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ССООЦЦИИЈЈААЛЛННОО--ААННТТРРООППООЛЛООШШККЕЕ,,  ККУУЛЛТТУУРРННЕЕ  ИИ  
ИИССТТООРРИИЈЈССККЕЕ  ППРРЕЕТТППООССТТААВВККЕЕ  ГГРРУУППННЕЕ  ААННААЛЛИИЗЗЕЕ  

ИИРРААЦЦИИООННААЛЛННООССТТИИ  ССККООРРААШШЊЊЕЕГГ  ССУУККООББАА  
ИИЗЗММЕЕЂЂУУ  ХХРРВВААТТАА  ИИ  ССРРББАА  

У првом делу рада су изложена главна теоријско-методолошка обележја групне 
анализе великих друштвених група, темељена на уважавању базичне атмосфере, 
зрелости друштвене групе, затим обележја личности лидера групе, као и специфич-
ности обележја друштвеног менталитета анализираних група у оквиру теоријског 
концепта В. Р. Биона. 

Потом су изложена основна обележја ’великих група’ Срба и Хрвата, релеван-
тна за анализу ирационалних аспеката сукоба између ове две групе: лингвистичка, 
економска, социјално-антрополошка и историјска, укључујући и најосновнија факта 
о лидерима који су упливисали на овај сукоб. 

У сумирању резултата групне анализе скорашњег сукоба између Срба и Хрвата 
указано је на ’биографију’ једне и друге нације, специфичности њиховог сазревања и 
елементе основних обележја ових група у време последњег сукоба. Такође су резими-

рани она друштвена, историјска и културна факта који су била одлучујућа у ства-
рању емоционалног односа према другој националној групи (време оснивања нацио-
налних држава, те искуство прогона и искорењивања). 

У закључку је указано на значај спољњег историјског и друштвено-политичког 
фактора на узајамно испољавање колективне ирационалности, као и на потребу 
превазилажења и прораде узајамних негативних емоција и ставова кроз суочавање 
са истином о обе анализиране групе. 

Кључне речи: групна анализа, ирационалност, конфликт, Срби, Хрвати.  

 
Увод 
 
Догађаји у бившој СФР Југославији, држави у којој је 45 година владао 

тзв. меки комунистички режим, хуманија и слободнија варијанта левичарског 
тоталитаризма у односу на реални социјализам бившег источног блока, феде-
рацији у којој је живело неколико сродних јужнословенских народа, пружила 
је на крају 20-ог века, на жалост, обиље материјала за анализу колективно 
ирационалног феномена у више равни и аспеката. Иако је реч о блиским дру-
штвеним групама са разноликим реаговањима у време оружаних сукоба на 
простору СФРЈ, који је, какав такав, чинио друштвену целину, која је са пре-
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кидом од четири године, око 80 година, између осталог, функционисала и као 
јединствени колективитет и у ирационалном тј. осећајном погледу. 

Петнаест година после почетка најновијег ратног сукоба на Балкану, у 
чијем је центру, нарочито у почетку, био онај између Срба и Хрвата, прилика 
је да се још једном преиспитају хеуристички потенцијали групне анализе на 
осетљив и незахвалан терен анализе проблематике у којој се укрштају про-
тивстављени политички ставови, историјске чињенице, друштвена и антропо-
лошка факта с једне, и више или мање евидентне научне чињенице о нечему 
што се назива колективно ирационално, с друге стране. Да проблем буде још 
компликованији није реч само о процењивању психолошких аспеката сукоба 
унутар одређене велике групе или друштвене заједнице, него и питање анали-
зе утицаја доминантних друштвених снага на светској политичкој сцени на те 
аспекте. Неће дакле, у овом раду само бити говора о некој врсти реализације 
(психо)аналитичке смелости, него и о давању одговора на кључно епистемио-
лошко питање, може ли се групна анализа односити и на аналитичку процену 
понашања тако великих група тј. државних заједница као што су Југославија, 
односно националних групација Срба и Хрвата, и на крају на анализу утицаја 
’друштвене групе’, тзв. међународне заједнице, иза које стоје САД, Европска 
Унија (које су, нема сумње, арбитрирале на савременој политичкој и исто-
ријској сцени Балкана). 

У сваком случају, пошли смо, у методолошком смислу од кључне прет-
поставке, да се националне заједнице као и државе у целини, понашају као 
мале групе у Бионовом (1983, 1984) смислу, тј. да се чланови таквих зајед-
ница опходе међусобно углавном зависно од степена зрелости друштва којем 
припадају, тј. у складу с нивоом емоционалне организације велике друштвене 
групе која се доживљава као заокружена целина у духовном (пре свега језич-
ком односно културном), просторном (историјском и геополитичком) и на-
равно, у институционалном смислу, као државна заједница са развијеним 
установама које изражавају дух заједништва и у осећајном погледу, у смислу 
у којем је М. Вебер (1976) дефинисао нацију као вредносно-осећајну кате-
горију, у којој је доживљај припадности, без обзира на остала обележја нације 
(просторна, језичка, историјска и институционална) од одлучујућег значаја. 
Независно дакле, од тога што је бивша Југославија, два пута стварана, исто 
толико пута разарана, она је представљала велику групу организовану у про-
сторном, историјском, добрим делом и језичком, и наравно осећајном смислу. 

Анализе националних заједница као малих група у психоаналитичком 
смислу речи нису реткост. То је урадио О. Гросбард (2001) у књизи Израел на 
каучу, а делимично и Ј. Рашковић (1990), пишући књигу о Србима из истог 
временског периода с парадигматичним насловом Луда земља. И социологија 
и психоанализа су се одавно теоријски ’сусреле’ и испреплеле у начину ин-
терпретације широког дијапазона друштвених проблема, почев од дела која 
се концентришу на индивидуално-психолошку раван разумевања социјалних 
проблема (у списима К. Хорнај, Е. Фром, Х. С. Саливена), до оних сконцен-



Социолошки преглед, vol. XLIII (2009), no. 1, стр. 51–80 
 
 

 
53

трисаних на психосоцијална питања, као што је случај у радовима осталих 
фројдо-марксиста (Рајх, Маркузе, Карузо), који су различите друштвене про-
блеме, укључујући и класно устројство друштва, покушали, у духу психо-
анализе, да тумаче у сложеном ирационалном контексту, потискивањем 
сексуалне енергије у корист отуђеног производног рада и слично. Касније су 
им се придружили и други аутори (Бастид, Сартр, Хенри и Шорт), тумачећи 
порекло и социјални контекст најраширенијих социјално-патолошких појава 
(пре свега неуроза и самоубистава) у психоаналитичком теоријском дискур-
су, у којем осећајни или ирационални супстрат у најширем смислу речи, игра 
одлучујућу улогу. 

Овај рад представља покушај примене групно-аналитичког метода у Био-
новом психоаналитичком тумачењу, на анализу сукоба између Срба и Хрвата 
као одвојених ’малих група’ унутар СФРЈ, током догађања у последњој деце-
нији прошлог века, покушај сагледавања релевантних друштвених, исто-
ријских, политичких, антрополошких и других чинилаца у групно-аналитич-
кој визури односа између ова два народа. 

Теоријско-методолошка обележја групне анализе 
великих друштвених група 

Пре него приступимо најављеној намери, желимо укратко да изложимо 
теоријско-методолошке поставке, на којима ће да буде утемељена психоло-
шка и психопатолошка анализа скорашњег сукоба између Срба и Хрвата. По 
свему судећи, овај је проблем примеренији за социолошку, историјску или 
социјално-антрополошку анализу, него ли за психоаналитичку, односно соци-
јалнопатолошку, каква је ова у првом плану. То је зато, јер је реч о изразито 
сложеној друштвеној заједници, која броји више милиона људи, састављеној 
опет од ’подгрупа’ специфичних по својим обичајима, навикама, начину жи-
вота, наречју и у овом случају врло битном, различитом историјском иску-
ству и другачијом верском (да не кажемо ирационалном) опредељењу. 

Реч је о следећим полазним епистемиолошким и методолошким постав-
кама: 

1 – Анализа сложене друштвено-политичке заједнице могућа је као и ана-
лиза мале групе, ако се као главни садржај анализе узме друштвена атмос-
фера или базична емоционална клима присутна у заједницама које се анали-
зирају. Самим тим посредно предмет анализе постаје и низ ирационалних 
феномена унутар атмосфере испитиваних колектива. 

2 – Зависно од степена зрелости група које се анализирају, тј. зависно од 
тога да ли су оне у датом моменту у фази настанка (ин-стату-насценди), да ли 
у периоду узајамних борби унутар групе, или у фази усвајања и уважавања 
друштвених норми понашања, како је то уочио Вилфред Рупрект Бион (1983, 
1984), мењају се и основна обележја друштвене климе група. Нагласак у на-
шој анализи је на праћењу друштвене атмосфере унутар тих заједница (’basic 
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assumption’, како каже Бион), која продукује одговарајуће емоције, које онда, 
више или мање директно, утичу на поступање појединаца унутар групе, по-
себно онда кад су њени чланови на окупу, посебно у политичкој акцији ве-
заној за друштвене сукобе. 

3 – Ми се дакле, нећемо бавити примарно сложеном социјалном струк-
туром, нити друштвеним променама на историјској сцени заједница које ана-
лизирамо, јер је то заметан и посао других професија, историчара, полити-
колога или пак антрополога, који захтева и другачији теоријско-методолошки 
приступ. Заправо, манифестације колективно ирационалног сагледавају се у 
мирнодопском периоду најпотпуније током емоционално шаржираних колек-
тивних збивања. Међутим и преко испољавања ставова везаних за религиозни 
живот и верска питања, као и путем различитих видова националне, регио-
налне и друге социјалне идентификације, осећајно се препознаје као прет-
поставка или подлога ужих манифестних рационалних ставова у друштву. 

4 – Негативни садржаји колективно ирационалног су заправо најлакше 
уочљиви у друштвеним превирањима, ратовима или револуционарним про-
менама, укратко у друштвеним дезорганизацијама, када је угрожена или разо-
рена рационална структура друштвеног ткива. При том ће се врло вероватно 
учесталије да јављају манифестације неуротичне колективне појаве (атмо-
сфера у којој преовлађују страх, апатија и сл.), а можда и оне психотичног 
карактера (колективна самоубиства, ксенофобија и сл.), а готово сигурно ће 
доћи до изражаја колективне ирационалности психопатског карактера (мрж-
ња и нетолеранција, непријатељство, те манифестације колективне пројекције 
и пројективне идентификације, везане у правилу за противничку страну ако је 
сукоб група у питању) (Опалић 1994). Неке од ових црта колективно ирацио-
налног могуће је схватити у потпуности тек у историјском контексту, тј. само 
кроз анализу ’биографија’ целина емоционалног склопа колектива, у оквиру 
којег се препознаје континуитет одређене ирационалности, која се понекад 
може пратити вековима. 

