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Bosanci brez Bosne
Anti-nacionalizem na primeru Zenice
V diplomski nalogi sem analizirala nacionalistične in anti-nacionalistične diskurze v
Bosni in Hercegovini. S pomočjo definicij etnij in nacij sem v prvem delu predstavila
razvoj narodov na Balkanu in pri tem vključila teorije mitologije in religije. Med vojno v
devetdesetih letih in v povojnem procesu stabilizacije so se tako mediji kot politične
elite posluževali skrajnih nacionalizmov in preglasili tiste posameznike, ki se v velikih
zgodbah treh narodov niso prepoznali. V svojem delu sem zato raziskovala aktivistična
gibanja v mestu Zenica, ki se v zahtevah in prepričanjih postavljajo nasproti
nacionalističnim tendencam in elitizmu. V težnji po pravičnejši in finančno stabilnejši
državi se Zeničani prepoznavajo v skupnem boju zoper koncentracijo kapitala v
prestolnici, dragemu vodenju države, ekološki problematiki, trenutni socialni politiki in
privatizaciji podjetij, saj po njihovem mnenju onemogočajo napredek mest in države
kot celote. Glavna točka upora zoper prevladujočo nacionalistično ideologijo in
finančno nestabilnost v Bosni in Hercegovini je Daytonski mirovni sporazum, sprejet
leta 1995. Že več kot dvajset let se državljani soočajo s posledicami Daytonske
ureditve države, ki temelji na podelitvi pravic trem konstitutivnim narodom in
nezadovoljivo rešuje vprašanja »drugih«. V nujnosti po spremembi politične ureditve
države lahko anti-nacionalistični diskurzi prispevajo k spremembi prihodnosti Bosne in
Hercegovine v smeri opustitve nacionalnih delitev teritorija in njenih prebivalcev.
Ključne besede: Bosna in Hercegovina, Zenica, nacionalizem, anti-nacionalizem,
Daytonski mirovni sporazum, Balkan, Evropa

Bosnians without Bosnia
Anti-nationalism in the case of Zenica
In my diploma work I have analysed the nationalistic and anti-nationalistic discourses
in Bosnia and Herzegovina. With the help of definitions of the characteristics of the
nation I have introduced the development of the nations on the Balkan territory in the
first part of my diploma work and I have hereby also included the theories of mythology
and religion. During the war in the nineties and during the post war process of
stabilisation the media as well as the political elite could make use of extreme
nationalism and they have overruled the individuals, who did not recognise themselves
in the stories of the great three nations. Therefore in my work I have researched the
activist movements in the city of Zenica that are resisting the demands and the beliefs
of the nationalistic tendencies and elitism. The striving for a fair and financially more
stable state the inhabitants of Zenica recognise in the joint battle against the
concentration of assets in the capital city, the expensive management of the state, the
ecological problems, the current social politics and the privatisation of the enterprises,
because in their opinion it disables the modernisation of the cities and the state as a
whole. The main point of the resistance against the supremacy of the nationalistic

ideology and the financial instability in Bosnia and Herzegovina is the Dayton peace
agreement, which was signed in 1995. For more than twenty years the citizens are
facing the consequences of the Dayton regulation of the state, which is grounded on
giving rights to three constitutive nations and it is not solving the questions of »others«
to satisfaction. In the urge for a change in the political regulation of the state the antinationalistic discourses can contribute to the change of the future of Bosnia and
Herzegovina in the direction of withdrawal of national division of territory and the
inhabitants.
Key words: Bosnia and Herzegovina, Zenica, nationalism, anti-nationalism, Dayton
peace agreement, Balkan, Europe
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1 UVOD

20. aprila 2015 je bil deček Faruk v matično knjigo Bosne in Hercegovine prvi vpisan
kot Bosanec. Po več kot šest mesecih pravnih bojev so starši z dobljeno tožbo na
sodišču v Sarajevu legitimirali možnost vpisa državljanske nacionalnosti v matično
knjigo in tudi drugim sodržavljanom pridobili pravico, da se identificirajo kot Bosanci
in Hercegovci. Daytonski sporazum namreč ne predvideva in določa identifikacije
Bosanec in Hercegovec in ga tako opredeljuje pod »drugi«.
V diplomski nalogi se bom posvetila definicijam nacionalizma, vlogi religije in mitologije
pri kreaciji kolektivnih idej skupnega izvora. V drugem sklopu me bo zanimala
Jugoslavija, njene ideologije in posledice pri sestavi trenutne povojne politične
atmosfere. Namen pričujočega dela je osvetlitev razvoja narodne zavesti države v dobi
tranzicije za razumevanje trenutne politične klime predvsem na območju Bosne in
Hercegovine.
