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П О  В О  Д И

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ 
(1921–2014)

ЗО РАН АВРА МО ВИЋ

НА ЦИ О НАЛ НО ОСВЕШЋИВАЊE  
ДО БРИ ЦЕ ЋО СИ ЋА У ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ

По сле ра та по на шао сам се као осло бо ди лац... гра ни це мо је 
сло бо де од ре ђи ва ла је „ли ни ја Пар ти је”. По ли тич ки праг ма ти зам 
је био рав но ду шан пре ма исти ни и прав ди ко ји су би ли иде а ли 
па р ти зан ских бо ра ца... У ми ру с вла шћу КП, ко ју сам сма трао сво
јом, ушао сам у пе ри од уну тар ње на пе то сти, али за раз ре ше ње 
ни сам имао сна ге. На ста ла је дра ма са ве сти: су да ра ње с пар тиј ском 
ли ни јом и не спо кој ство због че сте не са гла сно сти с њом. Мој грех 
је био „кри ти зер ство” и „опор ту ни зам”. А ти су ме гре хо ви во ди ли 
ка осве шћи ва њу, ка сло бо ди и по бу ни. Али ми је не до ста ја ла хра
брост за до след ност. Та ко је на ста ла ам би ва лен ци ја мо је лич но сти. 
По бу на и власт су ду го тра ја ли. Али свест о сло бо ди и ње ним вред
но сти ма по ста ја ла је све ја ча. Са мо о све шћи ва ње је би ло бол но, 
спој до жи вља ја гре ха и из да је и от пад ни штва. Свест о сло бо ди и 
ње ним вред но сти ма, људ ским и књи жев ним, с на го ном за по бу ну, 
по ста ја ла је све ја ча, иза зи ва ју ћи у ме ни сна жно не за до вољ ство со
бом због соп стве не сла бо сти и стра ха да се јав но по бу ним про тив 
за блу да и очи глед них из не ве ра ва ња ве ли ких ци ље ва пар ти зан ске 
ре во лу ци је, ба ца ју ћи ме у ин те лек ту ал не кри зе и пра ве ду шев не 
пат ње и рас ко ле, осо би то по сле 1961. го ди не. Са мо о све шћи ва ње је 
би ло бол но (3. 4. 1973).1

1 До бри ца Ћо сић, Лич на исто ри ја јед ног до ба (1–6), Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2009. Сви на во ди у за гра да ма су из ЛИЈД.
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* * *

Као мла ди срп ски ко му ни ста, Ћо сић 1941. го ди не ула зи у рат 
на стра ни бо ра ца за Ју го сла ви ју и со ци ја ли зам, у пар ти зан ску 
бор бу за од бра ну ју го сло вен ске др жа ве с ко му ни стич ким иде ја ма. 
Ње го ва на ци о нал на при пад ност ни је би ла спор на: ро ђен је у срп
ском на ро ду. Ме ђу тим, опре де ље ње за ко му ни стич ку, кла сну идео
ло ги ју под ра зу ме ва ло је дру га чи је по гле де на на ци ју. Уме сто свих 
ко лек тив них вред но сти ко је об ли ку ју на ци о нал но по ста ја ње кроз 
исто ри ју, усво је но је уче ње о кла сној су шти ни на ци је и на ци о нал
ним од но си ма, као и по ли ти ка по ко јој „ин те ре се на ци је за сту па 
рад нич ка кла са и ње на аван гар да Ко му ни стич ка пар ти ја”.

С по бе дом ре во лу ци је и ње ног иде о ло шког уче ња, Ћо сић се 
од срп ства окре ће ју го сло вен ству са уве ре њем да је то ви ши об лик 
на ци је – срп ство се гу би у ју го сло вен ству. Са из ме ње ном на ци о
нал ном све шћу, Ћо сић сту па у прак тич ни свет по ли ти ке за об но ву 
и раз вој со ци ја ли зма и „брат ства и је дин ства” ју го сло вен ских на
ро да. Ње гов за нос ко му ни стич ким ју го сло вен ством, већ на кон десе
так го ди на од ре во лу ци је, от кри ва ствар ност на ци о нал них те жњи 
и по на ша ња дру гих на ци ја у но вој др жа ви. Био је то бла ги по че так 
све отво ре ни јег окре та ња оном срп ском на ци о нал ном ин те ре су 
ко ји је био ла ко од ба чен с ко му ни стич ком ве ром ре во лу ци о на ра 
и пар ти за на. Ћо сић се у ју го сло вен ској ствар но сти су о ча ва с поли
тич ким по на ша њи ма ко ја су на ци о нал но ори јен ти са на. 

Сед ми кон грес СКЈ одр жан је апри ла 1958. го ди не у Љу бља ни. 
У Сло ве ни ји Ћо сић за па жа да је у тој ре пу бли ци „раз ви јен се па
ра ти зам”. И ви ше од то га. „Сви од ре да из ра жа ва ју пре зир пре ма 
ФНРЈ, пре ма Ср би ји, пре ма свим на ци ја ма ко је им узи ма ју ви шак 
на ци о нал ног до хот ка... Ту је шо ви ни зам огром них раз ме ра. Пре
зи ру срп ски је зик, ве ру ју да има ју нај бо га ти ју кул ту ру, осе ћа ју се 
угро же ним, опљач ка ним, пре ва ре ним. Та ко ми сле сви, од кел не ра 
до Бо ри са Крај ге ра, од со ба ри це до Јо си па Вид ма ра” (30. 4. 1958).

