглашеном територијом 
био је углавном формалан. Треба додати и веома сумњив 
легитимитет УНР у очима светских сила. И искрен чин издаје 
ЗУНР (Западноукрајинска Народна Република): потписивање 
пољско-украјинског споразума о заједничкој борби са Совјетском 
Русијом, 21. априла 1920. године од стране шефа УНР С. 
Петљуре. Западноукрајинске земље, које је у то време заузела 
Друга Пољско-литванска заједница (Реч Посполита), сада 
су де јуре пребачене на пољску страну. Аутор овог чланка је 
предложио да се пољско-украјински споразум назове Акт о 
раздвајању по аналогији са Злучким актом (Акт веза) који се 
широко слави у модерној Украјини (споразум о уједињењу 
УНР и ЗУНР у јединствену државу на федералној основи 22.  
јануара 1919.).

Дакле, као што видимо, историја украјинске државности, 
на коју се модерна Украјина позива: 1) нема дугу историјску 
традицију (нешто више од 100 година), 2) изузетно је испрекидана 
и кратког века, 3) садржи веома сумњиве моралне, па чак и 
са аспекта украјинске званичне идеологије, моменте (оно 
што аутор сматра разумним назвати Актом раздвајања итд.) и 
4) она је живописан пример пропале државе, штавише 5) са 
сумњивим међународним легитимитетом.

Па ипак, као што је већ поменуто, садашњи идеолошки 
и државни лидери покушавају да изграде континуитет 
модерне украјинске државности, управо на Украјинској 
Народној Републици.

Директор Украјинског института националног памћења 
Владимир Вјатрович је 7. јануара 2018. рекао да Украјина треба  
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да призна период свог боравка у саставу СССР-а као окупацију 
и да одреди Украјину као правног наследника УНР. 1

Врховна рада је 22. јануара 2018. године, на Дан 
уједињења Украјине (други, претенциознији назив за Злучки 
акт), регистровала предлог закона „О сукцесији Украјине у 
вези са Украјинском Народном Републиком“. Документ је 
предао лидер нацистичке партије Свеукрајинско удружење 
„Свобода“ Олег Тјагнибок. Аутори документа била је група 
пронацистичких посланика, укључујући „украјинског фирера“, 
творца нацистичког батаљона/пука „Азов“ Андреја Белецког. 
Нацрт закона предлаже да се Совјетска Русија, а касније и 
СССР, признају као окупатори, а Украјина од 18. марта 1921. 
до 23. августа 1991. године као окупирана држава. 2.

Још раније, 24. августа 2016. године, председник Раде 
(парламента Украјине – прим. прев.), Андриј Паруби је покренуо 
иницијативу да се призна и озакони континуитет и наставак 
садашње украјинске државе од Украјинске Народне Републике 
(УНР), а период између УНР и независне Украјине да се сматра 
„совјетском окупацијом”.

Аутор овог чланка је морао да прокоментарише – по 
свежим траговима – законодавну иницијативу А. Парубија од 
стране руских медија. Скренута је пажња да би реализација 
идеје Парубија довела у питање суверенитет Украјине над 
низом територија које де факто нису биле део УНР или нису 
признате као такве од стране других држава.

При реализацији овога, Украјина би се одрекла – потпуно 
добровољно и самоиницијативно – низа територија које нису 
биле део УНР или су јој добровољно уступљене. Истовремено, 
немогуће је не одати признање истрајности са којом раде 
данашњи творци украјинског мита.

Други историјски заплет је можда још погубнији по својим 
последицама по изградњу садашње украјинске државности.  

1 Цит. по: https://vesti.ua/politika/274469-unr-eto-ldnr-1918-ho-rada-predlozhila-priznat-sssr-
okkupantom-v-sotsseti-spory Дата обращения: 12 января 2022 года.
2 Цит. по: https://gordonua.com/news/politics/v-radu-vnesli-zakonoproekt-o-pravopreemstve-
ukrainy-otnositelno-unr-228233.html Дата обращения: 12 января 2022 года.
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Реч је о званичним оценама историје с почетка и супротстављених 
страна Другог светског рата. Групама студената Ростовског 
државног медицинског универзитета дао сам задатке да 
анализирају релевантна поглавља уџбеника историје Украјине 
после државног удара 21-22. фебруара 2014. године.

Хајде да обратимо пажњу на овај аспект проблема.
Већ у освит постојања независне Украјине (почетком 

1990-их) у земљи је почела примена националистичког обрасца 
политике у области историјског памћења. Заузимање руководећих 
позиција у овој области од стране емигранта из Галиције - 
грађана Сједињених Држава и Канаде повезаних са обе фракције 
Организације украјинских националиста – револуционарна или 
бандероваца (вођа - С. Бандера) и мељниковаца (А. Мељник) 
- (самим тим, ОУН-р (или ОУН-б) и ОУН-м).

Многи лидери и идеолози украјинских националиста 
преживели су Други светски рат и нашли уточиште на Западу. 
Конкретно, сам С. Бандера је слободно живео у Западној 
Немачкој, где га је убио агент совјетских специјалних служби. 
Сједињене Државе и Канада постале су главно уточиште за 
бандеровце и мељниковце.

И управо ову идеологију и ове личности почели су да 
предлажу као званичне хероје, творци нове Украјине, која је 
1992. године стекла суверенитет. 

После распада СССР-а, десант емиграната из Сједињених 
Држава и Канаде, преживелих присталица ОУН-м и ОУН-б, 
сручио се на Украјину. То је делимично подстакао и први 
председник Украјине Леонид Кравчук, родом са Волиније 
и (према његовим недавним признањима) присталица 
„ослободилачког покрета украјинског народа“. Али, вероватно, 
главно је: бивша совјетска партијска елита, поставши 
владајући естаблишмент у независној Украјини, била је 
заинтересована да пронађе „своју“ независну идеологију. 
Стога су власти Украјине од самог почетка почеле да 
користе русофобију као камен темељац идеологије независне 
Украјине. И ту су добро дошли полулуди емигранти – 
бандеровци и мељниковци.
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Од почетка 1990-их јача „култ хероја ОУН-УПА“ – 
нацистичких сарадника из разних фракција Организације 
украјинских националиста (ОУН). Томе је олакшала чињеница 
да су се најјачи кланови Украјине - Дњепропетровск и Доњецк - 
углавном бавили поделом привреде земље. И они, који су одрасли 
у совјетској традицији најдосадније пропаганде „напредних“ 
идеја марксизма-лењинизма, нису марили за споредну, како им се 
чинило, сферу идеологије. Међутим, суштински примитивна 
идеологија украјинских националиста је на крају надиграла 
марксизам-лењинизам. Присталице ОУН су почеле да освајају 
не само Западну Украјину, где су имали огромну подршку чак 
и током деценија совјетске власти, већ и Централну и Источну 
Украјину.

Резултат тога је: вође источноукрајинских кланова, који 
су поседовали колосалне финансијске и демографске ресурсе, 
неталентовано су изгубили борбу за умове. Први је пораз била 
„наранџаста револуција“, а затим „револуција достојанства“ 
у фебруару 2014. године.

После државног удара 21. фебруара 2014. у Украјини је 
коначно преовладало тумачење историје кроз централни култ 
нацистичких колаборациониста Бандере, Шухевича и других. 
То се у потпуности одразило и на уџбенике историје који су 
настали после 2014. године.

Ево како тумачи ослобођење Западне Украјине (према 
Споразуму у Риги из 1921. године, који је утврдио резултате 
совјетско-пољског рата, између Совјетске Русије и Пољске, која 
је била у саставу Друге Речи Посполите) после Ослободилачког 
похода Црвене армије од 17. септембра 1939. један од ових 
уџбеника. Да објаснимо: у уџбенику се цитира Споразум 
о ненападању између Немачке и Совјетског Савеза од 23. 
августа 1939. (познатији као „Пакт Молотов-Рибентроп“), 
који је садржао тајне протоколе: повратак у састав СССР-а 
украјинских и белоруских етничких земаља, које су одузете 
противзаконито (и са становишта међународног права) од стране 
Друге Пољско-литванске заједнице (Речи Посполите – прим. 
прев.). „Саставни део споразума (од 23. августа 1939. – Е. П.)  
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били су тајни додатни протоколи. Према њиховом садржају, 
Совјетски Савез се сложио са укључивањем Пољске у орбиту 
утицаја Немачке, а заузврат је добио сагласност Немачке на 
окупацију Западне Украјине, Западне Белорусије, Литваније, 
Естоније, Финске, Молдавије и Северне Буковине.“3 Скрећемо 
пажњу: укључивање Западне Украјине (Волине и Галиције – 
1939. а Северне Буковине – 1940. године) аутори уџбеника тумаче 
као саучесништво стаљинистичког СССР-а у подели Европе 
заједно са Хитлером. Оставимо по страни ову, најблаже речено, 
контроверзну чињеницу. Али ако прихватимо ово тумачење 
совјетско-немачког пакта о ненападању као истинито, онда 
се намеће закључак: модерна демократска Украјина мора 
да напусти ово наслеђе тоталитарног СССР-а. Званично 
осуђујући и проклињући (са свим жаром јужњака) овај пакт, 
Украјина, ипак, не жури да врати Пољској земље Галиције и 
Волина које јој је одузео „диктатор Стаљин“, укључујући и за 
пољско историјско памћење свети Лавов-Лемберг. 

Херојизацију ОУН-УПА и стварање „Култа хероја УПА“ 
наставља актуелни председник Украјине Владимир Зеленски. 
Чињеница је помало парадоксална с обзиром на то да је Зеленски 
етнички Јеврејин, поред тога, унук официра Црвене армије, 
учесника Великог отаџбинског рата.

Иступајући 27. јануара 2020. године, заједно са пољским 
председником Анџејем Дудом, рекао је: „Пољска и пољски народ 
су први осетили договор тоталитарних режима. То је довело 
до избијања Другог светског рата и омогућило нацистима да 
покрену смртоносни замајац Холокауста“.4

Овај говор председника В. Зеленског, по својим 
последицама и разноврсности теза садржаних у њему (погледајте 
у наставку колико је адекватан), може се назвати програмом. 
Па ипак, садржи много контрадикторности и отворених лажи.  

3 Струкевич О.К. История Украины. 10 класс. Учебник. Рекомендовано министерством 
просвещения и науки Украины. Киев, 2018. С. 177.
4 «Зе» предал деда. Президент Украины обвинил СССР, наравне с фашистской Германией, 
в развязывании Второй мировой // Российская газета – Столичный выпуск. №17 (8071). 28 
января 2020. Электронный адрес публикации: https://rg.ru/2020/01/28/zachem-zelenskij-obvinil-
sssr-v-razviazyvanii-vtoroj-mirovoj-vojny.html Дата обращения: 12 января 2022.
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Дакле, прослављена ОУН и, настале на идеолошкој и 
организационој основи, ОУН-р ОУН-УПА виделе су свог 
главног противника... у Другој Речи Посполити! Заправо, 
нацистичка окупација Пољске спасила је С. Бандера од затвора: 
пољски суд га је осудио на две доживотне казне. Реч Посполита 
такође није била невино јагње: као што је већ поменуто, 
окупирала је западноукрајинске и западнобелоруске земље 
(такозвана Керзонова линија) и тиме прекршила препоруке 
водећег наднационалног тела међуратног светског поретка – 
Лиге народа. Стаљин и стаљинистички СССР, без обзира на 
оцену оваквог карактера и ове државе, заправо су успоставили 
правду, враћајући садашњој Украјини и Белорусији територије 
изгубљене током година освајачког рата.

Што се тиче украјинских националиста из обе фракције 
ОУН, које у цитираном уџбенику (као и у другим уџбеницима 
историје Украјине после Мајдана) покушавају да представе 
као трећу страну у сукобу. Лидери обе фракције Организације 
украјинских националиста – мељниковаца (ОУН-м) и бандераца 
(ОУН-б или ОУН-р (револуционарна)) приказани су као вође 
национално-ослободилачког покрета. Истовремено, чињеница 
да су обојица вођа - Андреј Мељник и Степан Бандера – 
били агенти немачких специјалних служби, тј. Гестапоа 
(део структуре РСХА, структурне јединице СС) и Абвера 
(војна обавештајна, саботажна и контраобавештајна служба). 
Степан Бандера је служио доживотну казну затвора (прво 
је био осуђен на смрт, али је суд под притиском нацистичке 
Немачке заменио првобитну пресуду казном затвора) због 
убиства пољског министра унутрашњих послова Бронислава 
Перацког (1933) – то је чињеница која је такође занемарена, јер 
је ауторима уџбеника била непријатна. Степан Бандера је био 
обичан терориста, а не вођа „националноослободилачког 
покрета“.

Од свих могућих тумачења избијања Другог светског 
рата, председник Зеленски – а приори покретач моде у 
области исполитизоване историје у Украјини – изабрао 
је најгору од свих могућих опција. Истовремено је увредио 
памћење на десетине милиона Украјинаца који су се борили или 
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патили под нацизмом (укључујући Јевреје које су убили терористи 
из обе фракције ОУН); изложио је ревизији међународноправне 
оцене нацизма дате на Нирнбершким суђењима; у потпуности је 
признао званичну пољску интерпретацију Другог светског рата. 
Истовремено је успео да увреди историјско памћење Пољака 
тако што је у свој говор убацио тезу о „трећој сили“ током 
Другог светског рата у Украјини – ОУН. Џелате из ОУН-УПА 
Зеленски представља као племените борце за „национално 
ослобођење од тоталитарног СССР-а“. Није случајно што је 
говор Зеленског изазвао запрепашћење у Украјини. И не само 
због његове задивљујуће неписмености на пољу историје. 
Говор Зеленског је у супротности, пре свега, са интересима 
саме Украјине. И отвара капије историјских захтева суседних 
држава, којима је „диктатор Стаљин“ одузео земље и поклонио 
их Совјетској Украјини. Осим тога, са становишта идеологије 
украјинских нациста, пропољско тумачење историје Другог 
светског рата вређа сећање на „хероје ОУН“ који су се борили 
против пољског окупационог режима.

У закључку, дозволите ми да изразимо полулогичан 
закључак – пола интуитивно нагађање: куда и зашто иде 
Украјина тумачећи на овај начин најзначајније историјске 
сижее? Одсуство „исправног“ (са становишта украјинских 
власти) тумачења историје Украјине као истински руске 
државе (док је Русија погрешна држава), стално позивање 
на Запад, глорификација грко-католичке (унијатске) ОУН, те 
широко распрострањене симпатије према Западу, омогућавају 
нам претпоставку: Украјина иде у правцу промене кода 
цивилизацијског развоја, тј. од православне (руске, 
источнохришћанске цивилизације) ка западној цивилизацији. 
Међутим, ова теза је исувише озбиљна и треба јој додати 
нове аргументе. Истовремено, Украјина, користећи своју 
хиперактивност и оданост општеевропским трендовима 
русофобије, ефективно уноси у јавну свест orbis et urbi сопствене 
идеје о историји. И далеко од тога да су оне увек у стању да 
изазову само презриви осмех...

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић
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Эдуард Попов

ПОСТМАЙДАННАЯ УКРАИНА: ОТ КУЛЬТА 
НОВЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ К 

СМЕНЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ МАТРИЦЫ

Аннотация

На заре существования независимой Украины 
(начало 1990-х годов) в стране началась реализация 
националистической модели политики в области 
исторической памяти. Захват руководящих 
позиций в этой сфере эмигрантами из Галиции 
– гражданами США и Канады, связанными с 
обеими фракциями Организации украинских 
националистов – бандеровцами (лидер – С. 
Бандера) и мельниковцами (А. Мельник) – и 
невнимание к истории и в целом к гуманитарной 
сфере восточноукраинских региональных элит 
определил в итоге победу националистической 
(нацистской) версии украинской истории. Эта 
версия создавалась усилиями галичан и оказалась 
принята на русском востоке и юге нынешней 
Украины широкими слоями интеллигенции. Автор 
статьи прогнозирует: галициназация и нацификация 
Украины – важная, но всё же промежуточная цель. 
Стратегическая цель – смена цивилизационной 
матрицы. Украина уже начала переход с 
восточнохристианской модели (православной) 
на западнохристианскую (католическую) модель.
Ключевые слова: Организация украинских 
националистов – Украинская повстанческая 
армия, «культ героев ОУН-УПА», героизация 
украинского нацизма, учебники истории, политика 
в области исторической памяти, церковная 
политика.
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POST-MAIDAN UKRAINE: FROM THE 
CULT OF NEW HISTORICAL HEROES TO 
THE CHANGE OF THE CIVILIZATIONAL 

MATRIX

Annotation

At the dawn of the existence of independent Ukraine 
(the beginning of the 1990s), the country began 
implementing a nationalist model of policy in the 
field of historical memory. The seizure of leadership 
positions in this area by emigrants from Galicia - 
citizens of the United States and Canada, associated 
with both factions of the Organization of Ukrainian 
Nationalists - Bandera (leader - S. Bandera) and 
Melnikovites (A. Melnik) - and inattention to history 
and, in general, to the humanitarian sphere of Eastern 
Ukrainian regional elites determined the victory of the 
nationalist (Nazi) version of Ukrainian history. This 
version was created by the efforts of the Galicians and 
was accepted in the Russian east and south of present-
day Ukraine by broad layers of the intelligentsia. 
The author of the article predicts: Galicinization and 
Nazification of Ukraine is an important, but still an 
intermediate goal. The strategic goal is to change the 
civilization matrix. Ukraine has already begun the 
transition from the Eastern Christian model (Orthodox) 
to the Western Christian (Catholic) model.
Keywords: Organization of Ukrainian nationalists 
– Ukrainian Insurgent army, “cult of heroes of the 
OUN-UPA”, glorification of Ukrainian Nazism, 
history textbooks, policy in the field of historical 
memory, church policy.
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СУВЕРЕНИТЕТ  

У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ?

Сажетак

Међународно окружење, мењајући свој карактер, 
мења и правила игре међу државама.У мањој 
мери улогу играју војна моћ, јефтина радна снага 
и централизована влада способна да мобилише 
напоре народа за постизање одређеног циља. Све 
већу улогу имају ефикасност организационих 
структура способних да истовремено реализују 
више циљева, висококвалификована радна 
снага неопходна за њихово функционисање и 
управљање, висок ниво аналитичког потенцијала 
у свим сферама функционисања система јавних 
институција, што је неопходно за оптимално 
коришћење могућности које се отварају држави.
Услови за спровођење принципа националног 
суверенитета се потпуно мењају.
Кључне речи: држава, државни суверенитет

* Доктор историјских наука, професор, Белостокски универзитет, amir@uwb.edu.pl
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Принцип националне независности претпоставља да је 
народ суверен власти и да власт потиче из њега.Творцем овог 
концепта сматра се изузетни мислилац просветитељства Жан-Жак 
Русо. Његови ставови су били изложени у „Друштвеном уговору“. 
Русо је тврдио да је власт манифестација самоорганизације 
народа и да је привилегија коју народ дарује одређеним 
појединцима.

Шта је државни суверенитет у Европској унији, који је 
критеријум за његово одређивање? По принципу суверенитета, 
независне државе самостално доносе државне одлуке и имају 
пуна овлашћења. Европска заједница као наднационална 
организација преузима део суверених надлежности националних 
држава. Границе ових надлежности установљене су у процесу 
стварања европских структура (Римски трактати, Мастрихтски 
трактат).У току дискусије између присталица концепције 
федералне и конфедералне Европе Отаџбине, појавило се 
компромисно решење о државној независности у оквиру 
Европске уније.

У процесу интеграције развијен је принцип по коме 
земље чланице ЕУ не губе аутоматски суверенитет, већ се, 
ако је потребно, добровољно одричу дела својих суверених 
надлежности у корист Заједнице. Ова одлука ставља државе 
ЕУ пред потребу за трајним уговорима и споразумима, јер само 
оне одлучују о даљој интеграцији. Формулисан је принцип 
супсидијарности, који претпоставља да се Европска унија може 
позабавити проблемом државе или региона ако овај проблем 
може ефикасније да реши Заједница него сама држава чланица 
ЕУ.Све остале послове треба да решавају органи који су ближи 
грађанима, па остају у надлежности државне управе или органа 
самоуправе сваке поједине државе чланице ЕУ. Принцип 
супсидијарности има за циљ да спречи централизацију власти 
у ЕУ и стварање монолитне суперсиле.

Концепт државног суверенитета у ЕУ се често назива 
заједнички оствареним суверенитетом – чиме се наглашава 
чињеница да је Европска унија добровољна заједница 
европских држава које су одлучиле да се развијају заједно  
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брже него одвојено, теже блиској сарадњи у име безбедности и 
просперитета, али се нико од њих не одриче ни независности 
ни националног самоидентитета [1: 70-75].

Важна тема у јавној расправи о интеграцији држава у 
европске структуре било је питање националног суверенитета. 
Прво, суверенитет је главни атрибут државе. Друго, током 
протеклих три стотине година, многе земље су се бориле 
за очување своје независности. Суверенитет настаје када је 
влада независна, не покорава се ниједној другој структури у 
међународним односима. Држава постоји као равноправан субјект 
са осталим субјектима међународног права. Државни суверенитет 
је директно повезан са међународном међузависношћу. Ова 
међузависност је ефекат и манифестација развоја међународних 
односа. Постоје нове међузависности повезане, између осталог, 
са развојем међународне регионалне интеграције. Све више 
се растаче суверенитет државе, региона, народа. Појављују 
се разне претње: војне, еколошке, терористичке, обустављене 
испоруке сировина, неуједначен економски развој. Из тих 
разлога, суверенитет државе никада није имао и не може имати 
апсолутни карактер.

С друге стране, суверенитет је јединствена, непроменљива 
и неотуђива вредност и власништво је народа. Међународно 
право признаје право народа на самоопредељење. Ово је изворно 
право које нико није дао. Унутрашња аутономија државе зависи 
од њене способности да укључи приватне интересе у опште. 
Наведено нам омогућава да тврдимо да је држава јака када њене 
институције усклађују и трансформишу посебне интересе у 
заједничке. Таква држава је у стању да задржи аутономију у 
односу на спољне и унутрашње интересе. Када држава није 
у стању да се носи са партикуларним групним интересима, 
њен суверенитет је изнутра ограничен, а када није у стању да 
заштити своју политичку независност од притиска суседних 
сила, онда је њен суверенитет ограничен споља. Важно је, 
међутим, скренути пажњу на чињеницу да ова два ограничења 
суверенитета имају обострано дејство на себе саме: унутрашња 
слабост државе провоцира суседне земље да се мешају у њене 
унутрашње ствари, заузврат, моћ која настоји да прошири  
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њен утицај на другу државу првенствено ће тежити њеном 
унутрашњем разграничењу и слабљењу. На нивоу спољашњег 
окружења, главни проблем су правила која су обавезујућа у 
односима између држава. Механизми за надзор и заштиту 
права јављају се у аутономним наднационалним институцијама. 
Константност и ефикасност ових механизама захтева од њих 
да наметну мање-више једнака ограничења свим државама. 
Међународно право се све више укључује у унутрашње ствари 
појединих држава. Пракса показује да државе у овој политици 
нису међусобно равноправне.

Изузетак од правила била је Европска унија, у којој би 
однос великих и малих држава морао бити симетричан. Ипак, 
поставља се питање да ли присуство америчког хегемона 
у европској политици није услов за одржавање оваквих 
унутрашњих односа у ЕУ. Другим речима, да ли је прихватање 
Европе улоге америчког протектората неопходан услов за 
интеграцију? Ово мишљење, иако претерано снажно, није 
лишено основе.

Ограничење суверенитета државе као резултат 
међународних уговора не подлеже сумњи. У данашње 
време прилично је тешко говорити о потпуном, савршеном 
суверенитету држава. Ово се првенствено односи на 
спољни суверенитет. Државе су толико међусобно повезане 
и међузависне политички, економски, војно, културно да 
ниједна од њих не може тврдити да је потпуно независна од 
других. Значајна ограничења државног унутрашњег и спољног 
суверенитета повезана су са припадношћу држава међународним 
структурама политичке и економске интеграције. С обзиром на 
текуће процесе глобализације, одржавање савршене економске 
независности је у данашње време немогуће. Међународне 
корпорације играју улогу без преседана. Истовремено, свака 
компанија регистрована у складу са пољским законом, без 
обзира на земљу порекла капитала и место преноса прихода, 
сматра се пољском компанијом.Такође се указује на немогућност 
решавања многих економских и политичких проблема без 
међународне сарадње. Процес европских интеграција није 
ограничен на блиску сарадњу између влада. Она претпоставља  
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блиску сарадњу између држава на различитим нивоима – 
централном и локалном, као и у различитим сферама њиховог 
функционисања: између јавних институција и директно између 
друштава преко невладиних организација и заједница, а да не 
говоримо о сарадњи између привредних организација. Степен 
сложености захтева минималну координацију коју намећу 
централноевропске институције. Активност у интегрисаној 
Европи приморава националну државу да се повинује одлукама 
наднационалних институција, као што је ЕУ, у низу важних 
питања, а пре свега у економским питањима. Ова подређеност 
се повећала увођењем заједничке валуте - евра. Јачање локалне 
самоуправе и преношење на њу значајног обима овлашћења која 
су раније била у надлежности централне власти на регионалном 
нивоу, неопходан је услов за преношење интеграционих процеса 
са нивоа власти на ниво друштва.

Европске интеграције не подразумевају елиминацију 
националне државе и њену замену неком другом структуром. 
С обзиром на интеграционе процесе, национална држава улази 
у систем зависности које формално ограничавају слободу 
њеног деловања у различитим областима. Држава постаје део, 
механизам, сложеног система организације. Сама по себи, 
ова појава није ни добра ни лоша – ограничења су неопходни 
елементи функционисања сваке институције. Страхови за 
суверенитет су оправдани када држава на наднационални 
или регионални ниво пренесе тако широк обим овлашћења да 
себе лиши могућности да задовољи важне друштвене потребе, 
осуђујући себе на маргинализацију. До сада су, међутим, државе 
ревносно браниле своја овлашћења од претераног утицаја 
Брисела, а већину европских земаља пре ће карактерисати 
превелики степен централизације одлука него недостатак 
исте. Треба напоменути да је одлука о процесу придруживања 
ЕУ избор који у садашњим условима држави пружа шансу за 
политички, економски и културни раст.

Пољска је такође морала да прилагоди своје институције 
захтевима Заједнице. Потреба за усвајањем модела државне 
структуре које су развиле друге државе може створити утисак 
да се интеграција одвија по цену државног суверенитета.  
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Међутим, наметање одлука које се тичу државног уређења 
споља не доводи увек до дугорочног ограничења суверенитета. 
Улазак Пољске у ЕУ стабилизовао је и ојачао њену позицију 
у Европи. Приватизација државе неформалним споразумима 
представља много већу претњу суверенитету наше земље него 
зависност која произилази из учешћа у структурама интегрисане 
Европе. Ефикасан метод јачања спољног суверенитета државе 
је повећање унутрашње продуктивности структура државног 
система. Интереси спољног суверенитета Републике Пољске 
формулисани су на различите начине. Општеприхваћено је: 
наставак процеса европских интеграција и учешће у њему 
јачањем позиције Пољске у НАТО-у и придруживањем ЕУ, 
сузбијање нових подела у Европи, што подразумева сарадњу 
и помоћ у стварању темеља тржишне привреде и демократске 
државе у Украјини и Белорусији, као и другим суседним 
државама, интензивирање европске сарадње на линији север-
југ.[2: 35-40] Остварујући ове циљеве, Пољска је променила 
геополитичке услове који су представљали главну претњу 
њеном суверенитету. Стратешки циљеви наше државе су 
економски и политички раст централно-источне Европе и 
преношење тежишта Европске заједнице на исток. Главни 
проблем овог избора је оцена адекватности проевропске и 
проатлантске оријентације. То повлачи одређене последице 
по државни систем – одбијање дела овлашћења у корист 
међународних обавеза и регионалних и локалних самоуправа, 
као и за спољне суседе Пољске. Пољска је окружена чисто 
политичким решењем сукоба које искључује територијалне 
добити као циљ државне политике. Уски национални интереси 
морају бити допуњени континенталним перспективама.
Тиме се оправдава учешће Пољске у ратовима у Ираку и 
Авганистану.[3: 97-104].

Наднационалне институције мењају услове за остваривање 
интереса земаља учесница, приморавајући их да при доношењу 
одлука о избору политичке линије воде рачуна о интересима 
институција као интегритета, као и о интересима појединачних 
партнера. Припадност наднационалним институцијама 
обавезује да се води рачуна о политици целе Европске уније.  
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Из горе наведеног произилази да држава, вођена добро 
промишљеним сопственим интересима, мења спољашњи 
облик свог функционисања. Овим актом се изражава сагласност 
на подређеност у замену за одређене погодности које из њих 
проистичу. Припадност наднационалним институцијама утиче 
на облике остваривања националних интереса, али не мења 
суштински природу ових интереса, а пре свега не ослобађа владу 
обавезе да следи националне интересе у стратешким стварима. 
Основа ове стратегије је стварање чврстих институционалних 
основа за државу и економију.

Услов за рационално коришћење свог суверенитета од 
стране државе је способност да развије и спроведе сопствену 
стратегију у циљу повећања њеног политичког, економског и 
културног потенцијала. Шта је потребно за постизање ових 
циљева? Прво, администрација мора имати реалистичну 
визију стратешких циљева. Друго, она мора да зна како да 
их постигне. Треће, државна управа мора имати материјалне 
и организационе ресурсе неопходне за њихово спровођење, 
као и вољу да их користи. Процеси економског развоја у 
савременом свету довели су до далекосежне аутономизације 
економске сфере у односу на политике које се воде на нивоу 
националних држава. Све више проблема који се појављују на 
државном нивоу захтевају сарадњу влада целог континента, 
па и света, за њихово решавање. Стога се изнад нивоа 
националних држава стварају наднационалне структуре које 
битно мењају услове њиховог функционисања. Међународно 
окружење, мењајући свој карактер, мења и правила игре међу 
државама. Мању улогу играју војна моћ, јефтина радна снага и 
централизована влада способна да мобилише напоре народа за 
постизање одређеног циља. Све већу улогу имају ефикасност 
организационих структура способних да истовремено реализују 
више циљева, висококвалификована радна снага неопходна за 
њихово функционисање и управљање, висок ниво аналитичког 
потенцијала у свим сферама функционисања система јавних 
институција, што је неопходно за оптимално коришћење 
могућности које се отварају држави. Услови за спровођење 
принципа националног суверенитета се потпуно мењају.  
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У данашње време, од страха због губитка суверенитета већи 
је страх од останка изван међународних интеграционих 
процеса, јер таква изолација може довести до потпуног губитка 
суверенитета или чак независности.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

Антоний Васильевич Миронович

ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ В ЕВРОПЕЙСКОМ 

СОЮЗЕ?

