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Serby ir kroaty nacionalizmo atgimimo prielaidos
XX a. pabaigoje

Nacionalizmas vienaip ar kitaip veike visus politinius procesus buvusioje Jugoslavijoje. YpaC didelq
reikSmq turejo serbq bei kroatq nacionalizmo susidiirimas. Todel Siq tautq nacionalizmo specifikos nagrinejimas yra reikSmingas norint aiSkiau suprasti
ten vykstanCius politinius ivykius.
Nacionalizmo atgimimas buvo bendras reiSkinys
visose Rytq ir Centrines Europos valstybese, kurios
atsisake socialistinio vystymosi ir patyre iikinq ir politine transformacijq. TaCiau ne visose posocialistinese
valstybese nacionalizmas tap0 vyraujaneia politine
ideologija. Vienose valstybese nacionalizmo pakilimas sqlygojo jq dezintegracijq (kaip TSRS ir Jugoslavijos atveju) arba skilimq (kaip &koslovakijoje), kitose valstybese, nors ir turejusiose gilias nacionalizmo tradicijas prieSkaryje, komunizmo ilugimas nesukele nacionaliniq konfliktq atsiradimo ar paaStrejimo. Tai daugiausia valstybes, kurios pokaryje neteko
nacionaliniq maiumq ir del savo vienalytiSkumo neturi atvirq teritoriniq ginCq su kaimynais. IS tokiq
valstybiq galima pamineti Lenkijq, Vengrijq, iS buvusiq Jugoslavijos respublikq - Slovknijq (nacionalizmas, pasireiSkqs atsiskyrimo nuo Jugoslavijos Federacijos metu, netapo vyraujantia politine ideologija).
Tai rodo, kad nacionalizmo atgimimo grindimas vien .
istorine tautq nesantaika, iSlikusia nuo tarpukario
period0 ir iS ankstiau, nera pakankamas ir kad Sis
reiSkinys yra sudetingesnes kilmes. Sio straipsnio
tikslas yra pabandyti surasti prieiastis, paskatinusias
serbq ir kroatq nacionalizmo atgimimq ir jsigalejimq
Jugoslavijos Socialistineje Federacineje Respublikoje paskutiniajame XX a. deiimtmetyje ir jo jtakq
Federacijos ilugimui. Straipsnyje iSskiriamos kelios
tarpusavyje susijusios prielaidos, kuriomis remiantis
nagrinejama serbq ir kroatq nacionalizmo specifika
ir tarpusavio panabumai. Tai Siq tautq nacionalizmo
istorija, ekonomikos jtaka nacionalizmui, socialinespsichologines prieiastys bei uisienio politikos ir
nacionalizmo sqveika.

Apibreiimai
Patogiausia yra naudotis E. Gelnerio nacionalizmo apibreiimu, kuris teigia, kad nacionalizmas
yra "pirmiausia principas, pagal kuri politinis ir
nacionalinis vienetai turi sutapti"'. Taip pat biitq
galima teigti, kad pats nacionalizmas apibreiia
tautos apgyvendintq teritorijq (tevynq) ir tautq
sudarantius imones. Be to, nacionalizmas yra politinis projektas, siekiantis nacionalines valstybes
arba teritorines autonomijos, t.y. tautos apgyvendintos teritorijos kontroles2.Jugoslavijos atveju ta
teritorija, taip pat ir etnine priklausomybe yra ypai:
ginCytina, todel skirtingq tautq nacionalizmo susidiirimas yra uiprogramuotas iS anksto. Del to svarbiis tampa istoriniai argumentai, siekiantys praeiti
iki viduramiiq.
"Nacionalizmo atgimimo" terminas Siame
straipsnyje yra vartojamas gana sqlygiSkai. Susiformavqs XIX a. serbq ir kroatq nacionalizmas niekada nebuvo visiSkai iSnykqs, tik tam tikrais periodais jo raiSka buvo labiau slopinama ir maiiau
pastebima. Nacionalizmo atgimimu yra vadinamas
laikotarpis nuo 1989 metq, kai nacionalizmas tap0
vyraujantia politine ideologija tiek Serbijoje, tiek
Kroatijoje3.