Ker pa dominantne naracije spremljajo tudi kontradiskurzi in pomembno sooblikujejo
družbeno diskurzivno polje, se bom na primeru mesta Zenica ukvarjala z aktivizmom
in uporom zoper prevladujočo ideologijo nacionalistične segregacije. Skozi prizmo
protestov in tihih negodovanj bom poskušala raziskati legitimne zahteve za
spremembo Daytonskega sporazuma, postavitev novo zastavljene države in
omogočanje obstoja njenih državljanov. Anti-nacionalistični diskurz odkriva ne samo
nestrinjanje z ideološkim obratom v prid nacionalističnim naracijam, ampak tudi
zahteve po sprostitvi pridanih družbenih identifikacij, ki individuumu odrekajo svobodno
izbiro opredeljevanja in mu posledično odvzemajo pravice, ki mu pripadajo kot
državljanu Bosne in Hercegovine.
Diskriminacija ljudi, ki se ne opredeljujejo kot Hrvati, Srbi ali Bošnjaki, pa ni edina
pereča tema sporazuma. Ljudje so prepričani, da z obstojem Daytonskega mirovnega
sporazuma vsakodnevno izgubljajo svojo državo in identiteto. Kljub viharni zgodovini
in vojni v 90. letih so mi pripovedovali, da nikoli ni bilo tako težko in nevzdržno živeti v
Bosni in Hercegovini.
Država, ki po zadnjih podatkih šteje nekaj manj kot štiri milijone prebivalcev, je skozi
zgodovino doživela kulturne, verske in ekonomske vplive Zahoda in Vzhoda. Prva
omemba Bosne se je pojavila leta 958. v politično-geografskem priročniku
bizantinskega cesarja Konstantina Porfirogeneta, medtem ko se je prvo jedro države
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vzpostavilo v srednjem veku pod vladavino bana Kulina. Pod vodstvom Stefana Tvrtka
I. je država v 14. stoletju doživela razcvet in veljala za eno najmočnejših slovanskih
držav na Balkanu. S prihodom otomanskih osvajalcev v 15. stoletju se je pričela štiristo
let dolga doba Otomanskega imperija na območju današnje države. Verska struktura
se je z vplivom z Vzhoda prevetrila, saj je poleg imigrantov veliko število takratnih
prebivalcev prevzelo islam. Razlogi za spreobrnitev so bili večinoma ekonomski, saj je
prevladujoče islamizirano prebivalstvo vladalo nižjim razredom, kristjanom. S
propadom imperija je bilo bosansko ozemlje priključeno Avstro-Ogrski, ki je na regijo
vplivala predvsem v gospodarskem smislu.
Že v 19. stoletju se je pojavljala panslovanska ideja o združitvi vseh južnih Slovanov v
eno državo. V času prve svetovne ideja ni zamrla, zato so se države na Balkanu
združile v Kraljevino SHS, ki se je kasneje preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Z
vznikom druge svetovne vojne so bili deli Bosne in Hercegovine priključeni državi NDH,
preostali deli ozemlja pa so bili razdeljeni na okupacijske cone Italijanov in Nemcev.
Pomembnejšo vlogo je Bosna dobila v času partizanskega gibanja in prvih političnih
delovanj pri rojstvu socialistične države v Jajcu. Leta 1943 je nastala nova skupna
država, federacija šestih republik. Po smrti njenega voditelja, Josipa Broza Tita, se je
Jugoslavija znašla v težkih okoliščinah. Z ekonomsko krizo, visoko inflacijo in
vzhajajočim nacionalizmom je leta 1990 napeto ozračje postoma napredovalo v razpad
Jugoslavije. Po vzgledu Slovenije in Hrvaške se je zgodil referendum o neodvisnosti
tudi v Bosni in Hercegovini. Po pritrdilnem izidu referenduma je bila Bosna in
Hercegovina s strani mednarodne skupnosti aprila leta 1992 priznana kot samostojna
država (Malcolm, 2011). Nekaj dni po priznanju se je pričeli vojaški spopadi. Več kot
60 odstotkov ozemlja Bosne in Hercegovine so nadzorovale srbske vojaške sile.
Bošnjaki so ustanovili Armado BiH¹, Hrvati pa Hrvaški obrambni svet, ki je nadziral
večino Hercegovine in centralne Bosne. Spopadi so se v začetku odvijali z združitvijo
sil Bošnjakov in Hrvatov proti srbski vojski, kasneje pa se je obračunavanje pričelo tudi
med Armado BIH in vojsko HVO. Mednarodna skupnost se dolgo časa ni odzivala,
sodelovala je zgolj v razdeljevanju humanitarne pomoči v okviru organizacije
UNPROFOR. Kasneje se je njena vloga le povečala, ustanavljala je demilitarizirana
območja (primer Srebrenica), ustanovila Mednarodno sodišče za vojne zločine na
območju nekdanje Jugoslavije v Haagu, intervenirala pri umirjanju konfliktov med
¹ Sprva je bila Armada BiH ustanovljena kot državna vojska, ki se je kasneje preoblikovala v bošnjaško vojsko.