Резюме

Международная среда, изменяя свой характер, 
изменяет также и правила игры между странами. В 
меньшей степени играет роль военная сила, дешёвая 
рабочая сила и централизированное правительство, 
способное мобилизировать народные усилия на 
достижение конкретной цели. Всё большую роль 
играет эффективность организационных структур, 
способных одновременно реализовать несколько 
целей, высококвалифицированная рабочая 
сила, необходимая для их функционирования и 
управления, высокий уровень аналитического 
потенциала во всех сферах функционирования 
системы общественных институтов, необходимый 
для оптимального использования тех возможностей, 
которые открываются перед государством. 
Изменяются совершенно условия реализации 
принципа национального суверенитета.
Ключевые слова: государствo, государственный 
суверенитет
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Antoni Vasilevich Mironovich

WHAT IS STATE SOVEREIGNTY  
IN THE EUROPEAN UNION?

Resume

The international environment, while changing 
its character, also changes the rules of the game 
between countries. To a lesser extent, military power, 
cheap labor and a centralized government capable 
of mobilizing popular efforts to achieve a specific 
goal play a role. An increasing role is played by the 
effectiveness of organizational structures capable 
of simultaneously realizing several goals, a highly 
qualified workforce necessary for their functioning 
and management, a high level of analytical potential 
in all spheres of functioning of the system of public 
institutions, which is necessary for the optimal 
use of the opportunities that open up for the state. 
The conditions for the implementation of the 
principle of national sovereignty are completely  
changing.

Keywords: state, state sovereignty
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УДК 321.011

Едуард Попов*

Ростов на Дону, Русија

РУСИЈА И ОБНОВА ПРИНЦИПА 
НАЦИОНАНАЛНОГ 

СУВЕРЕНИТЕТА У СВЕТУ
О неким историозофским  

и политичко-правним  
резултатима конфронтације  

са Америчком империјом

Сажетак

На крају Тридесетогодишњег рата (1618-1648) 
формиран је Вестфалски систем и успостављен 
је основни принцип међународног права – 
национални суверенитет. Под њим је постављена 
чврста теоријска основа – дела највећих европских 
филозофа и правника. Међутим, овај принцип 
је погажен распадом социјалистичког блока 
предвођеног СССР-ом на прелазу из 1980-их у 
1990-те и успостављањем хегемоније Сједињених 
Америчких Држава. Најјача светска сила је de 
facto империја, упркос декларисаној демократској 
природи њене политичке природе. Одсуство 
довољно јаких конкурената омогућило је  
америчкој империји да наруши суверена права 

* Доктор филозофије, Ростовски државни медицински универзитет, Катедра за историју, 
ванредни професор.
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независних држава. Америчке претензије 
укључују и укидање „архаичних“ Уједињених 
нација и замену УН нечим попут савета држава-
сателита Америчке империје. Међутим, америчко 
царство изазвала је озбиљно ослабљена Русија. 
У почетку, на доктринарном нивоу, то је учинио 
председник В.В. Путин у свом Минхенском говору. 
Тада је Русија у пракси потврдила озбиљност 
својих намера да се бори за своја суверена права и 
за принцип националног суверенитета. Ове акције 
су биле рат између Русије и милитантне авангарде 
Запада у августовском рату 2008. на територији 
Грузије. Потом је настављена конфронтација са 
америчком империјом и колективним Западом 
у Сирији. Русија брани своја суверена права. 
Истовремено, то захтева праведнији светски 
поредак и обнову суверенитета националних 
држава. Ово инсистирање Русије добија све 
више признања у свету и принцип националног 
суверенитета има нову шансу на позадини 
слабљења америчке империје.
Кључне речи: национални суверенитет, Америчка 
империја, Нови светски поредак, Минхенски 
говор Путина, августовски рат 2008. године, спас 
суверене Сирије, „косовски преседан“

Напомена: Овај чланак је заснован на тезама извештаја, 
који је аутор изнео у септембру 2013. године на међународној 
научно-практичној конференцији у Руском институту за 
стратешке студије (Москва), посвећеној резултатима рата у 
Јужној Осетији. Пошто зборник са конференције није објављен, 
а неки међународни догађаји који су се одиграли у ових 8 и 
више година дали су, како се чини аутору, додатни материјал 
у прилог основној тези, сматрао је могућим коришћење 
текста - са веома ажурираним чињеничним подацима  
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– за зборник конференција о увек актуелном проблему 
политизације историје. Једну од врло индикативних 
илустрација ове тезе могли смо уочити сасвим недавно, 
баш пре неки дан. Када је написан овај чланак, одржане су 
консултације на високом нивоу између Сједињених Америчких 
Држава и Русије у Женеви о питању даљег проширења – или 
неширења – НАТО-а. Прва заменица америчког државног 
секретара Венди Шерман је током разговора са замеником 
руског министра спољних послова Сергејем Рјабковим у 
Женеви потврдила приврженост Вашингтона принципима 
суверенитета земаља.1 На шта је приговорио представник 
руске стране, подсећајући на „косовски преседан“ – отуђење 
вољом Сједињених Држава и њених савезника дела територије 
суверене Југославије, историјског региона Косова и Метохије и 
признавања такозване државе Косово. Ово је несумњиво нова 
реч у америчкој међународној политици: у њеној јавној реторици 
да брани принцип који активно крши. Ако се присетимо 
институције међународног права у лику Уједињених нација, коју 
активно торпедују америчка дипломатија и политичари, онда 
ће изјава из Женеве постати још живописнија демонстрација 
бриљантног недостатка правде у међународној политици. 
Као и још један пример најновијег Новоговора у стилу  
Џеј Орвела.

Историја формирања – као и проучавање – националне 
државе има више од једног века. У изворима концепта 
„суверенитета“ били су класици европске правне и политичке 
мисли, као што су Жан Боден и Николо Макијавели, иако се 
интелектуална и научна традиција проблема може продубити 
и датирати до Аристотела са његовом доктрином о типовима 
моћи. Тако, према мишљењу Бодена, једном од оснивача модерне 
доктрине о држави, израженом у његових „Шест књига о 
држави“, „Суверенитет је апсолутна и трајна власт Државе (...) 
... Држава је заснована на праву управљања сувереном влашћу 
многих породица и њихове имовине, те је потребно објаснити 
шта значи суверена власт. Већ сам рекао да је то трајна власт,  

1 https://russian.rt.com/world/news/947161-sherman-priverzhennostssha?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop Дата обращения: 11 января 2021.
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јер се може десити да се једном или више [људи] да апсолутна 
власт на неко време, након чега ће они постати тек поданици. И 
зато се они у периоду своје власти не могу називати Владарима 
– суверенима, већ само чуварима и стражарима ове власти до 
тренутка када народ или Држава, односно они који су заувек 
приграбили власт, не буду желели да униште то. Јер они који 
своју имовину пренесу на другог увек остају господари и 
власници“2 (Књига прва, поглавље VIII). Насупрот теорији 
мешовитог (сложеног) суверенитета, која је тада већ била у моди, 
Ј. Боден је тврдио да је суверена моћ државе увек трајна власт 
која се разликује од привремене власти; то је увек апсолутна 
моћ – моћ која није ограничена никаквим условима. Носилац 
врховне (државне) власти може је пренети на друго лице као 
власника; то је јединствена власт, односно недељива – не може 
истовремено припадати монарху, аристократији и народу, не 
може се делити на трећине (према броју принципа настанка 
и формирања врховне власти или суверенитета: монархија, 
аристократија, демократија).

Темељни принцип политичке филозофије Жана Бодена 
– апсолутност и неограниченост моћи суверена – сковао је у 
дефиницији суверенитета (државне моћи) Карл Шмит: „Држава, 
односно владавина права, је систем импутације последње тачке 
импутације и последње основне норме“.3 Подсетимо се ових 
речи, описујући крајње стање могућности употребе државне 
власти, када је потребно окарактерисати промене које су се 
десиле у политичко-правном облику нашег времена.

У време Бодена, када су позиције традиционалног 
хришћанског светског поретка тек почињале да буду на удару 
рационално-објективног демократског принципа, огромна већина 
држава заснивала је свој легитимитет на идеји божанског порекла 
државе (монархова) власт. До појаве феномена националне 
државе долази нешто касније. Начело легитимитета националне 
државе, углавном, је развој демократског принципа лишеног 
моралне и верске основе и заснованог на формалном принципу  

2 Цит. по: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1255930
3 Карл Шмитт. Политическая теология / Шмитт К. Политическая теология. Сборник. / 
Переводы с нем. М: КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 34.
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аритметичке већине. Права нације уздижу се у апсолут и 
постају основа државног легитимитета. 4Познати израз који 
проширује границе примене демократског принципа на огромну 
већину држава земаљске кугле 20. века може се проширити на 
принцип нације-суверена – тек знатно раније у времену. Слом 
дугог века легитимизма (заснованог на теорији о божанском 
пореклу моћи монарха) почиње 1789. и расте попут лавине 
око средине 19. века, кулминирајући падом великих империја 
(укључујући Руско царство) као резултат Првог светског рата.

Завршетком Тридесетогодишњег рата у Европи и 
потписивањем Вестфалског мира 1648. године, у Европи је 
успостављен такозвани Вестфалски систем међународних 
односа. Ово последње је подразумевало као један од кључних 
„принцип националног државног суверенитета”, када свака 
држава има пуну власт на својој територији.

Опште је прихваћено да је Вестфалски систем, заснован 
на формално-правној равноправности субјеката – националних 
држава, постојао са променама до краја 20. века. Са појавом 
феномена глобализације и успостављањем новог светског 
поретка – светске хегемоније Сједињених Држава, коју је 
Збигњев Бжежински у својој књизи „Велика шаховска табла“ 
назвао јединственим и јединим случајем истински планетарне 
хегемоније у светској историји – примећује се крај Вестфалског 
система и одумирање феномена националне државе. Према 
дефиницији идеолога неоевроазијства, једног од пионира 
руске геополитике А.Г. Дугина, „... САД почињу да преузимају 
функције светске метрополе (...) Националне државе – и на 
Западу и на Истоку – губе на значају и не могу засебно да се 
такмиче са америчким гигантом. Дакле, постепено су принуђени 
да се одричу свог суверенитета, тј. способности да у потпуности 
располажу својом имовином и спроводе било какву унутрашњу 
политику, без обзира на спољне силе.»5

4 См., напр., характерное высказывание английского позитивиста Дж.Ст. Милля: “границы 
власти, вообще говоря, должны совпадать с границами национальности”. Цит. по: Драган 
Симеунович. Нация и глобализация. М: РИСИ, 2013. С. 24.
5 Дугин А. Суверенитет // Геополитика. Информационно-аналитическое издание. Вып. 
XIV. М., 2012. С. 4.
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Међутим, по мишљењу тако општепризнатог ауторитета,  
класика модерне социолошке мисли Имануела Валерштајна, 
униполарни свет је дошао нешто раније. Епоху „баршунастих 
револуција” у Источној Европи 1989-1991 и распада 
социјалистичког (источног) блока он у својој књизи 
симптоматичног наслова „Крај либерализма” дефинише као 
крај ере либерализма, који је трајао тачно 200 година – од 1789. 
године. Период након завршетка Другог светског рата сматра 
почетком америчке доминације, у којој је СССР играо улогу 
млађег партнера. Наводно, планетарна конфронтација два 
светска система – капитализма и социјализма – по Валерштајну 
је била игра са јасно дефинисаним улогама и нормама онога 
што је дозвољено.6 Са распадом совјетског блока „игра“ постаје 
искренија и циничнија – и са потпуно предвидљивим завршетком 
у виду слома Pax Americana.

Заиста, у нечем суштинском, теорија светских система И. 
Валерштајна адекватно тумачи историјску грађу друге половине 
20. века. Немогуће је не видети да су од почетка Хрушчовљевог 
„одмрзавања” совјетски друштвени систем и совјетска идеологија 
били у сенци америчког сунца. Дакле, на 22. конгресу КПСС 
усвојен је нови партијски програм којим се проглашава 
изградња комунизма у СССР-у до 1980. године. Данас се ова 
декларација доживљава као врхунац идеолошког доктринаризма 
и неоправданог историјског илузионизма руководства партије 
и совјетске државе током руководства Н.И. Хрушчова. Али да 
ли су тежње совјетских комуниста тако илузорне у поређењу, 
рецимо, са идеолозима Pax Americana? Подсетимо се да је већ 
у Манифесту Комунистичке партије, истовремено са победом 
пролетерске револуције и престанком класне борбе, проглашен 
крај Историје - историје као уобичајене борба друштвених класа 
и идеологија и надградних структура, које одражавају ову борбу. 
Али није ли овај идеолошки доктринаризам и историозофска 
илузија оно што прожима савремени неолиберализам? 
Марксизам је негирао своју идеологију и тражио статус научне 
методологије. Али савремени неолиберализам исказује исте  

6 Валлерстайн И. После либерализма. / Пер. с англ. М. М. Гурвица, П. М. Кудюкина, Л. 
В. Феденко под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. – М.: Едиториал УРСС, 2003.
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претензије, замењујући реакционарну, по његовом мишљењу, 
улогу марксизма. У филозофском бестселеру, теоретичара, 
блиског Демократској странци САД, и приврженика „меке 
моћи“, Френсиса Фукујаме, „Крај историје“, потоњи се тумачи 
управо као крај дугог века идеологије.

У историјској ретроспективи, либерализам је добио битку 
у сукобу између два сродна и супротстављена идеолошка 
система. Или, тачније речено, неолиберализам, пошто садашњи 
„либерализам“ веома слабо подсећа на класични либерализам, 
идеологију права и обавеза. Међутим, постоје озбиљни 
разлози да се верује да победа либерализма није неповратна. 
Исто је мислио И. Волерштајн: „САД су до 2007. изгубиле 
кредибилитет не само као економски и политички лидер 
светског система, већ и као главна војна сила“.7 На исти начин 
размишљају и бројни други представници нелибералних 
(левичарских, десно конзервативних и традиционалистичких) 
филозофских школа. Али како год било, идеолошка и политичка 
лојалност конформистичке светске већине широм света 
у данашње време припада либерализму (подсетимо се 
горе цитиране тврдње Зб. Бжежинског о планетарној моди 
американизма). Друга необичност - либерализам је победио, у 
суштини, не либералним методама. Снага либерализма лежи 
у империјалној (тј. државној) моћи Сједињених Држава. На 
прелазу између 80-их и 90-их година 20. века, ако тврдимо 
по Валерштајну, окончан је 200-годишњи период тријумфа 
либерализма и краткотрајан, у историјској перспективи, 
униполарни свет капиталистичког светског система, оличен 
у америчкој хегемонији, праћен дугим и деструктивним 
периодом тоталног хаоса.

Како год било, и филозофи-марксисти и њихове либералне 
колеге слажу се да је садашњост - век америчког хегемонизма. То 
стање, које је добило нејасну и погрешну дефиницију глобализма. 
Једина светска велесила, пред којом, како примећује исти Зб. 
Бжежински, бледи некадашња моћ Римског царства, у ствари,  

7 Валлерстайн И. Наступление многополярности // Геополитика и международные отношения. 
Т. 1. М.: Евразийское движение, 2012. С. 60. См. также: Валлерстайн И. Исторический 
капитализм. Капиталистическая цивилизация. М.: КМК, 2008.
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присвојила је себи функције јединственог и непогрешивог 
арбитра у међународним пословима и све се више меша у 
унутрашње ствари постсуверених држава. Ф. Фукујама, бистар 
и отворен есхатолог либерализма са својим карактеристичним 
готово религиозним морализмом, проповеда одумирање 
принципа националних држава. У својој каснијој (ако за 
полазиште узмемо његов „Крај историје“) књизи, писаној 
на основу његових говора и чланака из 2005. године, он 
даје моралну и политичку основу за правни нихилизам 
– кршење принципа међународног закона. „Американци, 
много више него Европљани, теже да обрате пажњу на 
недостатак легитимитета чланства у УН, које би се заснивало 
на принципима демократије...“ И даље: „Многи Американци 
с правом критикују УН због тога што су њени чланови многе 
недемократске државе и због чињенице да је постала платформа 
са које те недемократије могу лицемерно да критикују 
Сједињене Државе (сиц!) и друге истински демократске 
земље (нпр. Израел) (сиц !!) из измишљених разлога“.8 Да ли 
је отклоњена контрадикција између Вилсонове дихотомије 
права нација на самоопредељење и неповредивости граница? 
Да ли су данашњи либерали из америчког демократског 
табора донели недвосмислен закључак у корист људских (и 
националних) права – односно у корист моралног императива? 
Као што је јасно из болног реаговања на преседане критике 
Сједињених Држава и Израела из „измишљених разлога“, ова 
контрадикторност и даље опстаје у спољнополитичком концепту 
најновије америчке демократије. Принцип експедитивности 
– полазећи од интереса Сједињених Држава – лежи у основи 
концепта новог светског поретка, обојеног у морализаторском 
тону. Као пример, наведимо још један одломак из Фукујаме, 
који отклања и најмању сумњу у вези са тим. „Институције које 
се сматрају легитимним (нпр. УН) нису довољно ефикасне, 
док се ефикасне институције (као што је `коалиција жељених` 
предвођених САД) не виде као легитимне.“9 Другим речима, 
Ф. Фукујама, главни (уз Зб. Бжежинског) теоретичар спољне  

8 Фукуяма Ф. Америка на распутье: Демократия, власть и неоконсервативное наследие. 
– М.: АСТ, 2008. С. 211, 233.
9 Фукуяма Ф. Америка на распутье… С. 215-216.
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политике САД из демократског крила америчке елите, предлаже 
да се институционализује и консолидује у међународним 
правним нормама de facto поредак ствари – блок држава на 
челу са Сједињеним Државама, којима је „право импутације 
последње тачке импутације“ према К. Шмиту. Односно, 
да овом наднационалном телу – блоку држава на челу са 
Сједињеним Државама додели предикат врховне власти. 
Овај блок, како је саркастично приметио Патрик Бјукенен, 
критичар неокона са супротних, конзервативно-хришћанских 
и изолационистичких позиција, укључује не само демократије, 
већ и такве узорне ауторитарне режиме као што је Краљевина  
Саудијска Арабија.10

И овај лицемерни и потпуно прагматичан поредак нуди 
целом свету, под заставом морализма, једину суперсилу нашег 
времена. 

* * *
Шта је са остатком света? 
У светском систему последњих двадесетак година (1990-те 

– 2000-те) није било међународних играча спремних да оспоре 
војно-политички и идеолошки монопол Сједињених Држава, са 
изузетком вештачки вешто маргинализованих „одметничких“ 
земаља – Северне Кореје, Венецуела, Авганистана талибанског 
периода, Ирака и неки други. Ове земље, иако су остале ван 
контроле Сједињених Држава, у својој релативно безначајној 
тежини, биле су више политичка и психолошка (што је такође 
важно) него стварна политичка препрека северноамеричком 
хегемонизму. Претендент на улогу суперсиле број 1, Кина, 
због своје прагматичне стратегије акумулације, донедавно 
није журила да изазове Pax Americana, преферирајући да  
гомила снагу.

Шансе за проналажење модус-вивенди држава и 
наднационалних блокова расту због актуелне међународноправне 
и цивилизацијске ситуације, када „планетарни ваљак  

10 См. об этом: Бьюкенен П. Правые и не-правые: как неоконсерваторы заставили нас 
забыть о рейгановской революции... М.: АСТ, 2006.
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глобализације забија у асфалт `једно човечанство` све разлике 
и карактеристике народа, расу, религију и културу. И у овом 
процесу подједнако ће страдати и они који добровољно пристану 
на сарадњу са Сједињеним Државама, и они који се усуде да 
се побуне против надолазеће планетарне диктатуре“.11

Изазов је – прво на концептуалном, а потом и на војно-
политичком плану – постављен. А то је урадила Русија, наизглед 
сведена на ниво обичне регионалне (штавише, са озбиљним 
резервама) силе. 

Мала дигресија.

Један број домаћих геополитичара и теоретичара 
међународних односа непосредно након распада совјетских 
блокова: дефанзивног (ОВД, Организација Варшавског пакта) 
и трговинског (СЕВ, Савет за међусобну економску помоћ) 
с правом је најавили долазак униполарног света и распад 
националног суверенитета. Међутим, мање праведна је била 
друга изјава водећих теоретичара руског изолационизма: 
А.И. Солжењицина и В.Л. Цимбурског. Распад СССР-а и 
распадање средњоазијских (и у случају концепта „руских 
острвљана“ Цимбурског – и источнословенских) лимитрофних 
република ужурбано је стављено на терет спасоносног руског 
изолационизма. Као што је већ показала прва етапа постојања 
Руске федерације, руски изолационизам је, ма како се односили 
према овој идеји, недостижна самообмана. „Острво Русија“12, 
о коме је у низу својих дела говорио Вадим Цимбурски (1957-
2008), један од најсветлијих и најдубљих руских политичких 
мислилаца нашег времена, који је рано умро, није се одржано. 
Верујемо, и није се могло одржати. Не само зато што Русији 
неће бити дозвољено да постане острво у океану глобализације. 
Компрадорска антиелита, која се формирала у Руској федерацији 
у време Јељцинове безвремености и задржала јаку позицију 
до данас, превише је послушан извођач, а руске територије  

11 Дугин А. Евразийский завет и геополитика Турции // Геополитика и международные 
отношения. Т. 1. М.: Евразийское движение, 2012. С. 953.
12 Цымбурский В.Л. Остров Россия: Перспективы российской геополитики // Полис, 
1993. №5.
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и рудни ресурси су превише богата награда да би дозволили 
Русији да се „концентрише“ као пре 150 година. Али постоји 
још један, можда ништа мање тежак, мада слабо опипљив 
разлог који покушај спасавања самоизолације чини илузорним. 
Наиме: Русија не може да одустане од испуњавања своје мисије 
а да не престане да буде Русија. Тај случај, не тако редак 
у светској и руској историји, када се инерција историјског 
покрета, дата у царском периоду, покаже јачом од мудрости 
политике, па чак и од инстинкта самоодржања. Верујемо да 
се много тога у историји објашњава овим законом развоја 
великих људских друштава, који чека своје разумевање. 
Као, на пример, необјашњиво разливање граница империје 
(не можете другачије рећи!), које је својевремено изазвало 
незадовољно гунђање Солжењицина (зашто је Руска империја 
припојила Туркестанско-средњу Азију итд.). Моћ Империје се 
прелива преко ивице – а овај полумистични, полуфизиолошки 
феномен историје заиста је тешко разумети, стојећи на песку 
историјског позитивизма. У случају постсовјетске Русије, 
наравно, не говоримо о вишку моћи – већ о некој врсти 
очувања инерције супермоћног покрета који је био постављен 
у империјални период (укључујући совјетско доба). Али 
ова инерција је (и, наравно, верски и морални императиви) 
и сада довољна да спречи Русију да постане не само сита, 
већ и превише мирна Европа. Парадоксално, руски неред је 
доказ ненапуштања Русије... 

Дакле, уплитање у глобалне и регионалне послове, на 
жалост наших изолациониста, није дозволило реализацију 
пројекта „Острво Русија“. Остварена је друга крајност – 
инфилтрацијом евроатлантских идеја и снага у владајућем 
естаблишменту постсовјетске Русије – укључивање Русије у 
нови „концерт снага“, само овај пут под оркестрацијом САД. 
Другим речима, Русија је била укључена – у улози притоке 
нове, овога пута светске хорде – у глобалистичко поравнање 
светских сила. Та улога, понижавајућа за некада велику силу 
и велику културу, била је и доктринарно учвршћена: цео текст 
Устава Руске Федерације, усвојен 13. децембра 1993. одмах након 
погубљења Врховног совјета и написан, према бројним цурењима  
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информација, од стране америчких саветника председника БН 
Јељцина, прожета је духом либерализма и русофобије.

И, ипак, Русија је била прва од светских сила која је 
оспорила овај систем. На идеолошком нивоу, многи посматрачи 
разумно повезују први изазов униполарном систему са 
сензационалним Минхенским говором В.В. Путина 2007. 
Многима је то тада деловало као нешто више од дипломатске 
смицалице. Сада, после много година, види се да су први били 
у праву, а други су погрешили.

Ако је Минхенски говор председника Путина постао 
доктринарна декларација побуне против униполарног светског 
поретка, онда је августовски рат 2008. године био, можда, 
прва војно-политичка акција у одбрани нарушеног принципа 
националног суверенитета. Русија – а није случајно што 
је управо Русија13 – оспорава правне нихилисте, кршење 
принципа независности националних држава и права суверених 
нација. Догађаји из августа 2008. године, ако их посматрамо у 
историозофским и политичко-правним дискурсима, почетак су 
урушавања униполарног система. (Што уопште неће аутоматски 
уследити – овде се у потпуности слажемо са становиштем В. Л. 
Цимбурског – процват тријумфа међународне правде и поновно 
стицање „златног доба“ ни од стране Русије ни од стране 
националних држава.) Погрешно је сматрати догађаје из 
августа 2008. победом велике, јаке Русије над малом, слабом 
Грузијом. Поносити се таквом победом било би понижавајуће 
за славне традиције руског наоружања, које је однело победе над 
противницима јачим од грузијских командоса. Била је то победа, 
војна и морално-политичка, веома ослабљене, смежуране у 
националним границама Русије над авангардним одредом  

13 Да бисмо објаснили ову „нелојалност“ Русије јединој светској суперсили, било би 
примамљиво да се позовемо на геополитичку социологију А.С. Панарина са њеном централном 
идејом „Русија је бранилац слабих и потлачених широм света“. Међутим, веома бисмо се 
огрешили о истину ако бисмо заузели тачку гледишта постмарксисте Панарина. Очигледно, 
у августу 2008. Русија једноставно није могла да одбије фронтални судар са Сједињеним 
Државама: у питању је било њено историјско постојање. Да држава тада није предузела 
овај корак, била би јој суђена, а то је у најбољем случају, судбина условне Пољске – некада 
империје, а сада послушног сателита америчке империје. Али, иначе, ово „добро“ Русији 
не би било дозвољено. У августу 2008. Русија је спашавала саму себе, али и је спашавала и 
национални суверенитет са клизалишта глобалне америчке империје.
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Запада.14 Грузија је мостобран, место на мапи, али не и главни 
непријатељ. Победа националне државе над Новим светским 
поретком. Његов пораз у првој авангардној бици истовремено је 
и симболичан пораз униполарног светског поретка. Изгубљена 
битка, али није изгубљен рат.

Међутим, овај пораз америчке империје и њене светске 
клијентеле пратили су још досаднији, па и срамнији порази. 
Пре свега, развој ове кризе униполарног светског поретка био је 
одлучна акција Русије да спасе суверену Сирију, која је постала 
жртва пакленог савеза демократског Запада и терористичког 
исламизма. Ако је реакција Русије на грузијски напад под 
вођством председника Сакашвилија била искључиво дефанзивна 
– да спречи Американце да се населе у „дворишту“ у предводју 
руског Северног Кавказа – онда присуство на позив легитимних 
власти Сиријске Арапске Републике ограниченог континента 
руских оружаних снага на Блиском истоку подиже конфронтацију 
са Америчком империјом на много виши ниво.

Не би било претерано рећи да је више од 13 година колико 
је прошло од краја августовског рата озбиљно променило однос 
снага у свету. Сједињене Државе су и даље најјача држава на 
свету. Али његова моћ је озбиљно доведена у питање и његова 
моћ се више не доживљава са некадашњом безусловношћу 
као пре неких 10-12 година. Коначно, 2021. година отворила 
је, можда, ново поглавље у међународним односима: почетак 
формирања руско-кинеског савеза, који представља онтолошку 
претњу америчкој империји. И, истовремено, ствара нову шансу 
за обнову принципа националног суверенитета.

Руски ултиматум – а то је управо ултиматум – о намерама 
НАТО блока да прошири своје границе примањем нових 
сателита (Украјине и Грузије) у своје редове, наравно, није 
„наметнуо мир“ свемоћној Америци. Ипак, он је приморао 
америчку елиту да саслуша аргументе руске стране, која је 
била разумно забринута због претњи по своју националну  

14 “...Надо, чтобы мир не представил жизненных угроз России, пока она не пройдет 
нынешнюю критическую стадию в своем шпенглеровском цикле” // Вадим Цымбурский. 
Конъюнктуры Земли и Времени: Геополитические и хронополитические интеллектуальные 
расследования. - М.: Издательство “Европа”, 2011. С. 15.
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безбедност. Парадоксално, овај ултиматум Русије приморао 
је Сједињене Државе да делују на декларативном нивоу, иако 
у за њих необичној улози браниоца међународног права и 
принципа националног суверенитета (види горе).