Antrojo pasaulinio karo metu ir jam pasibaigus
Jugoslavijos komunistai tikejosi, kad sudarius
TSRS tipo federacijq bei kuriant socializmq nacionalizmas iSnyks, taCiau nors nacionalizmo ideologine pletra komunistinio reiimo ir buvo ribojama, taCiau pamaiu iikilo sqlygos nacionalizmo atgimimui, 0 XX a. aStuntajame-devintajame deSimtmetyje nacionalizmas tap0 pagrindine politine
ideologija Serbijoje ir Kroatijoje. Sis tapsmas nebuvo atsitiktinis. Jis susijqs su Serbijos ir Kroatijos
politinio elito veikla, kuri yra nagrinejama Sio
straipsnio atskiroje blyje.
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Jugoslavijos tautq nacionalizmo jvardijimo
problemos
Serby ir kroaty nacionalizmo prieiastis nagrinejantius darbus galime skirti i dvi dalis. Vieni teigia,
kad nacionalizmo pobiidis Jugoslavijoje, kaip ir
visoje Ryty Europoje, susiformavqs dar jy kovos su
daugiaetninemis imperijomis metu. Taigi jis turi
negatyvy nuolatines kovos su prieSu palikimq ir yra
linkqs i skirstymq "meslgeri, kitibl~gi"~.
Akcentuojama tai, kad tautos Ryty ir Centrineje Europoje susiformavo griaunant imperijas, atsiskyrimo biidu, todel nacionalizmui budingas negatyvusis akcentas,
pabreiiantis nuolatines kovos su vidiniu ar iioriniu
prieSu biitinybq. Taip pat tokio pobiidiio darbuose
dainai minima, kad komunistine ideologija panaSi
i nacionalistinq tuo paEiu polinkiu skirstyti j savus ir
svetimus. Toks poiiiiris tebesiremia H. Kohno
teorija, kuri skirsto nacionalizmq j vakarietigkqji liberaly pilietini ir rytietiikqjj - etninj kultiirini.
TaEiau reikty pasakyti, kad Sis skirstyrnas, buvqs
aiSkus nagrinejant XIX a. - XX a. pirmosios puses
nacionalizmq, nelabai tinka XX a. pabaigos realijoms. XX a. pabaigoje skirtumas tarp liberalaus ir
etnokultiirinio nacionalizmo nebera toks aiikus: visi
XX a. pabaigos nacionalizmai yra etnokultiiriniai.
Pasak E. J. Hobsbawmo, negatyvus skaldantis nacionalizmas yra tipiSkas XX a. pabaigai. Tai reigkia, jog
remiamasi skaldantiais reiSkiniais - "etniSkumun,
kalba ar religija5. Be to, paprastai Si nacionalizmo
forma, siekdama suvienyti visus savo tautos imones
i vienq nacionalinq valstybq, tos teises nepripaijsta
kitoms tautoms. Siuo ativilgiu negalima jivelgti
skirtumo tarp Ryty Europos nacionalizmo formy ir
Vakary Europos etnonacionalizmo pastaraisiais
deSimtmetiais. Be to, liberalus nacionalizmas dainai
painiojamas su tautine savimone, kuri savaime nera
orientuota i politinj veikimq: tai yra viso lab0 atskiry
individy psichologine biisena, o ne visuomeninis
reiSkinys.