5 – Базична атмосфера друштвене заједнице условљена је, не само зре-
лошћу групе него и цртама личности лидера друштвене заједнице. Тачније, 
персоналне особине вође групе утичу на групну климу нарочито онда кад је 
његова власт неограничена, или кад се група налази у расулу. На то нам ука-
зују нарочито патографске студије знаменитих историјских личности и држа-
вника, поготово диктатора, а и сваке харизматске личности лидера у некој 
друштвеној заједници одређеног доба (Опалић 2008). Харизматске личности 
придоносе социјалној интеграцији тј. доживљају вође као полубога, свеоп-
штег спасиоца, како је устврдио још Вебер (1976), тако да својим карактер-
ним и другим обележјима даје печат догађањима у заједници која је прих-
ватила њихову харизму. 

6 – Анализа друштвених заједница као група немогућа је без доброг поз-
навања оних сегмената њихове историје који су били за њу трауматски. Трау-
ма друштвене заједнице (најчешће ратови, порази у њима посебно, тешке 
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економске кризе и масовни егзодуси тј. сеобе, укључујући и искуство холо-
кауста тј. геноцида као крајње катастрофично историјско искуство) уносе се у 
осећајни код заједнице као доживљајна матрица сећања, препознатљива кроз 
уметничка дела припадника заједнице, језик, митове и културу у најширем 
смислу речи. Колективне трауме представљају ’изазов’ да се сваки пут, при-
ликом њиховог привођења свести, изнова проживљавају и превазилазе. Шта-
више (као што је случај с Косовским митом везаним за пораз српске војске од 
стране турске ордије на Косову 1389), колективна траума може да постане 
градивни део националног идентитета. 

7 – Такође је пожељно уважавање социјално-антрополошких сазнања о 
националном карактеру или друштвеном менталитету припадника целокупне 
заједнице. То се односи пре свега на видљива обележја скривеног дела дру-
штвеног бића припадника одређене заједнице (узори и идентификације, соци-
јални идентитети различитог карактера, приоритети у усвајању друштвених 
вредности, раширени друштвени анимозитети и исто такве филије), препозна-
тљиви иначе и у језику, књижевности, митовима, у уметности, али и у поли-
тичком понашању, као и у симптомима социјално-патолошких појава. 

8 – Најзад незанемарив аспект анализе друштвене заједнице као мале 
групе су упознавање спектра емоционалних односа унутар друштвене зајед-
нице. То се тиче најпре осећајног става према доминантној светској групи 
(велесили или најмоћнијој држави) у одређеним временским периодима, бу-
дући да се из односа према њој могу пратити промене у континуитету одре-
ђених ирационалних колективних образаца понашања, који од владајуће дру-
штвене заједнице у свету преузимају ’мање’ односно подређене националне 
групе, свесно и несвесно, углавном милом, али некад и силом. Наиме, влада-
јући тј. ’светски’ критеријуми за корисно и пожељно, за лепо, добро, а наро-
чито за историјски истинито и ’политички коректно’, или им се намећу ди-
ректно (силом која произилази из окупације, колонизације, асимилације ’под-
ређене друштвене групе’ од стране доминантне друштвене заједнице), или, 
чешће, индиректно (тако што се зависној друштвеној заједници препушта да 
одабере оно што јој из понуђеног спектра вредности доминирајуће друштвене 
групе највише одговара). 

 
Полазна обележја ’великих група’ Срба и Хрвата, релевантна 
за анализу ирационалних аспеката сукоба између њих 

Лингвистичка и друга обележја културе значајне за ову анализу 

1 – Срби и Хрвати говоре врло сродним, по многима идентичним јези-
ком, који је разумевала и говорила већина Македонаца и Словенаца, а који се 
у једном историјском периоду и официјално називао јединственим именом 
’српско-хрватски’, односно ’хрватско-српски језик’. Петровић С. (1995), со-
циолог културе, сматра да су се српски и хрватски језик у 20. веку толико 
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приближили да је успостављена практично заједничка гласовна и граматичка 
норма. Он с правом подсећа да је још 1850. у Бечу потписан књижевни дого-
вор о заједничком књижевном језику, који има само два дијалекта, екавицу и 
ијекавицу. За део становништва СФРЈ, који су се у попису изјашњавали као 
Југословени, углавном за породице национално-мешовитог састава, али 
добрим делом и Срба из Хрватске (Петровић Р. 1985), он је био један језик и 
у осећајном погледу. Ова последња тврдња, важила је, како су показала 
догађања при њеном оснивању, за време II светског рата и 90-их година 20-ог 
века, и за добар део, ако не и за већину Срба, који су чинили иначе релативну 
већину становништва Југославије. 

У Хрватској постоје заправо три наречја хрватско-српског (данас прокла-
мовано ’хрватског’) језика, доминантни и службени штокавски, затим кајкав-
ски (у околини Загреба близак словеначком језику) и чакавски (наречје Хрва-
та из Хрватског Приморја, Истре и Горског Котара). Штокавским дијалектом 
као матерњим говорили су у Хрватској сви Срби, као и Хрвати из Славоније, 
Далмације и области раније Војне Крајине (Лика, Кордун, Банија). Хрвати су, 
да подсетимо, прихватили као свој књижевни језик народни говор Срба из 
Хрватске тј. ијекавску штокавицу, занемаривши притом народни говор 
доброг дела Хрвата, икавицу и екавицу, као и чакавски и кајкавски дијалект и 
лексику. 

2 – На почетку 20-ог века Срби су чинили око 30% популације данашњег 
простора Хрватске (који се називао још и Троједна краљевина Хрватска, 
Славонија и Далмација), пред ратове 90-их година 20-ог века око 12%, а да-
нас тек око 5% популације Хрватске, што је последица пре свега ратних опе-
рација “Бљесак” из маја 1995. и “Олује” из августа 1995. класичних примера 
етничког чишћења, приликом које је протерано преко 250.000 Срба само из 
бивше Републике Српске Крајине, где су вековима чинили апсолутну доми-
цилну већину становништва. 

3 – Подручје целокупне Хрватске било је вековима уназад поприште, 
више или мање директног, а с времена на време и насилног, наметања вер-
ског католичког сентимента као доминантног религиозног, а самим тим и 
ирационалног садржаја друштвеног живота. Иако су разлике верске природе 
између католичке и православне вере минималне (две хришћанске религије), 
емоционални зјап између њих је на простору западног Балкана одвајкада био 
поприличан. Реч је о последици континуираног наметања владалачких аспи-
рација Ватикана, које су биле, на жалост Срба православаца, стотинама годи-
на уназад делатне и систематски присутне (Дабић 2000). То је нарочито дош-
ло до изражаја за време Марије Терезије и током II светског рата, када је 
католицизам наметнут Србима, милом (нуђеним привилегијама у погледу 
поседовања земље и имања), или силом (претњама и најзад физичким истреб-
љењем за време НДХ) (Псуњски 1993). Ватикан је у истом духу пре неколико 
година прогласио Србију, као и Украјину, за terrа missionaris, као што је то 
урадио и за време II светског рата. Тако су Срби били и остали први на удару 
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присилног католичења, које траје од прве појаве Хрвата као нације, од 9. 
века, у време када су Срби живели географски на знатно већем простору 
западно од Дрине, спорадично и на острвима и обалама Јадранског мора, где 
су Хрвати поодавно у већини. Тзв. спољни политички и верски фактор је 
битно утицао на емоционалне односе између Срба и Хрвата, а ко зна, можда 
и на саму појаву Хрвата на историјској сцени, но сасвим сигурно, кључно у 
развоју њихове државотворне и националне свести (Псуњски 1993). И като-
личка и православна црква придоносе кључно идентитету националног осе-
ћања. Док је римокатоличка црква подстицала аутоматску кроатизацију Срба 
оног момента кад су прихватили католичанство (двоструком, религиозном и 
националном конверзијом), дотле се СПЦ залагала за став да су Срби само 
они Срби који исповедају православље. Овај последњи став био је иначе у 
супротности са мишљењем Вука Стефановића Караџића, најзначајнијег 
реформатора српског језика и културе, који је писао о Србима ’трију закона’, 
православног, римокатоличког и мухамеданског, што је на свој начин пока-
затељ културне, језичке и антрополошке сродности Срба и Хрвата. 

Економске чињенице од значаја за анализу 

1 – Постојале су евидентне разлике у економској развијености појединих 
република бишве СФРЈ у корист двеју западних република, које су се за 
време Титове владавине повећавале. Куљић Т. (1998) пише да је друштвени 
производ у СФРЈ у периоду од 1957-60. растао по стопи од 12,7 годишње, али 
да је вишеструко био већи у Словенији и Хрватској. Ове републике испоља-
вале су, упркос томе, отпор улагању на југ СРФЈ, који се нарочито заоштрио 
1965. после чувене привредне реформе, када су знатно смањене економске 
надлежности федерације у корист република. Исто тако је Аутономна пок-
рајина Војводина била пре I светског рата економски развијенија од Слове-
није. Међутим у Титово време она је снабдевала Југославију јефтиним жита-
рицама по диктираним дампинг ценама, а индустријски производи Словеније 
продавани су, насупрот томе, по целој Југославији по тржишним. 

2 – У Словенију и Хрватску пресељавана је из Србије масовно индустрија 
после II светског рата, тако да је преко 400 фабрика, непосредно после резо-
луције Информбироа крајем 40-их година прошлог века, што је политички 
оправдано наводном могућношћу војног напада од стране СССР. Уз све то 
само Словенија је обилато користила царинске привилегије у трговини са 
Западом у име целе СФРЈ. Хрватска је деценијама набављала јефтину храну 
за туризам на Јадрану у Војводини и Србији, али је одбијала да било који део 
девизног колача дели с осталим републикама. Куљић (1998) сматра да су об-
ласне разлике у економској развијености имале крупну, више-мање директну 
улогу, у јачању национализма у Југославији. 
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3 – Ведете економског руковођења комунистичком Југославијом, Борис 
Кидрич и Едвард Кардељ, долазиле су из западних република ове федерације, 
које су ауторитетом своје личности стајале иза непрестано и слободно изра-
жаваног незадовољства западних република њиховим економским положајем 
у Југославији (пре свега давања у савезни буџет), што је другим републикама, 
Србији нарочито, било у најмању руку, мање дозвољено, а први пут је дошло 
до пуног изражаја тек у фамозном Меморандуму САНУ, и касније у периоду 
Милошевићеве владавине. 