Куда ће ова конфронтација довести: до рестаурације 
суверенитета националних држава, погажених диктатом светског 
хегемонисте – америчке империје? Ка структурирање новог 
планетарног политичког поретка? До настанка нових војно-
политичких блокова и формирања нових, понекад егзотичних 
савеза? Као историчар, аутор овог чланка није склон претераном 
оптимизму. Као филозоф, разумем немогућност даљег постојања 
овог неправедног и лажљивог модела, који гази демократију 
под паролама заштите демократије, суверенитета са бригом за 
суверенитет, уништавања човечанства под паролама хуманизма. 
Једно је сигурно: човечанство има можда последњу шансу 
да овај „храбри нови свет“ замени нечим мало праведнијим  
и хуманијим.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

Eduard Popov

RUSSIA AND THE RESTORATION OF THE 
PRINCIPLE OF NATIONAL SOVEREIGNTY 

IN THE WORLD
About some historiosophical and political 

and legal results of the confrontation with the 
American Empire

Annotation

At the end of the Thirty Years’ War (1618-1648), 
the Westphalian system was formed and the basic 
principle of international law – national sovereignty  
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– was established. It was based on a solid theoretical 
basis – the works of major European philosophers 
and jurists. However, this principle was trampled 
upon with the collapse of the socialist bloc led by 
the USSR at the turn of the 1980s and 1990s and the 
establishment of the hegemony of the United States 
of America. The strongest world power is de facto an 
empire, despite the declared democratic nature of its 
political nature. The absence of sufficiently strong 
competitors allowed the American Empire to violate 
the sovereign rights of independent states. American 
claims also include the abolition of the «archaic» 
United Nations and the replacement of the UN with 
something like a council of satellite states of the 
American Empire. However, the American empire 
was challenged by a severely weakened Russia. 
At the beginning, at the doctrinal level, this was 
done by President V.V. Putin in his Munich speech. 
Then Russia in practice confirmed the seriousness 
of its intentions to fight for its sovereign rights and 
for the principle of national sovereignty. These 
actions were the war of Russia with the fighting 
vanguard of the West in the August 2008 war on the 
territory of Georgia. Then the confrontation with 
the American Empire and the collective West was 
continued in Syria. Russia defends its sovereign 
rights. At the same time, it requires a more just 
world order and the restoration of the sovereignty 
of nation-states. This insistence of Russia is gaining 
increasing recognition in the world and the principle 
of national sovereignty has a new chance against the 
backdrop of a weakening American empire. Россия 
и восстановление принципа национального 
суверенитета в мире.
Keywords: National sovereignty, The American 
Empire, the New World Order, Putin’s Munich speech, 
the August 2008 war, the salvation of sovereign Syria, 
the «Kosovo precedent.» 
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Эдуард Попов

РОССИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПРИНЦИПА НАЦИОНАЛЬНОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА В МИРЕ
О некоторых историософских и политико-

правовых итогах противостояния 
Американской империи

Аннотация

По окончании Тридцатилетней войны (1618-
1648) была образована Вестфальская система и 
утвердился базовый принцип международного 
права – национальный суверенитет. Под него 
подведена солидная теоретическая база – 
труды крупнейших европейских философов 
и правоведов. Однако этот принцип оказался 
попран с крушением социалистического блока 
во главе с СССР на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ 
века и установлением гегемонии Соединенных 
Штатов Америки. Сильнейшая мировая держава 
де-факто является империей несмотря на 
декларируемый демократический характер своей 
политической природы. Отсутствие достаточно 
сильных конкурентов позволяло Американской 
империи нарушать суверенные права независимых 
государств. Американские притязания включают 
также требования упразднения «архаичной» 
Организации объединенных наций и замену 
ООН чем-то вроде совета государств-сателлитов 
Американской империи. Однако Американской 
империи был брошен вызов со стороны сильно 
ослабленной России. Вначале на доктринальном 
уровне это сделал президент В.В. Путин в 
своей Мюнхенской речи. Затем Россия на 
практике подтвердила серьезность намерений 
бороться за свои суверенные права и за принцип 
национального суверенитета. Этими акциями 
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стала война России с боевым авангардом Западом 
в августовской войне 2008 года на территории 
Грузии. Затем противостояние с Американской 
империей и коллективным Западом было 
продолжено в Сирии. Россия защищает свои 
суверенные права. И вместе с тем требует более 
справедливого мироустройства и восстановления 
суверенитета наций-государств. Это настойчивое 
требование России получает растущее признание 
в мире и у принципа национального суверенитета 
появился новый шанс на фоне слабеющей 
Американской империи.
Ключевые слова: национальный суверенитет, 
Американская империя, Новый мировой 
порядок, Мюнхенская речь Путина, августовская 
война 2008 года, спасение суверенной Сирии, 
«косовский прецедент»
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УДК 94(439)”1938/1939”

Николае Југа*

Марамуреш, Румунија

ТЕРОРИСТИЧКЕ 
АКЦИЈЕ МАЂАРСКЕ У 

ПОДКАРПАТСКОЈ РУСИЈИ И 
РУМУНИЈИ (1938-1939)

Документи из архиве ТИС

Сажетак

Документи које овде објављујемо први пут 
о односима Мађарске са њеним суседима 
Чехословачком и Румунијом у годинама које 
су непосредно претходиле Другом светском 
рату (1938-1939) потичу из Архива моћне Тајне 
информативне службе (ТИС) Румунске војске 
међуратног периода и имају посебно значење. 
Извештаји тих година, које су састављали 
румунски агенти, углавном на територији 
Мађарске, истичу тајне акције које је Мађарска 
предузела 1938. да би довела до распада 
Чехословачке и анектирања неких територија 
ове државе. Уз помоћ ових извештаја, тадашња 
румунска влада је обавештена да Мађарска у 
сваком тренутку може да учини исто Румунији, 
што се заправо догодило у ланцу догађаја који 
је кулминирао одлуком Бечке арбитраже против 
Румуније 30. августа 1940. године.

* Румунска академија, Центар за истраживање румунске културе и цивилизације Салистеа 
де Сус.
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И још једно појашњење, овога пута са терми- 
нолошке тачке гледишта. Регион десно од Тисе, 
који се налази између ове реке и украјинских 
Карпата, од извора Тисе и ван Ужгорода, који 
се у савременој Украјини назива Закарпатска 
област, носи имена која су доживела извесна 
историјска колебања. Од средњег века и после 
Првог светског рата регион се звао Подкарпатска 
Русија, а понекад и Подкарпатска Рус. Затим, 
током окупације од стране мађарских Хортија 
(1938-1945), названа је Карпатска Рутенија 
или Карпатска Украјина, вероватно да би се 
сакрила идеја о било каквој етно-културној 
вези са Русијом. Такође, становници региона 
су себе називали Русини, а Аустријанци су 
их називали Рутенима, наравно, без икакве 
понижавајуће нијансе, такође од средњег века 
до међуратног периода, а касније су их називали 
Карпатским Русима, Карпатским Украјинцима или 
просто Украјинци. Пошто документи које овде 
објављујемо, а датирају из 1938-1939, користе 
један или други назив, у различитим контекстима, 
за стилску и терминолошку хомогеност текста, 
у овој уводној напомени користићемо углавном 
појмове Подкарпатска Рус или Подкарпатска 
Рутенија за регион и етноним Русин како би 
именовали његове становнике.
Кључне речи: Подкараптска Русија, тероризам, 
Мађарска, Румунија

МОЖЕ ЛИ СЕ ГОВОРИТИ  
О РУСИНСКОЈ НАЦИОНАЛНОСТИ  

И РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ?

Из докумената у досијеима ТИС види се да мађарске 
власти директно говоре о „рутском народу“, који се разликовао 
од украјинског народа, и о земљи која се зове Рутенија  
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(Подкарпатска Рус), по чему се разликује од Украјине. 
Према Мађарима, „повратак“ Рутеније [Мађарској] се сматра 
„праведним актом, узимајући у обзир географску и економску 
ситуацију рујанског народа“ (стр. 66). „Рутенија је сиромашна 
земља и једини начин да се створе бољи услови за живот 
рутенског народа је њено уједињење са Мађарском“ (исто). 
С једне стране, да би Рутени имали довољно хране зими, 
морају периодично, лети, ићи на сезонске пољопривредне 
радове у угарској равници, јер код куће немају довољно 
ораница. С друге стране, Мађарској су потребна дрва и со 
из Рутеније. А представник друге суседне државе, пољски 
министар спољних послова Јозеф Бек, када је реч о региону, 
назива га „Подкарпатска Рус“, разликујући од Украјине или  
Галиције (стр. 67).

Према истим документима, језик којим говоре Рути такође 
се разликује од стварног украјинског и књижевног руског. 
Ово је јединствени словенски дијалект, који Мађари називају 
„волапук“. То се објашњава чињеницом да су се богослужења 
одржавала на словенском језику, а проповеди су биле и на 
црквенословенском. Русински дијалекат, који се назива и 
домаћим језиком, мешавина је црквенословенског и руског са 
неким елементима мађарског језика (стр. 78). На основу тога 
установљен је етнолошки тренд, назван локални, који каже да је 
словенско становништво Подкарпатске Руси посебно, другачије 
од украјинског народа и ближе руском (стр. 79). Потврђено је да 
у Подкарпатској Руси не може бити ни речи о „Украјинцима“, 
пошто Словени који су живели на овим просторима од средњег 
века себе називају Русинима (етимолошки, из старословенског 
језика, „Русин“ - „ син Руса“), а Аустријанци и Мађари их зову 
„Рути“. Према сопственој историографској традицији1, Русини 
су старо словенско становништво које живи у Подкарпатју и 
Моравској још од времена Ћирила и Методија, када су први 
Словени примили хришћанство.

Тек током Првог светског рата словенско становништво 
Подкарпатске Руси улази у систематске и широке контакте  

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Franti%C5%A1ek_Koll%C3%A1r
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са Украјинцима из источне Галиције и Буковине (стр. 79). 
Као резултат окупације Галиције од стране Пољске, после 
Првог светског рата и као резултат споразума закљученог 
између председника Чехословачке и представника украјинске 
заједнице Сједињених Држава, коју је представљао др 
Јаткович, Подкарпатска област, под званичним називом 
„Подкарпатска Рус“ (тј. Подкарпатска Русија) припојена 
је Чехословачкој под условом да добије територијалну  
аутономију (стр. 80). 

ДОГОВОРИ, АРБИТРАЖЕ, ДИКТАТИ

Хитлер је 15. марта 1939. године окупирао западни део 
Чехословачке, Бохемију (са престоницом Прагом) и Моравску 
(са главним градом Брном), а источни део, данашњу Словачку 
(са градовима Братиславом и Кошицама) , претворена је у 
марионетску државу нацистичке Немачке, названу Словачка 
Република. Држава Чехословачка је уклоњена са мапе  
Европе.

Истина, чехословачка држава настала после Првог 
светског рата имала је извесну рањивост, односно значајну 
немачку мањину од око 3 милиона становника, скоро четвртину 
целокупног становништва Чехословачке2, а та мањина је била 
компактно смештена на западу и јужно од земље, на граници са 
Немачком, у области коју су Немци назвали Судети. Могло се 
очекивати да ће, због принципа самоопредељења националности, 
који је тада био доминантан, Немачка једног дана захтевати 
промену границе са Чехословачком.

И овај тренутак је дошао 29-30. септембра 1938. године, 
када је потписан Минхенски споразуми између Немачке, Италије, 
Француске и Енглеске. Хитлер је инсистирао да се једино 
праведно решење проблема немачке етничке припадности у 
Чехословачкој може постићи само уједињењем са областима 
Рајха насељеним углавном Немцима. Лидери великих сила 
присутни у Минхену, Бенито Мусолини (Италија), Невил  

2 Павел Белина, Петр Чорней, Жири Покорни, Histoire des Pays tchèques, Сёй, Париж, 
1995, стр. 368.
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Чемберлен (Енглеска) и Едуар Даладје (Француска) договорили 
су се да уједине са Немачком области Чехословачке, претежно 
насељене Немцима. Чехословацима није било дозвољено 
ни да учествују у преговорима, а чехословачки председник 
Е.Бенеш је био принуђен да прихвати овај споразум.3 Била је 
то акција са позиције снаге великих сила над малом земљом, 
како ће се испоставити две године касније, и одлука Друге 
бечке арбитраже против Румуније.

Прва бечка арбитража одржана је 2. новембра 1938, након 
Минхенског споразума месец дана раније. Као резултат ове 
такозване „арбитраже“, одлучено је да се одређене области 
јужног дела Словачке и југозападног дела Подкарпатске 
Русије одвоје од територије Чехословачке и придруже 
Хортијевој Мађарској, одлуком коју су донела два „ арбитра“, 
нацистичка Немачка и фашистичка Италија. Касније, 12. 
априла 1939. године, мађарски регент Миклош Хорти је 
признао да су „претензије према мађарским мањинама у 
суседним земљама биле само тактика усмерена ка стратешком 
циљу – обнављању Велике Угарске, која би заузела цео  
Карпатски басен“.4

Овом арбитражом Чехословачка је Мађарској уступила 
територије јужне Словачке до Кошице, укључујући, област 
градова Ужгород и Берегово Подкарпатске Русије до 
границе са Румунијом. То су биле површине од око 10.000 
квадратних километара у Словачкој и нешто мање од 2.000 
квадратних километара у руском Подкарпатју, регионима у 
којима су Мађари наводно чинили већину становништва, 
према статистикама које је пружила Мађарска.5 Пописи 
становништва које су сукцесивно спроводиле Чехословачка 
1930. и Мађарска, када је Подкарпатска Рус била део Мађарске, 
показују велике разлике у бројности, што се може објаснити 
увођењем административног апарата из Чехословачке, односно 
Мађарске у Подкарпатје, али и извесним опортунистичким  

3 Там же, стр. 395.
4 https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_dictat_de_la_Viena
5 https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_dictat_de_la_Viena
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променама националног идентитета, у случају двојезичних 
људи. Тако су Словачка и Подкарпатска Рус изгубиле не само 
територије, већ и већину привредног потенцијала, фабрике 
и плодне пољопривредне површине, као и железничке везе 
са остатком света, јер је након анексије Мађарска затворила 
границе. После „Арбитраже” из Мађарске је на нове територије 
доведено више од 30.000 Мађара.6

И поред тога што је у Закону о арбитражи стајало да 
„стране прихватају акт као коначну границу“, овај споразум је 
Мађарска одмах прекршила, у смислу да је самовољно заузела 
целу Подкарпатску Русију, до гребена Карпата, односно до 
граница са Пољском.7 У првој етапи, почетком новембра 1938. 
године, Мађарска је војним путем окупирала Подкарпатску 
Русију, прешавши границу успостављену „Арбитражом“ на 
север, а марта 1939, уз одобрење Хитлера, потпуно окупирала 
регион, површине од неколико хиљада квадратних километара 
и са искључиво русинским становништвом.

Убрзо је становништво Подкарпатске Русије, не само 
Русини, већ и поједини Мађари, почело да жали због удруживања 
са Угарском због Хортијеве диктаторске политике и економске 
заосталости ове земље. У поређењу са Чехословачком, Хортијева 
Мађарска је имала више радних сати дневно, веће цене, 
веће порезе и ниже плате.8 Цивилна управа није постојала, 
Подкарпатјем је владала војска, а Русини су прогањани. 
Посебно су мађарски жандарми често чинили немотивисана 
дела насиља над мирним цивилним становништвом. 
Специјални војни судови осуђивали су припаднике покрета 
отпора на смрт или мучење, мучени су и свештеници 
који су одбијали да врше верске службе на мађарском, а 
демонстранти су отпуштани. Мађарска држава је углавном 
регрутовала Русине и Румуне9 у војску да би припремила рат  
против СССР-а.

6 Там же.
7 Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Charaszkiewicza opracowanie (wstęp i przypisy Andrzej 
Grzywacz, Marcin Kwiecień, Grzegorz Mazur), Cracovia, Księgarnia Akademicka, 2000. 
8 https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_dictat_de_la_Viena
9 Там же.
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ДИВЕРЗАНТСКЕ АКЦИЈЕ МАЂАРСКЕ  
У ПОДКАРПАТСКОЈ РУСИЈИ,  

СПРОВЕДЕНЕ ПУТЕМ МЕДИЈА

Као што је наведено у документима: „Дипломатска 
офанзива мађарске владе на Чехословачку била је подржана 
интензивним дефетистичким акцијама на територијама на 
које је полагала право“ (види Додатак, страна 3), наравно, уз 
прикривену подршку мађарских званичника. Иредентистичка 
пропаганда и терористичке акције су спроведене у складу 
са претходно израђеним и детаљно припремљеним планом. 
Будимпешта је користила подземне радио станице које емитују 
на чешком језику на истим фреквенцијама као и званичне 
станице Чехословачке, емитујући лажне вести, или емитујући 
на русинском пропагирање против Чеха (страна 4). Ове акције 
почеле су већ у мају 1938. године, дакле шест месеци пре одлуке 
„арбитраже” великих сила о промени граница Чехословачке.

Мађарска је привукла агенте утицаја са важним 
друштвеним статусом (свештеници, учитељи, новинари) 
у Словачкој и Подкарпатској Русији, преко којих је почела 
дистрибуција субверзивне литературе. У почетку, да не би 
скретали пажњу на њих, мађарски агенти су почели као улични 
продавци, продајући обичне књижевне књиге и часописе 
који нису садржали ништа подривачко или компромитујуће 
(стр. 9) и на тај начин су успели да заварају будност власти и 
чехословачке безбедносне агенције.

Тако су успели да окупе присталице идеје о ревизији 
граница међу мађарским и русинским становништвом 
Чехословачке и створе тајну мрежу колаборациониста. Затим су, 
тек после 3-4 месеца, почели да дистрибуирају у Подкарпатској 
Русији (стр. 10), преко овако створене мреже, пропагандне 
листове подривачког садржаја донете из Будимпеште. У округу 
Хуст (у округу Марамуреш) кружили су манифести који су 
позивали становништво на устанак против чехословачке власти, 
укључујући пароле: „Доле Чеси!“, „Уништите железницу!“, 
„Уништите пошту!», «Запалити војна складишта!» (странице 11-
12). У русинским областима Мукачево и Ужгород, комуникација  
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са Будимпештом одржавана је путем тајних радио преноса (стр. 
12). Суочене са овим проблемима, чешке власти су погрешиле, 
сматрајући да није препоручљиво предузимати оштре мере 
против пропагандиста „како би се избегли сукоби и не би 
погоршали односи“ између Мађара и Чеха (стр. 13).

ТЕРОРИЗАМ И ВОЈНА АГРЕСИЈА

Након ових мера за психолошку припрему становништва, 
живећих на територијама које су биле предмет анексије, 
Мађарска је кренула у праве терористичке акције. Паравојне 
формације под називом „Саба чапаток“ (слободни одреди, 
нерегуларне трупе) створене су како мађарска држава не би 
преузела одговорност, као што је то у Трансилванији учињено са 
такозваном „Ронгиос Гарда“ (Раздерана гарда) и прве јединице 
ове врсте ушле су у Подкарпатску Русију кроз шуме код града 
Берегова (стр. 13), крајем септембра 1938. године. Борци ових 
формација регрутовани су из нацистичке партије Њилаш 
Керештека (Партија укрштених стрела), бавили су се ловом и 
спортским стрељаштвом, а мађарска држава им је плаћала 2 пенга  
дневно (стр. 15).

Формирали су батаљоне и обучавали се у Мађарској, у 
насељима близу границе са Чехословачком (стр. 16). У центру 
Кишвардица била су 4 батаљона, у којима је било око 3.000 људи 
(командант потпуковник Хаинал), у центру Васароснаменски - 
4 батаљона са 3.000 људи (командант капетан Темеси). У овом 
центру је 8. октобра 1938. капетан Темеси одржао конференцију 
на којој је дао прецизна упутства како да се нападну градови 
Подкарпатске Русије, Берегово и Мукачево (стр. 17). Остали 
центри: Сароспатак (1 батаљон), Генц (1 батаљон), Токај (1 
батаљон), Ромкхани код Ваца (4 батаљона, страна 18), Мађаровар 
(5 батаљона, страна 19).

Онда су кренули на посао. У ноћи 5. на 6. октобар 1938. 
две чете су прешле границу и напале граничарске пикете у 
Словачкој. Граничари су се повукли. Следећег дана, након што 
су мађарске чете прешле неколико километара на територију 
Чехословачке, чешка војска је одговорила контранападом  
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и отерала их назад преко границе. Мађари су забележили 
губитке: 8 мртвих, 18 заробљених и 25 рањених (стр. 20). Један 
мађарски вод је избегао ову судбину лукавим маневром. Глумио 
је напад на граници са Мађарском, Чеси су мислили да су 
њихови и оставили их на миру и тако је вод успео да побегне у 
Мађарску (стр. 21). У овом случају неуспешног напада, мађарски 
војни аташе у Прагу извинио се Чехословачкој, наводећи да је 
реч о инциденту на личну иницијативу мађарског граничног 
команданта, који је био у алкохолисаном стању.

Још један напад на Подкарпатску Рус био је планиран 
у ноћи 11. на 12. октобар 1938. године у Берегову и Борзави 
(Биржаба, у старом округу Марамуреш), који је изведен много 
већим снагама и са разорним последицама. Снаге које су 
нападале биле су подељене у три групе: једна банда од 30 
људи коју је предводио потпоручник Молнар, друга банда од 
90 људи коју је предводио поручник Прем и трећа велика банда 
од 360 људи коју је предводио поручник Имре. Требало је да 
дигну у ваздух железничке станице у Берехову и Мукачеву, 
скретнице, мостове преко реке Биржабе, а затим да побегну 
назад на територију Мађарске (стр. 21). Група млађег поручника 
Молнара успела је да дигне у ваздух железничку станицу у 
Биржабу и железнички мост, убила машиновођу, заробила 
двојицу чешких војника и успешно се вратила на територију 
Мађарске. Мање среће имала је банда поручника Према која 
је кренула ка Мукачеву. Одавде је дезертирао човек, који је 
отишао код Чеха и пружио им драгоцене податке. Потом су 
чешке трупе ухватиле 16 чланова ове банде, а остали су успели 
да побегну у Мађарску (стр. 22).

А судбина банде поручника Имреа завршила се веома 
лоше, заузела ју је чешка војска у шуми јужно од Берегова 
и напале су је надмоћније снаге, укључујући и артиљерију. 
Банда је претрпела велике губитке: убијено је 60 људи, а Чеси 
су заробили 20 официра, 62 подофицира и 210 редова (стр. 
23). Одузето им је и оружје, као и документи који сведоче о 
учешћу мађарских званичника у организовању и опремању 
ових терористичких група. Сврха ових групација је била да 
припреме терен за случај редовне војне интервенције, да утичу  
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на расположење локалног становништва у корист оружане 
интервенције Мађарске и да обману међународно јавно мњење 
о наредним догађајима.

Након тога, Мађарска је уз помоћ регуларне војске напала 
Подкарпатску Русију, 12. марта 1939. године (стр. 83). После 
двонедељне борбе, када су губици русинског отпора били веома 
велики (око 1500 мртвих, видети стр. 83), због недостатка 
обуке и војног искуства локалних бораца, покрајина је могла 
да буде окупирана. Угарска војска се осветила за отпор Русини 
и спровела је страшни терор. Многи Русини осумњичени за 
борбу против Мађара погубљени су без суђења и истраге. Тако 
је 100 Русина погубљено у Хусту, а 64 у Течеу итд. У овим 
документима укупан број погубљених или онеспособљених 
након премлаћивања износи 2.500 (страна 84).

ПОДКАРПАТСКА РУС,  
ОПЕТ ПОД УГАРСКОМ УПРАВОМ

Расположење у Подкарпатској Русији, недавно припојеној 
Мађарској, такође је прикладно описано у извештајима 
ТИС. Румунски шпијун „становник” Будимпеште јавља да 
овде влада „дубоко незадовољство”. Чак и грађани мађарске 
националности жале чехословачку власт. Под новом мађарском 
управом: „услови живота постали су неподношљиви, живот 
је поскупео, а жандарми немилосрдни. Шуме и планински 
пашњаци припадају великим мађарским земљопоседницима 
који их експлоатишу преко јеврејских закупаца, представника 
мађаризације (стр. 77). Ова имања су експроприсана за време 
Чехословачке, али су поново вратила своје поседе након 
мађарске окупације региона 1939. године. Свако незадовољство 
жандарми немилосрдно сузбијају, што се сматра побуном 
против мађарске државе (исто, стр. 77). Створена је клима 
стрепње, све пријаве се прихватају, а пријаве су подвргнуте 
оштрини администрације (као што је данас случај у Украјини 
и Румунији). Присуство трупа је велико и по селима се врше 
реквизиције. Из ових разлога, многи Русини су нашли уточиште 
у Совјетској Русији“ (стр. 31). По кафанама Русини говоре да  
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ће доћи ред и на Мађаре да напусте своју покрајину, као што 
је био случај са Чесима, и да ће их они, Русини, отерати, као и 
Чехе“ (стр. 32). Становништво Подкарпатске Русије је такође 
незадовољно чињеницом да „мађарске власти максимално 
искориштавају производе ове покрајине, превозећи со и 
дрвну грађу, једино богатство овог краја, а да заузврат не 
доносе ни најмање најпотребније прехрамбене производе, 
ограничавајући се само на варљива обећања. Совјетска Русија 
користи ово незадовољство […]. Активности неких совјетских 
агената помињу и посматрају мађарске власти у насељима 
Јасиња, Рахеу, Буштина, Тарас, Хуст и Окна-Слатина“ (стр. 
32), у насељима Марамуреш, десно од Тисе, а у некима од 
њих има и румунског становништва.

Дана 30. новембра 1938. године у Будимпештанском 
парламенту је говорио мађарски посланик Подкарпатске 
Русије Корлат Ендре, показујући сиромаштво у којем се 
налазило становништво Подкарпатја, без обзира на националну 
припадност. У истом тону 8. децембра 1938. говорио је 
русински намесник др Броди Андраш показујући да је 
неопходно „хитно остварење аутономије ове територије, 
коју је мађарска влада свечано обећала када је Рус припојена 
Угарској“ (стр. 33). Наводно су се мађарске власти у сваком 
тренутку могле суочити са русинским устанком, а расположење 
је „алармантно” за унутрашње прилике Мађарске. Из извештаја 
од 31. јануара 1940. године сазнајемо да је, ради смиривања 
русинског становништва, влада Будимпеште 28. јуна 1939. 
године именовала за гувернера Подкарпатске Русије барона 
Перенија Жигмонда, који је добро познавао ову област, 
будући да је био жупан старог округа Марамуреш за време 
Аустроугарске. При томе су се посебно ослањали на то да 
је барон имао добре односе са локалним гркокатоличким 
свештеницима, али узалуд, јер је „велика маса локалног 
становништва непријатељски расположена према угарској 
власти и због тога је било бројних сукоба између цивилног 
становништва и мађарских власти“ (стр. 34). У периоду од 27. 
до 30. септембра 1939. године вршене су рације у русинским 
селима, услед чега су многи мештани ухапшени и одведени  
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у Мађарску у непознато одредиште (стр. 48). Забринуто је 
и локално мађарско становништво, јер су се шушкало да ће 
мађарске власти евакуисати Подкарпатску Рус. Септембра 
29. године 1939. са железничке станице Тересва (од Сепинце 
преко Тисе) кренуо је воз са 25 вагона, на релацији Береговое 
– Чоп, натоварен пешадијском четом, војним материјалом, 
намештајем и архивом (исто).

Затим је дошло до „устанка“ (како се у документима 
назива), који се догодио 15. децембра 1939. године у селу Илошва 
у долини Биржаба (стари округ Марамуреш), током којег су 4 
сељака, 2 Русина и 2 Мађара ухапшена , јер су „протестовали 
против мађарских власти и тврдили да ће Руси ускоро доћи и 
заузети Карпатску Украјину, па чак и Мађарску“ (речи које су 
се показале помало пророчким, види стр. 34-35). Жандарми 
који су пратили заточенике били су нападнути од стране 
становништва, коришћено је оружје, много цивила и војника 
је повређено. На крају је уз помоћ вода жандарма заведен ред, 
а 42 сељака су ухапшена и затворена. Овај случај је открио да 
влада Будимпеште „не може да верује Мађарима Карпатске 
Украјине“ који желе да задрже своју стару политичку странку 
из времена Чехословачке, па стога влада „није одлучила да 
организује изборе на овим територијама“ (стр. 35).

После овог „устанка“ (како се у документима назива) 
влада Будимпеште је предузела низ мера. а) Министарство 
унутрашњих послова је наредило жандармима стационираним 
на овој припојеној територији да уче русински језик тако што 
ће организовати курсеве за то у свакој мрежи. б) Мрежа задруга 
специјализованих за дистрибуцију робе широке потрошње међу 
становништвом, позната као „Ксаниа“ (Мравињак), отворила 
је продавнице у Ужгороду и Рахеу (стр. 38). в) Правосудне 
институције су основане у Јасину, Рахеу, Течеу, Селеушу, 
Березини и суд у Хусту. Међутим, становништво је незадовољно, 
има на хиљаде незапослених, а град Ужгород је годину завршио 
са огромним дефицитом од 240.000 пенга, који је требало да се 
покрије новим хитним доприносима становништва (стр. 39). 
Поред тога, влада је укинула регионалну политичку странку 
која је постојала овде још од времена Чехословачке, али група  
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формирана око посланика Бродија тврди да „Карпатска Украјина 
не може да се интегрише у етичко и духовно јединство мађарске 
нације ако јој се не одобри „аутономија“ (страна 40).

Након анексије Подкарпатске Русије од стране Мађарске 
и након што је СССР у септембру 1939. године окупирао 
источни део Пољске како би обезбедио своју безбедност у 
суседству нацистичке Немачке, створена је нова геополитичка 
реалност. Мађарска је избегавала суседство са Чехословачком, 
али је отишла на директну границу са СССР-ом на гребене 
украјинских Карпата, планине, које су Русини у средњем веку 
називали верским концептом „Свети ланац Руских Карпата“. 
Дакле, припајање Подкарпатске Русије Мађарској постаје 
оружје са две оштрице. Уместо католичке Пољске, сада је 
православна Русија.