Antras nacionalizmo atgimimo, ypaC Jugoslavijoje,
aiSkinimas susijqs su politinio elito vaidmeniu. Susidiirqs su sunkiai sprendiiamomis politinemis,
ekonominemis problemomis elitas linkqs legitimacijos savo veikimui ieSkoti nacionalizmo jvedimu j politinq praktikq. Kuo blogiau valstybe atitinka nacionalines valstybes idealq (dideles etnines maiumos,
didele tautos dalis kaimyninese Salyse), tuo tokios
politikos sekmes galimybes didesnes. Jeigu Siy prielaidy nera, nacionalizmas neatsiranda, nepaisant jokio
"negatyvaus palikimo". Sis poiiiiris taip pat dainai
neiSvengia kraStutinumy. Etniniai konfliktai Ju-

goslavijoje imami traktuoti tik kaip asmeninks
S. MiloSeviEiaus, E Tudjmano ar kity vadovaujanEiy
asmeny, siekianciy iSsilaikyti valdiioje, jtakos rezultatas. Ypaf Siq versijq supaprastinti m6gsta iurnalistai, kurie raSo apie Serbijp, Kroatijq ir S. MiloSevitiaus vaidmenj Jugoslavijos dezintegracijai.
~ i a m estraipsnyje iS dalies derinamos ir analizuojamos abi pozicijos, norint gauti kuo aiSkesni
nagrinejamy nacionalizmo formy vaizdq.

Nacionalizmo kilmk
Serby bei kroaty, kaip ir daugelio kity Ryty Europos tauty, nacionalizmas atsirado XIX a. antroje puseje. TaEiau serby ir kroaty padetis ir nacionalizmo
pobiidis iS pat pradiiy skyresi. Serbija jau 1878 metais tapo nepriklausoma valstybe. Serby vadovybe,
paveikta sekmingo Vokietijos ir Italijos suvienijimo
XIX a., orientavosi ipiety s l a y iSvadavimq iS Habsburgy ir Osmany imperijy. Slavy suvienijimas po
Serbijos skeptru buvo pagrindine nacionalistine
programa. Ji skyresi nuo tradicines nacionalistines
programos, pagal kuriq siekiama i vienq valstybq
suvienyti tik vienos tautos imones. Tatiau reikia
atsiivelgti itai, kad daugelio dabartiniy Jugoslavijos
tauty tautinis sqmoningumas tuo metu buvo menkas
ir serbai savarankiSkomis tautomis jy nelaike. Pirmq
kartq tokiq programq - Nac'ertanije - 1844 m.
sudare I. GaraSaninas. Pagrindiniai Sios programos
punktai buvo Sie:
a) (...) visy serby suvienijimas,
b) nuolatine pletimosi i Bosnijq-Hercegovinq ir
"serby" Makedonijq biitinybe,
c) "Balkanai - Balkany gyventojams" principas,
raginant kitas Europos galias nesikiSti,
(...) e) visy piety slavy iSvadavimas ir jy suvienijimas po Serbijos skeptru6.
Kroaty nacionalistinis sqjiidis prasidkjo XIX a.
viduryje, taEiau, skirtingai nuo kity Balkany tauty
sqjiidiiy, iki Pirmojo pasaulinio karo politiSkai
nepasieke didesniy rezultaty. Kroatai turejo labai
ribotq autonomijq su vietiniu atstovaujamuoju susirinkimu, kuris neturejo galios sprqsti svarbiausiy
problemy. Del nesekmingy pastangy siekti didesnes
nepriklausomybes nuo Habsburgy monarchijos
XX a. pradiioje tarp kroaty buvo populiarus "jugoslavizmas", siekiantis sujungti ivienq valstybq visus
piety slavus. Kartu formavosi ir antiserbigkas Sovinizmas, tapes populiarus tarpukaryje. Po Pirmojo
pasaulinio karo susikiirusioje centralizuotoje Serby,
kroaty ir sloveny karalysteje dominavo serbai. Tai
nebuvo laisva federacija, kokios sieke kroatai.
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Sostine ir centrinis aparatas buvo Belgrade, kur
vyravo didiiaserbiSka tautine idija. Ilgq laikq kovojq
del autonomijos Vengrijos karalysteje kroatai
bendra valstybe buvo labiausiai nusivylq.
Skirtinga Jugoslavijos tauty nacionalizmo istorija
galejo jtakoti skirting4 bendros valstybes supratimq.