Ова ко оштар, али не ја ван ан ти ју го сло вен ски сло ве нач ки дух 
мо гао је Ћо сић да ту ма чи и као гре шку у пер цеп ци ји под при ти
ском од бра не ју го сло вен ског ин те р на ци о на ли зма. Ка сни ји до га
ђа ји по ка зу ју да ни је би ла гре шка. Са иде а ли ма ју го сло вен ског 
ко му ни зма, он 1961. го ди не ула зи у јав ну по ле ми ку са сло ве нач ким 
фи ло зо фом Ду ша ном Пир је ве цем о на ци о нал ном пи та њу у СФРЈ. 
Ћо сић је бра нио ју го сло вен ство и иде а ле ре во лу ци је, а Пир је вец 
на ци о нал не вред но сти. У раз го во ру са Едвар дом Кар де љом 1962. 
го ди не су о ча ва се са од бра ном сло ве нач ке на ци је, али на не што 
дру га чи ји на чин. Ни је Пир је вец вре дан по ле ми ке, ка же му Кар дељ, 
али ни ко у Сло ве ни ји се не сла же са „кон струк ци јом бу дућ но сти” 
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До бри це Ћо си ћа. „Ју го сло вен ство за ко је се ти за ла жеш, не при хва
тљи во је за Сло вен це”, го во ри Кар дељ и пи та шта су ју го сло вен ски 
кри те ри ју ми: „Ви, Ср би, кад го во ри те о ју го сло вен ству, увек ми
сли те на сво ју др жа ву, у ко јој сте во де ћа на ци ја...” (1. 4. 1962). Та ко 
Ћо сић от кри ва чи ње ни цу да се сло ве нач ка на ци ја бра ни раз личи тим 
гла со ви ма на ро да, фи ло зо фа, по ли ти ча ра. Усле ди ће и дру ги гласо
ви, ко ји су се ла ко од би ја ли од сва ке ју го сло вен ске ини ци ја ти ве.

Ћо сић још не уо ча ва да је ствар ност ју го сло вен ске др жа ве 
у опо зи ци ји пре ма на ци о нал ним и по ли тич ким иде а ли ма до ко јих 
је др жао и ко ји су упра вља ли ње го ву ми сао и де ла ње. По сто ја на 
ве ра у ју го сло вен ски ко му ни зам ни је уз др ма на. У јед ном по гле ду 
уна зад од пе де сет го ди на (ЛИЈД, 2009), Ћо сић за кљу чу је да је то 
би ла пр ва ета па у де струк ци ји Ти то ве Ју го сла ви је. 

По ред сло ве нач ког дис тан ци ра ња од ју го сло вен ства, усле ди
ло је су о ча ва ње с ма ке дон ским на ци о нал ним са мо у зно ше њем. И 
то го ди ну да на по сле Сед мог кон гре са СКЈ у Љу бља ни. С Ла за ром 
Ко ли шев ским, ви со ким функ ци о не ром ма ке дон ских ко му ни ста, 
Ћо сић пу ту је по Ма ке до ни ји 1959. го ди не и бе ле жи ка ко је „оп чи
њен ма ке дон ством; на ци ја му је оп се си ја. Ње на афир ма ци ја, ро
ман ти чар ска и тра ди ци о на ли стич ка афир ма ци ја свих еле ме на та 
на ци о нал ног у жи во ту и дру штву”. У раз го во ру се Ко ли шев ски 
жа ли на ју го сло вен ску по ли ти ку пре ма Егеј ској (се вер на грч ка 
про вин ци ја, З. А.) Ма ке до ни ји. Али не ште ди ни Ср бе. Он „из ра
жа ва те шке оп ту жбе про тив срп ске вла да ви не у Ма ке до ни ји. Он се 
вре ђа на срп ски го вор о осло бо ђе ње Ма ке до ни је 1912. и на просла
ву про бо ја Со лун ског фрон та и ве ли ча ње бор би на Кај мак ча ла ну” 
(ав густ, 1959). На шли су се Ћо сић и Ко ли шев ски две го ди не ка сни
је на бро ду „Га леб” у дру штву Ти та на пу ту у Афри ку. До ка зу је 
срп ском пи сцу да је „ма ке дон ски на род ау тох тон” и да Бла же Ко
не ски тре ба да бу де члан СА НУ за то што је ство рио ма ке дон ски 
је зик, ин те ли ген ци ју и ци ви ли за ци ју и дао ма ке дон ској на ци ји 
иден ти тет (фе бру ар 1961).

Ка ко су се по ли тич ки и на ци о нал но по на ша ли пред став ни ци 
дру гих на ци ја у СФРЈ? Хр ва ти? Ал бан ци? Да ли су се за ла га ли за 
ју го сло вен ске или на ци о нал не вред но сти?

Је дан не фор ма лан раз го вор 1963. го ди не с Фа ди љом Хо џом, 
пред сед ни ком Из вр шног ве ћа По кра ји не Ко со во, Ћо сић бе ле жи 
као ве о ма зна ча јан за бу дућ ност од но са Ал бан ца пре ма Ју го сла ви
ји. Ћо сић у фор ми опу ште ног раз го во ра ка же Хо џи да Шип та ри 
ра де на мо дер ни за ци ји Ко со ва, а он да ће „Ко со во да по ста не Пи
је монт Ве ли ке Ал ба ни је ка ко би оства рио циљ При зрен ске ли ге”. 
На то му Хо џа од го ва ра: „Ге џо, бра те, ка ко ти нас до бро раз у меш!” 
(март 1963).
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Ал бан ски на ци о нал ни ин те рес на Ко со ву и Ме то хи ји ни је у 
то вре ме за да вао ве ли ке бри ге ју го сло вен ској др жа ви. Нај сна жни
ји ме ђу рат ни на ци о на ли зам, хр ват ски, по ла ко из ла зи на сце ну, 
нај пре пре ко ин те лек ту а ла цапи са ца, а за тим га ар ти ку ли шу во
де ћи хр ват ски ко му ни сти та ко да ши ре ње тог та ла са ни је има ло 
ве ће пре пре ке.

У па у зи Осмог кон гре са СКЈ 1964. го ди не, До бри ца и Кр ле жа 
(обо ји ца де ле га ти) од ла зе код Оска ра Да ви ча на ру чак. Ћо сић „гне
ван на ан ти ју го сло вен ске ста во ве ко ји по бе ђу ју у ми ми кри ји са мо
у прав ног по рет ка” по чи ње раз го вор о срп скохр ват ским од но си
ма и рат ном на сле ђу. Раз лаз је усле дио, и то тра јан, ка да је Кр ле жа 
ре као да је у Ја се нов цу уби је но „из ме ђу че тр де сет и ше зде сет ти
су ћа” (де цем бар 1964). По Ћо си ће вим ре чи ма, раз и шли су се због 
Кр ле жи ног „ве ли ко хр ват ског на ци о на ли зма” (тврд ња из ре че на 
1982).