Пола милиона Русина из Подкарпатја (стр. 51), који су 
имали аутономију у некадашњој Чехословачкој, а сада су је 
изгубили у Мађарској, могу лако да се преселе у СССР и да се 
одатле врате под његовим утицајем. Русинско становништво, 
па чак и јеврејско становништво у Подкарпатју „одобрило 
би руску анексију“ (стр. 52). Из информативног извештаја се 
види да је представник фабрике Шкода, господин Аугенталер, 
пореклом Чех, који је почетком октобра 1939. године боравио у 
Подкарпатској Русији, рекао да је „овдашња ситуација толико 
озбиљна, да ће у региону револуција почети за неколико месеци 
и да се Украјинци надају да ће то изазвати руску интервенцију 
како би се спасили мађарског јарма“ (стр. 47).

Мађарска влада је на ово реаговала тако што је 22. 
септембра 1939. године у Мукачеву покренула пропагандни 
промађарски лист на русинском језику „Рускаја правда“ (стр. 
56) признајући да је стари назив покрајине био Подкарпатска 
Рус, али изгледа да лист није имао очекивани утицај. Влада је 
подигла улог, поново ангажовала отпуштене русинске учитеље 
(стр. 60), још једном обећала да ће покрајини дати аутономију 
коју је уживала током Чехословачке, а такође је обећала да ће 
послати 120 вагона кукуруза у регион по ниској цени (страна 
57), обећања која се, наравно, никада нису остварила. Мађарске 
власти се овде „понашају као да су на окупираној непријатељској  
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територији [...] а парламентарни избори у овој покрајини нису 
одржани јер се власт плаши срамног пораза“ (стр. 61).

Неколико дана касније, 25. септембра 1939. године, 
поводом уласка совјетских трупа у Пољску, извор из Сигетске 
полиције (Румунија), који је потписао инспектор Поповић, 
јавља да се „снажан русофилски покрет родио на територији 
Подкарпатске Русије. Лидери покрета захтевају хитно 
ослобађање Русина које је ухапсила мађарска полиција, а 
који се налазе у Хусту […]. Власти страхују да неће моћи да 
се одупру, а понегде се дешавају евакуације, Мађари превозе 
своје ствари у Мађарску” (стр. 69). Превоз дрвета и соли из 
Слатине и Тересве сада је активнији него раније. 83 Русина су 
одведена из области Течеу пошто су били опасни по мађарске 
интересе и послани су у логоре принудног рада у Мађарској. 
Такође у Течеу је успостављена осматрачница у близини 
десне обале Тисе, где три војника непрестано посматрају 
шта се дешава у Румунији (стр. 70), на путу лево од Тисе, 
који повезује Марамуреш са Сату Мареом. У Подкарпатју је 
проглашено стање преке потребе, цивилно становништво не 
сме да се креће улицама од 19 до 7 сати, млади припадници 
русинске и румунске националне мањине позивају се на 
предратну обуку, а недељом од њих се тражи да иду у цркву 
и слушају литургију на мађарском (стр. 70-71).

Предратна обука, позната као „Левенте“, спроведена у 
северној Трансилванији, припојеној Мађарској 30. августа 1940. 
године, одвија се по строгом програму. Организације „Левенте“ 
постоје у свакој општини, раде у школама и укључују све младе 
између 12 и 21 године. Учитељ је инструктор. Левентисти 
тренирају два пута недељно, уче да ходају у формацији, певају 
корачнице и патриотске мађарске песме, а старији од 16 година 
уче да пуцају из пушке Манлихер (стр. 73). Коњи и вагони 
се реквизитују за војску, као и сировине попут текстила или 
штављене коже. Коначно, Уредбом Владе Мађарске од 24. 
марта 1939. године забрањено је да се у средњим школама 
предаје русински језик (стр. 85), као што савремена Украјина 
сада, 2020. године, забрањује наставу на језицима мањина у 
свим школе.
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ДИВЕРЗИОНЕ АКЦИЈЕ КОЈЕ ЈЕ  
ПРЕДВИДЕЛА ХОРТИЈЕВА МАЂАРСКА  

И У РУМУНИЈИ

Субверзивне пропагандне и терористичке акције које 
је Мађарска предузела у Чехословачкој 1938. оствариле 
су свој циљ материјализован у Првој бечкој арбитражи 2. 
новембра 1938. године. Овом акцијом Чехословачка је изгубила 
значајне територије од Мађарске. Затим, у јесен 1938. године, 
извештаји румунске обавештајне службе показали су да би 
ова околност могла да допринесе дипломатским акцијама 
Мађарске против Румуније. Неформално, политички кругови 
у Будимпешти су опрезно подржавали идеју међу мађарском 
мањином у Румунији да „проблем Трансилваније, која ће бити 
припојена Мађарској, ускоро буде стављен на међународни  
план” (стр. 26).

Руководећи кругови у Мађарској не оклевају да изјаве да ће 
по окончању окупације територија добијених од Чехословачке 
сви мађарски дипломатски напори одмах бити усмерени против 
Румуније у циљу „враћања” Трансилваније. Ови кругови 
су били оптимистични јер је, за разлику од Чехословачке, 
мађарска мањина у Трансилванији у појединим регионима већа 
и компактнија. Веровало се да ће четири округа на западној 
граници Румуније и још три округа, који представљају такозвани 
регион Секели, добити без проблема.

Обавештајци ТИС извештавају да постоје штампане мапе 
румунских територија на које Мађарска полаже право, карте 
које се налазе не само на јавним местима у Будимпешти, већ и 
на излозима великих књижара у Бечу (стр. 27), као и да постоје 
иредентистичке организације у Будимпешти, које чине студенти 
из Трансилваније, организације које носе називе округа из којих 
долазе њихови чланови (Муреш, Чук, Треј Скауне, итд.) и у 
оквиру којих се изводи чак и предратна обука. Откривена је и 
„иредентистичка организација ’Удружење студената Секелија’“ 
(са седиштем у Будимпешти), која регрутује, фанатизује и 
припрема студенте за битку која ће се одиграти како би дошло до 
„Велике Угарске“, како би задобила све територије које су некада  
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припадали „Круни Светог Стефана“ (стр. 28). Претпоставља 
се да су у случају оружаног сукоба ове групе спремне да на 
превару пређу границу са Румунијом како би извршили акте 
саботаже и тероризма, напали складишта муниције, уништили 
мостове, железнице, телефонске мреже и поште, као што се 
десило у Чехословачкој (страна 28).

Информативни извештај од 4. октобра 1939. показује да 
се у Мађарској „ревизионистичка акција“ против Румуније 
„наставља са великом жестином“ (стр. 45). Истина да је штампа 
цензурисана, али су пропагандни памфлети, ревизионистичке 
књиге и конференције појачале свој напад. Као пример наведен 
је случај када је мађарски архиепископ примас одржао проповед 
крајем септембра 1939. године у Подкарпатју у Ужгороду. Рекао 
је да ће „Мађарска ускоро престати да буде осакаћена” (стр. 
45) и замолио мађарски народ да се психички припреми за 
овај догађај. У истом духу и истом приликом, Хоман Балинт, 
министар вера и просвете мађарске владе, показао је да „само 
једна земља може да поседује слив Дунава, која ће владати и 
гребенима Карпата, по којима је свети Стефан заувек повукао 
границе вечне Угарске” (стр. 46).

У Трансилванији румунски грађани мађарске 
националности шире дефетистичке информације са циљем да 
пољуљају поверење у стабилност румунске државе, комбинујући 
ову акцију са „опаком клеветничком кампањом против Румуна 
из старог краљевства, покушавајући да поделе душе становника 
Трансилванија и становника старог краљевства […]. Мађарски 
ревизионистички агенти примају наређења и преко радио 
станице „Будимпешта 2“, која у прикривеној форми и на основу 
посебне фигуре преноси вести без икаквог значаја и интереса“ 
(исто), као у Румунији на почетку децембра 1989. године у 
листу „Скинтеиа тинеретулуи” објављено је упутство како 
они који ће ићи на плаже морске обале не треба да се излажу 
сунцу тада, у децембру.

Са Конгреса владајуће партије, одржаног у Будимпешти, 
један доушник ТИС пренео је низ информација у Букурешт. 
Учесницима Конгреса подељени су различити техно-економски 
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леци, мапа Мађарске у периоду аустроугарског дуализма, као 
и антирумунски и ревизионистички пропагандни памфлет 
писан на француском језику под називом „Les efforts cultureles 
de la Hongrie de 826-1935” („Културни мађарски напори у 826-
1935”) (стр. 65).

Документи указују и на другу врсту антирумунске 
активности. Млади румунски држављани мађарске 
националности из Трансилваније „беже“ у Мађарску. Овде се, 
после периода провере, уписују у Мађарску војску, у касарну 
у Дебрецину. Наводно су формирана два пешадијска пука, 
састављена од таквих „избеглица“ из Трансилваније, познатих 
као „Ердели Езредек“ (стр. 74). 

И још једна симптоматична мера: мађарски држављани, 
мушкарци од 20 до 60 година, могу да напусте Мађарску 
само из оправданих разлога и само уз претходну сагласност 
Министарства унутрашњих послова и Генералштаба Војске 
(стр. 75).

Међутим, постоји веза између два низа догађаја који 
теку паралелно, између окупације Подкарпатске Русије и 
акција Угарске против Румуније, а та веза се одвија преко 
Марамуреша. Подкарпатски Русини су се борили за бољи живот 
и аутономију региона, као што је то било у време Чехословачке. 
И од извесног тренутка, мађарске власти су почеле да обећавају 
све Русинима, побољшање живота и аутономију региона, али 
тек након присаједињења румунског Марамуреша, који се 
налази лево од Тисе, Подкарпатској Русији ( стр. 87), настојећи 
на тај начин да привуче Русине мађарској ревизионистичкој 
идеји и пропаганди против Румуније. Вреди напоменути да у 
старој жупанији Марамуреш у међуратној Румунији проценат 
мађарског становништва никада није прелазио 10%, а тренутно 
у Марамурашу, који се налази лево од Тисе и северно од 
планина Гути-Тиблес, број Мађара је око 5%. Па ипак, мађарска 
пропаганда 1938-1939 тврдила је да Марамуреш припада 
Великој Угарској.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић
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Николае Юга

ВЕНГЕРСКИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 
АКЦИИ В ПОДКАРПАТСКОЙ РОССИИ И 

РУМЫНИИ (1938-1939 ГГ.)
Документы из архива ТИС

Резюме

Документы, которые мы публикуем здесь 
впервые об отношениях Венгрии с ее 
соседями Чехословакией и Румынией в годы, 
непосредственно предшествовавшие Второй 
мировой войне (1938-1939), взяты из архивов 
могущественной секретной информационной 
службы Румынии (TIS) в межвоенный период 
и имеют особое значение. Отчеты тех лет, 
составленные румынскими агентами, в основном 
в Венгрии, освещают секретные действия, 
предпринятые Венгрией в 1938 году, которые 
привели к распаду Чехословакии и аннексии 
некоторых территорий страны. С помощью этих 
отчетов тогдашнее румынское правительство 
было проинформировано о том, что Венгрия 
может сделать то же самое с Румынией в любое 
время, что и произошло в цепочке событий, 
кульминацией которых стало решение Венского 
арбитража против Румынии 30 августа 1940 
года. годы.
И еще одно уточнение,  на этот раз с 
терминологической точки зрения. Область справа 
от Тисы, которая расположена между этой рекой 
и Украинскими Карпатами, от истока Тисы и за 
пределами Ужгорода, которая в современной 
Украине называется Закарпатской областью, 
носит названия, испытавшие определенные 
исторические колебания. Со времен средневековья 
и после Первой мировой войны область 



629

ТЕРОРИСТИЧКЕ АКЦИЈЕ МАЂАРСКЕ...Николае Југа

называлась Подкарпатской Русью. Затем, во время 
оккупации Венгреией при Хорти (1938-1945 гг.), 
она называлась Карпатской Русью или Карпатской 
Украиной, вероятно, чтобы скрыть представление 
о какой-либо этнокультурной связи с Россией. 
Также сами жители края называли себя русинами, 
а австрийцы называли их русинами, разумеется, 
без какого-либо унижающего достоинство оттенка, 
тоже со средних веков до межвоенного периода, 
а позже называли их карпатскими русскими, 
карпатскими украинцами или просто украинцами. 
Поскольку в публикуемых нами документах, 
датируемых 1938-1939 гг., для стилистической 
и терминологической однородности текста 
используется то или иное название, в разном 
контексте, в данном вступительном замечании 
для региона мы будем использовать в основном 
термины Подкарпатская Русь и этноним русины 
для названия его жителей.
Ключевые слова: Подкарпатская Русь, терроризм, 
Венгрия, Румыния.
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НЕОЛИБЕРАЛНА ГЕОПОЛИТИКА 
РАТОВА ЗА РЕСУРСЕ  

И РЕВИЗИЈА ИСТОРИЈЕ

Сажетак

Човјекова историја је историја сукобљавања и 
ратовања, а један од разлога се односи и на ресурсе. 
Историја Запада је и историја експлоатисања и 
пљачкања ресурса који, данас, под утицајем 
неолиберално оријентисане економије, имају 
обиљежје манифестног или латентног економског 
рата. Рат за ресурсе је рат за опстанак Запада и његове 
геополитике која своје основе има у неолиберализму. 
Борба за ресурсе представља и борбу за експанзију 
неолиберализма чија економија производи ратове и 
тзв. „хуманитарне интервенције“ како би ресурсе 
себи обезбиједила. У настојању да остваре концепт 
неототалитарног и неолибералног новог свјетског 
поретка, ратови за ресурсе играју велику улогу. У 
том погледу моћне државе Запада користе разне 
методе економских, политичких, дипломатских 
и војних притисака, ратове и тзв. „хуманитарне 
интервенције“, како би својим предаторским 
економијама обезбиједиле неопходне ресурсе. 
Кључне ријечи: геополитика, неолиберализам, 
ратови, ресурси, ревизија историје

* Универзитет у Бањој Луци
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УВОД

Историја нам показује да је отимање, пљачку ресурса и 
ратове за ресурсе од старог вијека па, преко античког доба, до 
данас, на извјестан начин, пратило и дјелимично или тотално 
уништавање заједница и њихових култура, те пљачкање ресурса. 
Побједници су у међусобним ратним сукобима поражене, а и 
њихову имовину, претварали у своје власништво.

Сукоби око ресурса и ратови због ресурса најчешће 
су собом носили и одређену економску, територијалну, 
културолошку, па и геополитичку димензију. Тако је и данас, 
у оквирима које намећу и обликују неолибералне државе и 
њихове глобалне институције моћи.

ОТИМАЊЕ И ПЉАЧКА РЕСУРСА

Развоју савремене економије неопходне су огромне 
количине ресурса тако да се може рећи да у геополитици, па и 
ревизији историје заснованој на неолибералној геополитици, 
они задобивају изузетно значајно мјесто. 

Због потребе за експлоатацијом и контролом ресурса 
изводе се тзв. „хуманитарне интервенције“, воде исцрпљујући 
ратови и проводи семантички пропагандни поступак ревизије 
историје.1 

Рат је најзаоштренији друштвени конфликт који у себе 
укључује оружани сукоб између двије државе и коалиције (као 
у случају бомбардовања Републике Српске, СР Југославије, 
Ирака, Либије). 

Рат обично започиње ултиматом или објављивањем 
рата, а може да започне и без објављивања рата (као у 
случају „хуманитарне интервенције“ у Босни и Херцеговини 
и бомбардовања Републике Српске, те бомбардовања СР 
Југославије од стране коалиционих снага НАТО пакта). НАТО  

1 B. Kovačević, (2020). Etika bombardovanja ili bombardovanje etike, „Evropski defendologija 
centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 
Banja Luka“, Banja Luka. 
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и САД не објављују рат: од 250 војних агресија које су извели 
над сувереним државама, само су пет пута „објављивали рат“.2 

Рат се односи на економски аспект (економски рат, 
санкције, разне облике ембарга, наметања императивних 
мјера Међународног монетарног фонда, ратове за ресурсе) с 
циљем деструкције и девастирања економских потенцијала 
компетитивних супарничких економија и држава које се 
супростављају одређеним геополитичким интересима (нео)
империјалних држава. Оне претварају економски рат у снажно 
оружје како би оствариле своје интересе.

Па, и савремени тзв. „рат против тероризма“ заправо је рат за 
ресурсе. „ И `рат против тероризма` који је сада у току, прожет је 
лажима. Овај рат, који су објавиле САД заједно са другим чланицама 
НАТО-а 2001. године, не пружа уверљив излаз из спирале насиља  
и не решава истински проблем тероризма, јер уопште и није  
усмерен ка разрачунавања са тероризмом, већ је реч о борби за  
нафту, гас, новац и моћ. Такозвани `рат против тероризма` 
представља, у ствари, рат за сировине и глобалну надмоћ“.3 

Рат у себе укључује и медијску, електронску и 
информатичку димензију – с циљем слабљења непријатељског 
система комуникација и остварења пропаганде. Наравно, 
неопходно је поменути и психолошку димензију рата и ратовања, 
која се односи на brain washing, сламање непријатељских 
ставова, осјећања и понашања и њихово каналисање у остварењу 
сопствених циљева. У том погледу пропагандна ревизија 
стварности, као дијела историје, игра значајну улогу.

Већина данашњих ратова у својој суштини има етничку 
димензију. Поред ове етничке димензије, ратови се воде и због 
других политичких, економских, идеолошких, религијских и 
културних антагонизама, као и због ресурса.

Под снажним притиском новог, модерног, хедонистичког и 
конзумеристичког начина живота који потпомаже репродукцију  

2 З. Милошевић, (2010). Политичка модернизација, Београд: Институт за политичке 
студије, стр. 190.
3 D. Ganzer, (2018). Protivzakoniti ratovi: kako zemlje NATO-a podrivaju Ujedinjene nacije: 
hronika koja počinje od Kube i završava Sirijom, Beograd: Laguna. str. 475.
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неолибералног капиталистичког поретка, уништавају се природни 
ресурси. Због конфликата проузрокованим борбом за ресурсе, 
током `90-их година XX стољећа убијено је преко пет милиона 
особа, а расељено између седамнаест и двадест и један милион. 
Готово једна четвртина ратова вођених посљедњих година 
имало је свој узрок у борби за ресурсе или борбу за контролу 
над природним ресурсима о којима зависи животни стил 
и начин живота људи у богатим земљама. Неконтролисана 
сјеча шума проузроковала је и неке ратове у Камбоџи, Сијера 
Леонеу, Обали Слоноваче, Демократској Републици Конгу, 
Бурми и Либерији. Осим тога, више од милијарду људи нема 
приступ чистој питкој води; око три милијарде људи нема 
задовољавајуће санитарне услове за живот (10 милиона људи, од 
чега 4 милиона дјеце годишње умре од болести проузрокованих 
нечистом водом или лошим санитарним условима). Колера 
годишње убије око 3 милиона особа, а у 90% случајева има 
узрок у нечистој и контаминираној води. Процјењује се да ће 
до 2025. године двије трећине свјетског становништва имати 
проблема с приступом и опскрбом питке воде. Због све мање 
доступних извора питке воде, исцрпљености и загађености 
постојећих извора, те неједнаке дистрибуције и конзумирања 
воде, овај природни ресурс постаје „златним ресурсом“ због 
којег ће се, како се очекује, водити ратови у XXI вијеку. Готово 
17 ријечних токова у 51 држави на пет континената представља 
огроман ризик потенцијалних конфликата.4 

Својевремено је Томас Џеферсон говорио: „циљ је исти, 
стећи што већу моћ, богатство и ресурсе других земаља“. А, 
Џорџ Кенан је давне 1948. године говорио о геополитичкој 
„заштити наших сировина“ у Латинској Америци и „природном 
`праву приступа`, ако треба и освајањем“. Упоређујући однос 
становништва и располагања богатства, Кенан истиче да 
Сједињене Америчке Државе располажу са „50% светског 
богатства, а само 6,3% становништва“. С обзиром да сматра 
да ће ово изазивати „презир других“, неопходно је осмислити 
„облик односа који ће нам омогућити да задржимо ову 
несразмерну позицију“. А, да би се то остварило, неопходно  

4 D. Šimleša, (2013). Kako potrošiti svijet: mala škola ratova za resurse, Zagreb: Društvo za 
promicanje književnosti na novim medijima.
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је „ослободити (се) свих сентименталности и сањарења и 
сву пажњу усредсредити на непосредне циљеве Америке... 
Требало би престати расправљати о нејасним и нестварним 
циљевима попут људских права, побољшавања животног 
стандарда и демократизације... Ускоро ћемо морати наступити 
непосредно с позиција силе. Стога, што нам такве идеалистичке 
пароле мање сметају, то боље... Крајњи одговор би могао бити 
непријатан, али... се не смемо двоумити да ли да се користимо 
насиљем локалних полицијских власти. То није срамота... 
Боље је имати јак режим на власти него неку демократску 
власт која је попустљива.“ Да би себи обезбиједиле неопходне 
ресурсе за своје компаније и економски развој, Сједињене 
Америчке Државе могу употребљавати насиље и рушити 
демократске владе. Са својим нафтним ресурсима Блиски исток 
је у америчкој геополитици и војној стратегији зацртан као 
простор којег требају да заузму Сједињене Америчке Државе. 
Од 1945. године званичници Стејт Департмента су енергетске 
потенцијале Саудијске Арабије дефинисали као „плијен“, 
као „запањујуће велике изворе стратешке моћи, вероватно 
највећи материјални плен у историји света“. Ајзенхауер 
је говорио о „стратешки најважнијем подручју света“, а 
енглески геополитички стратези су природна богатства и 
природне ресурсе Блиског истока описали као „кључни плен 
за сваку силу која жели да оствари светски утицај и превласт“. 
У том смислу је Француска протјерана са Блиског истока, 
а Велика Британија „с временом сведена на мање важног  
америчког партнера“.5 

Историја Запада је застрашујућа геополитичка историја 
експлоатације, отимања и пљачкања ресурса. Циљ моћних 
држава Запада јесте остварење доминације која би у основи 
имала експлоатацију, односно искориштавање ресурса немоћних 
и сиромашних народа и њихових држава. У том погледу САД 
говоре о свом „националном интересу“ и његовој заштити, а да 
би своју семантику оправдале, настоје да ревидирају историје 
држава. Јер, како то моћни истичу, „нема вјечних пријатеља, 
само су интереси вјечни“.

5 Н. Чомски, (1999). Шта то (у ствари) хоће Америка, Београд: Чигоја штампа, стр. 
15-17; N. Čomski, (2008). Hegemonija ili opstanak, Novi Sad: Rubikon, str. 186-187.
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Када САД помињу „национални интерес“, није ријеч о 
контроли сопственог и простора и територија сусједства, него  
о контроли глобалних стратегијских путева и неопходних 
сировина, освајању тржишта, заштити савезника и, у том погледу, 
прављењу и осигурању војних база. Али, појам „националног 
интереса“ се екстензивно проширује и релативизира тако да 
обухвата поштовање „људских права“ те „бригу о `демократском 
уређењу`, као и „`слободи` медија“, ширењу тржишне привреде 
и „принудне приватизације“. И, наравно, „кад се национални 
интерес тако широко постави, онда разлога за сукоб са земљама 
жртвама увек мора да буде“.6

Под утицајем и притиском неолиберално оријентисане 
глобализације ће се „нови ратови“ водити не само око политика 
идентитета него и у континуираном облику глобалног економског 
рата и борбе за ресурсе.

Тај „глобални економски рат“ је рат за ресурсе на глобалном 
и локалном нивоу, рат који производи и генерира неолиберална 
економија моћних држава Запада и њихових институција 
и корпорација. Њој требају нафта, вода, минерали, руде и 
територије како би реализовала свој геостратешки и геополитички 
интерес. У економском рату се намећу различите врсте 
притисака, од којих свакако треба поменути и санкције путем 
којих се настоји онемогућити економски развој конкурентних 
„непријатељских“ држава. Иако заговарају либералну економију, 
ипак моћне државе настоје протекционистичким мјерама да 
заштите своје економије, а сиромашне и немоћне народе и 
њихове државе да натјерају да прихвате концепт „либералне 
економије“ како би корпорације богатих несметано улазиле у 
економске просторе сиромашних држава и тако их разарале. 
Либерализација тржишта омогућава неолибералним државама 
и њиховим корпорацијама да контролишу и експлоатишу 
привреде и природна богатства неразвијених држава. 

Борба за ресурсе неодвојива је од експанзије 
неолиберализма и његових инструменталних центара моћи.  

6 М. Марковић, (1997). „Нови светски поредак“, у: Геополитичка стварност Срба, 
Зборник радова са округлог стола „Српски народ у новој геополитичкој стварности“ (Главни 
и одговорни уредник Јован М Чанак), Београд: Институт за геополитичке студије, стр. 53, 54.



637

НЕОЛИБЕРАЛНА ГЕОПОЛИТИКА РАТОВА...Брацо Ковачевић

Али, с обзиром да ресурси брзо нестају, неолиберална економија 
посеже за ратовима како би их себи обезбиједила.

Тако су, од стране САД и Велике Британије, покренути 
ратови против Афганистана (2001) и Ирака (2003) у којима је 
уништавана јавна инфраструктура и убијани цивили. Уведене 
су и санкције, тако да је након тога у Ираку веома осиромашило 
становништво. Наравно, војне мјере су пропагандно припремане 
како би се оправдале и како би се извршила ревизија историје 
тих држава.

Показало се да се, у савременом добу, рат и глобализација 
развијају једно поред другог. Захваљујући ратовима и развоју 
војног наоружања, глобализација је ушла у фазу у којој кључну 
улогу имају мултинационалне корпорације које се отимају за 
ресурсе. Претпоставља се да се у Ираку налази 11% свјетских 
резерви нафте, што је пет пута више него што посједују САД, 
а 70% свјетских резерви нафте и природног плина се налази 
у Средњој Азији и на Блиском Истоку, у потезу од Каспијског 
мора до Медитерана. У једном документу из 1995. Америчког 
заповједништва стоји како је разлог интервенције потпуна 
заштита националних интереса САД-а у регији, тј. сасвим 
сигуран приступ и достава нафте из Перзијског заљева САД-у 
и његовим савезницима. И након инвазије је ирачка економија 
пала под јурисдикцију окупационе америчке војне владе која 
је, у сарадњи са Париским клубом, Међународним монетарним 
фондом и Свјетском банком, имала сасвим кључну улогу у 
послијератној „изградњи“ Ирака. Тако су и одлучили да и у 
Ираку проксидолар буде прелазна валута, као што је то учињено 
у Босни и Херцеговини 1995. године Дејтонским споразумом. 
Захваљујући овом војно-милитаристичком империјализму, 
огромне резерве нафте су припале америчким и енглеским 
нафтним компанијама. Круг дужничког ропства, као инструмента 
за пљачку, представљао је ефикасни сценарио за Ирак; комплетна 
економија Ирака је понуђена на продају а Међународни 
монетарни фонд и Свјетска банка су правно легализовали пљачку. 
Под утицајем ММФ-а, Свјетске банке и Свјетске трговинске 
организације се проводи „мирна колонизација“ држава. У XXI 
вијеку су рат и „слободно тржиште“ међусобно повезани јер 
се рат започиње када пропадну унилатерални инвестицијски  
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програми; тада рат уништава све оно што до тада нису уништили 
приватизација, дерегулација и „слободнотржишне реформе“.  
У трећем миленијуму „дипломатија ракета“ мијења „дипломатију 
топовњача“ путем које се у XIX вијеку наметала „слобода 
трговине“. Због значаја ресурса за економију Сједињених 
Америчких Држава, оне нису војно присутне само у Ираку и 
Афганистану, него и у разним земљама бившег Совјетског Савеза, 
и на Косову и Метохији. Америчке војне трупе имају задатак 
да штите економске интересе САД-а од Медитерана до Кине, 
као и на другим значајним подручјима и интересним зонама. 
На тај начин милитаризација искључиво служи помјерању 
граница „слободног тржишта“ на глобалном нивоу. У свјетској 
економској кризи државни ресурси САД-а се преусмјеравају у 
војне сврхе финансирања војно-индустријског комплекса. У том 
погледу је снажен легитимитет „глобалног система слободног 
тржишта“; укинути су неки прописи, приватизоване су јавне 
службе, и у неолибералним државама Сједињених Држава, 
Великој Британији и већини земаља Европске Уније, дошло 
је до реформе правосуђа; правна држава је укинута снажењем 
новог тоталитарног државног апарата којем немоћно цивилно 
друштво пружа слаб или готово никакав отпор.7 

Тамо гдје се налазе ресурси, преплићу се интереси моћних 
држава. Тако се, на примјер, у источном Медитерану преплићу 
геополитички интереси и борба за ресурсе САД, Русије и Кине. 
Сирија треба да буде транзитна земља према Европи за енергенте 
из различитих праваца, око чега су избили сукоби, води рат, 
разара и убија. У простору источног Медитерана, у чијем је 
средишту Сирија, снажно се преплићу геополитички интереси 
и борба за ресурсе великих свјетских држава. На том подручју 
су откривене велике залихе нафте и плина, око којих се боре 
и Израел, Турска, Кипар, Либан и Иран.* Сирија би требала да  

7 M. Chossudovsky, (2008). Globalizacija bijede i novi svjetski poredak, Zagreb: Prometej.
* „Иран поседује огромне количине нафте, међутим, ово црно злато иранском становништву 
није донијело много среће. Проклетство овог природног богатства изазвало је свеукупно много 
патњи и до дан-данас се шиитски Иран и сунитска Саудијска Арабија боре за преимућство у 
Персијском заливу. Блиски исток због својих драгоцених ресурса и даље је простор у којем 
се воде разноврсне међународне борбе“. Ganzer, D. (2018). Protivzakoniti ratovi: kako zemlje 
NATO-a podrivaju Ujedinjene nacije: hronika koja počinje od Kube i završava Sirijom, Beograd: 
Laguna, str. 67.
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одигра улогу транзитног подручја преко којег би се ресурси 
транспортовали за Европу. Међутим, рат је то онемогућио. 

Тако неолиберална економија једнима доноси богатство, 
а другима биједу, сиромаштво и патњу. Високоразвијене земље 
на веома различите грубе и перфидне начине експлоатишу 
сиромашне земље, а један од њих се односи на – одлив ресурса.