P. Sugaro teigimu, aristokratinis serby nacionalizmas, bandydamas jsiviegpatauti bendroje valstybeje,
susidiire su kroaty aristokratinio ir biurokratinio
nacionalizmo miSiniu bei buriuaziniu sloveny nacionalizmu7.
Jugoslavijos SFR kroatai taip pat buvo labiausiai
linke j separatizmq. RySkiausiai atsiskyrimo siekis
pasireiSke per 1969- 1971 mety vadinamqjj "Kroaty
pavasarj", kuris buvo nuslopintas represijomis. Buvo
pagalinti judejimo lyderiai, vykdomi areStai ir persekiojimai.

Ekonominiai aspektai
Viena iS nacionalizmo atgimimo prieiastiy gali
biiti laikoma ekonomine krize, Jugoslavijos Federacijoje prasidejusi aituntajame degimtmetyje.
Ekonominiai skirtumai Jugoslavijoje egzistavo nuo
jos susikiirimo laiky ir, nepaisant aktyviy vadovybes
pastangy, nebuvojveikti. RySkiis ekonominiai skirtumai dainai yra prieiastis, trukdanti valstybiy
integracijai arba skatinanti separatizmq. Neturintios
valstybes tautos negali apginti savo ekonominiy
interesy8. Ekonomines problemos stiprina nacionalisty argumentq, kad tik nacionaline valstybe gali
sudaryti sqlygas atsiskleisti unikaliai tautos dvasiai
(taip pat ir ekonomineje sferoje).
Pagrindiniy etniniy konflikty iidinius Jugoslavijoje galima pastebeti ten, kur buvo ryikiis ekonominiai skirtumai tarp agrarines, ekonomiikai atsilikusios periferijos ir pramoniniy, ekonomiikai
geriau iisivystiusiy centry. Tatiau remiantis vien tik
Siomis prieiastimis etniniy konflikty Jugoslavijoje
paaiikinti negalima. Nacionalistiniai sqjiidiiai kilo
ir atsilikusiose Salies dalyse (Kosove), ir ekonomiSkai labiau paiengusiose (Kroatijoje).
1980 m. ekonomine krize sustiprino prieStaravimus, kilusius del ekonominiy reformy pobiidiio ir
ekonomines pagalbos maiiau ekonomiSkai iisivysCiusioms respublikoms. Ekonominiy problemy
sqsaja su politiniais protestais ir nacionalizmu
nebuvo nauja Jugoslavijos istorijoje. Ekonomine
1960 m. krize sukele politinius protestus ir nacionalinius albany, kroaty, serby judejimus. Siy jvykiy
jtakota nauja 1974 m. Jugoslavijos Konstitucija buvo
orientuota j ekonomikos ir kai kuriy kity valstybes

valdymo sritiy decentralizavimq. Nuo Siol Jugoslavijos respubliky vadovybes galejo kelti pretenzijas
del centriniy fondy paskirstymo, stengdamosi suteikti kuo didesne gerove "savo" respublikai.
Kadangi vakariniy Jugoslavijos respubliky Kroatijos ir Slovenijos (iS dalies ir Serbijos) - ekonomika buvo daug labiau iSsivystiusi, jos buvo
suinteresuotos liberaliomis reformomis ir didesne
Salies decentralizacija. Serbijos vadovybe ir centrinis
biurokratinis aparatas kaip priemone ekonominei
krizei jveikti, priebingai, mate didesnq centralizacijq.
Kitos respublikos uieme tarpine pozicijq arba neturejo aiSkios nuomones.
Gamybos ir gyvenimo lygio smukimas, hiperinfliacija, jsiskolinimas uisieniui, bedarbyste, varianti monetarine politika, bendras ekonominio
savivaldos modelio ilugimas - su tokiomis ekonominemis problemomis susidiire Jugoslavija devintame deSimtmetyje. Tokia situacija buvo palanki
pradeti vieniems kitus kaltinti del ekonominio
iSnaudojimo ir nelygiateisiSkumo. Kroatija ir Slovenija piktinosi "naSta, uideta jy ekonomikoms
subsidijuojant Piety ekonomiky juodqsias skyles".