Али хр ват ски на ци о на ли зам про ди ре и та мо где га Ћо сић нај
ма ње оче ку је. Пре ко бе о град ских фи ло зо фа он се по ве зао с хр ват
ским фи ло зо фи ма и со ци о ло зи ма оку пље ним око ча со пи са Прак сис. 
Хр ват ски део ре дак ци је про ти ви се об ја вљи ва њу Ћо си ће вог тек ста. 
То је био раз лог да за кљу чи да и „њих гри зе на ци о на ли зам хр ват
ски. И они сле де хр ват ску по ли ти ку. Осим Га је Пе тро ви ћа, Бран ка 
Бо шња ка и Ру ди Су пе ка, по тај но те же хр ват ској др жав но сти и се
па ра ти зму” (мај 1965).

Сле де ће го ди не Ћо сић пу ту је у Кар ло вац и За греб да раз го
ва ра са сво јим чи та о ци ма. При ме ћу је: „За греб про сто смр ди на 
шо ви ни зам. Ин те лек ту ал ци су из бе зу мље ни на ци о нал ном про
бле ма ти ком. Бор ба про тив Бе о гра да и Ср би је, то је бор ба про тив 
со ци ја ли зма, са оштрим ан ти со вјет ским ста вом” (16. 1. 1966).

Бе о град ски фи ло зо фи, по по врат ку из За гре ба, са скуп шти не 
Ју го сло вен ског фи ло зоф ског дру штва, оба ве шта ва ју Ћо си ћа о 
ве ли ко хр ват ском на ци о на ли зму и ја ча њу ан ти ју го сло вен ства.

Исте го ди не пи сац, још увек ва жни члан СКЈ, опа жа ди за ње 
на ци о на ли стич ких гла ва. „У Хр ват ској се раз го ре ва ју ве ли ко хр ват
ски шо ви ни зам и ан ти срп ство... Сло вен ци на ста вља ју сво ју се па
ра ти стич ку, ан ти срп ску офан зи ву... У Ср би ји се, из ре зиг на ци је и 
тра ди ци о нал не гран до ма ни је, ра ђа афек тив ни срп ски на ци о на
ли зам, ћиф тан ско ср бо ва ње, охо ла срп ска та шти на и је дан по тму
ли ре волт” (април 1966). И до да је да ко му ни сти ни су спо соб ни за 
по ли тич ку аван гар ду. Сма тра да се Ју го сла ви ја план ски де ком по
ну је. У том про це су срп ска на ци ја је осра мо ће на и са ис пљув ком на 
ли цу. „Кон ти ну и ра но и упор но на сто ји се да она но си по ли тич ки 
грех, да ву че ком плекс исто риј ске кри ви це, јер је не ка ква ʼве ли ка 
на ци ја̓ , па је при род но, за ко ни то и да је хе ге мон и угње тач оста лих 
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на ци ја, ка ко је то Ко мин тер на про пи са ла још 1924. го ди не” (18. 4. 
1966).

Чи ње ни ца је да већ 1966. го ди не Ћо сић има ис ку стве но са
зна ње о на пу кли на ма ју го сло вен ске др жав не згра де, о из би ја њу 
на ци о нал них ин те ре са и те жња ма не срп ских на ци ја. Шта он чи ни? 
Не ћу ти као нај ве ћи део срп ских ко му ни ста. Исту па на мај ском пле
ну му ЦК СК Ср би је и кри ти ку је на ци о нал ну по ли ти ку, а по себ но 
шип тар ски на ци о на ли зам на Ко со ву и Ме то хи ји. То је по че так 
ра зи ла же ња СКЈ и Ћо си ћа око на ци о нал не по ли ти ке СКЈ, али ће 
се ка сни је про ши ри ти и на кри ти ку кул та Ј. Б. Ти та и ка рак те ра 
по ли тич ког по рет ка у Ју го сла ви ји. Али, оста ће и да ље ње го ва 
клац ка ли ца срп ства и ју го сло вен ства. 

Пр ви ко ји су с на ци о на ли стич ких (шо ви ни стич ких?) ре чи 
пре шли на де ло би ли су ко сов ски Ал бан ци: де мон стра ци је Ал ба
на ца на Ко со ву и Ме то хи ји одр жа не су но вем бра 1968. го ди не. То 
је био ма со ван из лив ан ти ју го сло вен ства. Зах те ва ли су „Ко со во 
ре пу бли куˮ и от це пље ње од Ју го сла ви је. Ал бан ци су де мон стри
ра ли и у Ма ке до ни ји, при че му су тра жи ли ве зи ва ње за Ко со во 
(но вем бар и де цем бар 1968).

То се до го ди ло по сле Ћо си ће ве кри ти ке на ци о нал не по ли ти
ке срп ских ко му ни ста ко ја је од ба че на на овом пле ну му. Био је у 
пра ву. Ср би ја ни је ви де ла пу за ју ћи се па ра ти зам у ма ју, али меч ка 
је за и гра ла пред вра ти ма др жа ве са мо не ко ли ко ме се ци ка сни је. 
Ћо сић се и у из ме ње ној на ци о нал нопо ли тич кој ре ал но сти не од
ри че ју го сло вен ства. „Пред овај не срећ ни, пре ва ре ни, дро ги ра ни 
на род, при ми тив не и ми сти фи ко ва не све сти, по ста вља се им пе
ра ти ван за да так. Ства ра ње тре ће Ју го сла ви је. Сва ки ми сле ћи чо
век нео д ло жно мо ра да ми сли о но вом про гра му за но во дру штво 
и но ву Ју го сла ви ју” (16. 12. 1968). Али ис так ну ти при пад ни ци 
дру гих на ци ја ни су би ли за но ву, тре ћу Ју го сла ви ју. 