Развијене земље имају 1/5 свјетског становништва а троше 
4/5 свјетских ресурса. С друге стране, земље тзв. Трећег свијета 
имају ¾ свјетског становништва а троше око 20% свјетских 
ресурса, што значи да само мали дио свјетских ресурса служи 
за задовољавање потреба сиромашне већине, а то и јесте 
еколошка и социјална трагедија нашег доба. 

Ранији, савремени и будући ратови имају своје различите 
узроке, а један од њих се свакако односи на економске разлоге 
и борбу за ресурсе. Човјекова историја је историја међусобног 
сукобљавања и ратовања. У основи тих конфликата, сукоба и 
ратова се налазе различите идеологије, погледи на свијет и 
интереси, од којих се један битан односи и на ресурсе. 

Од како су почели да трагају за ресурсима како би себи 
обезбиједили егзистенцију, људи су улазили у међусобне 
нетрпељивости, сукобе, конфликте и ратове. Тако је и данас, у 
свијету глобалне неолибералне економије, у оквиру које моћне 
неолибералне државе производе ратове како би опљачкале и 
отеле ресурсе сиромашних народа и држава оправдавајући свој 
агресивни експлоататорски и неоимперијални интерес разним 
семантичким пропагандним манипулативним дискурсима о 
заштити „људских права“ и „демократије“. Најновији примјери са 
Ираком, Либијом и Сиријом, као и многи други ранији, потврђују 
овај став. А, такође, и примјер са бомбардовањем СР Југославије 
и отимањем територије Косова и Метохије од Србије, односно 
отимањем њених ресурса. Агресија НАТО-а на СР Југославију 
је повезана и са проблемом нафте. Наиме, поменута агресија је 
као један од циљева имала интенцију очувања региона сигурним 
за транс-балкански нафтовод кроз Албанију и Македонију, 
што се могло остварити једино пацификовањем Космета 
удовољавањем косоварским сецесионистичким претензијама и 
УНМИК-овим преузимањем управе над цјелокупном покретном  
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и непокретном имовином која је била регистрована на име СР 
Југославије или Републике Србије.8 

Историјски посматрано, од почетка развоја људске 
цивилизације су се развијали и конфликти за ресурсе. Па, и 
данас су они веома изражени, а са процесима глобализације 
се појављују и нови облици конфликата. 

Неолибералним економијама моћних држава и њиховим 
корпорацијама су неопходни ресурси, тако да их они отимају и 
пљачкају од држава и народа који немају моћ да се супроставе 
глобалном економском рату као „глобалној пљачки“. Економски 
ратови за ресурсе намећу тзв. „хуманитарне интервенције“. 
Одавно се у свијету воде ратови за ресурсе, за различите 
природне производе и храну, нафту, а очекивати је „хуманитарне 
интервенције“ и ратове за чисти ваздух и воду. За двадесети 
вијек се каже да је вијек нафте, а да ће двадесет први вијек 
бити вијек воде, и да ће она бити скупа као нафта. „Просјечан“ 
Американац потроши 296 литара воде на дан, Нијемац 127 
литара, Рус 27; а у групу најсиромашнијих земаља према 
потрошњи воде, спадају Бахреин, Јордан, Кувајт, Либија, 
Малдиви, Малта, Катар, Саудијска Арабија, Уједињени Арапски 
Емирати и Јемен.

Уједињене нације су, у поводу Свјетског дана вода (22. 
марта), саопштиле да преко 663 милиона особа у свијету живи 
без безбједног снабдијевања водом суочавајући се са озбиљним 
здравственим посљедицама због кориштења загађене воде. 
Вода није само главни елемент живота и здравља, него је и 
од значаја за стварање нових радних мјеста и претпоставка 
је економског, друштвеног и уопште људског развоја; она је 
неопходна за задовољавање људских потреба које се односе 
на економску безбједност (вода за пиће, склониште, храна и 
друга потрошна роба), друштвену безбједност (заштита од 
природних катастрофа, као што су поплаве), и етичку безбједност 
(подржавање права људи и других врста на воду). Такође, 
Уједињене нације упозоравају да се свјетске залихе питке 
воде све више смањују а да потребе за водом стално расту.  

8 М. Радојичић, (2012). „Крај хладног рата, велика сила и геополитика природних ресурса 
– прилози за једну студију случаја“, Национални интерес, Београд, бр. 2. 
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Само у посљедњих пола стољећа је утростручена употреба 
воде, а процјењује се да ће до 2020. године двије трећине људи 
на Планети живјети у подручјима недостатка питке воде, да 
ће воде бити до мање него што је неопходно. Има и оних који 
сматрају да ће до 2050. године само око тридесет, од преко 200 
земаља свијета, имати довољно воде за своје потребе.

Изразито повећана употреба воде и убрзан пораст броја 
становника, као и климатске промјене, довешће до повећане 
загађености воде и њене несташице. Количине подземних 
вода се смањују, нивои језера такође, а воде је све мање и у 
ријекама. Несташица вода доводи до поремећаја у екосистемима 
и бидиверзитету, до умањења производње хране, глади и 
сиромаштва, појави разних болести, миграција и сукоба.

Уједињене нације упозоравају не само да је вода 
дефицитарна, него и да постаје узроком конфликата и ратова. 
У посебно тешком стању се налазе арапске земље, на Блиском 
истоку и у сјеверној Африци гдје живи око 5% свјетског 
становништва, а на које отпада тек 0,9% свјетских резерви воде. 
За многе земље је карактеристично да њихово становништво 
пију воду „из једног извора“. Тако, на примјер, водотоке Нила 
дијели неколико држава за које је одређена квота кориштења 
водних ресурса. У периоду када је Египат био доминантан, за 
себе је прибавио и већа права на кориштење воде. Етиопија 
је настојала да изгради себи брану, али су египатски авиони 
потопили брод са неопходном опремом за њену изградњу. 
Када се стање промијенило, Етиопија је започела подизања 
велике хидроцентрале у врховима Плавог Нила, који је 
главни водоснабдјевач ријеке Нила. С друге стране, и ријека 
Јордан је предмет ни мало једноставних јорданско-сиријских, 
јорданско-израелских, сиријско-ирачких, либанско-израелских, 
палестинско-израелских односа. И ситуација у централној 
Азији није пуно боља: Узбекистан пријети Таџикистану да ће 
започети рат уколико започне са изградњом хидроцентрале на 
ријеци Ваш и ограничи доступ воде низводно.9

9 З. Петровић-Пироћанац, (2007). Геополитика воде (Хидрополитика, хидро-стресови и 
сукоби хидрауличног оружја XXI столећа), Београд: Институт за политичке студије - Центар 
за геополитичке студије „Југоисток“ и Драслар партнер.
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Поред нафте и воде, треба поменути још један значајан 
ресурс који има геополитичко значење, а то је – храна.

Производња хране је стратешко и безбједносно питање 
држава и народа. „Контролишите нафту и контролисаћете земљу; 
контролишите храну и контролисаћете људе“, својевремено је 
изјавио Хенри Кисинџер.

Храна је веома значајна за људско одржање, његову 
тјелесност и психофизички развој, здравље и опстанак човјека. 
Ипак, извјештаји Организације за храну и пољопривреду 
Уједињених народа показују да данас више од 800 милиона 
људи у свијету гладује, а да још толико пати од недовољне 
ухрањености.

Мада неки сматрају да је за исхрану све бројнијег и све 
више нарастајућег човјечанства потребно кориштење генетски 
модификованих производа, ипак други истичу да се њиховом 
употребом, као и употребом различитих индустријских супстанци 
и хемикалија, традиционална пољопривреда у потпуности 
претворила у развијени облик индустријске, хемизиране 
пољопривредне производње хране с којом је започео процес 
угрожавања природне околине, човјека и људског друштва. 

У ситуацији повећања броја становника, као и потребе за 
профитом, за повећану производња хране и рјешавања глади 
у свијету се рјешења покушавају наћи у биотехнологији и 
генетској модификацији. На тај начин биотехнолошка, генетски 
модификована производња хране, као и у цјелини производња 
хране, задобива битно политичко, односно геополитичко 
значење. Геополитичка потреба за интензивном биотехнолошком 
производњом генетски модификованих производа и генетски 
модификоване хране је израз постојања интереса над контролом 
држава и народа над храном као оружјем. У том смислу је 
портпарол Министарства пољопривреде САД Вилард Фелпс 
1998. године рекао да је циљ развоја „терминатор-сјемена“ да 
„САД повећају вредност семена које је у њиховом власништву 
и да отворе нова тржишта у земљама Другог и Трећег света“.10 

10 В. Енгдал, (2014). „Часни мешетари против ђаволских адвоката и јахача Апокалипсе“, 
у: Генетски модификовани поредак: опасност од ГМО, (Приредио Бранимир Нешић),  
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Генетски модификовани организми, као и генетски 
модификована храна, имају не само еколошко, него и политичко, 
односно геополитичко значење. Они задобивају стратешко 
значење у смислу преузимања аграра, пољопривредних сорти и 
пољопривредних добара и, на тај начин, постају моћно средство 
одузимања алиментарних и људских права која се односе на 
храну. Навешћемо примјер Ирака.

Након америчког насилног окупирања Ирака, прије 
свега због залиха нафте, али и трговине оружјем, значајан 
фактор се односи и на преузимање ирачке пољопривреде и 
постављање генетски модификованих усјева. Налазећи се на 
веома плодном подручју некадашње Месопотамије, између 
ријека Еуфрата и Тигриса, пољопривредници су узгајали велике 
количине хране намијењене извозу, што је са својим савезницима 
увидјела Америка као основе великог потенцијала властитог 
глобалистичког агробизниса генетски модификованих усјева. 
Послије окупације су Ирачанима наметнули тзв „декрете“, 
односно правила пољопривредног узгоја те сваки закон ирачке 
државе који се коси с правилима декрета сматрао се не важећим. 
Тако су насилно преузели туђа добра, што је представљало 
крај ирачке пољопривреде која је пала под власт америчких 
агро корпорација које производе огромне количине генетски 
модификованог сјемена за извоз. Намећући ова сјемена другим 
државама, неолибералне корпорације проводе империјални 
поступак потпуног поробљавања њихових тржишта. Сценарио 
укидања и замјене индивидуалне приватне пољопривреде 
и породичних усјева генетски модификованим усјевима је 
суморна садашњост, али и будућност која нас чека.

Генетски модификовани организми и генетски 
модификована храна имају (гео)политичко значење, јер собом 
и у себи носе одређену безбједносну пријетњу. У глобалној 
привреди храна представља пријетњу из три разлога: прво, 
они који је конзумирају веома су удаљени од мјеста гдје се она 
производи; друго, свјетска привреда је контролисана од стране  

2. изд., Београд: Catena mundi, стр. 63. Ово фамозно франкенштајнско „терминатор-сјеме“ 
је производено помоћу тзв. „терминатор-технологије“ која у генетски модификоване сорте 
биљака уграђује систем гена који онемогућавају клијање сјемена; „терминатор-сјеме“ је 
самоубилачки синдром „терминатор технологије“.
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мултинационалних корпорација које интересује само профит, 
и, треће, глобална привреда представља велику опасност због 
угрожавање биолошке разноврсности планете земље.11 

Храна представља политичко оружје јер, мада се то на 
први поглед и не види, она ипак има геополитичко значење.

Да храна представља политичко оружје и да има 
геополитичко значење, показује и примјер програма помоћи 
САД за који је потпредсједник Хуберт Хамфри својевремено 
рекао: „Ако се питате како да наведете људе да се ослоне на 
вас и постану зависни од сарадње с вама, чини ми се да је 
зависност од хране одличан начин за то“.12 

Када је у питању производња хране, треба напоменути 
да се у глобализацијским процесима снажно развијају и 
мултинационалне корпорације које због својих интереса, а на 
веома разне начине, још потпуније убрзавају и развијају те 
процесе као процесе глобализације социјалних неједнакости, 
сиромаштва, глади и биједе на једној, а богатства на другој 
страни. 

С обзиром на постојање заиста великог броја становника 
на нашој планети, представници мултинационалних корпорација 
истичу да је неопходна и велика количина хране, те да се она 
мора обезбјеђивати кроз интензивне процесе индустријализације 
и хемизације пољопривреде, као и кроз повећану употребу 
биотехнологије, генетски модификованих организама и генетски 
модификоване хране. Али, не само велики број становника, глад 
и сиромаштво, него и потреба за профитом, доводе до повећане 
хемијске индустријске производње хране. Долазак великих 
транснационалних корпорација на глобално алиментарно 
подручје донијело је собом и ризике од кориштења генетски 
модификованих организама у исхрани. Генетски модификована 
храна носи у себи ризике по здравље људи и природну околину, 
и зато многи упозоравају да је то нови облик геноцида и екоцида.

11 К. Лејман, А. Кребс, (2003). „Контрола над светским залихама хране“, u: Глобализација 
– аргументи против (Приредили: Џери Мандер и Едвард Голдсмит), Београд: CLIO, стр. 
146-147.
12 Е. Голдсмит, (2003). „Развој као колонијализам“, u: Глобализација – аргументи против 
(Приредили: Џери Мандер и Едвард Голдсмит), Београд: CLIO, стр. 262.
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Један од значајних фактора који узрокује сиромаштво 
народа и држава уништавајући им ресурсе и стварајући читав 
низ економских и еколошких проблема, као и еколошку кризу 
односи се на програм мјера „структуралног прилагођавања“. 
У непресталном настојању да империјално експлоатише и 
контролише свијет и његове ресурсе, глобални неолиберални 
капитализам у свијету обликује своју геополитику тако што 
стално намеће одређене „стандарде“, пријетње, уцјене и услове. 
Неки од њих се односе и на Вашингтонски консензус, Програм 
структуралног прилагођавања и Уругвајску рунду ГАТТ-а којим 
неолиберални капитализам путем својих моћних финансијских 
и других институција условљава националне државе, разара 
њихове економије и изграђује нову геополитичку архитектуру.13 

Међународни монетарни фонд и Свјетска трговинска 
организација намећу стандарде и правне прописе, те правно 
штите мултинационалне корпорације тако што им обезбјеђују 
правне оквире контроле генетског богатства. Заступајући 
интересе банака, корпорација и богатих неолибералних држава, 
Свјетска трговинска организација условљава улазак држава 
куповањем генетски модификованих производа. На тај начин 
ова моћна глобална организација тим државама и њиховим 
народима одузима њихове ресурсе и, на тај начин, одузима им 
и алиментарно право, као и право на здраву животну средину. 

13 Џон Перкинс наводи како и на који начин неолиберална економија „убија економије“ 
сиромашних народа и држава експлоатишући им ресурсе и претварајући их у „дужничко ропство“. 
У својој „исповијести убице економије“ Перкинс децидно напомиње да темељни успјех ширења 
неолибералне економије није могућ без тајне дипломатије која користи различите методе 
утицаја, као што су мито, преваре, уцјене, пријетње смрћу, убиства, употреба неконтролисане 
војне моћи, како би се остварио циљ да земље прихвате зајмове који ће их одвести у „дужничко 
ропство“. Те су методе покретачки механизми економије смрти која укључује и пријетње 
ратом и ратове, те пљачке ресурса. Наравно, иза овога стоји моћна медијска пропаганда коју 
контролише корпократија која помоћу медија стално понавља исте семантичке наративе о 
прихватању концепта који њима доноси корист. А, та корист значи да дужничка земља новац 
који би издвајала за здравство, образовање, науку, културу, социјалну заштиту и друге социјалне 
активности, преусмјерава на отплату камата на кредите које је позајмила. Грцајући у дуговима, 
дужничким земљама долазе „убице Међународног монетарног фонда“ који од влада захтијевају 
да им понуде ресурсе (нафту, воду, струју, руде) њиховим корпорацијама и да их по ниској цијени 
приватизују. Осим тога, још један битан услов се поставља пред државу која тражи зајмове, а 
то је да извођачи капиталних пројеката буду корпорације са Запада, дакле компаније богатих 
држава. На тај начин се новац од примаоца (дужничке државе) враћа корпократији. Борећи 
се да некако врати камате, дужничкој држави као Дамаклов мач остаје враћање главнице. Dž. 
Perkins, (2017). Nove ispovesti ubice ekonomija, Beograd: Babun.
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Циљ је да транснационалне и мултинационалне корпорације 
контролишу све аспекте индивидуалног и друштвеног живота 
(производњу, саобраћај и комуникације, ресурсе, капитал, 
банкарство, финансијске и монетарне системе, робе и услуге, 
радну снагу, државне институције, законодавство и право) 
ради остварења профита и контроле развоја народа и држава. 
Не прихватити њихове услове и уцјене значи бити оптужен 
за „протекционизам“ и „дискриминацију“, што у стварности 
подразумијева ускраћивање кредита, помоћи и интеграција. 
Тако преко моћних финансијских институција неолиберализам 
проводи своју геополитичку хегемонију над свим подручјима 
друштва, али и државе, доприносећи процесу десуверенизације 
„националних“ или „грађанских“ држава. То није ништа 
друго него „еко-диктаторска политика“ под којом се може 
подразумијевати настојање да се реализују неједнакости 
у приступу сировинама и кориштењу природних ресурса, 
политика богатих против сиромашних, Сјевера против Југа.14 

У настојању да контролишу витална подручја 
индивидуалног и друштвеног живота, мултинационалне 
корпорације све агресивније наступају с циљем да контролишу 
аграр и производњу хране. Глобализација још више омогућава 
транснационалним компанијама да еродирају суверенитет 
држава. Оне имају монопол над међународном трговином, 
економијом, политиком. Наравно, оне ће временом настојати да 
имају и, у многим срединама, већ имају монопол над аграром 
и производњом хране. 

Транснационалне корпорације шире нову опасност под 
називом – биоколонијализам. Оне су огромни центри моћи који 
контролишу сва значајна подручја производње па, према томе, 
и производње хране, аграра и пољопривреде. Они органску 
пољопривреду замјењују хемизираном биотехнолошком 
индустријском пољопривредом. Преко потплаћених медија, 
интелектуалаца, научника, политичара, фармацеутских, 
политичких и других лобија, биотехнолошке компаније 
које производе генетски модификовану храну шире лажи  

14 J. F. Radermacher, (2003). Ravnoteža ili razaranje (Eko-socijalno-tržišno gospodarstvo kao 
ključ svjetskog održivog razvoja), Zagreb: Intercon – Nakladni zavod Globus, 2003, str. 205.
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о производњи здраве хране, отклањању глади и сиромаштва у 
свијету, умањењу употребе пестицида, изљечењу болести, те 
побољшању здравља и квалитета живота.

Уласком великих и моћних мултинационалних корпорација 
на аграрне, пољопривредне производне просторе државних и 
националних економија намећу се сопствени начини производње 
на свјетском нивоу, а због одсуства глобалних регулаторних 
институција, њихова моћ се не може зауставити. Безусловно 
намећући своја „правила игре“ као геноцидни „алиментарни 
терористи“ у производњи (генетски модификоване) хране 
мултинационалне корпорације заправо еродирају алиментарни 
суверенитет државе.15 

Посљедице оваквог изузетно моћног биотехнолошког 
империјализма и „тероризма“ се односе и на тенденцију 
према остварењу контроле и посједовања живота што је 
сасвим јасна интенција постојања предаторских интереса 
транснационалних корпорација и неототалитарних влада 
новог свјетског поретка. 

Велике оптужбе употребе генетски модификованих 
организама се односе на геноцидни концепт неомалтузијанства 
свјетских моћника. 

Производња и притисак кориштења генетски модификоване 
хране за многе представља израз постојања пројекта „свјетске 
владе“ којим се остварује неомалтузијанска политика уништавања 
становништва.

Поред употребе генетски модификоване хране у 
убијању људи, болестима треба уништити преко 3 милијарде 
а стерилитетом више од 2 милијарде особа. Циљ је смањење броја 
становника у свијету а, с обзиром да генетски модификовани 
организми и генетски модификована храна, контаминирају 
и трују организам, скраћују животни вијек и онемогућују 
репродукцију, био би то план контроле ограничавања броја 
становника на Земљи. Морбидни геноцидни став неолибералних 
(нео)малтузијанаца је да на Земљи не треба да живи више од  

15 З. Петровић-Пироћанац, (2008). Геополитика хране (Битна развојна компонента друштва 
у XXI столећу), Београд: Институт за политичке студије, Центар Југоисток, стр. 61.
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милијарде особа. То је та „златна милијарда“ о којој говоре и 
неки тзв. „филантропи“.

У остварењу концепта неототалитарног и неолибералног 
новог свјетског поретка, ратови за ресурсе играју велику улогу.

Због неосноване сумње за „постојање оружја за масовно 
уништавање“, Сједињене Америчке Државе су напале Ирак 
као дио „осовине зла“, објавиле „рат против насиља“ како би 
успоставиле „демократски образац“ који би требало да слиједе 
остале државе Блиског Истока. Сједињене Америчке Државе 
су рушењем режима Садама Хусеина заправо обезбиједиле 
надзор над ирачким економским ресурсима, а над нафтом 
посебно, што им је и био прави циљ.

Веома су снажни конфликти око контроле ресурса и 
енергије, што показује и примјер Косова и Метохије. 

Насилно одвајање Косова и Метохије од територије 
Србије нема само територијални, већ има и геополитички значај 
јер се тиме Србији отимају териториј, ресурси и енергетски 
потенцијали. Истраживања показују да на том подручју Србија 
има 60% ресурса, да то подручје располаже огромним количинама 
угља, као и рудама и минералима, посебно бокситом, оловом, 
цинком, никлом, кобалтом, кадмијумом, ванадијумом, златом. 
На том подручју се налазе и ресурси квалитетне воде. Тако се 
показује да Запад пљачка „најбитиније природне ресурсе“.16 

Прије, али и послије „арапских прољећа“, одвија се борба 
корпорација око нафте као стратешког ресурса. Наравно, и не 
само због нафте, него и због других стратешки важних ресурса.

Тако је Pax americana представљао већ познати сценарио 
успостављања „демократских поредака“ на блиском Истоку. 
Циљ је био да се реализује план одржања глобалне надмоћи 
САД-а за спречавање настанка неке друге, супарничке силе 
супростављене америчким интересима. Основни интерес 
америчке спољне политике се односи на контролу територија  

16 З. Петровић-Пироћанац, (2010). Геополитика енергије (Битна развојна компонента 
друштва у XXI столећу), Београд: Институт за политичке студије, Центар „Југоисток“, стр. 
244-245.
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и ресурса. Када је у питању Блиски исток, разумљиво да се 
посебан интерес односи на стратешко значење ресурса нафте 
које на том подручју има у огромним количинама. У том 
смислу ће моћне националне компаније имати водећу улогу 
у успостављању „демократије“. Компаније директно утичу 
на геополитичке и војно-стратешке прилике „на терену“, јер 
без нафте, остварење „националних интереса“ није могуће. 
Осигурање постојања нафте било је важно у Првом свјетском 
рату, Другом свјетском рату, као и ратовима који су се водили 
након њих, и који ће се још увијек водити.

Нафта има велико војно значење. Нафта је омогућила 
тенковима, бродовима, авионима, камионима и другим техничким 
средствима ратовања неопходну покретљивост. 

Освајањем Ирака, за којег се сматра да има чак и веће 
залихе нафте од оних које се налазе у Саудијској Арабији, 
Сједињене Државе су своју војску поставиле као омчу на све 
кључне свјетске токове и путеве нафте, а посебно оне који воде 
у Европу и државе на Истоку - Кину, Индију и Источну Азију. 
Сједињене Америчке Државе су заузеле кључне положаје у 
свијету, од Балкана, преко Узбекистана до Кабула и Јапанског 
мора. А, од 11. септембра је америчка вањска политика постала 
безобзирна, у складу са оном изреком или си са нама или 
против нас.17

Како би се остварила контрола „одлива“ ресурса, 
неопходна је пропаганда која ће скривати отимање и пљачку 
ресурса говорећи о „етничком чишћењу“, „оружју за масовно 
уништавање“, „диктаторима“ и „ауторитарним режимима“, 
„угрожености људских права“ и „демократије“. Извођењу војних 
интервенција претходи медијска припрема и обмана јавности у 
манипулативној пропаганди. На тај начин моћне неолибералне 
државе Запада својим „хуманитарним интервенцијама“ 
угрожавају егзистенцију, сувереност и територијални интегритет 
држава које агресивно нападају, и на тај начин заправо руше 
међународно право. Настојећи да остваре своје економске,  

17 F. W. Engdahl, (2003). Stoljeće rata: anglo-američka naftna politika i novi svjetski poredak, 
Zagreb: AGM.



650

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

геополитичке и војно-стратешке интересе, моћне државе 
развијају обрасце манипулативног ревидирајућег семантичког 
дискурса о „ширењу демократије“, „заштити људских права“, 
„одбрани слободе“ и „цивилизованих вриједности“. У том смислу 
користе медије али и ратове („хуманитарне интервенције“) с 
циљем остварења контроле над ресурсима и геополитичке 
изградње новог свјетског поретка.

У ситуацији постојања ограничених ресурса, модерна 
економија и њене моћне корпорације траже начине да 
контролишу производњу и продају ресурса. На тај начин 
производе и конфликте на глобалном и локалним подручјима, 
што се сасвим добро видјело и на примјерима извођења тзв. 
„хуманитарних интервенција“ у Ираку, Либији, Сирији, као и 
у Републици Српској и СР Југославији. Па и звецкање оружјем 
око Венецуеле има за циљ преузмање контроле над њеним 
природним ресурсима, а нафти посебно.

Глобалном капиталистичком економијом доминирају моћне 
неолибералне државе и њихове транснационалне корпорације 
чије дјеловање није ограничено границама националних 
држава чиме се остварује поступак еродирања суверенитета 
као неоексплоататорски и неоимперијални поступак „разарања 
држава“.18 

Концептуална изградња „новог свјетског поретка“ одвија 
се на различите начине – економског, политичког, културног, 
медијског и војног карактера. Посебну улогу у његовој 
реализацији имају медији и војне интервенције. У медијима и 
преко медија се геополитички концепт „новог свјетског поретка“ 
припрема и оправдава, а ратовима и војним интервенцијама 
намеће. Стварањем наднационалних структура моћи доводе 
се у питање националне државе и њихове суверености.

Настојећи да остваре своје интересе на одређеном 
геополитичком простору, моћне државе проводе подјеле по  

18 З. Милошевић, (2014а). Будућност националне државе, Бања Лука: ЈУ Народна и 
универзитетска библиотека Републике Српске; З. Милошевић, (2012). Империјално разарање 
државе, Београд: Институт за политичке студије; З. Милошевић, (2014б). Унија корпоративног 
капитализма: економски, политички и културни инструменти Новог светског поретка, 
Београд: Институт за политичке студије.
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принципу divide et impera и, у основи њихове стратегије моћи, 
се налази манихеистички механизам оптужбе или одбране. 
Управо, у том смислу неког треба оптужити за „недостатак“ или 
„кршење“ неких цивилизованих вриједности, укључити медије 
и преко њих придобити „јавно мњење“ и реализовати одређени 
економски и геополитички интерес. Политика коју проводе 
моћне западне државе првенствено служи остварењу њихових 
геополитичких интереса, а данашњи развој капитализма у форми 
неолибералног глобализма и остварења неолибералног новог 
свјетског поретка, представља обнову класичног империјалног 
либерализма.

ЗАКЉУЧАК

У настојању да себи обезбиједе неопходне ресурсе, моћне 
неолибералне државе и њихове глобалне институције моћи, 
користе различита средства од којих и ратови за ресурсе, као и 
тзв. „хуманитарне интервенције“, имају своје битно значење.

С обзиром да је савремено организованој економији 
потребна енормна количина ресурса и енергије, јасно је да они 
задобивају значајно геостратешко и геополитичко значење. На 
тај начин глобализација економије имплицира глобализацију 
политике и војних активности чиме се стварају бројни конфликти 
и ратови око надзора и контроле ресурса, а енергетских извора 
посебно. Рат за ресурсе није ништа друго него само један од 
облика економског рата. Али, и не само њега.

Оправдавајући своје неоимперијалне и експлоататорске 
геополитичке поступке развијају пропагандну реторику о 
одбрани цивилизованих и демократских вриједности онако 
како их они разумију и намећу.

Футуролози упозоравају да човјечанство убрзано 
исцрпљује већину ресурса, те да нам пријети колапс. Истичу 
да је човјечанство исцрпило већину ресурса Земље те да ћемо 
и прије 2052. године доживјети потпуни колапс на неким 
мјестима. Потреба за сталним економским растом не води 
рачуна о претјераном исцрпљивању природних ресурса. Отуда 
непрестална борба за ресурсе коју воде моћне неолибералне  
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империјалистичке силе и њихове доминантне институције 
глобалне моћи. А, да би своје неоексплоататорске интересе 
оправдале, користе пропаганду у којој ревизија историје, 
прошлости, али и садашњости, задобива велико геополитичко 
значење. Тако историја постаје „инструмент геополитике“.