Tuo tarpu serbai ir Piety respublikos skundesi savo
"ekonominiu pavaldumu Siaurein9.Su ekonominemis atsilikusiy Jugoslavijos daliy problemomis iS
dalies susijusi ir serby bei juodkalnietiy migracija iS
Kosovo, tapusi serby nacionalistams gresmes serby
tautai ialtiniu.
Pasak I. Berlino, nacionalizmui atsirasti neuitenka istoriniy prieiastiy, biitina nauja gyvenimo vizija,
su kuria tam tikra tauta galety identifikuotis, orientuoti ijq savo elgesjlO.Tokia vizija gali tapti ekonominis
suklestejimas atsiskyrus nuo federacijos ar kit0 politinio vienetol1. Be to, ekonomine krize vyko ir dramatiikq pasikeitimy Centrineje Europoje metu, kai
socializmosistema eme irti ir atsirado naujy vystyrnosi
prioritety bei alternatyvy (pvz., Europos integracija).
Nors nacionalizmo nejmanoma paaiSkinti vien
ekonominemis prieiastimis, tatiau galima teigti, kad
jo ideologija turi kur kas didesnes poveikio galimybes,jeigu vystosi praejusi ekonominio nacionalizmo faze.

Nacionalizmo atgimimas aituntajame
deiimtmetyje
PanaSios reikimes kaip XIX a. Nacertanije XX a.
pabaigos serby nacionalizmui turejo 1986 m. Serbijos Meny ir Moksly Akademijos parengtas dokumentas, iinomas kaip "memorandumas". Jis nebuvo
oficialiai priimtas, tatiau tap0 savotiika serby
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nacionalizmo programa. Memorandume tVh?inama,
"kad Serbija esanti ekonomigkai, politiSkai ir kultiiriikai diskriminuojama Jugoslavijos viduje ir kad
etniniams serbams yra iSkiles pavojus Kosovo kraSte
bei Kroatijoje"12. Dokumente pabreiiama butinybe
sujungti serbus, nepaisant egzistuojantiy riby tarp
respubliky, ir uitikrinti serbq dominavimq Kosovo
kraSte, kur didiiqjq dali gyventojy sudaro albanai.
Netrukus prasideda ir demonstracijos bei mitingai
pries tariamq serbq padeties Kosovo kraSte blogejimq.
Vienas iS pagrindiniy tq protestq organizatoriy buvo
Serbijos komunisty partijos funkcionierius S. Mi1oSeviCius. S. MiloSeviCius, remdamasis nacionalistiniu sqjiidiiu Serbijoje del serbq teisiq Kosove
atstatymo, gana greitai igavo vadovaujantiq pozicijq
Serbijos komunisty sqjungoje ir vyriausybeje.
Tokia iS pirmo ivilgsnio keista socialistiniy ir
nacionalistiniy idejy samplaika Serbijoje buvo
nulemta keleto prieiasCiy13.Pagrindine greiciausiai
buvo legitimacijos problema. Sugebejimas uitikrinti
minimaliq gerove darbininkams ir smulkiems iemes
iikio produkcijos gamintojams buvo vienas iS komunistinio reiimo pagrindq kartu su "treCiojon kelio
ideologija. zlungant komunistq sukurtam "socialiniam kontraktui", nacionalizmas buvo neiSvengiama
alternatyva, galejusi legitimuoti jq valdiiq.