Дру ги ан ти ју го сло вен ски на ци о нал ни ин те рес не пу зи, већ 
из ла зи круп ним ко ра ци ма на по ли тич ку сце ну: хр ват ски на ци о
на ли зам. До ру ку До бри це Ћо си ћа до спе ла су два бро ја Хр ват ског 
књи жев ног ли ста и Кри ти ке. Пи сац за пи су је: „То је отво ре на 
ен де ха зиј ска иде о ло ги ја! [...] чи та ју ћи Хр ват ски књи жев ни лист, 
чо век мо ра да про ве ри да ли је то лист из 1942. го ди не” (16. 12. 1968).

Хр ват ски ма сов ни по крет је био у за ле ту. При пре ман од на
ци о нал но ори јен ти са не ин те ли ген ци је, ла ко је пре ба чен у ре до ве 
хр ват ских ко му ни ста. На де се тој сед ни ци СК Хр ват ске 1970. го ди
не усле дио је об ра чун, уз Ти то ву по др шку, са Ср би ном Ми ло шем 
Жан ком због ње го ве кри ти ке хр ват ског на ци о на ли зма. Ћо сић за
кљу чу је: „Са да је све ја сно: ју го сло вен ство је иден ти фи ко ва но с 
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ве ли ко др жав ним цен тра ли змом и хе ге мо ни јом Ср би је као ʼнај ве
ће на ци је’” (18. 1. 1970).

Го ди на 1971. би ла је у зна ку сна жног про ду бљи ва ња ме ђу на
ци о нал них раз ли ка у Ју го сла ви ји. У Хр ват ској се „рас плам са ла 
на ци о на ли стич ка и се па ра ти стич ка еу фо ри ја”. На сце ни је Ма спок. 
Ср би су у Хр ват ској, пи ше Ћо сић, за стра ше ни. „Хр ват ски ко му ни
сти сво ју по ли ти ку пре ма Ср би ма од ра та праг ма тич но при ла го
ђа ва ју уста шким рас по ло же њи ма у свом пу ку и де лу шо ви ни зо
ва не, ан ти ју го сло вен ске ин те ли ген ци је”, а ан ти срп ство схва та ју 
као од ред ни цу и по ли тич ку ре ал ност (11. 2. 1973).

Две го ди не ка сни је, на же ле знич кој ста ни ци у За гре бу, при
ли ком по вра та ка из Ма ри бо ра (Сло ве ни је), с пре ми је ре дра ма ти
за ци је От кри ћа, Ћо сић кон ста ту је да су ње го ви ста ри при ја те љи 
по ста ли део Ма спо ка и на ци о на ли сти, од но сно ан ти ју го сло вен ски 
ср бо фо би (30. 5. 1975).

Ни Бо сна и Хер це го ви на ни је опа са на Ки не ским зи дом од на
ци о нал них та ла са ња. Ср би из Бо сне бе же у Бе о град и Ср би ју. У БиХ 
вла да „хр ват скому сли ман ска ко а ли ци ја Ми ку лић –По зде рац .ˮ А 
у Ср би ји, Ср би су упла ше ни за бу дућ ност Ју го сла ви је (април 1971).

Чи ње ни це о на ци о нал ним ин те ре си ма и те жња ма не срп ских 
на ци ја су већ на све тлу да на. Очи глед но је да ју го сло вен ство није 
до ми нант на вред ност у СФРЈ, већ део на ци о нал них пла но ва на пу ту 
оса мо ста ље ња. Свест о та квој ствар но сти по ти ску је иде о ло ги ју 
ју го сло вен ства. У та квим за о штре ним ме ђу на ци о нал ним од но си ма 
Ћо сић пи ше да по ло жај срп ског на ро да у СФРЈ по ста је про блем не 
ма њи од на ци о нал ног по на ша ња дру гих на ро да. „Ско ро тре ћи на 
срп ског на ро да у со ци ја ли зму је обес пра вље на и пре тво ре на у пра
во слав не Хр ва те и са мо у прав не Бо шња ке”. Тврд њу до ка зу је про го
ном ћи ри ли це, га ше њем кул тур них и про свет них уста но ва, иде оло
шким скра ћи ва њем срп ске исто ри је. То је на пад на њи хов ду хов ни 
иден ти тет, при че му им се од у зи ма ју основ на људ ска пра ва (19. 5. 
1971).

Про блем од но са срп ског на ро да и дру гих на ро да у Ју го сла
ви ји про ду бљу је се од 1971. го ди не. Ћо сић уви ђа да је на ци о нал но 
пи та ње над вла да ло ју го сло вен ски ин те рес за др жа ву. То ни су по
кре ти за ре фор му, већ по кре ти за ди со лу ци ју др жа ве. „Де струк цију 
Ју го сла ви је ви ше ни ко не мо же да за у ста виˮ (4. 12. 1971).

Ток Ћо си ће вог са мо о све шћи ва ња од ви ја се у два прав ца: од нос 
Ср би је и дру гих ре пу бли ка и отва ра ње пи та ња о Ср би ма из ван 
Ср би је. По ред уо ча ва ња на ци о нал них за тег ну то сти у Ју го сла ви ји, 
он ис ти че про блем срп ског на ро да из ван Ср би је и кри ти ку је срп
ске ко му ни сте. Ме ђу тим, по ста вља јед но да ле ко се жно пи та ње, на 
ко је ће мно ги срп ски ин те лек ту ал ци по ку ша ва ти да од го во ре: за што 
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се Ср би та ко ла ко ра ср бљу ју? „Ср би ко му ни сти ла ко се од ри чу 
срп ства. И ја сам не ка да ве ро вао да је ју го сло вен ство исто риј ски 
и ци ви ли за циј ски ви ши об лик на ци о нал не и дру штве не ег зи стен
ци је. Али за што се Ср би, као при пад ни ци нај ве ће и исто риј ски 
нај ста ри је на ци је у Ју го сла ви ји, нај лак ше и нај че шће ра ср бљу ју, 
за што се нај бр же аси ми лу ју? На та пи та ња тре ба да од го во ри има
ги на тив на на у ка. И књи жев ност” (но вем бар 1974). 