Braco Kovačević

NEOLIBERAL GEOPOLITICS WARS FOR 
RESOURCES AND REVISION OF HISTORY

Summary

Man's history is the history of conflict and warfare, 
and one of the reasons also applies to resources. The 
history of the West is also the history of exploitation 
and looting of resources that, today, influenced by the 
neoliberially oriented economy, have a characteristic 
of manifest or latent economic war. War for resources 
is a war for the survival of the West and its geopolitics 
that has its bases in neoliberalism. The struggle for 
resources represents the struggle for the expansion 
of neoliberalism whose economy produces wars 
and the so-called „humanitarian interventions“ 
to provide resources. In an effort to realize the 
concept of a neototalitarian and neoliberal new 
world order, resource wars play a major role. In this 
regard, the powerful states of the West use various 
methods of economic, political, dimplomatic and 
military pressure, wars and so-called „humanitarian 
interventions“ to provide their predatory economies 
with the necessary resources.
Keywords: geopolitics, neoliberalism, wars, resources, 
revision of history
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Братислава, Словачка

ПАНСЛАВИЗАМ КАО ЈЕДАН 
ОД КОНЦЕПАТА СЛОВЕНСКЕ 

УЗАЈАМНОСТИ У КОНТЕКСТУ 
ЕВРОПСКЕ ГЕОПОЛИТИКЕ  

19. ВЕКА
(на примеру дела Лудовита  

Штура и пансловенских 
политичких процеса)

Сажетак

Ова студија случаја представља два потпуно 
различита облика перцепције панславизма унутар 
једног друштвеног организма у једном веку 
национално-обновитељских напора, који су 
били и слични и различити по много чему, како 
у Словачкој, тако и у Европи. Панславизам је 
представљен у ставовима Лудовита Штура и 
пансловенским политичким процесима кода 
Словака, а које су предводили кругови мађарске 
владе крајем 19. века. 
Европом се ширила идеја да Русија има амбицију 
да уједини Словене у једно царство и да стога  

* Професор, доктор историјских наука, Универзитет Коменског у Братислави, Философски 
факултет, Катедра опште историје.
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промовише пансловенске идеје. То би могло да 
угрози мултиетничку Аустроугарску у централном 
делу европског континента, јер Русија треба да 
игра улогу њиховог ујединитеља. Међутим, такве 
идеје су у Европи ширили представници појединих 
словенских националности, док је Русија те идеје 
сматрала само нереалним представама руских 
словенофила, те је односе са другим Словенима 
у Европ градила на прагамтичним основама. 
Током последња два века, схватање и садржај 
панславизма су се непрестано развијали и 
мењали. Панславизам је дефинисан на основу 
одређеног историјског материјала и био је део 
више идеолошких тумачења у контексту западно-
источноевропске конфронтације. Изражено је и у 
међусобној контроверзи унутар вишенационалног 
„словенског организма”. У глобализованом свету 
она поприма друге облике. То је посебно релевантно 
за политички значај панславизма, пангерманизма, 
панисламизма и других сличних идеја.
Кључне речи: панславизам, словенски реципроцитет, 
19. век, Русија, Словачка, Лудовит Штур

Идеја словенства и словенске узајамности прешла је 
дуг пут промена, добијајући различите облике са различитим 
концептуалним садржајем (словенофилство, русофилство, 
панславизам, аустрословенство, хердеровско словенско 
месијанство, неословенство итд.). Током два века, сваки од ових 
идеолошких облика словенске узајамности био је у корелацији 
са различитим облицима културног и политичког деловања 
словенских народа. Већина њих је била усмерена на циљеве 
уједињења, узајамне помоћи и подршке. Истовремено, идеја 
словенске узајамности има своје присталице и противнике. 
Свака епоха из ње узима своја посебна тумачења, али општи 
смисао словенске узајамности је у тражењу успешног модела  
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развоја за словенски свет у целини, а и за сваки од словенских 
народа посебно.

На европском континенту у 19. веку проширило се 
мишљење да је Русија имала амбиције да уједини све Словене 
у једну силу и да је тиме допринела ширењу пансловенских 
идеја, што је представљало посебну претњу вишенационалној 
Аустроугарској империји, која се налазила у центру Европе.1 
Ово мишљење међу Словенима делили су и Пољаци, који су 
искусили негативне предрасуде према Русији. Тешко је ухватити 
размере продора руске књижевности и културе у европски 
идеолошки простор, али је управо тај процес утицао на многе 
словачке писце у то време, укључујући Андреја Сладковича, Јана 
Голија, Андреја Радлинског, Михала Милослава Гоџа и Јонаса 
Заборског. И идеја словенског реципроцитета и угњетавање 
аустријских и угарских власти само су допринели борби за 
националну слободу словенских народа.

Сврха наше посебне студије је да оцрта два потпуно 
различита начина сагледавања панславизма у оквиру истог 
друштвеног организма у веку народноослободилачких покрета, 
њихове сличности и разлике у словачком и паневропском контексту.

Склоност ка Русији испољавала се у словачком друштвеном 
окружењу већ од 1830-их година, када је почела да се развија 
идеја о словенској узајамности. Највише се манифестовао у 
бурним 1840-им. Године 1845. руски словенофил Ф.В. Чижов 
је посетио Братиславу, где је имао састанак са Лудовитом 
Штуром. Разговори које је водио са словачким лидерима тицали 
су се углавном политичких питања. У први план стављена су 
питања положаја Словена и њиховог односа према Русији.2 У 
самој Русији, међутим, власти су на такве идеје испрва гледале 
само као на нереалне снове руских словенофила, третирајући 
њихове контакте са страним Словенима доста уздржано.

Лудовит Штур је већ током свог боравка у Халеу 
(1838-1840) прихватио Хегелову филозофију и упознао се са  

1 Ivantyšinová, T. - Kodajová, D. a kol. Východná dilema strednej Európy. Bratislava: Spoločnosť 
pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, 2010,s.24.
2 Ivantyšinová, T. Česi a Slováci v ideológii ruských slavistov. Bratislava : SAV, 1987, s. 59.
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елементима демократије и либерализма. Инспирисан Хегелом 
и Хелдерлином, почео је да схвата положај свог народа, као и 
његово место у контексту развоја историје. Штур је инспирисан 
Ј. Коларом, Ј. Голимом и П.Ј. Шафариком, развија сопствени 
концепт словенског узајамности. Његов сусрет са руским 
славистима, пре свега са О.М. Бодјанским, И. И. Срезњевским 
или М. П. Погодином продубили су његово интересовање за 
Русију. Људовит Штур је у почетку био полонофил, али је 
потом, постепено, са развојем своје словенске концепције, почео 
више да нагиње Русији. Руска историја и руска књижевност 
постале су предмет проучавања Штура у његовим предавањима 
о Словенима, тема дискусије у братиславској студентској 
заједници.3 Штур је образовао следећу генерацију младих 
словачких интелектуалаца у духу словенске идеје. Дивио се 
Русији, посебно њеној снази, самобитности и националној 
независности пред њеним непријатељима. Штур је имао веома 
блиске контакте са представницима српског и хрватског народа, 
али су се контакти са Русијом највише испољили у формирању 
његовог концепта словенског узајамности. Званично, мађарски 
владајући кругови су све манифестације националног препорода 
и словенске узајамности сматрали и називали „издајничком 
панславистичком агитацијом“.4

1840-их година интензивирао се национално-политички 
покрет Словака. Словенска идеја, вера у посебну судбину 
Словена и политичка борба у интересу словачке нације били 
су непремостива препрека за угарске и хабзбуршке елите. 
Ове тежње, дефинисане као панславизам, постале су повод 
за јуриш на овај мали словенски народ у виду агресивне 
асимилацијске политике, коју је спроводила Будимпешта. 
Лудовит Штур је, као одговор на овај притисак, објавио 1847. 
чланак „Панславизам и наша земља“ у политичком листу 
„Словенске народне новине“.5 У овом чланку је објаснио  

3 Ľudovít Štúr. Život a dielo. 1815-1856.( zostavil V. Matula)Bratislava : SAV, 1956, s. 27.
4 Ľudovít Štúr. Život a dielo. 1815-1856.( zostavil V. Matula)Bratislava : SAV, 1956s. 32.
5 Лудовит Штур у свом чланку пише: „Поклич о панславизму захватио је Европу; 
глас се чуо и са страхом се ширио по готово свим европским народима, стотине часописа 
су говориле о томе, разговори у друштву били су испуњени, а у више државних комора 
пљуштали су ватрени говори о панславизму. Такође, када смо тек започели наш покрет, у 
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неразумевање панславизма у смислу све веће мађаризације 
немађарских народа у то време. Панславистом у Мађарској 
називало се свако ко је покушао да унапреди ниво словачког 
образовања, ко је написао књигу на словачком језику или 
основао друштво у коме се говорило словачки, а понекад и 
неко ко је одлучио да говори о Словацима, чак и ако је био 
представник мађарске нације. Такви активисти су сматрани 
панславистима и мађарске власти су их сматрале опасном 
групом друштва. Ова теза, коју је Штур изнео средином 19. 
века, постала је водич за акцију мађарских владајућих кругова у 
последњој четвртини овог века, покренувши талас политичких 
процеса против панславизма. Лудовит Штур овде објашњава 
да је оно што они називају панславизмом у стварности само 
„национално буђење до тада успаваних словенских народа, 
што је и био разлог за такву сумњу”.6

Штур истиче да су сви противници панславизам 
представљали као агресивну кампању која би све поробила 
и све уништила. Л. Штур пореди словенство са имагинарним  

ушима нам је свуда звонило о панславизму, чим би смо наступили са каквом националном 
манифестацијом, свуда су нас псовали панславистима и под овом паролом сви такви догађаји 
су опструисани и претварани у ништа. Шта је ово магична реч, реч панславизам? Какву је 
то магијску моћ имало у себи, ако је од ове речи многе испунило језом и испунило гневом 
и злобом према свему словенском? Човек би могао помислити да би, можда, под паролом 
и окриљем панславизма, неки крсташки ратови могли да се сруче на све европске народе, 
и заиста, ако не крсташки рат, онда нешто друго, још страшније у поређењу са сличним 
плановима, пансловенство се схватало, замишљајући, ни мање ни више него чињеницу да ће 
словенски народи (Словени), и сви (пан), под вођством Руса, напасти Европу и, попут Атиле 
и других сличних освајача, опустошити Европу и европске народе претворити у робове. 
Такво је било мишљење о панславизму, које и данас понегде деле, посебно они који су веома 
удаљени од идеја које преовлађују у друштву.... Ако се где и чуо вапај о панславизму, онда 
је несумњиво код нас, и нигде га није било као код нас. Биле су га пуне новине и часописи, 
био га је пун живот. Сваки и најмањи подухват да се помогне просвећивању, просперитету, 
освајању права словенског народа проглашаван је панславизмом, а на исти начин смо далеко 
отишли   са панславизмом или, по речима мађарских говорника, са нелојалношћу и издајом 
према отаџбини... И са панславизмом смо отишли   далеко. Да ли је неко покушао да подржи 
наше осиромашене словенске школе – панслависта је; да ли је неко објавио књигу за наш 
обесправљени народ – панслависта је; да ли је неко основао какво друштво неопходно за наш 
живот - тамо се покрећу тајне издаје, панслависти су; да ли су се Тонаши забављали негде на 
наш начин, на словачком: панслависти су; јесу ли наши туговали због неправди учињених 
нашем народу – панслависти су; чак и ако је неко одлучио да говори о словачком народу, већ 
се називао панславистом. In: Людовит Штур. Панславизм и наша страна // Девин. Альманах 
общества Людовита Штура в Москве. № 2(5)2017, с.10-18. /перевод текста Н.Шведовой/
6 Matula, V. Štúr a Slovanstvo. In: Ľudovít Štúr. Život a dielo. 1815-1856. Bratislava : SAV, 
1956, s. 371.
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дивом створеним маштом других. Разлоге застоја у развоју и 
потоњег пропадања Словена у историји Штур види у географском 
фактору који је одредио историју словачког народа.

У приказаном тексту Л. Штур, међутим, не помиње никакво 
потчињавање словенских народа Русији. Ово је само одбрана 
националне активности, коју су власти сматрале претњом за 
мађарску и хабзбуршку политику.

После Словенског конгреса 1848. на коме нису учествовали 
делегати из Русије и после капитулације у Вилагошу 13. августа 
1849. када су трупе које је послао цар Николај I помогле Бечу 
да победи Мађаре, Словени су почели да схватају да су њихове 
наде за ослобођење били илузорни. После револуције 1848-1849. 
орјентири словачког народа у Хабзбуршкој монархији почеле су 
да се радикално ревидирају. Загушљива атмосфера политичког 
и националног угњетавања од стране земаља у окружењу била 
је један од разлога за ревизију концепта словенског питања. 
И сам Штур је почео да гледа на Русију са мисионарских и 
визионарских позиција. Ова еволуција његових погледа на 
Русију посебно је уочљива у његовом делу „Словенство и свет 
будућности“, које је објављено тек после његове смрти. Овај 
рад је подељен у три поглавља. Прва је посвећена Словенима у 
прошлости, њиховој историји као њиховој историјској мисији. У 
другом се анализирају разлике између Запада и Истока Европе, 
у духу претходног Штуровог дела „Панславизам и наша земља“. 
Треће поглавље нас највише занима, јер предлаже три пута за 
политичко ослобођење Словена. Штур говори о перспективи 
стварања федерације словенских држава: „... Само је лудак могао 
да верује да би републикански облик владавине могао да заживи 
и развије се у Русији.7 Тиме одбацује идеју о федерацији Словена, 
јер Русија не би дозволила настанак таквог политичког пројекта 
и борила би се против стварања такве независне словенске 
државе. Стога би се „свака словенска држава, различита од 
руске, неминовно нашла у супротности са Русијом, или би 
настојала да је принципијелно приближи себи, или би морала 
да се бори против ње уз помоћ западних идеја и народа“.8  

7 Štúr,Ľ. Slovanstvo a svet budúcnosti , s. 133.
8 Štúr,Ľ. Slovanstvo a svet budúcnosti , s. 140.
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То је и разлог зашто је Штур толико скептичан према идеји 
словенске узајамности. Русија има огромну моћ и има право да 
заустави све сепаратистичке тенденције. У свом образложењу 
долази до закључка да ће се савезне државе пре или касније 
распасти, не остављајући трага, или ће се показати као слабе. 
Као другу алтернативу Штур сматра формирање удружења свих 
западних и јужних Словена на основу Хабзбуршке монархије. 
Истовремено, свестан је да би то био још гори и бесмисленији 
начин од прве алтернативе. Идући овим путем, словенска 
племена би исцрпела свој потенцијал и нашла би се у апатији. 
Ова идеја, коју су предложили Чеси, није водила рачуна о томе 
да Аустријанци гледају са висине на све друге народе, док су 
слаби и често се ослањају на помоћ страних сила. Хабзбуршке 
власти забрањују народима да покажу свој идентитет који мрзе.

Као трећу алтернативу, Штур предлаже да се Словени, 
у потпуности и без изузетка, придруже Русији. Према Штуру, 
због немогућности прве две алтернативе, овај пројекат је 
једини истинит и има будућност. Штур детаљно даје све заслуге 
Русије у развоју словенских народа. Истовремено, он указује 
и на позитивне аспекте западноевропског искуства. Да би 
Русија могла да уједини све Словене и прошири своје границе, 
она мора бити уређена тако „како то захтева дух Словена, 
истинско модерно образовање и њен положај у свету“.9 Штур 
највећим злом у Русији назива кметство, које ће, по његовом 
мишљењу, ускоро бити укинуто, пошто Руси схватају да се 
по томе разликују од Запада. Неопходна би била и обнова 
заједнице и проглашење недељивости земљишних парцела, 
а монархијски, краљевски систем треба да буде усклађен са 
демократским принципима, заснованим на идејама Словена. 
Штур не указује на тачан начин како доћи до таквог модела.

У раду који се разматра Штур дефинише само услове, не 
нудећи јасан план како треба да се одигра уједињење словенских 
народа. Иако Штур признаје власт цара Николаја I, он би желео 
да Русија постане демократска земља, да укине тајну полицију, 
да води проевропску политику и крене путем реформи. Штур се 
овде не поистовећује са царским режимом и његовим идејама.  

9 Štúr,Ľ. Slovanstvo a svet budúcnosti, s. 163.
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Његова идеја о словенском јединству уопште није заснована 
на шовинистичком и агресивном панславизму.10

За разлику од Ј. Колара, који је представљао уједињење 
Словена само на језичком и културном нивоу, Штур интеграцију 
Словена види на основу јединствене државе, јер само на тај 
начин могу испунити своју мисију у развоју људске историје. 
Ово одражава концепт Хегела и Хердера, који је Штур желео 
да примени у словенском геопростору. У исто време, Штур 
је, „супротно садржају свог дела, и сам схватио да је тражење 
ослонца у Русији, као словенском царству, у условима 1851. 
било више идеално него реално. И на крају, нека заосталост, 
па чак и провинцијалност његових ставова, нису били баш 
јасни духовним вредностима дела руске интелигенције. Пораз 
Русије у Кримском рату 1855. године и њен привремени губитак 
статуса велике силе, који се догодио пред крај Штуровог живота, 
довели су до извесног губитка овог духовног ослонца за њега.“11

Штуров рад се помиње на Славистичком конгресу у 
Москви 1865. године у контексту идеја руског панславизма. 
Нико није могао да схвати суштину и политички смисао 
његовог дела. 1860-их година питање интеграције Словена 
више није било кључно. Једини који је могао да уочи и цени 
политички значај овог Штуровог дела био је В. И. Ламански, 
који је његов текст превео са немачког на руски и објавио га 
са сопственим предговором.12 У словачкој средини Штурово 
дело „Словенство и свет будућности” први пут се помиње 
тек 1881. године у листу „Народне новине”, где је објављен 
само предговор. Међутим, његово објављивање и објављивање 
Штурове биографије изазвало је велико незадовољство словачке 
јавности, посебно због тога што је оријентација ка Русији, 
њеној култури и политици била већ у другој половини 19. века  

10 Dubnický, J. K problematike verejnej a politickej činnosti Ľudovíta Štúra v rokoch 1840-1849. 
In: Ľudovít Štúr . Život a dielo: 1815-1856.Bratislava : SAV, 1956, s. 82.
11 Žigo, P. ,,Nástroj duchovného života nášho“. In: Historická revue, 2015, č. 10, s. 16.
12 Славянство и мир будущего. Послание славянам с берегов Дуная Людовита Штура. 
Перевод неизданной немецкой рукописи с примечаниями В.И. Ламанскогою Второе изданиею 
С.-Петербург 1909 г. 176 с. /первое издание вышдо в журнале «Чтения в Обществе истории 
и древностей российских» при имп. Московском университете,III. Материалыславянские, 
кн. 1-3, Москва 1867 г. с.1-191./



663

ПАНСЛАВИЗАМ КАО ЈЕДАН ОД КОНЦЕПАТА...Мирослав Даниш

критикована. Једино је центар Словачке народне партије у 
Мартину и даље нагињао оријентацији ка Русији, али не 
из идеолошких, већ пре из прагматичних разлога. Њихово 
познавање унутрашњег и међународног политичког контекста 
Русије било је површно. У то време идеја о чешко-словачком 
јединству већ је почела да добија на популарности.

Међутим, и после смрти Л. Штура, словачки национални 
покрет задржао је тежњу да следи дух словенске узајамности, 
али су сваком деценијом јачале позиције мађарског елемента. У 
Мађарској су било какве манифестације словенске узајамности 
виђене као антидржавни акти непријатељског и реакционарног 
панславизма. Ево само неколико примера који, заправо, 
потврђују трендове о којима је писао и говорио Л. Штур у 
првој половини 19. века.

Приметан пораст политичких процеса против панслависта 
почео је одмах након трансформације Хабзбуршке монархије 
у Аустроугарску 1867. године, када су мађарске власти не 
само спречиле словачку јавност да настави развој у правцу 
национално-културне и политичке еманципације и економског 
напретка других европских народа, али и све отвореније и 
интензивније задирали у права свих немађарских народа, 
водећи политику асимилације. Најистакнутији представник 
ове политике у Угарској био је крајем 19. века Калман Тиса, 
који је био на челу мађарског кабинета министара од 1875. 
до 1890. године. Његова личност је била симбол политичког 
режима који је бескомпромисно извршио трансформацију 
Мађарске у национално монолитну мађарску државу. Покрети 
за еманципацију немађарских народа оквалификовани су 
као претња интегритету државе. Гушење манифестација 
словачког националног покрета довело је до његовог успоравања. 
Политички курс мађарских власти у свакодневном животу 
појединих немађарских народа испољавао се у изазивању 
бројних сукоба, праћених низом политичких процеса, које 
су владајући кругови углавном квалификовали као хушкање 
на мађарске државне институције и мађарске људи. Једна 
од главних оптужби у покушајима организовања било какве 
словачке језичке, образовне, економске или друштвено-културне  
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иницијативе биле су оптужбе за панславизам.13 Ова формулација 
је била веома ефикасна и лако доказива од оптужујуће стране. 
Све манифестације словенске узајамности или манифестације 
националне самосвести квалификоване су као панславизам. 
Декларисани тренд политичких процеса против Словака и 
других немађарских народа у Угарској крајем 19. века суштински 
је допринео интензивнијем интересовању словачке јавности 
за продубљивање међусловенских контаката и политичку 
оријентацију Словака према Русији, Чесима или Пољацима. У 
овом периоду, познати бранилац панславизма, прогањан због 
национално-политичких ставова, био је др Михал Мудроњ.14

Мађарска штампа је била буквално преплављена чланцима 
о панславизму. У пролеће 1881, на пример, изнете су оптужбе 
за оснивање пансловенског кружока, чији је циљ био да гаји 
пансловенске идеје, подстиче и одржава антипатију према 
мађарској држави и нацији. Чланови круга су се тајно састајали 
ноћу и водили запаљиве разговоре, величајући Русију.15 По 
завршетку увиђаја, 30. марта, седам ученика учитељске 
богословије у Лученцу је био искључено и протерано из града.

Ни 1890-те нису биле без суђења панславистима. Након 
пада владе К.Тиса, нови мађарски кабинети грофа Ђуле Сапарија, 
касније Шандора Векерлеа и Дежеа Банфија наставили су курс 
мађарске асимилације према осталим народима Мађарске, што 
се манифестовало у расту политичких тензија и у Словачкој. 
Можемо поменути забрану деловања кружока „Јединство“ 
(Сворност) у Будимпешти 1890. године, прекид свечане 
церемоније на отварању споменика Ј. М. Гурбану у Глубоку 
8. септембра 1892,16 забрана комеморативних догађаја у част 
годишњице рођења Јана Колара у Мартину 1893, протеривање 
четворице студентата евангелистичке академије у Братислави 
1893, немири у вези са избором свештеника у селу Черна 1894. 
године или искључење студената у Кежмарки исте године.

13 Daniš, M. Panslavisticképoliticképrocesy so Slovákmi v Uhorskunakonci 19. storočia. In: 
Zapad-Vostok, Joškar-Ola,3/2010, s.28-34.
14 Михал Мудронь (9.12.1835 – 11.9.1887) In: Slovenský biografický slovník. IV.zv. Martin, 
MS 1990, s. 238-239.
15 Zase majú panslávov. In: Národnie noviny, 12, č.29 z 2.4.1881.
16 Hyenizmus v Uhrách, Národnie noviny, 13, z 13.9.1892.
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Колико год различити били приступи панславизму као 
политичкој доктрини или као једном од раних концепата 
словенског реципроцитета, његов одраз у словачком националном 
покрету показали смо на два примера друштвено-политичке 
праксе у вишенационалној мађарској држави. Током протекла 
два века, схватање и садржај панславизма се перманентно 
трансформисао, мењао свој садржај и детерминисао се не само на 
конкретном историјском материјалу, већ и као саставни елемент 
многих идеолошких тумачења у контексту сучељавања између 
Запада и Истока Европе, као и у међусобним полемикама унутар 
вишенационалног словенског организма. У глобализованом свету 
поприма нове форме, задржавајући своју актуелност, посебно 
у политичким и политиколошким категоријама панславизма, 
пангерманизма, панисламизма и др.

С руског превела Татјана Вучинић-Маљевић

Miroslav Daniš

PAN-SLAVISM AS ONE OF THE CONCEPTS 
OF SLAVIC RECIPROCITY IN THE 

CONTEXT OF EUROPEAN GEOPOLITICS 
OF THE 19TH CENTURY ON THE EXAMPLE 

OF THE WORKS OF ĽUDOVÍT ŠTÚR AND 
PAN-SLAVIC POLITICAL PROCESSES

Abstrakt

This case study presents two completely different 
forms of perception of Pan-Slavism within one 
social organism in a century of national-revivalist 
efforts, which were both similar and different in 
many ways in Slovakia as well as in Europe. Pan-
Slavism is presented in the views of ĽudovítŠtúr 
and the Pan-Slavic political trials with Slovaks, 
led by Hungarian government circles at the end 
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of the 19th century. The idea that Russia has the 
ambition to unite the Slavs into one empire and 
is therefore promoting Pan-Slavic ideas, was 
spreading in Europe. These could jeopardize the 
multi-ethnic Austria-Hungary in the central part 
of the European continent because Russia should 
play the role of their unifier. However, such ideas 
were spread throughout Europe by representatives 
of the particular Slavic nationalities, while Russia 
considered these ideas only as unrealistic notions 
of Russian Slavophiles and perceived their relations 
with other Slavs in Europe reservedly. Over the 
last two centuries, the understanding and content 
of Pan-Slavism have been constantly evolving and 
changing. Pan-Slavism was defined on the basis of a 
particular historical material and was a part of several 
ideological interpretations in the context of the West-
East European confrontation. It was also expressed in 
mutual controversy within the multinational “Slavic 
organism”. In a globalized world, it takes on other 
forms. It is relevant particularly in the political 
importance of Pan-Slavism, Pan-Germanism, Pan-
Islamism and others.
Keywords: Pan-Slavism, Slavic reciprocity, 19th 
century, Russia, Slovakia, Ľudovít Štúr
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Сажетак

Аутор у чланку указује на инструментализацију 
српског језика у геополитичке сврхе на српском 
етнојезичком простору бивше југословенске 
државе. Најпре од стране Хрвата, који су 
преузели српски народни језик и прогласили га 
за хрватски књижевни језик (19. век), што ће по 
истом моделу у титоистичком периоду учинити 
муслимани (од 1993. Бошњаци) и Црногорци у 
време разбијања и распада друге Југославије. 
Поред историјског метода, аутор је користио 
анализу садржаја, као и метод синтезе. Циљ овог 
рада је да се укаже како се присвајањем српског 
језика и његовим преименовањем од стране 
Хрвата, Бошњака, а затим Црногораца, створила 
нова геополитичка позиција, која је за Србе и 
Србију (РСК, БиХ - РС и Црну Гору – српске 
земље) најсличнија оној из времена Берлинског 
конгреса (1878) и аустроугарске окупације БиХ, 
а затим и њене анексије (1908), за коју је Јован 
Цвијић рекао да је Србија „опкољена“ земља , 
а Срби „ухапшен“ народ.
Кључне речи: историја, српски језик, хрватски 
језик, Илирски покрет, идеје југословенства: 
хрватска и српска, Бечки књижевни договор  
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(1850), „српскохрватски“ језик, хрватска идеја 
о „троименом народу“, Новосадски књижевни 
договор (1954), „хрватски“ језик „босански“ 
језик, „црногорски“ језик 

Основу за овај рад чине ауторови претходни чланци и 
монографије из ове области: „Филологија и геополитика“, 
Политичка ревија 04/2018, као и поглавље под истим насловом у 
књизи Српско питање данас из 2008. године, те књига Политичка 
мисао србистике, поглавље „Аустро-хрватски геополитички 
пројекат илирства и југословенства“, из 2010. године. Ова 
тематика, међутим, присутна је и у другим радовима аутора, 
с обзиром да је геополитичка инструментализација српског 
језика у циљу конституисања нових нација и држава на српском 
историјско-језичком простору, једна од његових стратешких тема.

Стога ће овај чланак, поред окоснице садржане у 
претходним радовима, бити иновиран неким чињеницама и 
процесима историјског карактера, као и савременим чињеницама 
из домена лингвистичког садржаја.

ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ

У нашој јавности влада мишљење да је Начертаније Илије 
Гарашанина из 1844. године, први писани српски национални 
програм. Ово мишљење је погрешно, јер је наша историографија 
(Ј. Радонић, Н. Радојчић, С. Новаковић, - да поменемо само 
неке) одавно утврдила да је гроф Ђорђе Бранковић (1645-
1711), несуђени деспот Илирика, аутор првог политичког 
списа на српском језику. У њему је изложена идеја о стварању 
Илирске Краљевине, посебне државе српског народа, смештене 
између Аустрије и Турске, која би се ослањала на традиције 
средњовековне Србије. Бранковићеве Славеносербске Хронике 
(недовршени спис у 5 томова са преко 2000 страна) представљале 
су својеврсно упутство српским народним и духовним вођама 
у тражењу верске и националне аутономије. Бранковић је био  
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на становишту да је поред црквене аутономије, потребна и 
засебна територија са световним старешином који би био под 
врховном царевом влашћу. Посебно је истицао потребу очувања 
православне вере, страхујући да Срби изгубивши веру, остану 
без свог националног идентитета.

Неподељено је мишљење историчара који су се бавили 
делом и злосрећном судбином српског деспота, да је Ђорђе 
Бранковић целом српском народу дао први политички програм 
у борби за аутономију и очување вере, а тиме и националне 
посебности (Новаковић 1872, 192). Чедомир Попов пише: „На 
самом почетку тежњи и замисли о обнови српске државе стоје 
знамените Славеносербске хронике несуђеног деспота, несрећног 
грофа Ђорђа Бранковића. У пет књига тих волуминозних 
Хроника саопштена је не сасвим артикулисана и национално 
дефинисана идеја о стварању `самосталне српске државе 
насупрот тадашњим аустријским тежњама`. А то се збило у 
току и непосредно после Великог бечког рата 1683-1699. и 
Велике сеобе Срба“ (Попов 2007, 29). Више фантастичан него 
реалан, овај план остао је без директних последица, што је 
био случај и са Српским националним програмом патријарха 
Арсенија IV Шакабенте из 1736/37, који је предвиђао стварање 
српске државе у вазалном односу према Аустрији“ (Гавриловић 
1991, 39-48).

Професор Петар Милосављевић овако слика лик и дело ове 
значајне српске историјске личности: „Гроф Ђорђе Бранковић 
(1645-1711) био је, уз патријарха Арсеније Трећег Чарнојевића, 
најзначајнија личност српске историје на крају 17. и на почетку 
18. века. Поред тога што је аутор Славеносрбских хроника, 
једног од првих и најважнијих српских историографских дела, 
Бранковићев дипломатски и политички рад и програм обнове 
српске државе имају трајни значај за развој српске идеје. А идеја 
му је била, да се, под заштитом Аустрије, обнови држава српског 
народа као брана према турским освајањима Европе. Себе је, 
као потомка династије Бранковић, сматрао наследним деспотом 
те обновљене државе што су му, изгласавањем, признали и 
српски прваци његовог времена. А и сам аустријски цар му 
је доделом титуле, прво барона па грофа, наговестио пут ка  
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могућем кнежевству. О овој крупној личности објавио је Јован 
Радоњић 1911. докторску дисертацију „Гроф Ђорђе Бранковић 
и његово дело“, једну од најбољих историјских монографија. 
Краћу верзију својих истраживања о истој личности Радоњић 
је објавио 1929. под насловом Деспот Илирика. 