Socialisty partija (buvg komunistai) nacionalizmu remiasi iki Siol. YpaC tai liecia visus klausimus,
susijusius su Kosovo kraSto padetimi. Nuolat Kosovo
kraite vykstantys albanq susiremimai su vyriausybes
armija ir policija rodo, kad Serbijos nacionalizmo
iitakos ir toliau yra esminis Serbijos vadovybes
demesio objektas. Serbijoje iSlieka kova tarp nacionalistiniy partijq, o kitos politines grupes yra iSstumtos i politinio gyvenimo pakraSti. V. DraSkoviCius, Serbijos Atsinaujinimo judejimo lyderis,
sutikimq bendradarbiauti vyriausybeje su S. MiloSeviCiaus Socialisty partija vadina "konstruktyviu
visq patriotq bendradarbiavimu"14. FaktiSkai tai
reiSkia, kad ir valdancioji, ir visos stambesnes
opozicines partijos sutaria del esamos politikos
iSlaikymo santykiuose su buvusiomis Jugoslavijos
respublikomis ir Kosovo kraStu. Kosovo albany
viltys, kad savo protesty prieS savivaldos rinkimy
rezultaty panaikinimq metu Serbijos opozicija
palaikys normalizavimo kursq Kosove, nepasiteisino. IS principo serbq nacionalizmo programa iSliko tokia pati kaip ir XIX a. Nac'ertanije ("metmenys"). Tai galime matyti iS (ultranacionalistines)
Serbijos Radikaliosios partijos lyderio V. SeSelio
1997 m. rinkimines programos, reikalaujantios:
"vieningos serby valstybes sukiirimo (...) serby
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Krajinos, serby Dubrovniko, serby Bosnijos ir serby
Makedonijos iS1aisvinim0"~~.
Serbams Jugoslavijos dezintegracija buvo skaudi
tuo ativilgiu, kad buvo paieistas savotiikas serbus
tenkinantis kompromisas. Nors taip ir nebuvo sukurta Didiioji Serbija, tatiau visi serbai buvo vienoje
valstybeje. Viena iS komunisty populiarumo Serbijoje ir Juodkalnijoje prieiastiy yra ir ta, kad kiekviena antikomunistine ataka buvo sutinkama kaip
nacionalinis konfliktas, pasikesinimas 4 dominuojantiq serbq padeti Federacijoje16.
Kitaip nei Serbijoje, kur nacionalizmas iS pat pradiiq igavo agresyvq pobiidi, kroatq nacionalizmas
devintajame deSimtmetyje perejo keletq faziy ir ji
yra sunkiau apibreitil7. Pirmine nacionalizmo faze
ne tik akcentavo nacionalines valstybes sukiirimq,
bet tai siejo ir su ekonomine bei politine liberalizacija. Teritorine ekspansija, siekiant suvienyti visus kroatus vienoje valstybeje, buvo retai minima. Veliau,
vykstant kovoms su Jugoslavijos Nacionaline Armija
(JNA) bei Bosnijos konflikto metu, liberalusis
kroaty nacionalizmo pagrindas nyko. Kai nacionalizmas tap0 agresyvus, ekspansionistinis, atsirado ir
demokratiniy institucijq nykimo tendencija.
F. Tudjmano ir H D Z (Kroatijos Demokratines
Bendruomenes) partijos programa sieke ijungti dali
Bosnijos i Kroatijos teritorijq. Taip pat akcentuota
biitinybe perimti 4 kroatq rankas tam tikras valstybinio gyvenimo sritis, kur dominavo skrbai. Komunistq
valdymo metais serby buvo neproporcingai daug
armijoje, policijoje, partiniuose ir valdymo organuose. Tai buvo neiSvengiama reiimo formavimosi pokaryje pasekme. Siekiant perskirstyti valdiiq pagal
nacionalini kriterijq buvo vykdoma valstybiniq jstaigq
"kroatizacija", sukelusi nerimq serbq maiumai.
Simbolinis aktas, turejgs parodyti padeties pasikeitimq, buvo Konstitucijos pataisa, kuri panaikino
nuostatq, jog serbai kartu su kroatais sudaro Kroatijos valstybg. Tai sukele serbq tautines maiumos
separatistinius bei susijungimo su Serbija siekius,
kurie buvo uoliai skatinami Serbijos, pavyzdiiui,
tokiais pareiSkimais kaip S. MiloSevitiaus: "Serbija
yra ten, kur yra serbq kapai"ls. Taigi nuo pat Kroatijos nepriklausomybes paskelbimo buvo atmesta
galimybe sukurti daugiatautg, daugiakonfesing
valstybg, o grieitai pasukta prie nacionalines valstybes idealo. Tai leme ir velesng politikq Krajinos
serby ativilgiu.