Об ра чун с хр ват ским ко му ни сти ма из вре ме на Ма спо ка није 
мо гао да бу де об ра чун с на ци о на ли змом у ре до ви ма ин те ли ген ци је. 
Ђи лас и Ћо сић до би ја ју 1978. го ди не по зив од хр ват ских на ци о на
ли ста да раз го ва ра ју о Ју го сла ви ји. Ћо сић не од ла зи, а Ђи лас по 
по врат ку при ча да су Хр ва ти од луч ни да се Ју го сла ви ја по де ли 
на срп ски и хр ват ски део. Срп ској опо зи ци ји су за ме ри ли ју го сло
вен ство. Сло ве ни ја, по ми шље њу хр ват ских на ци о на ли ста, не ка 
иде сво јим пу тем (мај−јун 1978).

По сле Ти то ве смр ти, 1980. го ди не, с при ја те љи ма по кре ће 
ча со пис Јав ност.2 По зив на са рад њу упу ћен је ин те лек ту ал ци ма 
с про сто ра це ле Ју го сла ви је. Од зив из дру гих ре пу бли ка био је врло 
скро ман, ско ро ни ка кав. Зар то ни је био на ста вак на ци о нал них по
на ша ња чи ји је циљ би ло окре та ње соп стве ној на ци ји, а не ју го сло
вен ству? И ни је ли то био знак др жа ве ко ја не ма бу дућ ност? 

Ћо си ће ва про ме на све сти о на ци о на ли зми ма  
од 1980. го ди не

Пред ју го сло вен ском др жа вом из би ло је ви ше ди ле ма и пу
те ва мо гућ ног кре та ња у бу дућ ност. Ју го сло вен ство је би ло на ко
ле ни ма већ пре смр ти „до жи вот ног пред сед ни ка” (ка кав спој − 
пред сед ник и до жи вот ни! З. А.). На ци о на ли зам у свим ста рим и 
но во ство ре ним на ци ја ма већ је сте као ста тус ле ги тим не бор бе за 
сво је ин те ре се и ци ље ве. 

Шта да ра де Ср би у окол но сти ма соп стве не рас по лу ће но сти 
из ме ђу ју го сло вен ства и срп ства? Ћо сић има ја сну свест о на цио
нал ном окре та њу, али се још увек ко ле ба у по гле ду ју го сло вен ске 
др жа ве. Пост ти тов ска власт за бра њу је ча со пис Јав ност 1980. го
ди не. Ни је без зна ча ја кри ти ка ко ја до ла зи из За гре ба. У на па ди ма 
се ис ти че Ју ре Би лић, пред сед ник Са бо ра СР Хр ват ске, и то у 
„рас крин ка ва њу кон тра ре во лу ци о нар них сна га ,ˮ а то су Ћо сић и 
при ја те љи из ре дак ци је, као и по тен ци јал ни са рад ни ци.

На про ју го сло вен ску „јав ност” из Бе о гра да ал бан ски на ци о
на ли сти су од го во ри ли 1. апри ла сле де ће го ди не ма сов ним де мон

2 Ана Ћо сић Ву кић, Јав ност – 1980, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2011.
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стра ци ја ма. Био је то по но вље ни до каз о не при хва та њу би ло ка кве 
Ју го сла ви је, а ни Ср би је. Ово га пу та, до каз ни је био вер бал не при
ро де. За па љен је ко нак Пећ ке па три јар ши је. Ћо сић за пи су је да и 
ове де мон стра ци је по ка зу ју „ду би ну и ши ри ну ал бан ског се па ра
ти змаˮ уз кон ста та ци ју: „По сле 1966. го ди не омо гу ће на је то тал на 
ал ба ни за ци ја По кра ји не Ко со во и под стак нут је ал бан ски се па ра
ти зам” (26. 4. 1981).

Шта се де ша ва у дру гим де ло ви ма Ју го сла ви је? Исто што и на 
Ко со ву, али на ци ви ли зо ван и ми ран на чин. Ни ко ни је мо гао да 
за бра ни Сло вен ци ма да бра не сво је еко ном ске и на ци о нал не ин те
ре се. На сим по зи ју му у Ма ри бо ру 1982. го ди не, по све ће ном Едвар ду 
Кар де љу, Сер геј Крај гер, пред сед ник Пред сед ни штва Ју го сла ви је, 
отво ре но је из ја вио да Сло ве ни ја „од луч но бра ни су ве ре ни тет и 
ин те гри тет на ци о нал них еко но ми јаˮ (3. 2. 1982). Сло вен ци бри ну 
са мо о свом ин те ре су, о пра ви ма ко ру шких Сло ве на ца, а ско ро их 
се не ти че „кон тра ре во лу ци јаˮ на Ко со ву. Ћо сић до да је да су за бо
ра ви ли срп ске бор бе за њих 1918. и ка сни је. „Са да шњи од но си ме ђу 
ју го сло вен ским др жа ва ма, у мно гим ви до ви ма и са др жа ји ма, на 
ни жем су ступ њу од од но са Ју го сла ви је са дру гим др жа ва ма”. А 
на пле ну му ЦК СКЈ од ви ја се „рат свих про тив Ср би јеˮ и „рат свих 
про тив свих: то је да нас Ју го сла ви јаˮ (април 1982).

Чи ње ни ца је да се пост ти тов ски ко му ни сти су о ча ва ју с на
ра ста ју ћим на ци о нал ним су ко би ма и на пе то сти ма у Ју го сла ви ји. 
Све отво ре ни је се ис по ста вља ју на ци о нал не ра чу ни це и ме ђу ко
му ни сти ма на са ве зном ни воу. По ред хап ше ња и за тва ра ња због 
вер бал ног де лик та, усле ди ле су и кри ти ке и за бра не срп ских пи
са ца у дру гим ре пу бли ка ма. Ћо си ће ве и Ду чи ће ве књи жев не књи
ге про свет не вла сти Хр ват ске и Ма ке до ни је из ба цу ју из школ ских 
про гра ма због „на ци о на ли зма”. Тим по во дом Ћо сић пи ше Ла за ру 
Ко ли шев ском пи смо у ко јем по на вља тврд ње о ма ке дон ском вра
ћа њу „исто риј ског ду гаˮ Ср би ма због све га што су за њих учи ни ли 
срп ски осло бо ди о ци. Ду ша нов мост је по стао „ка ме ни мост .ˮ „Пре
ду га чак је спи сак ма ке дон ског шо ви ни зма и ан ти срп ства за ову 
све ску... Сто ти не хи ља да Ср ба на сил но је по ма ке дон чи ла ко му
ни стич ка власт Ма ке до ни је, док су срп ски ко му ни сти ћу та ли, као 
при пад ни ци ̓ хе ге мо ни стич ке на ци је̓ .” До да је да су у са ве зу с хр ват
ским уста шлу ком и фран ко влу ком по ка за ли да су „опа сан и под
му као не при ја тељ срп ског на ро да” (3. 9. 1982).