Бранковић је свој пројекат стварања српске државе изложио 
у Мемоару аустријском цару 1688. године. Важно је знати да 
Бранковићев пројекат Илирске државе није укључивао Хрвате. 
Иако му је поводом Мемоара цар доделио титулу грофа и обећао 
му помоћ у борби против Турака, Бранковићев пројекат није 
прихваћен. Напротив, он је на превару ухваћен и стављен у 
доживотно заточеништво, без суда и осуде, у Хебу у Чешкој, 
где је умро 1711. године… А што се пројекта државе Илирије 
тиче, такође, треба знати да је Бранковић 1691. године одустао 
од илирског имена. 

Аустрија је убрзо добила један други и другачији пројекат 
који би се могао сматрати реакцијом на Бранковићев Мемоар. 
Сачинио га је Павле Ритер Витезовић, похрваћени Немац, 
и објавио га као књигу 1700. године под називом Croatia 
rediviva (Оживјела Хрватска). Ритер Витезовић је у овом 
спису који је писао за потребе Бечког двора, као пројекат за 
ослобођење балканских простора од турске власти, доказивао 
да на простору Балканског полуострва од Јадранског до 
Црног мора живи један народ, народ хрватски, који говори 
једним језиком, језиком хрватским. Његов великохрватски 
пројекат предвиђао је стварање велике Хрватске састављене 
од Беле Хрватске (Словенија, Хрватска, Славонија, Истра, 
Далмација) и Црвене Хрватске (Босна, Херцеговина, Србија, 
Македонија, Бугарска). Таква Хрватска, разуме се, никада 
није постојала па није ни могла да буде оживљена. Али је 
идеја искрсла. И настављена, најпре илирским покретом, век 
и по после Витезовића. Хрватска идеја у овој књизи имала је 
функцију да неутралише удео српског фактора на Балкану“ 
(Милосављевић 2020, 130). 

Превођење Хрвата у српски језик не почиње, међутим, са 
илирским покретом. То је завршна фаза, фаза прихватања српског  
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језика за хрватски. Још крајем 16. века и почетком 17. века 
„превођење“ Хрвата у српски језик иницирала је Конгрегација 
за пропаганду вере у Риму (…) У архиву Конгрегације за 
пропаганду вере у Риму чува се меморандум о преводу Новог 
завета на словенски језик, у коме се, поред осталог, каже да 
Срби имају дијалект од свих Јужних Словена најбољи“ (Борак 
1998, 86). За превод Новог завјета одређен је Бартол Кашић, 
који је најбоље знао „илирски језик“. Кашић је 1604. године 
написао прву „илирску граматику“, Institutionum linguae illiricae 
libri duo. За ту Кашићеву граматику Ватрослав Јагић ће 1884. 
године рећи: „То је граматика народног српског језика, средњег 
између штокавизма и чакавизма… Већ 1636. године у Загребу 
прихватају тај језик, који су назвали најприје илирски, а затим 
и хрватски. Али у суштини то није ништа друго него српски 
народни језик“ (Јагић 1884/1885). Људевит Гај је са илирским 
покретом био, дакле, само завршна карика у реализацији идеје 
римске Конгрегације за провођење вјере.

Као што су дела грофа Бранковића и Арсенија III пресудно 
допринела очувању права српског народа у Хабзбуршкој 
монархији, где је започињао њихов духовни преображај, 
тако су и политички захтеви Темишварског сабора (1790), и 
нарочито политичке замисли Саве Текелије, а затим и Рајићева 
Историја (1794), постали духовно извориште српске револуције 
1804. године. Текелија је свој програм-визију српске државе, 
наговештену на Темишварском сабору, посебно изложио у 
свом писму Наполеону 1804. године. „И Бранковићеве Хронике 
и списи Саве Текелије и други писани извори сведоче да су 
Срби имали своју националну стратегију за обнављање српске 
државе. Српски национални и духовни препород, који почиње 
са Бранковићем, а чији врхунци су Доситеј и Вук, одвијао се 
по истом основном програму: успостављање континуитета са 
старом српском државном традицијом, духовна интеграција 
српског народа и остварење крајњег циља: уједињење свих 
српских земаља када тај циљ постане остварљив. Српски 
национални програм који је почео да се оживотворује на 
почетку 19. века био је главна српска оријентација све до 
Првог светског рата.
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1. АУСТРО-ХРВАТСКИ ГЕОПОЛИТИЧКИ  
ПРОЈЕКАТ ИЛИРСТВА И ЈУГОСЛОВЕНСТВА

Нигде географија није извршила тако одлучујући утицај 
на политичке идеје и државну политику, као што је то случај 
са Хрватском. Географски чинилац је овде поистовећен са 
државним разлогом. Отуда је „геополитика хрватски нагон више 
него код других јужнословенских народа“ (Кнежевић 1997, 
232-233). Парадокс хрватске геополитике садржан је у тежњи 
Хрвата да се политички вежу за запад, а да се истовремено 
територијално прошире на исток.

Илирски покрет настао 1835, појавио се са ставом да 
су Словенци, Хрвати, Срби и Бугари један народ – Илири, 
који говори једним – илирским језиком. Хрватски илирци, 
на челу са Људевитом Гајем, су једноставно одбацили свој 
хрватски-кајкавски језик и преузели Вуков српски народни 
језик и прогласили га за илирски, а од 1843, када је Аустрија 
забранила илирски, он „постаје“ хрватски књижевни језик. 
Међу Србима овај покрет није имао много присталица.1 Срби 
су одмах видели његову антисрпску геополитичку конотацију. 
Преузимањем српског језика 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 илираца био је 
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. И Крлежа је признао да је Илиризам почео „избацивањем 
хрватског језика као мртвог трупла кроз прозор“, те присвајањем 
српског језика. Сам Гај (1809-1872) је „запушио“ уста данашњим 
хрватским лингвистима, који негирају чињеницу да су Хрвати 
присвојили Вуков(ски) српски језик, речима: „Та например сав 
свиет знаде и признаје, да смо ми књижевност илирску подигли;  

1 Тек неколицина Срба, и то католика, попут песника Петра Прерадовића, правника 
Огњеслава Утјешеновића Острожинског и неколико Срба босанских фрањеваца у илиризму 
је видело неки облик шире идентификације. У Србији нико од виђенијих Срба није прихватао 
илирски покрет. Само га је подржала Анка Обреновић, ћерка Јевремова, брата Милоша 
Обреновића – у Гајевим „Новинама“ названа - „Илиркиња из Србије“.
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ну нама још ни издалека није на ум пало икада твардити, да то 
није сербски већ илирски језик; паче поносимо се и хвалимо 
Богу Великому, што ми Хервати с братјом Србљима сада један 
књижевни језик имамо“ (Милосављевић 1997, 164). А да је Гајев 
„штокавски“ намијењен Хрватима заиста српски језик потврђује 
и искуство Антуна Мажуранића, који је, говорећи о периоду 
од 1836. године када је почео предавати „хрватски (штокавски) 
језик и литературу“ ђацима виших разреда гимназије, 1852. 
године рекао и сљедеће: „Тим није чудо што ни најбољи, ни 
најученији наши људи, нису могли складно и углађено ни десет 
риечи проговорити нашим језиком“ (Ковачевић, 75-76)… Кад 
је Фрањо Рачки код старешина босанских самостана почео да 
„навија за босанско хрватство“, старешина се на њ издерао: 
„Ај бога ти махните се ви тог Хрватства. Ви ћете с тим Вашим 
Хрватством упропастити и Србе и Хрвате! Та ми знамо да 
ниесмо Хрвати него Срби, а ми не смијемо од Рима звати се 
Србима“ (Милованчев, 1989, 65). 

Попов износи: „Занимљив је податак који је 1859. саопштио 
и руски истраживач и путописац Александар Ф. Гиљфердинг, 
да на свом путу кроз Босну и Херцеговину није срео ни једну 
особу која би за себе рекла да је Хрват“.2 Осим тога, многи 
далматински католици (неко време и фамозни дон Миховил 
Павлиновић) сматрали су Далмацију српском земљом, која у 
цивилизацију треба да иде под вођством Србије. Медо Пуцић 
(Orsatto Pozza) је, на пример, писао је 1867. да је Дубровник 
„српска република“, а песник Лука Ботић и историчар Натко 
Нодило да је у Далмацији српска национална свест однела 
победу. За српски назив свог језика залагали су се и ђаци 
задарске католичке богословије, који су основали удружење 
„Регимента Не бој се“. 

С језиком је ишла и српска књижевност, нарочито 
дубровачка, која је Вуку послужила за стандардизацију 
српског језика, и најпосле српски католички народ и њихов 
историјски и етнојезички простор.3 Ова хрватска територијална  

2 Исто, 56.
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, 
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посезања4 настављена су кроз цео 20. век, све до слома и 
окупације Републике Српске Крајине од стране Хрватске. Био 
је то добро замишљен и ефектно разрађен аустријско-хрватски 
геополитички пројекат илирства и југословенства, без којег 
трожупанијска кајкавска Хрватска никад не би изишла на 
ширину српског штокавског етнојезичког простора: у српску 
Далмацију, Лику, Кордун, Босну, Херцеговину, Славонију, 
Банију, Дубровник, Барању (Суботић 2010, 71-123). 

Већ је патријарх Рајачић, 1861. године, уочио покушај 
Хрвата да илирством, а затим југословенством затупе српски 
патриотски осећај, да тек примљени српски језик прогласе 
југословенским, да под наводно заједничким именом, из уских 
кајкавских подручја запоседну српско штокавско подручје, а 
Србе приведу католицизму. „Срби имена свога које има своју 
историју у свету и словенству ни за чије име променити неће. 
Ово ни за љубав `великоилирства` ни `великојугословенства` 
ни `хрватства` све да им силом намерава наметнут“- говорио 
је Рајачић (Крестић 1991, 81).

С илиризмом, наиме, долази до првог, историјског 
сусрета Хрвата и Срба; тај сусрет био је и њихов међусобни 
сукоб, који траје до данашњих дана. Оно што није пошло за 
руком Гају, услед отпора српских националних институција и 
свесних појединаца, успело је Штросмајеровом југословенству5,  

српску земљу као своју рођену, обележавајући их само својим именом...“ Према: Лазо М. 
Костић, Крађа српског језика, Баден, 1964, стр. 55.
4 Великохрватске идеје садржане у Croatia rediviva Павла Ритера Витезовића, чија је 
постале су обавезна литература за рад Гаја, Штросмајера, Старчевића, Јагића, Кватерника, 
Франка, Супила, Пилара, Трумбића, Радића, Мачека, Павелића и усташке НДХ - „Croatica 
sacra“, до Туђмана и његове 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 простору и од српског народа. 
Нигде географија није толико извршила 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 српском Босном и Херцеговином, као 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 „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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које подразумева само три народа (Словенце, Хрвате и Србе, 
дакле без Бугара), а то значи оне народе који већ живе у Аустрији. 

Јосип Јурај Штросмајер (1815-1905) је ради привођења 
Србије и Срба Бечком двору, односно трећој, јужнословенској 
федералној јединици, са центром у Загребу, тактички, не 
и стварно, стајао на становишту о културном, језичком и 
политичком јединству Срба и Хрвата. Штросмајер је говорио 
да се ради о једном народу, да Срби и Хрвати Југословени који 
имају један народни језик (што би значило да Хрвати говоре 
кајкавски и штокавски, а Срби штокавски и кајкавски, што 
је потпуно произвољно и нетачно), те да теже политичком 
јединству (што је такође нетачно). Његове тезе су под снажним 
утицајем геополитичких ставова. Штросмајер је заокупљен 
питањем хрватске територије. Територијална целокупност и 
одрживост за њега је најважнији геополитички задатак, јер 
„свака држава неизмјерно држи до територијалне цјелокупности 
своје, а питам вас, откле су многе размирице, многи дуготрајни 
ратови? Управо због тога се чувала и бранила по дужности 
цјеловитост територијална“.6 Штросмајеров мото био је 
потпуно покатоличавање Срба, не само „аустријских“ него 
и оних у Србији (Крестић 2006). Његова југословенска идеја 
била је симулакрум, а он, Штросмајер лажни Југословен, 
који је себи поставио два задатка, у оквиру истог циља: прво, 
да у оквиру Римокатоличке цркве духовно уједини Србе и 
Хрвате, а затим да Србе кроатизује на основу заједничког језика  
са Хрватима.7

Ватрослав Јагић (1838-1923), највећи хрватски 
филолог, бавећи се политиком колико и науком, подупирао је 
Штросмајерову идеју југословенства и заступао једну по Хрвате 
ефикасну, али за науку конфузну и ненаучну тезу. „У обимном 
чланку Југословени Јагић конструише модел „Хрвато-Срба“, 
полазећи 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  

6 Štrosmajer-Rački, Politički spisi, Zagreb, 1971, стр.133
7 Упореди: Момчило Суботић, нав. дело 
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не само да се језик дели по верској основи него је дао основ 
тумачењу да западна ијекавска варијанта представља хрватски 
језик. Латиница је хрватско, а ћирилица српско писмо. Дакле, 
тамо где је Вук стандардизовао српски језик. Јагић је свакако 
знао да је дубровачка литература српска. Да је то тако сведочи 
и дон Иван Стојановић у књизи „Дубровачка књижевност“ 
(1900) за коју каже да је „прворођена кћи српска“. Тих година 
(1897) Матица хрватска је српске народне песме, које је Србин 
католик дон Иво Рајић сакупљао по дубровачком залеђу и 
диљем Херцеговине, штампала као хрватске народне песме, 
што је и сам Јагић критиковао сматрајући да Хрвати стварају 
идентитет „крпежом“. Ови Јагићеви ставови оживотворени су у 
Титово време Новосадским договором (1954)“ (Милосављевић 
2003, 19-20).

Илиризмом и хрватском идејом југословенства, а једно и 
друго значе хрватство и великохрватсво, Аустрија је настојала 
да парира ослободитељској и ујединитељској идеји Кнежевине 
Србије. У ту сврху, 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 у подтексту 
је закључено да се сви католици српскохрватског, тј. 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. Неке смо већ поменули. Иако Хрвати нису могли 
сакрити чињеницу да су језик преузели од Срба, они су га 
без обзира и устезања, у складу са Јагићевим „филолошким“ 
домишљањима, преименовали у хрватски. Тако је Томо Маретић 
истицао да је његова Граматика и стилистика хрватскога 
или српскога језика (1899) прављена по корпусу Вукових  
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и Даничићевих дела, а за Рјечник хрватскога језика (1910) 
аутори Иван Броз и Фрањо Ивековић кажу да је настао на 
основу дела Вука, Даничића, Његоша и Милана Ђ. Милићевића. 
Исто је и са Брозовим Хрватским правописом. Из овога следи 
логично питање: каква је то хрватска граматика, хрватски 
речник и хрватски правопис писани на основу српског језика 
и српским језиком?

2. СРПСКА ИДЕЈА ЈУГОСЛОВЕНСТВА

У предјугословенском периоду код Срба је постојала свест 
о српској језичко-етничкој заједници. То је била светосавско-
доситејевско-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. 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 односе културне и политичке 
сарадње. Али не и политичког, поготово етнојезичког јединства. 
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 и други. Павловић-Суботићева идеја јужнословенства 
успешно је парирала штросмајеровско-јагићевској парадигми 
југословенства и сербокроатистике до Првог светског рата. 
Тада настаје филолошки и (гео)политички обрт. 

Доситеј је, у Писму Харалампију (1783), пре Вука изрекао 
став о језичкој дефиницији Срба, сматрајући да су Срби народ 
трију вера, као и да „Вера и закон се могу променити, али род 
и језик никада“. А Доситеј је, као што је познато, био учитељ 
Вуку у Великој школи. У чему се састојала ова идеја? Вук је 
још у чланку „Срби сви и свуда“ (1836) утврдио, попут водећих  
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слависта свога времена, да штокавско наречје представља 
територијалну основу српског народа и назвао га српским 
језиком. Тим језиком говоре сви Срби без обзира на веру, 
тј. Срби грчкога, римскога и Турскога закона. Сви штокавци 
су Срби и сви Срби су штокавци – било је Вуково основно 
полазиште. У оквиру тога језика, постоје дијалекатске разлике 
(екавица, ијекавица и икавица), али се српски језик којег 
чини штокавско наречје разликује од других блиских наречја, 
као што су чакавско и кајкавско, тј. хрватски и словеначки 
језик. Вук је у више наврата поновио свој став о посебности 
српског језика, као у Ковчежићу, (1848), а затим у полемици 
са Богославом Шулеком, чланку „Срби и Хрвати“ (1861), 
као и годину дана пред смрт (1863). Шулеку, који је био на 
Јагићевом филолошком становишту, Вук је писао: „Хрвати 
по правди могу се звати 1) сви Чакавци, 2) Кекавци (кајкавци 
М. С.) у Краљевини Хрватској који су се на то већ навикли. 
Срби се по правди могу звати сви Штокавци макар које вјере 
били или макар гдје становали“ (Суботић 2006, 37-38). По ко 
зна који пут Вук је био принуђен да објашњава своју тезу из 
„Ковчежића“, да су „Срби само они који говоре српскијем 
језиком, без разлике вјерозакона и мјеста становања, а за 
Чакавце и Кекавце нијесам казао да су Срби“ (Милосављевић 
1997, 150). Став о српском језику Вук ће поновити и 1863. 
године, 13 година након Бечког књижевног договора (1850): 
„да су Срби само они који говоре српскијем језиком без разлике 
вјерозакона и мјеста становања“ (Ковачевић 2020, 36). Када је 
реч о Бечком књижевном споразуму (1850), треба рећи ово - 
Вук је заједно са Даничићем, са српске стране, потписао овај 
књижевни договор, који са хрватске стране потписују Иван 
Мажуранић, Стјепан Пејаковић, Димитрије Деметар (грчког 
порекла), Винко Пацел и Словенац Франц Миклошич. 

Геополитички смисао хрватског илирства и југословенства 
добро је разумео и објаснио прота Димитрије Руварац (1842-
1931) у свом спису: Ево, шта сте нам криви.8 Гајево илирство  

8 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 друге.
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и Јагићеву језичкоетничку великохрватску „смицалицу“ одлично 
је расветлио филолог Љубомир Стојановић (1860-1930) у 
академској беседи у СКА 1897. године, као и песник Јован 
Дучић (1873-1943), који је изнео став да илирски покрет заједно 
са „југославизмом представља чисто хрватску ствар“ (Дучић 
2004, 15-16).

Лазо М. Костић (1897-1979), правник, историчар, професор 
Београдског универзитета, доживотни емигрант у Швајцарској, 
један од најпродуктивнијих српских писаца са око 80 књига, 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“.

3. ЈУГОСЛАВИЈА ЈЕ СТВОРЕНА  
НА ХРВАТСКОЈ ИДЕЈИ О  
„ТРОИМЕНОМ НАРОДУ“

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 Владе Србије), а онда је 
штросмајеровско-јагићевска идеја о „једном троименом народу“ 
овладала српском друштвеном и политичком елитом.

Хрватску (Штросмајер-Јагићеву) идеју југословенства 
хрватски писци и (гео)политичари су, као што смо показали, 
прихватали из тактичких, геополитичких разлога, ради стварања 
хрватске нације и државе. Нажалост, већи број српских 
интелектуалаца, попут Јована Скерлића9, Александра Белића, 
Јована Цвијића10, Владимира Ћоровића, Станоја Станојевића, 
Слободана Јовановића и других, прихватили су хрватску 
идеју југословенства или из незнања или због површности  

9 Скерлић је у духу хрватске идеје југословенства предлагао да Срби прихвате латиницу, 
а Хрвати екавско наречје. 
10 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.
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у мишљењу и деловању. Иако су могли знати за тадашње хрватске 
антисрпске ставове и политичко-територијалне 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, за стварање Југославије 
није искоришћена српска идеја југословенства, која је била 
компатибилна са идејом панславизма и славистике и која је 
стајала на јасном разликовању српског од хрватског језика. 
Искоришћена је Штросмајерова или аустро-хрватска идеја 
југословенства, која се заснивала се на идеји о „троименом“ 
народу, коју нико међу Србима није заступао. (Цвијић је попут 
Јагића, и вероватно под Јагићевим утицајем, користио назив 
„Србо-Хрвати“). 

Српска идеја југословенства, напуштена је најпре на 
филолошком а потом и на политичком пољу. Учинио је то већ 
Вуков следбеник Ђура Даничић. Даничић је, као и Вук, чакавско 
наречје држао за хрватски језик, кајкавско за словеначки, а 
штокавско наречје за српски језик. Научно је подупирао Вукове 
погледе на српски језик и књижевност, познатим делима: Рат 
за српски језик и правопис и Разлике између српског и хрватског 
језика (1858). Али, после Вукове смрти, прихватиће хрватску, 
штросмајерско-јагићевску тезу о двонационалном имену српског 
језика као: хрватски или српски, због чега је изабран за тајника 
ЈАЗУ (1867) и преселио се из Београда у Загреб. Као резултат 
његове научне недоследности појавио се Рјечник хрватскога или 
српскога језика, који ЈАЗУ издаје 1882. године. Вуков филолошки 
програм и српску идеју југословенства, у предјугослованском 
периоду још су доследно бранила двојица „вуковаца“: Стојан 
Новаковић (1842-1915) и Љубомир Стојановић (1860-1930). 
Стојановић је био „лабудова пјесма“ српског филолошког 
програма, изречена у академској беседи 1896. године. Била 
је то као реакција на штросмајеровско-јагићевско присвајање 
српског језика и српског народа (Ковачевић 2020, 122). 

Српска језичка идеја југословенства је даље напуштена и 
на научном и на политичком пољу. Учинили су то филолошки 
прваци: Александар Белић, а затим у Титовој Југославији Павле  
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Ивић, али и други поменути угледници. Не треба заборавити да 
су Јован Цвијић и Александар Белић били саветници Александра 
Карађорђевића током Првог светског рата и у процесима 
опредељивања за југословенску државу. А управо ова двојица, као 
и историчар Владимир Ћоровић, били су у блиским односима са 
најзначајнијим „вуковцем“ међу Хрватима Ватрославом Јагићем, 
из времена бечких студија и касније. Овакво тумачење налази 
се и у њиховим делима; код Цвијића у Балканском полуострву, 
у поглављу „Етничко јединство и психички типови“, а Белићев 
фалсификат у чланку: „Вук – ујединилац Срба и Хрвата у 
књижевном језику“ (Милосављевић 2020, 96).

Тако се десило да је Српска влада 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. Међутим, српска друштвена и политичка елита није до 
краја проникла у хрватски политички менталитет и пристала 
је на хрватске фалсификате о језичком јединству „троименог“ 
народа, па је у складу са овом тезом назив језика у Краљевини 
СХС/Југославији био „српско-хрватско-словеначки, што је 
било далеко од научних чињеница. Тако су српски лингвисти и 
политичари изгубили и свој српски језик и своју српску државу. 

Епилог се може сагледати овако: Прву југословенску 
државу, 1918. године, сачињавали су три народа: Срби, Хрвати и 
Словенци, а другу, титоистичку - шест народа, још три народа: 
Македонци, Црногорци и Муслимани (од 1993. Бошњаци) 
настали су из српског етнојезичког супстрата. Био је то велики 
геополитички обрт. 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. 
Јосип Броз и кроатокомунистичко вођство КПЈ стајали су на 
позицијама КИ и њеног Петог конгреса (1924) о разбијању 
југословенске државе. Политику распарчавања тек успостављене 
државе најбоље илуструје Дрезденски конгрес КПЈ из 1928,  



684

ИСТОРИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКЕ

који је донео одлуку о стварању независних држава: Хрватске, 
Словеније, Македоније, затим Црне Горе (први пут у званичним 
партијским документима), док би Космет био прикључен 
независној и уједињеној Албанији, а право на отцепљење даје 
се и мађарској мањини 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 тврдили 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... (Лакић 2003, 270).

4. О ИСТОРИОГРАФИЈИ, ЈЕЗИКУ  
И ГЕОПОЛИТИЦИ НОВИХ НАЦИЈА  

И ДРЖАВА У ДРУГОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ

Под изговором „великосрпског хегемонизма“, Броз је 
заштитио Хрвате, због учињеног геноцида над Србима, те по 
налозима КИ и у духу политичких ставова Британаца и ХСС-а 
извршио федерализацију земље која није утемељена ни на 
историјском ни на етничком начелу, те тако успоставио „државу 
равнотеже“, „недовршену државу“ засновану 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“.11

Јосип Броз се клонио сваког југословенства; уместо тога из 
геополитичких разлога лансирао је тезу o „братству и јединству“, 
прогласио нове нације у лику Црногораца, Македонаца, а 
шездесетих година и босанских Муслимана и отворено кренуо 
у конфедерализацију југословенске државе. Овај његов модел 
једва да је преживео свог креатора.

11 Према: Globus, Zagreb, 28. siječanj 1994.
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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. 

„Пре овог Договора језик се у Матици, САНУ, и у 
уставима Републике Србије и Републике Црне Горе, називао 
српски. Затим је на Новосадском договору добио ново име - 
српскохрватски. Формирана је Правописна комисија да уради 
правопис заједничког књижевног језика Срба и Хрвата. Правопис 
је урађен и он се 1960. појавио у два издања, као Правопис 
српскохрватског језика, штампан екавицом и ћирилицом у 
Матици српској и Pravopis hrvatskosrpskoga jezika, штампан 
латиницом и ијекавицом у Матици хрватској. Та два правописа су 
практично устоличила идеју о двема варијантама „заједничког“ 
српскохрватског језика, о српској и хрватској варијанти… Однос 
између тих двеју варијаната је био такав да је овај номинално 
један језик био представљен као хрватски језик са додатком 
српског… Лингвистичка „новосадска школа“, чији су главни 
представници били Милка и Павле Ивић, такво устројство 
српскохрватског/хрватскосрпског језика већ од шездесетих 
година, прихватала је као научно утврђену чињеницу… 
Године 1967. уследила је хрватска Декларација о називу и 
положају хрватског књижевног језика коју је потписало 18 
хрватских институција, што је био увод за разбијање Југославије 
(Милосављевић 2020, 104).

Мирослав Крлежа је Декларацију лаконски објаснио речима 
да Срби и Хрвати имају један језик који Хрвати зову хрватски, а 
Срби српски. На ово је одговорило око 40 српских књижевника 
својим Предлогом за 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. У време сецесионистичког рата 
Хрватска је свој, сада – „хрватски“ језик заједно са „хрватском“ 
латиницом легализовала код ЕУ (1994). 
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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, или Швајцарска тронационална држава 
Немаца, Италијана и Француза, 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. 
Милосављевић на примеру југословенства указује на два појма: 
симулакрум и метанарацију. Штросмајер је био родоначелник 
идеје југословенства, али је мало веровао у ту идеју. Био је 
лажни Југословен, како каже Крестић. Он је само симулирао да 
је Вуков следбеник, а потурао је посве другачије ставове. Исто 
се понашао и Јосип Броз…(Милосављевић 2020, 97). С друге 
стране, уврежено је мишљење: да су Вук и припадници Илирског 
покрета организовали Бечки књижевни договор о заједничком 
књижевном језику Срба и Хрвата; да је Ватрослав Јагић био 
настављач Вукових филолошких ставова и најзначајнији 
„вуковац“ међу Хрватима; да је Александар Белић настављао 
Вука и Јагића. То је - метанарација. 

Професор Петар Милосављевић у књизи: Историја, 
историографија и историологија (2020), пишући о српској и 
југословенској историографији, узима пример Историја српског 
народа - шестотомно колективно дело 44 аутора (1981-1983), 
међу којим је лингвиста и филолог Павле Ивић један од носећих 
аутора овог пројекта… Већ у првом тексту, „Језик у немањићкој 
епоси“, Ивић пише: „Истим путем наставио је да се развија и 
црквенословенски на земљишту појединих словенских језика 
– руског, бугарског, српскохрватског итд“. Овакве формулације 
аутора не изненађују. Ивић је, током своје научне каријере, на  
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језик Срба увек у основи гледао са становишта сербокроатистике. 
По том становишту, Срби никад и нису имали свој језик, тј. 
српски језик: њихов језик је одувек био српскохрватски“ 
(Милосављевић 2020, 29-30). А Ивић је, да подсетимо, после 
Александра Белића био водећи српски лингвиста. „Ивић је био 
најгласовитији српски језички стручњак“… Ова Историја је тако, 
преко првака српске лингвистике ,,сведочила да је Свети Сава 
говорио српскохрватским језиком, да је тим језиком говорио 
и писао Вук Караџић, да је њиме писао и Стојан Новаковић. 
Ови ставови озбиљно компромитују српску науку о језику. 
А компромитују и српску историографију“ (Милосављевић 
2020, 30)…Чему су стремиле идеје сербокроатистике и 
југословенства, најконкретније се могло видети на примеру 
односа према Дубровнику и дубровачкој литератури. И 
Дубровник и дубровачка књижевност у другој Југославији 
су систематски изостављани из српског корпуса. Изостављани 
су и из едиције Историја српског народа…(Милосављевић 
2020, 31). У данашње време се поново узбуркала хрватска 
културна и стручна јавност на подсећање српске стране о 
језичком српству Дубровника.