Nacionalistine serby kampanija iiniasklaidoje
sukele kroaty nesaugumo jausmq. Del Sio netikrumo
jausmo iSkilo H D Z lyderiai, nes jy pergale rinkimuose leme jy nacionalistines paiiiiros. Komunisty
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partijos pralaimejimas pirmuosiuose demokratiSkuose rinkimuose buvo veikiau ne pilietiy antikomunistiniy nuotaiku rezultatas; to prieiastis paveluotai perimtos nacionalistines idejos. Nacionalizmas suteike Kroatijos valdantiosios partijos
H D Z legitimacijq ekonomiikai ir politiSkai kritiSku
periodu nuo JNA karo su Kroatijos pajegomis
pradiios bei serby separatiniy dariniy susikurimo
Kroatijos teritorijoje iki 1995 m. puolimo Krajinoje.
Todel nacionalizmas buvo H D Z ir jos lyderio F.
Tudjmano skatinamas ir propaguojamas. Galy gale
iSrySkejo tendencija tapatinti H D Z ir tautos sqvokas.
Partiniai prieSai buvo pavertiami nacionaliniais
prieSais. Kaip ir Serbijoje, opozicijos (socialdemokraty ir kity partijy) bei tautiniy maiumy reiSkimasis buvo slopinamas, nors H D Z rinkimuose
dalyvavo kaip demokratiniy jegy blokas. Pastangos
riboti demokratinq opozicijq iSlieka iki Siol. Geras
opozicijos tapatinimo su tautos prieiais pavyzdys yra
F. Tudjmano atsisakymas sutikti su opozicijos daugumos Zagrebo miesto taryboje siiilomu meru, motyvuojant, kad valstybes sostine negali biiti valdoma
valstybes politikos oponenty 19.

Socialinls-psichologinls prielaidos
Savo jtakq tokiai politinei raidai Serbijoje ir
Kroatijoje padare komunizmo palikimas, kuris buvo
socialinis-psichologinisautoritariniy reiimy iSlikimo
pagrindas". Valstybeje, neturintioje pilietines visuomenes ir stabilios socialines struktiiros, nacionalizmas visada yra puiki opozicija, galinti jsivyrauti
ir uigoiti visq politini gyvenimq. Todel nenuostabu,
kad Siuo metu Serbijoje visos jtakingesnes partijos
yra daugiau ar maiiau nacionalistines, neiSskiriant
ir buvusio vadinamojo demokratinio opozicinio
bloko Zajedno. Opozicijos nacionalistinei politikai
nebuvimas biidingas ir Kroatijai, ir Serbijai. Kai
1995 m. buvo uiimta Krajina, visos politines partijos
palaike akcijq, nors buvo ais'ku, kad armija vertia
serbus iSsikelti iS jy pries daugeli amiiy apgyventy
- teritorijy. Be to, tiek Serbijoje, tiek Kroatijoje
valdantiosios partijos nuolat konfliktuoja su opozicija, slopina jos raiSkq, stengiasi kontroliuoti iiniasklaidq, pvz., Serbijos vadovybe stengiasi uidaryti
nepriklausomq radijo stotj B-92, o Kroatija diskriminuoja IaikraStj "Feral Tribune". Buvusioms Jugoslavijos respublikoms, kaip ir daugeliui pokomunistiniy Saliy, yra biidinga valstybes ir tautos interesy
virSenybe prieS demokratijq ir imogaus teises.
Komunizmo jtakotos Serbijos ir Kroatijos pilietiy
autoritarizmas (polinkis j autoritarinq valdiiq) sutrukde susiformuoti pozityviajai (liberaliojo)

nacionalizmo formai, pripaijstantiai kolektyvines ir
individo laisves.