Антрополошке чињенице значајне за анализу 

1 – Битно обележје Југославије као групе јесте њена сложеност, заправо 
постојање подгрупа, које нису само евидентно националне, него су настале и 
по регионалном критеријуму, који је потпуно специфичан и надилази поделу 
на Србе и Хрвате. При том из разлога везаних за наслов овог рада, зане-
марујемо подгрупе осталих југословенских народа, Словенаца, Македонаца, 
Муслимана (доцније промовисаних у Бошњаке) и Црногораца. Реч је о следе-
ћим регионалним идентитетима, које поред културних, језичких и обичајних 
обележја носе и одговарајући емоционални набој. То су медитерански, динар-
ски, централни и панонски тип, о којима је писао и Ј. Цвијић (1966), или пре-
цизније речено о подгрупама Примораца, Далматинаца, Личана, Босанаца, 
Херцеговаца, Банијаца, Кордунаша, Славонаца, Бачвана, Сремаца и Банаћана, 
који се на свој начин, међу собим више разликују него Срби и Хрвати узајам-
но. Занимљиво да су разлике у регионалном идентитету, иако споља гледане 
живописније, никад нису биле основни разлог за велика историјска сукобља-
вања и анимозитете, људи који им припадају, изузев ако се нису преклапала 
са националним, верским и нарочито државним идентитетима. 

2 – Посебан моменат у анализи овог проблема је уважавање црта динар-
ског антрополошког варијетета, присутног и у Срба и Хрвата (мада код првих 
више), са карактеристичним особинама (Цвијић 1966, Дворниковић 1990). 
Реч је о склоности преосетљивом, виолентном реаговању и архаичном, углав-
ном патријархалном културном и вредносном обрасцу понашања, с ношњом 
и обичајима чије порекло задире најдубље у историју Балкана. Захваљујући 
овој чињеници у централним областима Балкана, значајно су се заоштравали 
сви историјски сукоби, посебно у периодима ратова, превирања и друштве-
них криза уопште. Динарци, поред поменуте импулсивности у друштвеном 
менталитету, имају и црту идеализоване и снажне историјско-социјалне све-
сти, уграђену у усмену народну књижевност, епске (српске) народне песме, 
после Хомерове Илијаде и Одисеје, најпознатије те врсте у свету. Оне су 
афирмисале српску културу на интернационалном плану, не само због своје 
особене лепоте и форме (десетерца), него и промовисањем и етичких идеала 
слободе, части и родољубља. 
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3 – Када говоримо о тзв. демократичности (као обележју друштвеног 
менталитета и некој врсти политичке културе у модерном смислу) једног и 
другог народа, треба рећи да су Срби одувек били индивидуалци, нажалост 
мање дисциплиновани (одатле можда и њихова пословична несложност) и 
наравно, склони, као уосталом сви народи са развијеном и релативно добро 
стојећом сеоском популацијом, истеривању правде и давања приоритета 
ужим (сеоским и племенским), насупрот општедржавним јавним интересима. 
То се нарочито тиче динарског дела српске популације. Дисциплининованији, 
пре свега строгошћу утицајније и моћније Католичке цркве, Хрвати су имали 
однос према демократији, чини се, као и Немци, под чијим су утицајем кул-
турно-историјски стасали, ослањајући се на спољашњи социјални ред и поре-
дак као начин превазилажења унутрашњих фрустрација, навикнути да своје 
политичке аспирације изразе и политичко-правним путем (вишевековна 
политичка борба Хрвата за националне ’правице’ унутар хабсбуршке монар-
хије). 

4 – У односу према другим нацијама и њиховим припадницима просечни 
Срби су релативно толерантни, тачније, кад су у питању обележја везана за 
различита национална поређења, спремни да покажу разумевање и за интере-
се других националних ентитета, понекад у тој мери да јавно наступају као да 
су грађани света, а не припадници једног малог народа. Та толерантност је 
дошла до изражаја према непријатељским војницима у I светском рату према 
националним мањинама,1 а и у сукобу с Хрватима, неретко наступају са тзв. 
неутралне позиције. Постоји нека врста глобалистичке свести српског народа 
(осећање припадности целом свету) sui generis, која се тешко може објаснити 
само хришћанским сентиментом милосрђа и саборности. Слободан сам прет-
поставити, да је она реликт социјалног идентитета или доживљаја припадно-
сти из предхришћанског времена, када су се Срби осећали припадници целог, 
тада њима познатог света, припадници прасрпске или прасловенске групе, за 
коју се претпоставља да представља историјско и демографско језгро бројних 
словенских народа. И данас се у њему чује изрека, која можда припада том 
историјском колективном сентименту: „Говори српски да те цео свет разуме“. 

––––––––––––– 
1 1918. године, када је формирана прва Југославија, око 300.000 Срба је остало да 

живи у оквиру мађарске државе, а око 300.000 Мађара у оквирима тадашње Југославије. 
Данас Срба у Мађарској има 5-10.000, а Мађари су у Србији и даље на цифри од 300.000. 
Наравно, у игри су и други чиниоци који су утицали на претходну чињеницу, а који нису 
предмет овог рада, но по свему судећи, толерантност српског народа према другим 
нацијама, најбоље се види на претходном примеру односно у Војводини, али и у другим 
деловима Србије.  
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Историјскe чињенице важне за ову анализу 

1 – Следећа, више него важна претпоставка ове анализе је разматрање 
историје ова два народа у Југославији у довољно дугом временском периоду, 
више векова уназад, како би могло да се прати њихово ’сазревање’ као вели-
ких ’малих група’ у групно-аналитичком смислу. ’Адолесценција’ и ’пубер-
тет’ за оба народа протежу, по нашем мишљењу, на 19. век, негде у време 
развоја илирског покрета у Хрватској, односно почетком истог века у доба 
дизања Првог и Другог српског устанка против отоманске империје у Србији. 
Тада се, наиме, паралелно са снажним оживљавањем националне свести и 
једног и другог народа, буди у Аустроугарској монархији и југословенска 
идеја (идеја илиризма), нарастајући почетком 20-ог века, у реални политички 
покрет. „Детињство“ и Срба и Хрвата као колективитета, десило се још у 
средњем веку, у самој клици националне свести односно у време стварања 
националних феудалних држава оба народа. А „период латенције“, у психо-
аналитичком смислу речи, трајао је и за једну и за другу националну групу 
вековима после тога у различитим историјским условима, за Србе под тур-
ском, а за Хрвате под аустријском односно мађарском влашћу. 

2 – Специфичност односа између Срба и Хрвата у самој Хрватској је у 
томе што су се обе националне групе развијале унутар аустроугарске (раније 
аустријске) владавине. При томе је однос Беча према Србима био, с мањим 
историјским осцилацијама, дискриминаторан, будући је хабсбуршка монар-
хија као стуб католицизма, вековима фаворизовала у својој царевини като-
личку насупрот осталим конфесијама, изузев у ситуацијама када су јој Срби 
граничари (Крајишници) били неопходни у одбрани граница царства. Она је 
стајала иза начело тзв. дупле конверзије за Србе. То је значило, уколико про-
мени веру Србин је аутоматски променио и нацију тј. постајао Хрват. Кад је 
К унд К монархија била непосредно угрожена од Турака, давала је Србима 
одређена политичка права (која су се за Хрвате дотад подразумевала), нази-
вајући их у неким приликама ’привилегијама’ (Дабић 2000). Марија Терезија 
је нарочито била ревносна у католичењу Срба из Славоније, Угарске и Дал-
мације, тако да су средњевековне области Далмација и Славонија географски 
и политички дуго времена независне од историјски независне од Хрватске, 
насељене подједнако или већинским српским народом, временом постала 
подручја с релативно већинским хрватским живљем. 

3 – Као водеће име српске културе још и данас, Вук Стефановић Кара-
џић, школован иначе на Западу (у Бечу), творац је реформе којом су обра-
зовани Срби прекинули официјелни језички континуитет с властитом, врло 
богатом средњовековном културном баштином, с особеном књижевношћу и 
црквено-словенским језиком, блискијом иначе руском језику и култури. Срп-
ска културна елита је тада направила значајни отклон од своје претходне, ви-
соко-цивилизоване писмене традиције, која је данас готово заборављена и 
окренула се народном језику и књижевности (Ћоровић 2006). Вукова језичка 
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реформа, која је афирмисала народни српски језик, истина присутан у зако-
нодавним списима и у дипломатском саобраћању (Петровић 1995), наишла је 
на подршку католичке Аустроугарске монархије, али и не свих тада водећих 
српских интелектуалаца, између осталог и због потребе националног окуп-
љања Срба, независно од верског сентимента, будући да је тада било знатно 
више католика, а још више Муслимана, који су се осећали као Срби. Урађено 
је то безболно у политичком смислу, будући да је језик у 19. веку (доба евро-
пског романтизма) сматран политички легитимном и круцијалном основом за 
конституисање сваке, па и српске нације, на начин на који су то урадили ре-
цимо Немци, завршивши своје национално уједињење, независно од припад-
ности двема различитим религијама. 

4 – Спровођење атеизације југословенског друштва било је знатно риго-
розније у Србији и Црној Гори, него ли у Словенији и Хрватској. При том је 
Тито подстицао и цепање Српске православне цркве у процесу подршке ка-
нонски непризнате Македонске православне цркве (као што данас чини Като-
личка црква у односу на тзв. Црногорску православну цркву), као и свим мо-
гућим мерама слабљења њеног утицаја у народу, понајвише драстичнијим 
кажњавањем државних службеника који су јавно исповедали своја религи-
озна определења. У Словенији и Хрватској то је наиме препуштано личном 
опредељењу, тако да религиозност запослених у јавним службама није радо 
виђена, али није ни издалека била строго санкционисана као у Србији (отпу-
штање с радног места као рутински поступак). 

5 – У Хрватској су Срби и Хрвати током 90-их година 20-ог века рато-
вали међусобно само на подручјима где су Срби као аутохтоно становништво 
били у апсолутној, и ређе, у релативној већини. У простору, истина мањег 
географског пространства, у северној Бачкој и Банату, где су Мађари и Хрва-
ти (Буњевци) у исто таквој већини, није 90-их година било ратних сукоба, јер 
је несрпско становништво уживало аутономију у оквиру АП Војводине, о 
каквој су Срби у Хрватској могли само да сањају. Хрвати су само у операцији 
’Бљесак’ потпуно уништили више од 200 српских насеља и збрисали са лица 
земље на стотине српских цркава, а више од 100.000 људи различитог доба и 
пола прогнани су са својих вековних огњишта само у Западној Славонији 
(види: Група аутора 1992; Ивић, Крестић, Дабић 1992; Дабић, Миљковић, 
Лукић, Веселиновић 1993). У фашистичкој атмосфери погрома пре ратних 
операција, следило је масовно отпуштање Срба са посла у великим градовима 
Хрватске (Загреб, Осијек, Сплит, Карловац), у којима је, уз то, почетком деве-
десетих, убијено или нестало неколико десетина хиљада Срба, систематски 
подстицавано свеопштом антисрпском пропагандом у хрватским медијима 
90-их година (Ивановић 1995). Треба поменути и масовна минирања тј. руше-
ња кућа и викендица Срба из Србије. И најзад, шта рећи на то, када су у опе-
рацији „Олуја“ у августу 1995. бомбардоване колоне прогнаника од стране 
тада регуларне хрватске војске. После те акције етнички је очишћен географ-
ски простор величине данашње Војводине. Том приликом прогнано је из 
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Хрватске у Србију, према подацима УНХЦР за 1996, око 400.000 људи 
(УНХЦР, ЦРРС, КИЦГ 1996), што заједно са онима прогнаним 1991/91. из 
Хрватске и БиХ (200.000) чини 600.000 прогнаних Срба (Кораћ-Мандић и др. 
2006). Иза њих су остала згаришта кућа и пустопољине, а у стратешки важ-
нија места (у мање градове) убрзо су усељени у куће протераних Срба у то 
време прогнани Хрвати из Босне и Херцеговине. 