5. ЈЕДНА НАПОМЕНА О РАЗЛИЦИ ИЗМЕЂУ 
СРПСКО-ХРВАТСКОГ И ЧЕШКО-СЛОВАЧКОГ 

ЈЕЗИЧКО-ЕТНИЧКОГ РАЗГРАНИЧЕЊА

Неретко се у српском политичком дискурсу указује да 
су Срби и Хрвати требало да се демократски поделе, по узору 
на Чехе и Словаке. Да би то било немогуће, побринула се 
аустријска филологија и геополитика, подржана од неколицине 
хрватских делатника, још у време Илирског покрета, кроз 
„геополитички пројекат илирства и југословенства“. Наиме, 
истовремено и паралелно се појављују два покрета: Покрет 
Људевита Штура и Илирски покрет. Оба покрета су се, по 
Кмећу, јавила истовремено: 1835. године, и трајала по седам 
година, све до 1843. Али су програми и учинци ових покрета 
били различити. Покрет Људевита Штура. – У време рађања 
славистике, два блиска словенска народа, Чеси и Словаци, 
имали су посебне народне језике. Али тако није било и са  
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књижевним језиком. Неки од првака славистике, по народности 
Словаци, као што су били Јан Колар и Павел Јозеф Шафарик, 
али и други, сматрали да Чеси и Словаци треба да се служе 
једним књижевним језиком, чешким, као заједнички за оба 
народа. Међутим, Покрет Људевита Штура међу Словацима 
супротставио се таквом решењу и истакао став да словачки 
књижевни језик треба изградити на основу словачког народног 
језика… После седам година борбе, покрет Људевита Штура је 
у потпуности успео. Од тада Чеси и Словаци имају посебне и 
народне и књижевне језике. Ваљаност овог модела потврдила 
се током историје. Чеси и Словаци, који су се у периоду 1918-
1991. налазили у истој државној заједници, Чехословачкој, лако 
и безболно су се раздвојили 1991. године и створили посебне 
државе Републику Чешку и Републику Словачку. То је било 
могуће и природно јер су већ од средине 19. века неговали 
језичку посебност“ (Милосављевић 2020, 126-127).

6. БОСАНСКИ „ГЕОПОЛИТИЧКИ ТРОУГАО“

Док се Хрватима може замерити да су за свој књижевни 
језик узели туђи језик – српски - и назвали га хрватским 
именом, а свој одбацили, становницима Босне и Херцеговине 
то се не може замерити. Ову бившу југословенску републику 
насељава једнојезична популација која би, по европским 
стандардима, била третирана као један народ. Међутим, Титов 
режим је озваничио постојање у њој тобоже три народа: Срба 
(православци), Хрвата (римокатолици) и Муслимана (који себе 
од 1993. зову Бошњаци). И овде је назив језика до 1990. био 
српскохрватски/хрватскосрпски, а после рата је проглашено 
постојање три језика: српског, хрватског и босанског. 

По узору на хрватско преименовање српског језика, 
истим путем кренули су и босански муслимани (од 1993. 
Бошњаци). Иначе, познато је да Босна и Херцеговина у 
европској науци (до Берлинског конгреса, 1878) сматране за 
српски историјски, језички и етнографски простор. Када је 
Аустро-Угарска окупирала Босну и Херцеговину, под изговором 
да проводи „цивилизаторску мисију у овом простору нереда  
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и српских претензија“, Двојна монархија је све учинила да 
онемогући босанске муслимане у процесу њихове српске 
идентификације.12

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 у Босни и Херцеговини“.13

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. 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.

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, 
он 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  

12 Види шире: О Србима муслиманске вероисповести, Зборник радова (приредио Момчило 
Суботић) ИПС, Београд, 2012.
13 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, 2012, стр. 79.
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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. Посреди је идентитетско питање две одметнуте 
и преименоване гране српског народа, које је тешко решити 
политичким инструментима.

Поменутом „геополитичком троуглу“ допринело је Јагићево 
језичко ширење хрватства на простор Босне и Херцеговине. То 
се десило тако што је Јагић подржао Калајев „босански језик“, 
који нико други из света славистике није сматрао за нешто 
друго него за - српски језик. А повод је била академска беседа 
Љубомира Стојановића 1896, која је била уприличена поводом 
Штросмајер-Јагићевих филолошко-политичких фалсификата у 
посезању за српским језиком, народом, културном баштином, 
територијом… „Академска беседа 1896. Љубомира Стојановића 
(1860-1930) била је „лабудова пјесма“ српског филолошког 
програма. Он је у полемици са Јагићем остао до краја доследан 
српском језику и српском филолошком програму; Стојановић 
је доследно заступао тезу да су се Срби и Хрвати до илирског 
покрета јасно разликовали по језику; сви Срби су штокавци 
и сви штокавци су Срби, без обзира на вероисповест (што је 
Вукова полазна теза); чакавски је сматрао хрватским језиком. 
Стојановић истиче да су Хрвати преузевши, захваљујући Гајевом 
илирском покрету, Вуков српски књижевни језик, коме је у 
основици Хрватима стран штокавски дијалекат, очито желели 
да измијене историју, чињенице и научну истину (Ковачевић 
2020, 122).

Као реакцију на Стојановићеву критику, Јагић је подржао 
„босански језик“ Бењамина Калаја, али не због научне његове 
утемељености, већ ради даљег замагљивања ствари у циљу 
слабљења српског језика и језичке релативизације, са циљем да  
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се као неко средње решење испостави његов српскохрватски, тј. 
и хрватска варијанта „заједничког“ језика. Био је то политички и 
геополитички разоран ударац српском језику и српству у Босни 
и Херцеговини. На том језичко-геополитичком фалсификату 
успостављен је „босански геополитички троугао“. Калајев 
назив за „босански језик“, Јагић је бранио аргументацијом да 
се тиме избегава спор између Срба и Хрвата око назива језика у 
БиХ. Јагић „подупире“ тај аргумент ставом да је то „исти онај 
језик што га Срби зову српским, а Хрвати хрватским“. Исту 
бесмислицу о преименованом српском језику изговорио је и 
Мирослав Крлежа, пола века после Јагића. Јагић је да се назив 
„босански“ не може одржати - те да се као „компромисно“ 
решење намеће српскохрватски - хрватски или српски… 

Треба истаћи и ово: „У споразуму 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 Милораду Екмечићу било око 240.000, 
и то немачког становништва који су у Босну дошли од 1878. до 
1814. године, а одселили 1943, када је Хитлеровом Трећем рајху 
запретила смртна опасност од СССР-а.14 Одлуке турског султана 
и његове владе 1909. да ће се сматрати издајником ко буде и 
даље заступао ове идеје, поделиле су муслимански блок... Од 
1909. се муслиманска омладина прикључује Србима.15 Поменути 
Споразум између Срба православних и мухамеданаца потписали 
су: Глигорије Јефтановић, Војислав Шола, Али-бег Фирдус и 
Бакир-бег Тузлић , у члану 11. пише: „Народни и службени језик 
је српски, а писмо ћирилица. Не признаје се право завичајности 
никоме, ко је дошао с окупацијом или после ње, па ни њиховим 
потомцима, макар да су у Босни рођени“ (Селимовић 2021:482).

И даље: „Наши савременици су крајње оскудно 
обавештени о процесу германизовања Босне и Херцеговине.  

14 Печат Милорада Екмечића, (главни и одговорни уредник Милорад Вучелић/Љиљана 
Богдановић), Милорад Екмечић, „Мађарска завера“, Београд, 2018, стр. 116.
15 Исто, стр. 116-117.
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Ти су досељеници, након пораза под Стаљинградом 1943, 
повучени са Балкана. Пропали су пусти нацистички снови 
да ће источна граница Немачке после пораза Совјетског 
Савеза бити на Уралу, па се почело спасавати што се још 
могло спасити...Отуда празнина у свести данашњих људи 
да је „Млада Босна“ расла у земљи под притиском пуног 
германизовања.“16

Босански муслимани, као и муслимани у Рашкој области 
у Србији се од 1993. године именују као Бошњаци. За име 
свог, преименованог, српског језика узели су „босански“. 
Вероватно консултујући се са својим страним менторима, па 
истичу и да је Дејтонски споразум потписан између осталог 
и „босанским језиком“. Испод Дејтонског уговора, који је 
потписан у Паризу 14. децембра 1995, стоје потписи на четири 
језика: „босанском“, енглеском, „хрватском“ и српском. Не 
треба никога уверавати да се ради о само два језика: енглеском 
и српском. „Хрватски“ и „босански“ су преименовани. За њих 
лингвиста Милош Ковачевић каже да је у питању „хрватска, 
тј. загребачка и муслиманска, тј. сарајевска варијанта српског 
језика. „Савремени српски језик је, дакле, један стандардно 
полицентричан и варијантски раслојен језик“ (Ковачевић 
2020, 10)… „Научно“ оправдање за чинове преименовања 
српског језика проналажено је у „праву“ сваког народа да 
језик којим се користи као књижевним именује по својој вољи 
(Ковачевић исто, 11)… Због тога се данашњи српски језик 
заиста остварује као српски језик и српски језици ( Ковачевић 
2020, 12).

Кад су Хрвати донели Декларацију о називу и положају 
хрватског књижевног језика (1967), они су тај чин правдали 
тврдњом да је „неотуђиво право свакога народа да свој језик 
назива властитим именом, без обзира ради ли се о филолошком 
феномену који у облику засебне језичне варијанте или чак 
у цијелости припада и неком другом народу“ (Декларација 
1967: 164). Такав је став и бошњачких лингвиста. Тако Џ. 
Јахић, бранећи назив босански језик, каже да је „право народа 
на свој назив језик, на свој национални назив језика, такођер  

16 Милорад Екмечић, исто, стр. 126.
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неспорно и не подлијеже никаквим научним сумњама, па чак ни 
политичким“. Будући да се Бошњаци нису определили за назив 
језика „бошњачки“- према националном имену, већ „босански“, 
то би требало да значи „право да свако свој језик може да 
назива како хоће“ (Ковачевић 2020, 26). Наравно, у првом, па 
онда и у другом случају, ради се о ад хок измишљеном `праву`. 
Зна се да су Американци, Канађани, Бразилци, Швајцарци, 
Аустријанци посебне нације иако нису национално именовали 
„свој“ службени језик… „нема према томе никаквих разлога због 
којих би Хрвати и Босанци, на пример, одједном имали `право 
на свој језик` (Јакобсен 2010, 93-94)… То је чисто политички 
феномен и израз воље Хрвата и Бошњака, не водећи рачуна 
да се ради о српском језику.

7. ЦРНОГОРСКО ОДМЕТАЊЕ ОД СРПСТВА

У Црној Гори, која је поново постала самостална држава 
2006, званични језик од 1992. до 2006, звао се српски. Као и 
пре Новосадског споразума (децембар 1954), сем у раздобљу 
између два светска рата када је назив језика био тронационалан: 
српско-хрватско-словеначки. Већ смо поменули да су Црногорци 
у Титовој Југославији променили свој национални идентитет. 
Све до краја Другог светског рата били су по националности 
- сви Срби, а након комунистичког запоседања власти готово 
сви Црногорци. На попису 2004. око 39% становника Црне 
Горе се изјаснило као Црногорци, око 32% као Срби. Том 
приликом 64% се изјаснило да говори српским језиком, нешто 
преко 20% црногорским, а остали - бошњачким, хрватским и 
албанским језиком. Осим Албанаца сви остали имају, у ствари 
један језик, српски, али га данас различито називају. У Црној 
Гори се најбоље види сва апсурдност националне и језичке 
политике из југословенског периода. Посреди је потпуно 
произвољно национално опредељивање: у истој породици 
једни се опредељују као Срби, други као Црногорци, једни 
говоре српским, други црногорским језиком.17

17 Види шире: Јелица Стојановић, „Идентитет и статус српског језика у Црној Гори (некад 
и сад)“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић 
и Момчило Суботић, Бачка Паланка - Ваљево 2007, стр. 287-301; и у: Момчило Суботић, 
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Треба истаћи да се Црна Гора 1992. референдумом 
изјаснила за заједничку државу са Србијом, тј. за СР Југославију, 
готово стопроцентно. Један од њених тадашњих челника, а данас 
неприкосновени лидер, Мило Ђукановић, опредељивао се као 
Србин. Данас је он родоначелник антисрпске монтенегринске 
политике, заговорник црногорског језика, црногорске нације 
и црногорске православне цркве. 

Јелица Стојановић у свом раду о идентитету и статусу 
српског језика у Црној Гори у прошлости и данас полази од 
закључка „...да простор садашње Црне Горе што се језика тиче, и 
са дијахроног и са синхроног аспекта, представља нераскидиви 
и саставни дио цјелокупног српског језичког простора. Због 
тога су садашњи процеси везани за покушај преименовања 
српског језика у Црној Гори неутемељени и промашени 
и што се лингвистичких, и што се социолингвистичких 
критеријума тиче“. Веселин Матовић је један од двадесетак 
професора српског језика из Никшића, који су отерани са 
посла због супротстављања преименовању српског у матерњи. 
Драга Бојовић, такође се бави феноменом „преименовања“ 
(доименовања, разименовања...) српског језика у Црној Гори, 
кроз „покушаје тумачења невјероватних политичких процеса у 
Црној Гори који су унизили достојанство и углед србистике, па и 
србокроатистике, грубо отевши питање језика и поступивши на 
крају по ускопарламентарној острашћености - проглашавањем 
„црногорског“ језика као „службеног“.18

Измишљеној нацији измишљен је нови језик – „црногорски“, 
ради намицања новог – црногорског идентитета. Новом народу  

Идентитет и геополитичка стварност Срба, поглавље: „Евроатлантско расрбљавање Црне 
Горе“, ИПС, Београд 2012, стр. 189. Драга Бојовић, „Опет о „преименовању“ (доименовању, 
разименовању...) српског језика у Црној Гори, и још понечему“, у: Српско питање и србистика, 
исто, стр. 311-327; Момчило Суботић, Идентитет и геополитичка стварност Срба, исто, 
поглавље: „Евроатлантско расрбљавање Црне Горе“, исто, стр. 189-190. Веселин Матовић, 
„Разголићио се стидуљак из заграде“, у: Српско питање и србистика, исто, стр. 302-304; 
Веселин Матовић, „Не може се ријека кроз дудук натјерати“, у. Српско питање и србистика, 
исто, стр. 305-310.: Момчило Суботић, Идентитет и геополитичка стварност Срба, поглавље: 
Евроатлантско расрбљавање Црне Горе“, исто, стр. 190.
18 Види: Драга Бојовић, „Опет о „преименовању“ (доименовању, разименовању...) српског 
језика у Црној Гори, и још понечему“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, 
приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево, 2007, стр. 325.
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и нова – „црногорска православна црква“. У тој новој држави 
њен дојучерашњи, једини државотворни народ, Срби, сад 
није ни народ ни национална мањина. У свему томе није 
недужна ни опозиција у Црној Гори, тј. српске странке и 
њихови лидери. 

Када је реч о Црној Гори, за ову прилику да кажемо 
још ово. 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 
Косовки мит! Зар то нијесу њихови божићни, ускршњи, славски 
и погребни обичаји...“ Слично Батрићу Јовановићу (Јовановић 
2003, 43), и Милорад Екмечић је уверен да је: „Црногорска 
нација формирана вољом југословенског комунистичког 
вођства да ослаби бројчану и територијалну величину српског 
фактора у Југославији“.19 Ову констатацију признао је и стварни 
конструктор црногорске политичке нације Милован Ђилас, уз 
све „заслуге“ његових претходника Секуле Дрљевића, Савића 
Марковића Штедимлије, и бројних следбеника на челу са 
Јавремом Брковићем, као и њеним дугогодишњим председником 
Милом Ђукановићем (Ђилас 1998).

Данашња независна Црна Гора у евроатлантској визији 
замишљена је као инструмент евроатлантског геополитичког 
опкољавања Србије, као претходница која Србији треба да 
„отвори“ врата Евроатлантског савеза. Слична улога, којом би 
се извршио притисак на Србију да уђе у НАТО, намењена је 
БиХ и Републици Српској, која се пак, предвођена Милорадом 
Додиком, 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  

19 Милорад Екмечић, „Српски духовни простор на размеђу векова”, у: Српски духовни 
простор, Зборник радова АНУРС (Главни уредник академик Милорад Екмечић, Одговорни 
уредник академик Петар Мандић, Бања Лука, Српско Сарајево, 1999, 
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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.

У праву је историчар Раковић када каже да нема потребе 
да се око Подгоричке скупштине данас воде „ужарене полемике20 
јер данашња Црна Гора нема ниједан критеријум, елемент 
и симбол државности који би чинио спону са Краљевином 
Црном Гором. Наиме, док су критеријуми, елементи и 
симболи државности Краљевине Црне Горе били изричито 
српски, ови који творе новостворену државност данашње 
Црне Горе – међународно признате 2006. године - сушта су 
супротност. Реч је о две различите државе које се парадоксално  
исто зову“.21

У Црној Гори творац језика је Војислав Никчевић, који 
није лингвиста нити ишта зна о лингвистици. „Није то лако: 
не знати ништа о језику а бити творац „црногорскога језика“ 
и „науке“ о њему“ (Ковачевић 240)… „Правопис црногорског 
језика“ сачинили су двоје страних лингвиста – један Хрват и 
једна Украјинка (Ј. Силић и Љ.Васиљева) – и један Црногорац 
нелингвиста (М. Перовић), као председник комисије. „Граматику 
црногорског језика“ сачињавала су два Хрвата (Ј. Силић и И. 
Прањковић) и један црногорски Муслиман (Аднан Чиргић), 
чија је улога очигледно била да буде „преводилац са хрватског 
на црногорски“…(Ковачевић 2020, 268). Круну на заједнички 
хрватско-црногорски подухват у фалсификовању историје, 
представља докторат о „црногорском“ језику, који је Аднан 
Чиргић одбранио на Осјечком свеучилишту, на „хрватском“, 
а заправо на српском језику. Овај Бошњак је тако постао први 
доктор из области „црногорског“ језика, који је написао и 
бранио на једино могућем – српском језику. 

20 Црногорски парламент је 3. децембра 2018. године поништио Одлуке Подгоричке 
скупштине од 26. новембра 1918. године.
21 Александар Раковић, „У Црној Гори до 1918. било нејасно само хоће ли Србе водити 
Петровићи, Обреновићи или Карађорђевићи“, fakti.org/sta-to-pisu/rakovic-u-crnoj-gori-do-
1918-bilo-nejasno-samo-hoce-li-srbe-voditi-petrovici-obrenovici-ili-karadjordjevici, 3. decembar 
2018.
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…Ако би се за „бошњачки/босански језик“ могло 
рећи да почива на начелу „Гдје год нађеш згодно мјесто, ти  
Х убаци“, онда би начело „црногорског језика“ без сумње било: 
„Ђе гођ можеш, ти ријечи са Ś и Ź употријеби“ (Ковачевић  
2020, 303).

8. ЕВРОПСКА ПОВЕЉА  
О МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА:  

– САВРЕМЕНИ СРПСКИ ФИЛОЛОШКО- 
-ГЕОПОЛИТИЧКИ ПАРАДОКСИ –

О језичким правима мањина међународне организације 
донеле су више декларација и повеља у последњих тридесетак 
година. Једна од њих је Европска повеља за регионалне и 
мањинске језике, донесена У Стразбуру 1992. године. У тој 
Повељи најбитнија је дефиниција мањинских језика, а она гласи: 
„Регионални језици или језици мањина значе језике… који 
су различити од званичног језика те државе, ово не укључује 
дијалекте званичног језика државе, нити језике миграната“ 
(Део 1, Опште одредбе, члан 1, Дефиниција (Ковачевић  
2020: 31).

Одбор за стандардизацију српског језика, 1998, препоручује 
да се назив језика „босански“ замени са називом „бошњачки“, 
према имену народа – Бошњаци. Уместо да је речено да се ради 
о преименованом српском језику, којег Бошњаци могу да зову 
како хоће, али не и српске филолошке и државне установе. У 
вези с тим, Ковачевић указује на један филолошки и политички 
апсурд. Наиме, у Србији данас српски језик има статус и 
већинског и мањинског. Као већински у Уставу Србије се зове 
српски, а као мањински у Закону о мањинама зове се хрватски 
и босански. А ти назовијезици према дефиницији мањинских 
језика датој у Европској повељи за регионалне и мањинске 
језике не могу добити статус мањинских језика, јер Повеља 
мањинским језицима сматра само оне „који су различити од 
званичног језика дате државе“: А разликују ли се „босански“ и 
„хрватски“ од Српског? Не разликују. Јесу ли они онда посебни 
мањински језици? Нису „(Ковачевић 2020:39). 
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Хрватски лингвиста Иво Прањковић такође истиче да су 
„на стандардолошкој разини, хрватски, српски, босански, па и 
црногорски језик различити варијетети, али истог језика…“ - 
Прањковић не каже којег. А могао би рећи – српског.

У Уставу Републике Српске амандманима на језик из 
2002, каже се: „У Републици Српској у службеној употреби је 
српски језик екавског и ијекавског изговора, односно хрватски 
језик и бошњачки језик. У службеној употреби су ћириличко и 
латиничко писмо“ (Ковачевић исто: 165)… Претензија муслимана 
(Бошњака) са „босанским“ (уместо „бошњачким“) језиком врло 
је јасна, и она има геополитичку и државотворну амбицију. 
Бошњаци, наиме, „босански“ језик сматрају домаћим, државним 
за све становнике Босне (Херцеговина им терминолошки, због 
изразитог српског порекла не одговара те је и не помињу). 
Другим речима бошњачки лингвисти и политичари на Калајевој 
неуспелој конструкцији граде „босански“ језик за све њене 
житеље: Бошњаке, Србе, Хрвате и остале припаднике, или, боље, 
присталице „босанске нације. „Босански“ је дакле некакав општи 
језик. Геополитичко присвајање целокупне БиХ је више него 
очигледно. Муслимани (Бошњаци) на овај начин себе сматрају 
јединим матичним народом у БиХ. Одбор за стандардизацију 
српског језика на челу са Павлом Ивићем донео је Одлуку која 
се тицала назива „босански“ језик, а одлуку су сачинили Б. 
Брборић, И. Клајн и П. Пипер (ниједан није србиста). Одбор је 
требало да понуди одговор „о (не)постојању идиома, а нарочито 
о његовом имену“ (Ковачевић 2020: 193). Уместо тога, Одбор 
се позивао на Дејтонски споразум и уместо „босански“ језик, 
како стоји у Споразуму из Дејтона, предложио „бошњачки“, 
јер се може и у „називу језика који су одабрали (босански) 
препознати њихова тежња ка унитарној БиХ, у којој би владали 
и они и њихов језик“, те да због тога у српском језику треба 
именовати атрибутом бошњачки (Ковачевић 2020: 195). Одбор 
дакле не доводи у питање тога идиома, и не доводи у питање 
постојање тог језика - оријентир му је Дејтонски споразум - 
научно утемељено, нема шта (Ковачевић 2020:195)! Бошњачки 
лингвисти редом истичу да нема суштинске разлике између 
босанског, српског и хрватског језика. Мидхат Риђановић  
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тако каже: „Народ у БиХ говори једним језиком, који својим 
специфичностима одмах `упада у уши` свим људима изван 
наше земље. Он се сад зове тројако – српски, хрватски и 
босански“ (Риђановић 2013:41) (Ковачевић 2020: 205). Џевад 
Јахић чак истиче: „у нашим балканским приликама језик да 
би био језик не мора се обавезно битно разликовати од другог 
јер тај разликовни принцип није мјерило постојања, односно 
непостојања националних језика“ (Џ. Јахић 1999:252). Чудно 
резоновање, засновано на праву да свако „свој“ језик зове како 
хоће. „Избором термина Бошњаци у значењу етнонима (имена 
народа) и термина босански у значењу глотонима (имена језика) 
муслимани су директно исказали тежњу ка унитарној БиХ, у 
којој би владали само они и њихов језик. И они се у складу с 
том тежњом и понашају“ (Ковачевић 2020:350).

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 „хрватски“ језик, а неки њени 
лингвисти (Сњежана Кордић) у последње време настоје да 
успоставе некакав Заједнички језик који би се пре свега односио 
на житеље Босне и Херцеговине, али и Србије, што значи да 
само Хрвати неоспорно имају свој језик, а Срби и бивши Срби 
у БиХ и Црној Гори имају некакав заједнички. Има у Србији 
неких књижевника и културних делатника који су прихватили 
ову ненаучну и геополитички мотивисану идеју. 

У Изјави Хрватске академије знаности и умјетности 
из 2005, хрватски лингвисти се труде да докажу историјски 
идентитет хрватског језика. Они се при томе позивају на најмање 
18. век када је стандардизован хрватски књижевни језик, док 
српски вежу за 19. век. При томе не кажу о којем хрватском 
језику је реч: кајкавском, чакавском или штокавском - може 
да се говори о кајкавском, о чему је говорио и Гај. А онда се 
поставља питање зашто се прешли на Вуков српски језик, 
како је то и сам Гај у више наврата сведочио и писао. Тако је и 
Томо Маретић 1899. у својој граматици и стилистици извршио 
нормирање тзв. хрватског књижевног језика данашњег типа, 
узимајући за корпус искључиво српске народне пјесме, приче  
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и пословице, као и језик Вука Караџића и Ђура Даничића 
(343) Да ли хрватским лингвистима ишта значи изјава Милана 
Решетара о српском језику Дубровника… Ништа им не значи 
ни Андрија Качић Миошић ни садржај Разговора угодног 
народа словинскога (1756), као ни Матија Антун Рељковић и 
његов Сатир илити дивји човик (из 1762): „Ваши стари јесу 
српски штили, српски штили и српски писали“ (Ковачевић 
2020, 345)… „Најбоља дефиниција хрватског језика била 
би да је то `генетски модификовани језик`“ - Милорад  
Екмечић… 

Зато није тешко закључити да ће од тога какав статус 
буде имао српски књижевни језик међу јужнословенским и 
словенским језицима – увелико зависити и статус Срба не 
само на Балкану него и у Европи“ (358-359). 

О српском писму или писмима Милош Ковачевић пише: 
„Српски књижевни језик има два писма – ћирилицу и латиницу…
Ћирилица јесте право српско национално писмо. С њом је 
латиница равноправна само употребно, јер се Срби одавно 
служе и латиницом, на којој су написали огроман број дела 
из српске књижевности, науке и кулктуре. Одрицањем од 
латинице, одрекли би се Дубровачке и бококоторске књижевности 
које су у целини писане латиницом, а које су централни део 
српске књижевности. Без њих би Срби изгубили два века 
књижевности (ренесанса и барок)“… „И из тих разлога латиница, 
уз ћирилицу, мора остати писмо српскога народа, а можда још 
више и због тога што би се одрицањем од латинице Хрватима 
и муслиманима дао аргумент за издвајање дијела српскога 
језика под њиховим именом, с писмом као диференцијалном 
особином према српском књижевном језику“ ( Ковачевић  
2020, 22-23). 

Овде бисмо се могли и нашалити: „…И сви добили – 
оно што су тражили: т[акв]е „језике“ хоће они који не знају 
ни ко су ни откуд долазе, ни куд су наумили, ни шта је језик, а 
једино су научили лекцију да са Србима никад нису били ни 
у суседству, а камоли да су (недајбоже!) и сами, некад, били 
Срби: Одбор им објаснио да су, пре десетак-дванаест деценија, 
српски језик Хрватима потурили „хрватски вуковци“, и то  
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функционисало пет-шест деценија, а онда им се учинило да 
ће бити паметнији ако устврде да то неће бити тако и да је 
„њихов језик“ заправо старији од српског, али се нису могли 
договорити ни који је то језик ни да ли је старији „полдруг 
стољећа“, или „седамнаест десетљећа“, или „пет стољећа“; 
„Бошњаци / Бошњани“ у том су смислу много краћи и они веле 
да је „њихов језик“ утемељио друг Авдо на неком (трећем) 
свебошњачком теферичу и да је то било „десетак година прије“ 
него ли су то исто с „црногорским“ учинили другови Мило и 
Мијат“22 (Петровић 2021).

Али, и без шале, имајући у виду све речено, могли бисмо 
констатовати да се створила нова геополитичка позиција, која 
је за Србе и Србију (РСК, БиХ - РС, Црну Гору – српске земље) 
најсличнија оној из времена окупације (1878) и анексије (1908) 
БиХ од стране Аустроугарске, у којој је, како је говорио Јован 
Цвијић, Србија „опкољена“ земља, а Срби „ухапшен“ народ. 

Momčilo Subotić

HISTORY – LANGUAGE – GEOPOLITICS

Resume

The author points out the instrumentalization of 
the Serbian language for geopolitical purposes in 
the Aerbian ethno-linguistic space of the former 
Yugoslav state. First by the Croats, who took over 
the Serbian vernacular and declared it the Croatian 
literary language (19th century), which be done by 
Muslims (Bosniaks, since 1993) and Montenegrins 
in the Titoist period at the time of the breakup and 
disintegration of the second Yugoslavia. The aim of  

22 Драгољуб Петровић, Хрвати утврдили да је њихов језик старији од српског, србин инфо, 
24. 11. 2021. ttps://srbin.info/drustvo/hrvati-utvrdili-da-je-njihov-jezik-stariji-od-srpskog-lingvista-
ih-patosirao/
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this paper is to point out that the appropriation of 
the Serbian language and its renaming by Croats, 
Bosniaks, and then Montenegrins, created a new 
geopolitical position, which for Serbs and Serbia 
(RSK, BiH- RS, Montenegro – Serbian countries) 
most similar the one from the time of the Berlin 
Congres (1878) and the occupation of BiH, and then 
its annexation (1908), in which – as Jovan Cvijić 
said- Serbia is a „besieged“ country, and Serbs are 
an „arrested“ people. 
Keywords: philology, geopolitics, Croatian idea of 
Yugoslavism, Serbian idea of Yugoslavism, ideja 
of “three-named people”, Bosnian “geopolitical 
triangle”, Montenegro, history, Serbian language, 
Croatian language, Illyrian movement, ideas of 
Yugoslavism: Croatia and Serbian, Vienna Literary 
Treaty (1850), „Serbo-Croatian“ language, Croatian 
idea of „tribal“ people, Novi Sad Literary Treaty 
(1954), „Croatian“ language, „Bosnian“ language, 
„Montenegrin“ language
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