На ро чи то иза зов но би ло је „чи та ње лек ци ја” срп ским ин те
лек ту ал ци ма из дру гих ре пу бли ка. И то, углав ном, због „срп ског 
на ци о на ли зма” ко ји се вер бал но тран сфор ми сао у „ан ти са мо у прав
не сна ге”. Сти пе Шу вар из ЦК СК Хр ват ске са ста вља Бе лу књи гу, 
ли сту иде о ло шки не по доб них или не при ја тељ ских ин те лек ту а ла ца. 
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На тој ли сти су у нај ве ћем бро ју Ср би, с не ко ли ко Хр ва та, а без 
му сли ма на, Ма ке до на ца, Шип та ра. То је на зва но „по моћ срп ским 
дру го ви ма да ре ше про блем” (јул 1983). На свој на чин, овом спи
ску да ће свој при лог и Пре драг Ма тве је вић, про фе сор фран цу ског 
је зи ка из За гре ба. Он 1984. го ди не тра жи од Ћо си ћа да за бра ни 
пред ста ву Ко лу бар ска бит ка у ЈДП, да за бра ни сцен ски об лик де ла 
свог ро ма на.

Ћо си ћу је ја сно да по сле ти тов ска Ју го сла ви ја на па да срп ске 
на ци о нал не ин те ре се и пра ва. „Ан ти ју го сло вен ска де струк ци ја и 
се па ра ти зам Хр ват ске и на ро чи то Сло ве ни је, све су ја чи. Вој во ђан
ски се па ра ти зам се осло нио на Хр ват ску, Сло ве ни ју и Бо сну” (15. 10. 
1983). Ка да је по кре нуо Од бор за од бра ну сло бо де ми шље ња и 
из ра жа ва ња 1984. го ди не, хр ват ски и сло ве нач ки ин те лек ту ал ци 
од би ја ју (осим не ко ли ко из у зе та ка), да уче ству ју у ње го вом ра ду. 
Ру ди Су пек, не на ци о на ли стич ки про фе сор со ци о ло ги је, ка же му 
да Хр ва ти ви ше не ће с Бе о гра дом. Та рас Кер ма у нер, сло ве нач ки 
пи сац, до да је у јед ној при ли ци: „До бри ца, свр ше но је са Ју го сла
ви јом” (но вем бар 1984).

(На кнад ни увид у из ве шта је хр ват ске и сло ве нач ке слу жбе 
др жав не без бед но сти сла те на адре су СФРЈ и Ср би је о ак тив но сти
ма До бри це Ћо си ћа то ком 1985–1988. го ди не са мо по твр ђу ју ме
ша ње не срп ске по ли ци је у јав ну де лат ност срп ског пи сца, и срп ске 
ин те ли ген ци је. То су би ли тај ни, у то вре ме јав но не ви дљи ви из
ве шта ји ко је је Ћо сић от крио 1992. го ди не у вре ме ка да је био пред
сед ник СРЈ. И на кнад ни увид по га ђа на ци о нал но до сто јан ство ка да 
вас у јед ној др жа ви пра те не срп ске тај не слу жбе.)

И по ред свих зна ко ва од у ми ра ња Ју го сла ви је, Ћо сић на ста вља 
раз го во ре са сло ве нач ким ин те лек ту ал ци ма о „тре ћој Ју го сла ви
ји”. Сеп тем бра 1985. у љу бљан ском ре сто ра ну „Мрак” одр жан је 
са ста нак сло ве нач ких и срп ских ин те лек ту а ла ца о ства ра њу за
јед нич ке опо зи ци о не плат фо р ме. Ме ђу тим, Сло вен ци не ће ви ше 
Ју го сла ви ју. „Ју го сла ви ја је исто риј ски мр тва”, при че му твр де да 
су Ср би про блем. Срп ски пред став ни ци су би ли по сле са стан ка 
„пре у ту че ни и за не ме ли”. Три са та ни су мо гли да про го во ре Ми
ха и ло Мар ко вић, Љу бо мир Та дић, До бри ца Ћо сић. Још је дан уда рац 
на срп ско ју го сло вен ство сти гао је го ди ну да на ка сни је у јав ном 
ди ја ло гу сло ве нач ких и срп ских ин те лек ту а ла ца ко ји су ор га ни
зо ва ли Пре драг Па ла ве стра и До бри ца Ћо сић у Љу бља ни.

Ћо си ћу је ја сно да на сту па вре ме ка да и Ср би тре ба да пре
и спи та ју сво је ју го сло вен ство. Од „ју го сло вен ске ро ман ти ке”, пи ше, 
„отре жњу ју нас ʼна ша бра ћаʼ Хр ва ти и Сло вен ци”. Срп ски на род 
је дру ги пут исто риј ски об ма нут Ју го сла ви јом и „ју го сло вен ством” 
КПЈ, Ти то вим, од но сно Кар де ље вим. На ци о нал ни про грам има ју 
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Сло вен ци, а исто и Хр ва ти, Ма ке дон ци, му сли ма ни, Цр но гор ци и 
све на ци о нал не ма њи не. А Ср би? – пи та се Ћо сић. „Све су ју го сло
вен ске на ци је ју го сло вен ске са мо кад им је то ко ри сно, је ди но су 
Ср би Ју го сло ве ни и ка да им је то са мо штет но” (24. 7. 1987). У раз
го во ру де се то ри це исто ри ча ра и пи са ца у ре дак ци ји Књи жев них 
но ви на Ћо сић твр ди да је „Ју го сла ви ја др жа ва из не ве ре них оче
ки ва ња и не из ве сне бу дућ но сти” (5. 12. 1998). 