6 – Ова најновија историјска збивања дају односима Срба и Хрвата уоп-
ште, а посебно у Републици Хрватској, ноту суровости и бескомпромисности 
у узајамном сукобу. Срби су губили животе, или су дефинитивно протерива-
ни, управо онако како су то најавили ранији идеолози хрватског национа-
лизма. „Ставови о Србима као дошљацима, страном телу, лукавим Бизан-
тинцима и сл. Анте Старчевића и других“, како пише Куљић (1998), исти су 
„као и пред II светски рат у најавама актера нацистичке Хрватске, усташа: 
„Трећину Срба ћемо побити“ (то се десило у II светском рату), „трећину ћемо 
протерати“ (то се догодило у тзв. домовинском рату, како Хрвати официјелно 
’тепају’ етничком чишћењу Срба из Хрватске 90-их година), а „трећину 
преверити“. Што се тиче преверавања, конверзија Срба у католике и Хрвате 
је настављена и траје у континуитету уназад пар стотина година, с тим да је 
од 1995. на овамо драстично убрзана. У јавности Србије се данас помиње 
цифра од око 30.000 покатоличене српске деце од краја прекида ратних опе-
рација на Балкану 90-их година. Све то илуструје друштвену атмосферу у ко-
јој су живели Срби у Хрватској одвајкада,2 атмосферу неизвесности, латент-
ног страха и подстицања непрестаног осећања мање вредности, чији је 
интензитет само варирао током историје. 

7 – Тзв. међународна заједница (заправо САД и земље Европске Уније) 
само су се кратко, на почетку југословенске кризе, залагале за одржање Југо-
славије, а онда су од 1990. до данас, заузимале за интересе свих народа на 
западном Балкану, изузев за интересе српског. Немачка је била снажни заго-
ворник отцепљења Словеније и Хрватске, по сваку цену, тј. и путем рата.3 
Словенија је протерала око 100.000 Срба, побила на десетине њих, и дан 
данас не надокнађује пензиона права за око 50.000 Срба која су их остварили 
у Словенији. Србима је у Словенији чак ускраћен статус националне мањине, 
иако их има неколико пута више од припадника суседних нација којима је тај 

––––––––––––– 
2 Сâм сам живео у Хрватској од свог рођења, 1947. до 1975. године и хтео не хтео, 

научио сам да препознам нијансирање ставова Хрвата према Србима у различитим вре-
менским периодима односно политичким и историјским приликама. Доживљај егзистен-
цијалне угрожености Срба, као реални осећај, резултат је отпора Срба латентној поруци 
да се ’поклоне или приклоне’ у низу варијетета. Ако неко хоће да осети шта је фаши-
стоидна атмосфера и данас, нека се представи као Србин из Хрватске и живи у Хрватској 
макар месец дана. 

3 Тадашњи министар спољних послова Немачке, Д. Геншер јавно је поручивао Хрва-
тима: “Што се више тучете са Југословенском Народном Армијом, то сте ближе неза-
висности”. 
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статус признат. Хрватска је најпре избацила из Устава Хрватске Србе као 
конститутиван народ, а потом прогнала око пола милиона Срба. Из Босне и 
Херцеговине је избегло око 100.000 Срба, а са Косова је прогнано 1999. око 
300.000 Срба. Све је то пратила јавност Западних земаља са селективним 
наочалама, истичући у први план ’грехове’ и ’злочине’ Срба, жмурећи пред 
истим таквим поступцима других актера на Западном Балкану. Официјелно 
јавно мнење Запада је у начелу било, и током 90-их и дан данас, глуво на 
српске невоље и жртве, тако да је просечни грађанин Запада (а о владајућој 
политичкој елити да не говоримо), доживљавао Србе као ’лоше момке’, агре-
соре, да не кажемо злочинце, који су ’стигли’ у Хрватску или Босну споља, 
као нарогушене агресивне хорде (Ивановић 1995). Овај последњи утисак је 
појачан чињеницом да су Срби у око 80% случајева на списку оптужница 
Међународног суда за ратне злочине у Хагу. Лидери бивше Републике Срп-
ске Крајине с територије данашње Р. Хрватске се масовно хапсе и осуђују, 
док се одговорни за сепаратизам од тада легитимне СФРЈ, са хрватске стране, 
прихватају и у свету као борци за национално ослобођење. Србима се замера 
резервисаност према таквој политици, а Хрватима се толерише да своје осум-
њичене за ратне злочине у операцијама „Бљесак“ и „Олуја“ као држава шти-
те, и у сопственој јавности славе као хероје. Исто тако (изузев јеврејских 
удружења) нема протеста на Западу због нацистички инспирисаних конце-
рата хрватског певача Томпсона, којима у Хрватској присуствује и 50.000 
људи, који у својим песмама огољело слави концентрационе логоре из II 
Светског рата, прогон Срба, Јевреја и Рома. 

8 – Тренутна ситуација поводом повратка прогнаних Срба на огњишта у 
Хрватску је таква да се сада изводи тзв. ’правни геноцид’. У Хрватској је 
преко 80.000 нерешених захтева за повраћај отете имовине Срба из Хрватске, 
а велик број Срба повратника се хапси са великом вероватноћом да буде 
осуђен због одзива служењу у Војсци Републике Српске Крајине.4 Такође 
многи су изложени различитим врстама шиканирања, претњи, физичког на-
пада, вређања, девастације имовине и сл. Ковачевић, Линта и Крстић (2006), 
коментаришући проблеме репатријације избеглица у Хрватску, наводе доку-
ментовано близу 509 примера те врсте.5 Срби из Хрватске су и данас над-
просечно добрим делом депримирани, ако нису озбиљно соматски оболели 
(или ако нису прерано помрли), уверени да их је Запад ’завео’ причом о демо-
кратији као и С. Милошевић причом о братској подршци, препуштајући их 
утицају најмрачнијих порива хрватског ирационалног бића. Они су и даље, 

––––––––––––– 
4 Замислите обрнуту ситуацију, да се у Србији, Републици Српској или, зашто не, и у 

Хрватској, хапсе сви Хрвати који су служили у тзв. зенгама и другим паравојним форма-
цијама СР Хрватске, због оружаних акција са убијањем цивила између осталог, из вре-
мена док Хрватска није била међународно призната држава. 

5 Видети опширније на wебсите-у Документационо-информационог центра “Вери-
тас”: <www.веритас.орг.yу> 
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више или мање, изложени понижавању иза којег стоји, зашто не рећи, дис-
криминаторски расположена, владајућа политичка структура у тој земљи. 
Повратак прогнаних у Хрватску додатно је отежан умешаношћу појединих 
криминалних група у Хрватској и Србији у решавању горућих егзистенцијал-
них проблема избеглица, око продаје кућа и имања пре свега (Ковачевић, 
Линта, Крстић 2006), као и политика дугорочне оријентације обе државе на 
интеграцију избеглих Срба у Србији без повратка на своја огњишта (Кораћ-
Мандић и др. 2006). 

9 – Други чинилац међународног карактера од значаја за односе Срба и 
Хрвата у Хрватској јесте чињеница да су Срби од стране САД, Немачке и ве-
ћине држава са Запада доживљавају, у геополитичком смислу, као заговор-
ници тзв. руског политичког фактора односно византијског културно-цивили-
зацијског круга вредности на Балкану. Срби су, истини за вољу, блиски рус-
кој нацији у цивилизацијском, религиозном и донекле емотивном погледу. Са 
Русима их вежу позитивна историјска искуства (никада од њих директно вој-
но нападнути), што је, узгред буди речено, дијаметрално супротно искуству с 
Германима, који су Србима били противници и у I и у II Светском рату. 
Немци су, уз то, у правилу држали хрватску страну у скоро свим, поготово 
новијим, глобалним друштвено-политичким сукобима Хрвата са Србима. 
Зато вероватно у добром делу српског народа, постоји препознатљив пози-
тиван сентимен према Русима, али ни у ком случају, толиког интензитета и 
квалитета, како се то радо тврди у медијима Запада. Уосталом, у једном делу 
интелектуалног и грађанског слоја такав сентимент је био везан за Французе, 
а међу српским сељацима и монархистички расположеним Србима уопште, 
према Енглезима и Американцима постоји и данас. 

Персоналне (психобиографске) чињенице од значаја за анализу 

1 – Као један од показатеља положаја Хрвата и Срба у СФР Југославији, 
јесте чињеница да је на њеном челу био неприкосновени владар, комунисти-
чки диктатор, Јосип Броз Тито, који је њом пуних 35 година владао доживот-
но, испративши у пензију, а понекад и на онај свет, неколико генерација сво-
јих блиских сарадника и следбеника. Јосип Броз је био декларисани Хрват, 
мада му се покаткад, а у новије време нарочито, у публицистичким радовима 
приписивано час руско, немачко, пољско, час јеврејско порекло, премда се 
он, истина изнимно, декларисао и као Југословен, као 1971. пред војс-
ком   (Куљић 1998). Изразито нарцистичке и ауторитарне структуре лично-
сти, био је подржаван од двеју моћних поларизованих велесила, најпре више 
СССР-а, а од 1948. и од САД-а и СССР-а. Дао је да се сахрани без црвене 
звезде петокраке, тог еклатантног симбола комунистичке и атеистичке идео-
логије, што говори да је национално и верско опредељење било у њему дубо-
ко усађено. Као диктатор католичког порекла дакле, Тито је био катализатор 
промоције западњачког и латинског, насупрот источно-православном духов-
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ном сентименту, који је дефинитивно преплавио другу Југославију, потиснув-
ши између осталог ћирилицу, то изворно српско писмо, из Хрватске, Босне и 
Херцеговине у потпуности, из Београда и Војводине видно, а из тзв. уже 
Србије добрим делом. Био је и, свесно или не, персонални промотер опште 
економске, социјалне и политичке дискриминације Срба у корист других 
политичких прононсираних нација насупрот српској, официјелно ’хегемо-
нистичкој’ и ’угњетачкој’ нацији у социјалистичкој Југославији. Наиме, у 
Титово време владала је идеолошка догма Комунистичке партије Југославије, 
изведена из доктрине Комунистичке Интернационале (која се, да ли случајно, 
поклапа са спољном политиком Ватикана на овим просторима), да је српска 
буржоазија најодговорнија за тлачење југословенске радничке класе и свих 
народа, укључујући дакле и Хрвата.6 

2 – Мада је македонско и црногорско питање покретано још крајем 19. 
века (Ћоровић 2000), чињеница је да је тек Јосип Броз на челу Комунистичке 
партије Југославије из корпуса српског националног простора, како је био ви-
ђен непосредно после I светског рата, издвојио две нове федералне јединице 
Југославије, Македонију, с два милиона, и Црну Гору са 600.000 становника, 
које су данас самосталне државе са више или мање јасно израженим нацио-
налним сентиментом. 