Uisienio politika ir nacionalizmas
Nacionalizmo atgimimas tarp atskiry Jugoslavijos
tauty yra glaudiiai tarpusavyje susijqs. Galime
atsekti daugybq vieni kitus jtakojantiy rySiy. Taip
susijqs yra Kosovo albany ir serby nacionalizmas.
Serbijos represijos Siame kraSte sukele baimq Slovenijoje, Kroatijoje bei Makedonijoje ir padare jtakq
tenykSCio nacionalizmo audringam atgimimui. SerbiSka ir kroatiSka agresyvi nacionalistine retorika
stipriai paveike visas tris Bosnijos ir Hercegovinos
etnines grupes, paskatindama musulmonus ieSkoti
savo ypatingo etninio identiteto. Serby ir kroaty nacionalizmo atgimimas devintame deSimtmetyje aiSkiai parodo, kaip glaudiiai nacionalizmas susipynqs
su vykdoma valstybes uisienio politika.
Galime netgi nupieSti tam tikrq teorinq schemqZ1.
Poreikis pasiekti nacionalinq vienybq iSreiSkiamas
per radikaly atsiribojimq nuo kity tauty (pageidautina kaimyniniy, nes jsivaizduoti jy gresmq paprasCiau). Nacionalistine vienos valstybes retorika bei
veiksmai neiivengiamai sukelia atsakomqjq reakcijq
ir nacionalizmo ideologijos stiprejimq kaimyninese
valstybese. Tokia reakcija pateisina savy ir prieSy
iSskyrimq bei tolesni valstybines valdiios ir tautines
vienybes stiprinimq. Taip grjitama prie pradiios ir
gali testis gana ilgq laikq, nes Siuo metodu nuolat
galima pateisinti savo veiksmus. Tai yra vadinamoji
save iSpildanti pranaSyste: jis blogas, a5 elgiuosi su
juo kaip su blogu, jis atsako kaip blogas, aS teisus.
Galima manyti, kad nuolatine konfrontacija tarp
Serbijos ir Kroatijos (dainai netiesiogiai, bet per
Bosnijos konfliktq) didele dalimi prisideda prie
vadovaujantiy partijy populiarumo ir legitimacijos.

1. Serby ir kroaty nacionalizmas pradejo formuotis XIX a. viduryje, taziau skirtingomis politinemis
ir istorinemis sqlygomis. Susiformavus kitokio pobiidiio nacionalizmams, paiiiiros i bendros valstybes
formq nesutapo, o tai leme bendros monarchijos ir
pokario Socialistines Federacines Respublikos
nestabilumq.
2. Jugoslavijos SFR krize paa~trejodevinto deSimtmetio pradiioje, tai pasireiSke makroekonomikoje (masine bedarbyste, hiperinfliacija, pramonines gamybos smukimas, uisienio skolos didejimas,
gyvenimo lygio sumaiejimas) bei politineje-ideologineje sferoje (legitimacijos krize, vyraujantios ideologijos ne~tabilumas)~~.
Sios problemos sudare prie-

Nacionalizmo istorija ir teorijos

-

laidas atsirasti ekonominiams nesutarimams, paruoSusiems dirvq politiniam nacionalizmui.
3. Serbijos nacionalizmas iS pat pradiiy buvo
linkqs i ekspansijq, tuo tarpu kroaty nacionalizmas
XX a. pabaigoje turejo keletq faziy - nuo liberalaus
iki ekspansyvaus.
4. Paskutiniyjy mety tiek serby, tiek kroaty
nacionalizmui biidingas suaugimas su valdantiosiomis partijomis, kurios nacionalizmq iinaudoja savo
valdiiai pateisinti ir iSlaikyti. Abiejose Salyse nera
stiprios opozicijos, siiilanEios kitokj nei nacionalistinis keliq, o ir pati opozicija valdantiyjy partijy sunkiai toleruojama.
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