Оно што се до га ђа ло у не пар тиј ској и не ко му ни стич кој јав но
сти, а то је убр за но окре та ње соп стве ним на ци о нал ним ин те реси
ма и од ба ци ва ње ју го сло вен ства, за вр ше но је у ор га ни за ци ји по
ли тич ке вла сти СФРЈ. У Бе о гра ду је одр жан 14. кон грес СКЈ. Био 
је то и по след њи кон грес. Сло ве нач ки и хр ват ски ко му ни сти не 
по др жа ва ју срп ске ко му ни сте у од бра ни Ко со ва (20. 1. 1990). А 
дав но пре овог кон гре са оја ча ли су кон фе де рал не ве зе у др жа ви. 
Ћо сић кри ти ку је Ми ло ше ви ћа што је ју го сло вен ством бра нио Ју
го сла ви ју на 14. кон гре су. Сма тра да је та ко мо гло до 1974. го ди не. 
„Ср би тре ба да се од рек ну бра ни о ца Ју го сла ви је” (22. 1. 1990).

Одва ја ње од Ср би је и Ју го сла ви је у пу ном је на ле ту. Туђ ман 
из ја вљу је да је НДХ исто риј ски из раз те жње хр ват ског на ро да за 
сво јом др жа вом (март 1990). „Ср би у Хр ват ској се по но во бо ре за 
Ју го сла ви ју. А Хр ва ти је не ће. Ср би не ма ју дру гу др жа ву” (18. 8. 
1990). „Ал бан ци су у Ка ча ни ку на тај ној скуп шти ни до не ли Устав 
ре пу бли ке Ко со во” (сеп тем бар 1990). А и у нај брат ски јој ре пу бли ци 
ни је исто као у бли жој и да љој про шло сти. „Раз ње го ши ла се Црна 
Го ра, а са њом – раз ње го шло се срп ство; јер је Цр на Го ра ʼжи жа 
срп стваʼ” (јул 1990).

У раз до бљу 1980−1990. До бри ца Ћо сић уо ча ва сна жне, отворе
не се па рат не те жње не срп ских на ро да, али он још увек у окви ру 
ју го сло вен ства бра ни ин те ре се срп ског на ро да. По јед ном при зна
њу, он се све до 1988. го ди не за ла гао за те мељ но ре фор ми са ње Ју
го сла ви је и ре фе рен дум ско из ја шња ва ње ње них на ро да о оп стан ку 
и бу дућ но сти (НИН, 5. 2. 2009).

У пост ти тов ским окол но сти ма ње го ва ак тив ност се од ви ја 
на три на чи на: кри ти ку је не срп ске (ан ти срп ске) на ци о на ли зме, 
кри ти ку је срп ске ко му ни сте и „срп ске Ју го сло ве не”, и бра ни људ
ска и по ли тич ка пра ва свих гра ђа на Ју го сла ви је из ло же них суд ском 
про го ну. 

Срп ски ко му ни сти се по на ша ју исто риј ски нео д го вор но. Го
то во го ре не го под Ти то вом вла да ви ном. „На пле ну му ЦК СК 
Ср би је по све ће ном срп ском на ци о на ли зму, Иван Стам бо лић и 
срп ски пар тиј ски функ ци о не ри из гр ди ли су и на ру жи ли свој на
род ка ко у 20. ве ку ни јед на ко му ни стич ка пар ти ја на све ту ни је 
из гр ди ла и на ру жи ла свој на род” (19. 4. 1986).
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Не ка ко, у то вре ме, из би ла је „афе ра” око Ме мо ран ду ма СА НУ. 
Срп ски ко му ни сти про из ве ли су тај до га ђај ко ји ће про тив ни ци 
и не при ја те љи срп ских пра ва ко ри сти ти де це ни ја ма. Ћо сић је про
из ве ден у твор ца тек ста су прот но чи ње ни ци да ни је био део ти ма 
ко ји је при пре мио рад ни текст.3

Ћо сић кри ти ку је и ана ци о нал ни део срп ске ин те ли ген ци је. 
„Срп ски Ју го сло ве ни од ба цу ју на ци о нал ни иден ти тет, ко ји пре зи
ру; они у ју го сло вен ству на ла зе али би за сво је са мо до вољ но от пад
ни штво. Срп ско ју го сло вен ство да нас је иде о ло ги ја ре тар ди ра ног 
ти то и зма; тач ни је, то је крип то ти то и зам” (де цем бар 1990).

Ћо сић с при ја те љи ма бра ни од ко му ни стич ке вла сти ан ти
ко му ни стич ку опо зи ци ју у Од бо ру за од бра ну сло бо де ми сли и 
из ра жа ва ња – Во ји сла ва Ше ше ља, Али ју Изет бе го ви ћа, хр ват ске 
на ци о на ли сте. А ка ко ће да му вра те ову по моћ, по ка за ли су сви 
ши ри ном сво је не за хвал но сти, по нај ви ше Хр ват До бро слав Па ра
га. Мла дог хр ват ског на ци о на ли сту, осу ђе ног на ка зну за тво ра, 
отац је спа са вао мо ле ћи Ћо си ћа за по моћ. И Ћо сић по ма же. Ка да 
су се сре ли у Њу јор ку 1990. го ди не, на раз го во ру о Ко со ву по ја вио 
се Па ра га као ал бан ски све док про тив Ср ба, и том при ли ком није 
хтео ни да по здра ви Ћо си ћа (18. 3. 1987). 

Ова кав по ли тич ки ху ма ни зам До бри це Ћо си ћа су о ча ва нас 
с мно гим пи та њи ма. Да ли тре ба без у слов но по ма га ти љу ди ма? 
Или мо жда све тре ба пре ба ци ти на мо рал не и ка рак тер не осо би
не оно га ко ме се по ма же у по ли тич кој не во љи, а не на оно га ко ји 
по ма же?