3 – Чињеница је да је више деценија први сарадник и творац оригиналног 
југословенског друштвено-економског пута у социјализам, аутор концепта 
самоуправљања, тог идеолошког супстрата социјалистичке Југославије, био 
бивши учитељ, Словенац Едвард Кардељ. Сва кључна места и функције у 
државном и политичком врху Југославије, деценијама пре и после његове 
смрти, држали су проверени комунисти. Међутим, тзв. експонирани Срби 
комунисти, без обзира на то што нису наступили националистички, брзо су 
били уклањани са политичке сцене, међу њима и својевремено врло популар-
ни Александар Ранковић, блиски Титов сарадник из ратних дана, или цела 
гарнитура представника тзв. либерала у Савезу комуниста Србије, само да би 
одржавао формално начело хрватско-српске симетричности, када је уклонио 
националистичко руководство Хрватске 1971. на челу са Савком Дапчевић-
Кучар. А заговорници аутономије Срба у Хрватској, прекаљени комунисти 
око Ђанице Опачић, били су физички уклоњени, када се покренуло то питање 
у Хрватској негде после II Св. рата. 

4 – Сам почетак ратног сукоба 90-их година одвијао се под невидљивом 
диригентском палицом Хрвата, Анте Марковића, председника Владе СФРЈ, о 
коме се и данас у Србији чују хвалоспеви, као о творцу најсрећнијих југосло-
венских времена, због високог животног стандарда у време његове владавине. 
И сама Југославија је дочекала свој крај на челу опет с Хрватом, тачније са 

––––––––––––– 
6 И у озбиљним социолошким студијама о улози Ј. Б. Тита у историји југословенских 

народа, као што је она Тодора Куљића (1988, стр. 198), иначе марксистички интонирана, 
наилази се на сличан став. 
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представником Хрватске као председником Председништва СФРЈ, Стипом 
Месићем, који је славодобитно и не кријући радост, по политичком издисају 
Југославије, изговорио у хрватском Сабору чувену реченицу: „Мој задатак је 
завршен, Југославије више нема“. 

5 – Банкар Слободан Милошевић је био персонални изданак комунисти-
чке номенклатуре, једнако као и лидери других балканских државица, гене-
рал Фрањо Туђман у Хрватској, полицајац Милан Кучан у Словенији, Крсте 
Црвенковски у Македонији или комунистички полетарац Мило Ђукановић у 
Црној Гори, али је, за разлику од претходних, који су као и он наступали са 
националистичких политичких позиција, упорно бранио Југославију као ле-
гитимну државну творевину, и макар првих година сукоба на Балкану 90-их 
година, наступао више као чувар Југославије, него ли српског народа у Хрва-
тској, који су се демократским путем, на основу изборних резултата у 13 
општина Хрватске са апсолутно већинским српским становништвом тј. на 
бази демократски процесуираног референдума, изјаснио за издвојену поли-
тичко-правну јединицу, најпре Српску аутономну област, а потом Републику 
Српску Крајину. 

Резултати групне анализе скорашњег сукоба 
између Срба и Хрвата 

1 – Хрвати су ушли у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, у прву тј. 
Краљевину Југославију, да би потврдили своју државност после ’латенције’ 
од готово седам векова, и тако први пут после 900 година, институционално и 
историјски, макар парцијално тј. као федерална јединица Југославије, потвр-
дили своје национално биће (Бановина Хрватска у Краљевини Југославији 
као издвојена као политичка јединица била је наговештај овог статуса). 

2 – Праву потврду тог идентитета у емоционалном смислу Хрватска је 
готово у потпуности доживела, нешто касније, 1941. до 1945. г. током II Свет-
ског рата. Под окриљем Хитлеровог III Рајха формирана је Независна Држава 
Хрватска, призната, истина, од нацистичке Немачке и неких њених сателита. 
Ова чињеница је од суштинског значаја за ову анализу, будући да је реч о 
првом колективним државотворном искуству, што нема сумње, указује на 
позитивне емоционалне везе већег дела Хрвата и с нацизмом, расизмом и 
фашистичком политичком идеологијом, а не само са Немцима као народом. 
Снага овог аргумента мери се степеном одзива Хрвата да служе у војсци 
нацистичке НДХ, који је био масован, а која је уморила као држава (а не само 
нацистичка војна формација, усташе), што је битно за ову анализу, близу око 
700.000 Срба у Јасеновцу и десетинама других нацистичких логора диљем 
данашње Хрватске и Босне и Херцеговине. 

3 – То је имало за последицу да су Хрвати, свесно или несвесно, усвојили 
став да су у односу на Србе над-људи, Übermensch-и. То прво искуство 
оствареног националног осећања сугерисало им је несвесан став да је држава 
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могућа једино као, колико год нијансирано по интензитету, расно односно 
национално чиста заједница. Овакав доживљај је донекле сличан несвесној 
или потајној фасцинацији нацистичком идеологијом Немаца, нарочито оних, 
који су учествовали у Хитлеровим ратним подухватима, о којој пишу 
Heimannsberg-ова и Schmidt (1992). Сличност је важила заправо само до 1990. 
године. А онда је дух (’душевни енграми’ из нацистичког времена, како реко-
ше поменути аутори) пуштен из боце. Оно што је можда био предмет психи-
чке обраде (потискивања, негирања, пројекције и сл.), у периоду социјали-
стичке Југославије изронило је на површину и постало је, најпре политички 
догађај, а онда озбиљни наговештај репризе историјске трагике из II светског 
рата. Догађања током 1995. потврдили су слутње Срба из 1991. године, уто-
лико пре, што се и данас, 12 година после највећег етничког чишћења у 
Европи у 20. веку (урађеног уз моралну и војну логистичку подршку Запада), 
није појавило иоле озбиљније критичко преиспитивање ових догађања унутар 
хрватског народа (Сеунг Еун Ох 2001). 

4 – Срби су, додајмо, раније прекинули ’латентни’ период национално-
државотворног освештавања, и то у доживљајном смислу бурније, трауматич-
није и, што такође није незанемариво, самосталније, побунама против Турака 
током 19. века. Они су прихватили Југославију као јединствен државни кров 
за све Србе, будући да им је постало јасно да је васкрсом нове српске државе 
у 19. веку готово половина сународника остала изван тада формиране државе 
Србије (Ћоровић 2006). Захваљујући трагичном искуству са Хрватима током 
И, а нарочито за време II светског рата, Срби су 90-их година 20-ог века пре-
стали да доживљавају Хрвате као браћу на коју могу да се ослоне без бојазни 
и без резерве. 

5 – Управо је период II светског рата7 у Хрватској и Босни и Херцеговини 
време холокауста српског народа, када је геноцид над Србима спровођен 
систематски и институционализовано, од стране свих расположивих органа 
државе (државне администрације, војске, тј. домобрана, правног система, же-
лезнице, поште, локалних органа власти и наравно, усташа), али уз емоцио-
налну сагласност доброг дела, ако не и већине хрватског становништва из не-
посредне околине Срба. Став великана хрватске историје Анте Старчевића, 
који је писао за Србе да су ’реметилачки фактор, накот у тијелу хрватске 
––––––––––––– 

7 Кад је реч о ’биографији’ Југославије, анализа Едварда Клаина (1992), познатог 
загребачног психоаналитичара, показује више него симптоматичан и више него релеван-
тан, недостатак. Она ’пати’ у потпуности од “амнезије” за психолошки круцијалан, исто-
ријски период живота у Југославији, ИИ светски рат, тј. време од 1941. до 1945. године. 
Вероватно не случајно, јер се тако искључује (потискује, негира) изузетно болан период и 
за групу тј. заједницу Јевреја, којој сам аутор припада. Говорећи наиме, о овом трагичном 
периоду у историји Југославије, аутор би морао да помене десетине логора и на стотине 
јама и у којима је зверски уморено поред Срба и на десетине хиљада Јевреја, Рома и 
Хрвата који су се супротстављали режиму који се јавно декларисао као расистички, 
доносећи законе по узору на оне нацистичке. 
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државе’, интројектован је у свести просечног Хрвата готово без остатка. 
Хрватски нацисти (усташе) су наиме, у пандемичним размерама варварски 
уништавали српску нејач, жене, старце (види Новак 1948), и то тада не због 
побуне Срба (која је била спорадична и касније усмеравана комунистичким 
покретом), него због колективне инструментализоване мржње према Србима. 
У томе је имала незаобилазну подстицајну улогу и католичка црква (Fanconi 
1967; Deschner 1991; Aarons, Loftus 1991; Петровић 1992). 

6 – Хрватском сте се могли возити десетинама километара и пре ових 
последњих ратова и наилазити у Славонији, Кордуну, Банији, Лици на хиља-
де пустопољина с евентуално понеком кућом, а само назив локалитета у 
којима је у једнакој густини као и хрватски, живео некад српски живаљ. Због 
тога је више него недостатно анализирати новије конфликте између Срба и 
Хрвата, а не уважити историјска искуства обе ове ’групе’ из поменутог пе-
риода. Значај оваквог аналитичког превида расте и са чињеницом да постоје 
још живи сведоци ових догађања на обе сукобљене стране. Ова чињеница 
учинила је да је страх од прогона, тј. од поновљеног геноцида за Србе била 
горка друштвена реалност 90-их година 20-ог века, а не питање пропаганде 
политичког карактера. 

7 – Ауторитарност комунистичког режима у Југославији8 била је у функ-
цији ублажавања међунационалних тензија у њој, као и у томе да преко кон-
федерализма, установљеног доношењем Устава из 1974, припреми дезинтег-
рацију Југославије. Треба рећи да је три милиона Срба у комунистичкој Југо-
славији живело ван своје матичне републике (близу укупном броју Хрвата у 
Југославији, 50% више од броја Македонаца, Словенаца и пет пута више од 
укупног броја Црногораца, који су, сви, у СФРЈ добили своју државу). При 
––––––––––––– 

8 Занимљиво је да је Е. Клајн [Кlain (1992)] пожурио да главне психолошке чиниоце 
конфликта између двеју националних група сведе на разлике у односима Срба и Хрвата 
према Комунистичкој партији Југославије и Југословенској народној армији, официјелној 
војсци СФР Југославије и донекле, односима снага ових народа у актуелној власти, и то, 
пазите, пред избијање II светског рата, који иначе у потпуности прећуткује. Притом не 
објашњава однос кадровских снага у титовској Југославији, у савезној администрацији и 
војсци, о којима сам говорио у претходном делу текста. Тачно је да је Срба било више 
међу нижим официрима и полицијом претходне Југославије, а то је зато јер припадају 
нижем друштвеном слоју. То је утолико било видљивије што су то били Срби западно од 
Дрине, који су масовно учествовали у антифашистичком партизанском покрету и нису 
имали унутрашњи отпор да раде у службама југословенске државе, за коју су се борили 
они или њихови родитељи, за разлику од Хрвата који су масовно учествовали у фашисти-
чким и домобранским јединицама и нису радо служили њима емоционално страној југо-
словенској војсци. Није реч о антимилитаристичком духу Хрвата, како тврди Клаин, него 
о базичном антијугословенству просечног Хрвата. Шта су о комунизму мислили Срби у 
Србији (дакле већина Срба који су оптирали за демократско-монархистички четнички 
покрет), треба цитирати српске опозиционе писце, као што су Борисав Михајловић-
-Михиз, Борислав Пекић, Данко Поповић, Милован Данојлић и други, који су или тру-
нули у Брозовим затворима, или стварали као политички емигранти, баш зато што су из-
међу осталог описивали реално антикомунистичко расположење већине српског народа. 
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томе су Срби били, по Уставу, конститутивни народи у Хрватској и Босни и 
Херцеговини. Кроатокомунистички диктатор се, уз то, ’побринуо’ да Србија 
има две аутономне покрајине (за Мађаре и остале националне мањине у Вој-
водини и за Албанце на Космету), потпуно изгубивши из вида исту обавезу 
према Италијанима у Далмацији и Истри, подстичући 1945. године исеља-
вање из тих крајева око 300.000 Италијана, те око 500.000 Немаца из Славо-
није и Војводине, ризикујући чак при том оружани сукоб са западним држа-
вама (тзв. тршћанска криза). Једини комунистички југословенски гулаг, 
„Голи оток“, је био препун комуниста, Титових првобораца, који су се више 
или мање опредељивали за Стаљина и Русију, а међу њима, далеко највише 
Срба. Тако се Тито за сва времена решио својих револуционарних следбеника 
у власти којима је руски сентимент у политичком резоновању био на срцу. 

8 – Срби из Хрватске су веровали у демократско идеолошко определење 
стигло са Запада, па су се на изборима, референдумима и сличним легитим-
ним догађањима у Хрватској 90-их година политичким путем опредељивали 
за аутономију унутар Хрватске, односно за право на потпуну сепарацију од 
већине Хрвата (аналогно одвајању Хрвата од већине Срба). Показало се да су 
били политички наивни, будући да су их те демократске одлуке и понашање 
у складу са њима коштале прогона. Већина их је до 1995. прогнана из бивше 
Републике Српске Крајине и из Р. Хрватске уз гласно одобравање држава 
чијим медијима су уста иначе пуна демократије и људских права. 

9 – Раширена предрасуда на Западу о Србима као милитантном народу9 
унутар бивше Југославије, последица је за Србе једног од болног историјског 
искуства из I светског рата, када је у борби за властито ослобођење, трећина 
популације одраслих мобилисаних Срба или 50% популације мушкараца из-
губила је живот. Ратовало се тада са аустроугарском војском, у чијим једини-
цама су војевали, између осталих и Хрвати, а међу њима и тада млади Јосип 
Броз. Предрасуда о тзв. милитаризацији Срба заправо је својеврсни проду-
жетак става Аустроугарске, која се према сељачкој популацији у Србији, 
дакле према цивилима, односила као према војницима и убијала их (масовни 
злочини над цивилима у Мачви и Подрињу за време I светског рата). 

10 – Тито је служио као објект колективне идентификације у социјали-
стичкој Југославији, нема сумње. Његова вештина владања и диктаторска 
позиција омогућили су му да су сваком поједином делу земље подстакне 
идентификацију појединаца са њим из других, неретко противречних разлога. 
Хрватима, јер се декларисао као Хрват, Србима из Хрватске, јер су га заволе-

––––––––––––– 
9 Тако је антимилитаризам Хрвата, о којем говори Клајн, почетком 90-их био израз 

неприхватања Југословенске Народне Армије као не-хрватске, а не израз изворно демо-
кратских ставова Хрвата. ЈНА се није волела јер је она поразила прву хрватску државу у II 
светском рату. Тако је питање ирационалног односа према војсци уопште и Срба и Хрва-
та, у ствари питање доживљавања војске као, више или мање, националне, хрватске кад су 
Хрвати у питању, и српске и југословенске кад су Срби у питању. 
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ли за време II Светског рата борећи се у партизанима као антифашистички 
маршал који је зауставио геноцид над њима 1941, Македонцима и Црногор-
цима као национални ослободилац, будући да им је ’даривао’ национални, 
политички и територијални идентитет, републику у оквиру федерације са 
правом на отцепљење. Једино то није био за Србе из Србије. Њих је ипак 
умирио, нарочито интелектуалне и више друштвене слојеве (оне из бирократ-
ске номенклатуре без великих проблема), индоктринацијом тоталитаристи-
чког карактера, али понајвише масовним егзекуцијама 1945. над виђеним 
Србима, који су имплицитно или реално, били симбол предратне југословен-
ске демократске власти. У сваком случају, међу хрватским и српским сељаци-
ма није био популаран. Врло вероватно је томе био узрок што се присилном 
колективизацијом и национализацијом највише окомио управо на њих. Овај 
друштвени слој унутар Хрвата претежно се идентификовао са ранијим хрват-
ским политичким вођама (Стјепан Радић и сл.), а унутар Срба са вођама из I и 
II Српског устанка (Карађорђе и др.). Позитивни монархистички ресантиман 
био је и остао нарочито присутан у сељачком делу популације Србије, која је 
дуже времена, у односу на Хрватску и Словенију, била и остала рурална 
земља. 

11 – Однос према раду као нека врста психолошко-антрополошког обе-
лежја народа, тешко може да диференцира нације на Балкану, а још мање да 
утиче на њихов међусобни однос. При томе су више него слична обележја 
става према раду у оба народа, готово идентична, нарочито када се посма-
трају по регионима. Приморски или медитерански (трговачки) је углавном 
лежеран и мотивационо-лукративан, динарски (сточарски) је храбар и неис-
трајан, а најтемељнији (ратарски) је панонски или равничарски, приљежан 
послу, тих и систематичан, једнако у Славонији, као и Банату, Бачкој, Срему 
или Поморављу. Нема сумње да је вишедеценијска аустријска и венецијанска 
управа над овим просторима (претежно код Хрвата) оставила позитивних 
трагова, прва у правцу добре организације и истрајности у послу, друга у 
вештом комуникационом приступу пословима и радним обавезама. С друге 
стране, петовековна турска владавина и одсуство власти над земљом која се 
обрађује, фаворизовала је пасивност, незаинтересованост за иновацију, и неку 
врсту бојазни од истицања и богаћења, будући да су богати сељаци лако пос-
тајали плен турске или хајдучке похлепе (више код Срба). Мислимо, да овај 
чинилац, нема посебан утицај на међусобне односе ове две групе народа, 
будући да вододелница колективног става према раду иде дуж граница регио-
на, а не дуж националних подела. 

12 – Када се говори о утицају римокатоличке цркве на свакодневни 
живот Хрвата треба имати на уму да је она утицала на ритуализовано (моли-
твено)10 и формализовано исповедање вере, што се потврдило током низа 
––––––––––––– 

10 Кад је реч о молитвама, на којима инсистира Е. Клајн (1992) као обележју Хрвата, 
треба имати на уму да постоје молитве и молитве. Не могу да заборавим Хрвате, досе-
љенике из Босне и Херцеговине у славонско место Ђаково, који су годинама редовно кра-
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ратова на Балкану, укључујући и овај током 90-их година прошлог века. 
Идентификација са вером била је и остала одлучујућа за национални иден-
титет Хрвата. Требало је оне који су управо примили католицизам, на при-
мер, тзв. „нашинце“ или „латини“ у Херцеговини, или Шокце (или Шакце, 
који се крсте шаком, а не с три прста као православци), пре око 150-300 годи-
на, који се у том периоду и нису осећали Хрватима већ само католицима, 
учврстити у вери. А то се постизало, очигледно и променом националног 
идентитета. Сличан процес одиграо се с националном идентификацијом 
муслимана српског порекла, који су се вековима уназад, све до пре педесетак 
година и осећали, или као Срби (чешће) или као Хрвати (ређе) муслиманске 
вере, или као националне неопредељени муслимани (најчешће). Данас се они 
листом изјашњавају као Бошњаци. 

13 – Спремност националних група Срба и Хрвата да прихвате демо-
кратију као доминантан начин артикулације политичке воље и интереса, као 
протутеже ауторитарној склоности беспоговорног ирационалног препуштања 
ауторитету на власти, зависи наравно од низа фактора. Најпре је у питању 
актуелна друштвена атмосфера, у којој доживљај индивидуалне одговорности 
и слободе бива неутрализован колективним националним осећањима, која су 
90-их година у обе групе била подједнако присутна, с тим да су у Хрвата 
била везана на почетку 90-их година за харизму Фрање Туђмана, а у Срба за 
харизму Слободана Милошевића. Обе ове личности доживљаване су као ли-
дери сопственог националног покрета у буђењу и пружали су фрустрираним 
појединцима на обе стране осећање сигурности. 

14 – Нарцизам малих разлика помињан је (Цвијић 1966, Поповић 1976) 
као један од главних разлога за неспоразуме, трвења и релативно честе суко-
бе између народа на Балкану. Но, пре него што кажемо нешто о овом чинио-
цу треба имати у виду чињеницу да су сличне тј. незнатне разлике у језику, 
обичајном, религиозном и културном смислу, присутне између становништва 
низа региона, сличне тј. национално мешовите структуре насељености, у го-
тово целом свету. Наведене разлике доводе наводно у питање унутрашње ка-
пацитете за толеранцију представника народа на који се односе, а који иначе 
живе у непосредном суседству географски измешани, како се то неретко за 
народе на Балкану каже, као леопардова кожа. У сваком случају чињеница је 
кад је у питању заједнички живот Срба и Хрвата на простору бивше Југос-
лавије, да они живе територијално измешани и то на готово целокупном делу 
––––––––––––– 
ли кукуруз с њива у околини, повећавају своје годишње приходе. Све моралне и верске 
дилеме у вези с овом ружном навиком, решавали су на следећи начин: “Украдем, одем у 
цркву и помолим се Св. Анти”. Или, у коју категорију спадају речи католичког свеште-
ника из Ливна, изречене јуна 1941: “Браћо Хрвати, идите и кољите све Србе, најпре зако-
љите моју сестру удату за Србина, а онда све Србе одреда. Кад овај посао завршите, дођи-
те к мени у цркву, где ћу вас исповједити, па ће вам онда сви гријеси бити опроштени”. И 
да је овај фратар био усамљен и да речи ових католичких свештеника остале без одјека, 
камо среће и за животе стотине хиљаде побијених Срба и за ’молитве’ Хрвата. 
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Хрватске (изузев Хрватског Загорја и Истре) и Србије (изузев Шумадије и 
Поморавља). То је био један од кључних разлога зашто је Југославија имала 
свој политички raison d’ étré, а посебно формирање вишенационалне Репуб-
лике Босне и Херцеговине. У том погледу Југославија је била релативно до-
бро решење за мозаично насељене, међусобно различите а ипак врло сродне 
народе. Претерана осетљивост на мале разлике је заправо на Балкану, по на-
шем мишљењу, привидна. То се види нарочито у регионалној различитости 
унутар једне нације, било Срба, било Хрвата, било припадника других нација. 
Суштински критеријум за ирационалну острашћеност због малих разлика 
треба тражити у различитости у верској припадности трима великим религи-
јама, посебно у временима бременитим историјским ломовима. 