* * *

Три раз ли чи та од но са срп ске ин те ли ген ци је пре ма срп ској 
на ци ји кри ста ли са на су у раз до бљу 1918−1992. го ди не: 1) ан ти на
ци о нал ни (ана ци о нал ни), 2) па три от ски, нео ро ман тич ни на ци о
на ли зам, 3) кри тич ки, ра ци о нал ни. 

Ћо си ће ва на ци о нал на и по ли тич ка свест о ју го сло вен ству и 
срп ству пре шла је пут од по ли тич ке ве ре и ко му ни стич ке иде о
ло ги је до ра ди кал не кри ти ке и од ба ци ва ња овог „ви шег об ли ка 
на ци је”. Од др жа ве ко ја обе ћа ва до от кри ва ња нај ве ће срп ске за
блу де и из гу бље ног ве ка. Ње го ва нео ме ђе на ве ра у ју го сло вен ство 
би ла је по сле ди ца и ње го вог не до вољ ног зна ња о ко ре ни ма ју го сло
вен ства и на ци ја и на ив не ве ре у но ву др жа ву. Али та кво ју го словен
ство Ћо сић је за те као. Срп ска на уч на и књи жев на ин те ли ген ци ја, 

3 Ва си ли је Кре стић, Ко ста Ми ха и ло вић, „Ме мо ран дум СА НУ по сле 30 
го ди на”, Но во сти, Бе о град 2017.
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као и срп ска по ли тич ка ели та ни су про зре ле не у те ме ље ност кон
струк ци је „је дан на род са три ве ре”, по чет ком ХХ ве ка.4 Ме ђу на
ци о нал не се па рат не те жње и су ко би, по себ но из ме ђу Хр ва та и Ср ба, 
ни су по ко ле ба ли ју го сло вен ско опре де ље ње срп ских ак те ра ни 
по сле ге но ци да у Ја се нов цу то ком Дру гог свет ског ра та.

Ко му ни стич ка иде о ло ги ја о пра вед ном дру штву над вла да ла 
је тра гич ност ју го сло вен ског ис ку ства од 1918. до 1945. го ди не. 
Али, на крат ко. На ци о нал не и на ци о на ли стич ке ствар но сти су би ле 
сна жни је и моћ ни је од кла сних и ин тер на ци о на ли стич ких иде о ло
ги ја. На ци о нал не сна ге ко је су по ра зи ли ју го сло вен ски ко му ни сти 
(уста ше, до мо бра ни, чет ни ци, ба ли сти) има ле су сво је на след ни
ке у не у ни ште ној иде ји на ци о нал не др жа ве, али и у срод ни ци ма, 
при ја те љи ма и след бе ни ци ма, да кле, со ци јал ним и по ли тич ким 
сна га ма. У окол но сти ма мо но по ла вла сти по сле 1945. го ди не они 
су ти хо, по ступ но об на вља ли сво је се па ра ти зме, а у ме ђу вре ме ну су 
ство ре на и три но ва на ро да: ма ке дон ски, цр но гор ски, му сли ман
ски (бо шњач ки). По ли тич ко и на ци о нал но ис ку ство је по ка за ло 
да се свест о ју го сло вен ству ди фе рен ци ра ла на по себ не на ро де. 
Основ за на ци о нал ну са мо бит ност би ла је ве ра ви ше не го је зик. 
А код Цр но го ра ца по ли тич ка тра ди ци ја.

Ћо си ће ва бор ба са са мим со бом, са сво јом на ци о нал ном ам
би ва лен ци јом – би ти ве ран пар ти ји или сло бо ди – по че ла је ре ла
тив но бр зо по сле Дру гог свет ског ра та. Чи ње ни це о на ци о нал ним 
раз ли ка ма и по ли тич ким те жња ма за сно ва ним на ан ти ју го сло
вен ству мо ра ле су да ути чу на про ме ну ње го ве на ци о нал не све сти. 
А по го то ву ка да је Уста вом из 1974. го ди не дез ин те гри сан срп ски 
на род и ус по ста вље на ан ти срп ска ко а ли ци ја Склад из ме ђу иде о
ло шких уве ре ња и ствар но сти ни је мо гао да се оства ри. Ра ци о нал
ност ко ја се уно си у јав ни жи вот те ме љи се на аде кват ном кри
тич ком од но су ци ље ва и сред ста ва. Свест о срп ским пра ви ма и 
ин те ре си ма ни је би ла одр жи ва са иде о ло ги јом ју го сло вен ске др
жа ве и на ци је. „Ствар ност је по бе ди ла на шу ве ру”, ви ше пу та за
пи су је До бри ца Ћо сић. И срп ско на ци о нал но са мо о све шћи ва ње 
по ка зу је Ћо си ће во ис ку ство, до каз је да се у су да ру по ли тич ке 
за ми сли и прак се, ствар ног жи во та увек тре ба осло ни ти на ово 
дру го. Ако се пред ност да пр вом, ко лек тив на це на се мо ра пла ти
ти. И то ску по. 

Уто пиј ске фан та зи је су ус пе ле јер су би ле по ве за не с ре ал ним 
дру штве ним про бле ми ма Ју го сла ви је. У та квим дру штве ноисто
риј ским усло ви ма уто пиј ска енер ги ја по све ће на је оства ри ва њу 

4 Ми ло сав Ја ни ћи је вић, Ства ра лач ка ин те ли ген ци ја ме ђу рат не Ју го сла
ви је, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град 1984.
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са вр ше ног, бес кон фликт ног дру штва. Ко му ни стич ка иде о ло ги ја 
је ин си сти ра ла на ци ље ви ма, а не на сред стви ма. Оту да ола ко при
хва та ње ре пре си је и зло чи на као на чи на да се оства ри дру штве на 
јед на кост. Са мо о бо жа ва ње чо ве ка за вр ши ло се у са мо по ни жа ва њу.

Ми сли о ци ове уто пи је су, по су ду Ко ла ков ског, ве ро ва ли да ће 
се зна ње и по ли тич ка во ља ује ди ни ти. И по ста вља пи та ње: на че му 
се за сни ва ла ве ра да ће су ко би људ ских вред но сти и ин те ре са не
ста ти с по бе дом ко му ни зма и со ци ја ли зма? 