15 – Чињеница да су Хрвати у сукобима са Србима деведесетих година 
20-ог века уживали у просеку, у најмању руку имплицитну или, најблаже ре-
чено, условну подршку Запада, поткрепила је колективни нарцизам и иначе 
хипертрофисани колективни его Хрвата у поређењу са српским колективним 
осећањем. Они себе, готово без изузетка, у односу на Србе доживљавају ци-
вилизованијим, образованијим, укратко вреднијим народом. То је у хрватс-
ком колективном бићу сузило, само кад су Срби у питању, унутрашњи про-
стор за толеранцију и отворило широм врата за фашистоидни став према 
Србима, који се испољава као део свакодневног живота и као аспект унутра-
шње политике хрватске власти према Србима у кризним историјским време-
нима, а без унутрашњих колективних кочница. 

16 – И данас кућа Србина у Хрватској вреди и 20 до 50% мање на тржи-
шту некретнина од стамбене јединице исте такве површине и локације Хрва-
та, зато што је ноторна чињеница, да ће у фашистоидној атмосфери Србин, 
уколико не пристане на деградирајућу цену, продавати у догледно време 
уместо куће само плац. Другим речима, не прихвати ли понуду и не толерише 
ли бесправно усељеног Хрвата у њој, следи минирање куће. Многим Србима 
(у медијима се помиње цифра од 50.000) није враћено станарско право из 
станова из којих су избегли или избачени почетком 90-их, или им се станови 
враћају под неповољнијим условима у односу на оне које важе за Хрвате. 
Срби прогнаници су такође искључени из расподеле акција продатих 
државних предузхећа. Не враћају им се такође вишегодишњи дугови за неис-
плаћене пензије. Додајмо томе избацивање ћирилице и свих српских писаца 
их уџбеника основне школе. Већ поменуто католичење Срба као и промена 
имена и презимена Срба у она која убедљивије звуче као хрватска, нису рет-
кост. Све су то несумњиви показатељи опште климе дискриминације Срба у 
савременом хрватском друштву, који јавно мњење Запада прећуткује, пажљи-
во цензуришући у великој већини својих медија информације ове врсте, или 
пишући о њима спорадично и површно. 

17 – Не можемо овом приликом не сумирати још један, вероватно ’нај-
психолошкији’ и кључни међу свим анализираним чиниоцима ирационалних 
односа између Срба и Хрвата, фактор непотпуно потиснутог колективног 
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сећања, чини нам се, у добром делу Хрвата, на српско порекло, у биолошком, 
културном и наравно верском погледу. То се односи пре свега на Хрвате који 
изворно, у својим породицама, не само у јавности, говоре штокавским нареч-
јем. Колективно сећање појединих села, породица, али и појединаца на српско 
порекло, посебно преко сећања на породичну славу односно породичног свеца 
(специфично за исповедање хришћанства унутар српске православне цркве), по 
свему судећи није у потпуности ишчезло. То се доживљава и на бројне друге 
начине, пре свега кроз сусрет с практично истим језиком, с фрапантно сли-
чним, готово идентичним презименима и именима, сличним и сродним топони-
мима, који се појављују као ’реплике’ и у српским и у хрватским насељима, 
затим с начином одевања, понашања у свакодневном животу, у јавним прили-
кама (укључујући и псовке), потом по типу хумора, закључно са масовним пре-
ференцијама слушања одређеног типа музике из које није искључена ни народ-
на музика (у свим могућим варијантама, од изворне до данас прокажене ново-
компонаване или турбо и фолк музике). Све то просечног Хрвата ’подсећа’ на 
сродство с ’мрским’ или ’немилим’ Србима, с којима, споља гледано, жели да 
има мало тога заједничког. Та свакодневна суочавања у погледу сличности или 
идентичности за Србима, сусрети са садржајима сопствене колективне прош-
лости, изазива непредвидиво широко нијансирана непријатна осећања (од осе-
ћање кривице, гађења на самог себе, можда и кајања, али свакако неке врсте 
неартикулисане или немуште нелагоде), осећања чија обрада, сваког за себе, 
захтева додатну психичку енергију. Слично нешто се дешава у монотеистич-
ким религијама када се претходна божанства, фетиши и слично (због немогућ-
ности ослобађања од емоционалне катексе уложене у њих) претварају у нега-
тивне симболе доминантне религиозности, па се псују, или се појављују у не-
гативном симболичком контексту, или се парцијално прихватају али интерпре-
тирају на нов начин, деноминован у односу на претходно значење. Овај пос-
ледњи механизам је тешко применити код конверзије из једне у другу хриш-
ћанску религију, будући да су канонске разлике између католичанства и право-
славља минималне, па се при преобраћању у католичанство користи политички 
односно национални сентимент, који би требало у свести појединаца да истак-
не разлике између пређашње и новоприхваћене религије. Процеси верске кон-
верзије ове врсте захтевају дуготрајну додатно улагање енергије за активацију 
несвесних механизама одбране (као што је потискивање, реактивна формација, 
рационализација и слично), који троше психичке снаге покатоличених поједи-
наца, тако да су у историјски кризним ситуацијама упућени да активирају и 
примитивније несвесне механизме одбране од непријатних осећања, као што је 
пројекција и пројективна идентификација, које разлику између верских опре-
делења додатно истичу. Тада се у Србима огољено сагледава све лоше овог 
света у културном, моралном, политичком, па и биолошком смислу (Груден 
1991). У њима се доживљава комплетна Сенка, тамна страна властитог колек-
тивног бића, која се односи пре свега на агресивне и деструктивне пориве. 
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Чини ми се да је ипак најраширенија пројекција ’особине’ српског народа у 
таквом доживљавању Хрвата ’примитивизам’. 

18 – Наравно, да су и сличне процене присутне у вези са Хрватима и код 
Срба, али су таква доживљавања у правилу индивидуална, готово никад ко-
лективна. То се види по томе што је у Србији само једно село (Хртковци у 
Срему) било предмет острашћеног националистичког реаговања Срба према 
Хрватима, док би за набрајање српских села, од којих данас многа једва 
физички и да постоје, било потребно толико страница папира колико припада 
целом овом раду. Они Срби који су дочекали хрватске војне и паравојне фор-
мације, махом старци и старице, убијани су на лицу места.11 Срби из Хрват-
ске у поређењу с осталим Србима наравно, гаје више негативног ресантимана 
према Хрватима. Тако просечни Србин, поготово онај из Београда или пак из 
Шумадије, доживљава и даље Хрвате као браћу по језику, с којима се ваља 
дружити и проширити властите социјалне хоризонте, евентуално бити на 
опрезу, будући да су неспоразуми с њима вероватни кад год се поведе раз-
говор на политичке теме. 

19 – Спремност за помирење, ево још једног ирационалног апсурда, и 
даље је присутнија код становништва источно од Дрине, него ли обрнуто. На 
другој страни хрватска држава и даље негује у официјелном понашању (у 
реторици знатно мање) нарогушено дискриминаторни, на ивици фашистич-
ког, став према Србима, нарочито према Србима својим суграђанима средње 
генерације, који евентуално помишљају или се као прогнаници намеравају да 
врате на своја огњишта (Сеунг Еун Ох 2001). Насупрот томе, предузимачи из 
Хрватске купили су у Србији током приватизације на слободном интернацио-
налном тржишту десетине курентних фирми (плодних ораница, трговачких 
фирми и индустрија хране), док они из Србије нису, захваљујући интервен-
цијама хрватских власти, успели да добију дозволу у Хрватској за куповину 
ни једне једине значајне фирме. У Хрватској је остало имовине Срба која се 
паушално процењује на неколико милијарди, а хрватска држава чини и даље 
доста да се она не попише и да се њен евентуални повратак одлаже у недо-
глед. 

20 – Иако хришћани, Хрвати су Србе, глобално историјски гледано, до-
живљавали равноправно само када су били угрожени или губитници (нагодбе 
са Мађарима и Аустријанцима, затим стања после пораза у I и II светском 
рату, када им је била потребна и официјелна и морална подршка Срба), или 
последњих пар година, када им ова подршка треба да би добиил визу за ула-
зак у Европску Унију. Сваки пут кад су били господари Србима (ван Војне 
Крајине или на територији Босне и Херцеговине), а под заштитом нацистичке 
––––––––––––– 

11 У селу Томингај у Лици крај Грачаца, у којем сам рођен, сви су житељи из седам 
кућа засеока Горњи Опалићи, у августу 1995. избегли, осим 57-годишње Марице Жутић 
рођ. Опалић. По освајању засеока од стране Хрвата, несрећна жена није хтела да бежи, ра-
чунајући на милост хрватске војске у којој је у том моменту служио њен син. Авај, Мари-
цу су Хрвати заклали, а српске куће запалили. 
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Немачке, САД и обавезно Ватикана, као у анализираном периоду, просечни 
Хрват се, следећи унутрашње ирационалне импулсе, понашао преосетљиво у 
расправама са Србима уопште, арогантно са подређеним Србима, а са двост-
руким аршинима и удворички према моћним спољним политичким саговор-
ницима на тему односа са Србима, приказујући их коректнијим него што су 
то они у стварности. 

Камо среће и за Хрвате и за Србе да је само пропаганда да су усташе 
убиле близу милион Срба у II светском рату, како се тврди у националистич-
ки редизајнираној историји у Хрватској данас. Ова и слична обележја доне-
давне атмосфере у Хрватској,12 у којој се Срби приказују не само као зла, 
лења и психолошки нижа бића, неспособна да користе сублимацију него само 
ниже психичке механизме одбране (acting out, параноидну пројекцију и сл.) 
(Груден 1991), учинила су да се Срби 90-их година стварно уплашили за свој 
физички опстанак у Хрватској. Оно што се Србима десило деведесетих годи-
––––––––––––– 

12  Као илустрацију поменуте атмосфере наводимо изајве о Србима јавних личности 
Хрватске (цитирано из часописа “Идентитет”, студени - новембар 2007, бр. 116, год, 12, 
стр. 18): “Да су Срби народ бројних луђака, убојица, пљачкаша, силоватеља и лажова, то 
је за нас већ заморно обично искуство” –  Јошко Челан у ’Слободној Далмацији’, листо-
пад 1994; “Што је то у Србима, те сваку људску дјелатност, које се прихвате, претворе 
у смеће?” – Маја Фројндлих у ’Хрватском слову’, српањ 1994; “Црнци су нижа врста, 

иако их ја смјештам више од Срба.” – Тео М. Љубић, предсједник сплитског огранка 
Нове хрватске деснице, у Глобусу, студени 1994; “Апсурдно је да ’Хрватском слову’ 
стављају антижидовски предзнак. Додуше, ми у ’Хрватском слову’ можемо бити 
против деструктивних народа, као што су Срби.” – Дубравко Хорватић, главни и одго-
ворни уредник Хрватског слова, у Глобусу, рујан 1998; “Драго ми је што нисам Србин. 
Јесам мјешанац, има у мени њемачке, словачке и хрватске крви, али нимало српске и то 
ме весели!” – Владимир Рајнхофер у Хрватском слову, ожујак 1994; “Знате ли у чему је 
разлика између камиона пуног пијеска и камиона пуног Срба? Пијесак се не може исто-
варати вилама.” – Јосип Паић у Хрватском вјеснику, рујан 1997; “Лаже Иво Жанић да 
пишем да су ’неки народи’ гамад. Пишем САМО за тзв. српски народ да је гамад!” –
Звонимир Шекулин у Хрватском вјеснику, српањ 1994; “Ако Српкиња с поносом показује 
своје дијете и упорно тврди да је одојче, поставља се онда питање тко му је, бре, отац, 
поготово кад читав културни свијет зна да је свиња одрасла животиња, а да је младо од 
свиње - одојак.” – Дамир Мејовшек, глумац, у Панорами, листопад 1994; “Ја не мрзим 
Србе, али мислим да би за Хрватску било боље да их нема.” – Младен Шварц у Недјељној 
Далмацији, сијечањ 1997; “Повратак Срба у изравној је вези с катастрофалним пожа-

рима који посљедњих дана харају Хрватском.” – Анте Ђапић на конференцији за нови-
наре, коловоз 1998; “И један Србин у Сабору је превише!” – Анте Ђапић у Вјеснику, 
српањ 1998; “Кад су видјели да ме народ воли рекли су да сам побио све Србе. Али нисам, 
на жалост.” – Томислав Мерчеп, на скупу Хрватске пучке странке у Загребу, свибањ 
1998; “Села у којима су Срби у већини нема око Жупање. Као и сама Жупања, и та су 
села контаминирана Србима, али тек у траговима.” – Никола Галовић, у Хрватском 
слову, травањ 1997; “Циљ хрватске политике није етнички чиста држава, али треба 
имати на уму да је једном за свагда ријешено ’српско питање’ у Хрватској. Оно више не 
постоји!” – генерал ХВ-а Славко Барић, на трибини Хрватског часничког збора о мирној 
реинтеграцији Подунавља, вељача 1997. 
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на 20-ог века (Петровић 1992, Маринковић 1993, Дабић и др. 1993) исто-
ријска је реприза догађаја из 1941. Но, захваљујући организованом и право-
временом отпору, који је 1941. изостао и стигао post festum у виду опреде-
љења за комунистичку опцију антифашистичког отпора хрватском и немач-
ком нацизму, отпор 90-их је био политички зрелији. Ако је уопште за утеху, 
завршио се, истина, дебаклом, тј. масовним изгоном и жртвама, али не као 
раније у II светском рату, масовним физичким помором стотине хиљада 
Срба. 

 
Уместо закључка 

Покушај групне анализе сукоба између два народа у тако сложеној дру-
штвеној заједници као што је била Југославија, изазован је колико и осетљив, 
подхват. 

Анализа односа између Хрвата и Срба, посебно у Хрватској, будући да је 
ова на терену међународно непризнате Републике Српске Крајине била поп-
риште ратног сукоба 90-их година, пружа обимну грађу за анализу различи-
тих аспеката колективне ирационалности. У први план избила су два базична 
слоја колективно ирационалног, однос према религији везан за степен утицаја 
матичних цркви на друштвени живот ових двеју нација, и конкретно исто-
ријско искуство (сећање) о односима између анализираних народа. Закљу-
чено је да је степен утицаја (материјалног, психолошког и политичког) като-
личке цркве на Хрвате знатно већи од утицаја Српске православне цркве на 
Србе, и да је одлучујућу улогу одиграла подршка тзв. међународне заједнице 
(САД и земаља Европске уније пре свега) непријатељском колективном ставу 
Хрвата према Србима и, што је изазвало реалну појаву страха код Срба, да се 
не понови трагично колективно искуство из II светског рата. 

Указано је на механизам недовршене психичке обраде проблема верске 
конверзије и претеране емоционалне инвестиције у религиозне аспекте наци-
оналног осећања Хрвата. Католичка црква, неупоредиво моћнија у сваком 
погледу од Српске православне цркве, потпиривала је сукобе, докле год су јој 
конфликти обезбеђивали напредак у католичењу Срба. Све док Хрвати оне 
елементе сличности и истоветности са Србима у сопственом колективитету 
не прихвате мирно и без емоционалног отпора, постојаће субјективна грађа за 
злоћудне пројекције и пројективне идентификације упућене ка Србима, до-
живљавајући их, као ометајуће страно тело у свом колективном бићу, нега-
тивно и непријатно. 

Било како било, за смањење негативних последица утицаја појединих 
аспеката колективне ирационалности на живот припадника појединих друшт-
вених група, потребно је издвојити енергију за неутрализацију баш те, извор-
но негативно обојене емоционалности, која ће се, сматрамо, поново акти-
вирати у свакој будућој друштвеној кризи унутар ових двеју националнилх 
група или у међусобним односима, чија ће се озбиљност мерити, колико сте-
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пеном спољње подршке Хрватима односно Србима, толико степеном и спект-
ром појединих негативних емоција. 

Не схвате ли обе ове националне ’подгрупе’ бивше Југославије, мани-
пулативни карактер утицаја великих сила на њих, сва је вероватноћа да ће 
изнова ризиковати да регредирају као групе, и увек као до сада, успеће само 
да одложе или ометају регулисање узајамних односа рационалним путем. До 
сада су, историјски гледано, Хрвати били ’срећнији’ у спољњој подршци. Но, 
да ли ће то тако, гледајући дуже временске периоде, увек да буде? Могу ли 
да, и једна и друга, сукобљавајући се са оним другима, да побегну сами од 
себе? И да ли су Срби у целини, а поготово они из бивше Републике Српске 
Крајине, као и Хрвати, научили нешто ново, када је у питању политичка и 
друга артикулација сопствених интереса, незамислива без рационалне 
регулације односа са оном другом ’проблематичном’ страном. 

Постоје ли могућности обостраног емоционалног ’преваспитања’ или је 
ту ’историјска педагогија’ у целини немоћна? И најзад, мора ли се баш све 
научити из скупе школе живота? Преостаје ли једино колективни психотера-
пијски приступ каквом таквом решењу овог проблема, тако што би наредне 
генерације, како препоручује Bar-On (1990) на примеру индивидуалне пси-
хотерапијске прораде искустава потомака чији родитељи су починили злочи-
не у историји (холокауст)? Треба имати на уму, да је овај процес утемељен на 
усвајању знања о трагичним историјским догађајима, затим на другачијој 
емоционалној и моралној процени историјских збивања у која су уплетена 
оба народа најзад, можда најважније, то подразумева другачије емоционално 
абреаговање везано за нова промењена сазнања о сопственом колективитету 
изложена у атмосфери сигурности и толеранције. Потребан је, нема сумње, 
како то сматра и познати немачки породични терапеут Stierlin (1992), конти-
нуирани дијалог између генерација, у породици једнако као и у јавном живо-
ту, а ми би додали, и на нивоу глобалних друштвених заједница сукобљених 
народа, како би се прорадиле фрустрације и негативна историјска искуства, 
која се, треба ли то уопште истицати, уколико се о њему ћути, преноси и на 
чланове следећих генерација обеју друштвених група. Дијалога у решавању 
овог проблема у оба смера и на различитим нивоима између сукобљених 
страна, никада превише. 

Анализа у ’оба правца’ у узајамној тимској сарадњи стручњака из обе 
испитиване националне ’подгрупе’, био би свакако корак напред у том сми-
слу. При том је препоручљиво кориштење непознатих и неутралних извора, 
који кориштеној аргументацији у овом дијалогу дају одређену моралну и 
научну тежину. Ипак треба додати, тешко да ће и најнеутралнији процени-
тељи остати ван утицаја колективно ирационалног коме и сами припадају. 
Напори појединих друштвених чинилаца, специјализованих организација УН 
или појединих међународних институција и невладиних организација са 
истински неутралним ставовима могу такође у томе да помогну, нарочито кад 
су у питању могућности правне помоћи појединцима који су на било који на-
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чин угрожени, оштећени или онемогућени у сукобу два колективна ирацио-
налитета (Бјелановић 2007; Legal Issues Group – Српски демократски форум 
2006). Зато и упознавање природе корена колективне ирационалности из 
супротних углова и у вишеслојном и временски дуготрајном контексту, могу 
у тим напорима само да помогну. А основни циљ овог рада је да се са, што је 
могуће више социјално-антрополошких, културолошких и историјских аргу-
мената, направи корак у том правцу. 
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SSOOCCIIAALL--AANNTTHHRROOPPOOLLLLOOGGIICCAALL,,  CCUULLTTUURRAALL  AANNDD  HHIISSTTOORRIICCAALL  
FFOOUUNNDDAATTIIOONNSS  OOFF  GGRROOUUPP  AANNAALLYYSSIISS  OOFF  IIRRRRAATTIIOONNAALLIITTYY  

OOFF  RREECCEENNTT  CCOONNFFLLIICCTT  BBEEEETTWWEEEENN 

In the first part of the article author offers the outline of main teorethical and metho-
dological traits of group alanysis of large social groups, including the respect for basic 
athmosfere and maturity of social group itself, personal characteristics of leaders as well as 
specificity of group’s social mentality, all eithin the theoretical frame  of W. R. Bion. 

In the second step main characteristics of large groups, of Serbs and Croats, are 
exposed that are relevant for the analysis of irrational aspects of conflict between these two 
groups: linguistical, economic, social-anthropological, and historical, including the basic 
facts on leaders that gave impact to the conflict. 

In summing the results of group analysis author points at „biographies“ of both 
nations, difference in the process of their maturation and elements of these characteristics 
durig the last conflict. Author also sums up the social, historical and cultural facts that have 
had decisive role in creating of emotional relationship toward the other national group (time 
of the founding of state, experience of expelling and ethinc cleansing). 

In conclusion author points out the relevance of foreign historical and socio-political 
factors and their role in mutual demonstration of collective irrationality of two groups, as 
well as on neet to overcome of these negative emotions and attitudes bz the aid of facing 
the truth on both analysed gropus.   

Кey words: group analysis, irrationality, conflict, Serbs, Croats.  

 
 
 