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Hrvati in Bošnjaki in vodila intenzivna pogajanja leta 1995, ki so vodila v podpis
Daytonskega sporazuma. S sporazumom je država dobila novo ustavo, ustanovitev
dveh entitet in območje Brčko ter tri uradno priznane narode. Federacija BIH je
razdeljena na deset kantonov, medtem ko je Republika Srbska neposredno razdeljena
na občine. Dayton določa dvodomni parlament in tripartitno predsedstvo. Poleg
politične in ustavne ureditve sporazum predvideva postopke vračanja beguncev,
povojno obnovo in vlogo mednarodne skupnosti v zagotavljanju miru v regiji. Visoki
predstavnik Bosne in Hercegovine, postavljen s strani mednarodne skupnosti, pa ima
po določilih Daytonskega sporazuma vlogo uveljavljanja vsebine sporazuma in
vzdrževanja miru (Bebler, 2006: 22).
Pereči nacionalizem, ki se pri intervencijah mednarodne skupnosti izpostavlja kot
glavna ovira pri napredku države, pa se kljub vsemu pri vsakdanjih težavah ljudi ne
pojavlja vedno kot prevladujoča težava. Z raziskavo v Zenici, ki sem jo opravila leta
2016, so se glavne težave posameznikov pokazale v večji meri pri eksistencialnih in
ne nacionalnih vprašanjih. Pri anketiranju in intervjujih se prebivalci Zenice v večini
primerov izogibajo vprašanjem nacionalizma in v ospredje največkrat postavljajo
lokalne težave kot so ekologija, brezposelnost, revščina in problematika prostoživečih
psov na ulicah. V raziskavo sem vključevala ljudi različnih poklicev, starosti in spola.
Zanimali so me predvsem aktivni člani organizacij, društev in gibanj, kot so recimo
Occupy BiH, Nema Bosne bez Bosanca, Eko forum BiH, Ateizam u BiH in Plenum
građana Zenice. Bistvena razlika med omenjenimi organizacijami in/ali gibanj je v
obsegu njihovih ciljev in delovanja. Aktivisti Occupy BiH s svojo idejo uvedbe direktne
demokracije in želje po prevetritvi družbeno-političnega sistema želijo seči tudi čez
meje Bosne in Hercegovine. Njihov »futuristični« pogled je za mnoge Zeničane preveč
idealiziran in kozmopolitski, zato se večina ljudi z njihovimi visokoletečimi cilji ne strinja.
Prepričani so, da so aktivisti Occupy BIH preveč utopični, medtem ko so aktivisti
drugega menja in so zato kritično nastrojeni do vseh tistih, ki njihovega mnenja ne
delijo. Menijo, da se bo globalna družba s potrpljenjem in z majhnimi dejanji
posameznikov počasi spreminjala v demokratično skupnost, prosto kapitalizma in
parlamentarizma. Tudi aktivist gibanja Nema Bosne bez Bosanca je prepričan, da so
zastavljeni cilji Occupy BiH preveč anarhistični in trenutno idejno nedosegljivi. Zato
svoj napor vlagajo predvsem v glasno zahtevanje za ukinitev Daytonske ureditve
države, ki je po njihovem mnenju glavna težava, odgovorna za nazadovanje družbe.
Sogovornik je v svoji želji po predrugačenju države za vzor navedel državljanstvo v
9

smislu ZDA, kjer se pod enakopravnostjo združujejo številne etnične skupine brez
izjem (čeprav je v primeru ZDA tudi na delu nacionalizem, ki se sam ne prepoznava
kot nacionalizem in je v tem oziru enakopravnost na majavih temeljih (Bartulović, 2013:
152,153)). Čeprav so gibanja kot je Nema Bosne bez Bosanca pri ljudeh sprejeta v
večji meri kot Occupy BiH, pa so v družbi še vedno slabo uveljavljena. V Zenici se
ljudje v večini intenzivneje vključujejo v gibanja društev, plenumov in organizacij, ki
obravnavajo teme na lokalnem nivoju. Plenum Zenice obravnava večinoma vsakdanje
eksistencialne težave ljudi. Organizirajo okrogle mize in proteste predvsem na temo
zdravstvene oskrbe, ogrevanja, onesnaževanja zraka, nizkih pokojnin in drugih
prejemkov ter brezposelnosti. Ljudje se lažje prepoznajo v omenjenih temah, saj gre
za vsakodnevno problematiko, na drugi strani pa so rešitve infrastrukturnih težav lažje
dosegljive kot sprememba političnega sistema celotne države. Ljudje imajo z aktivnimi
udeležbami in s postavljanjem lokalnih ciljev večji občutek moči in so pri zahtevah do
vodilnih in odgovornih v Zenici nepopustljivi. Prav tako se na lokalnih nivojih lažje
povezujejo in tudi prepoznavajo v vsakodnevnih težavah, ki jih prinaša življenje v
mestu. Eden izmed pomembnih razlogov številčnejše udeležbe na lokalnem nivoju je
tudi lažje usklajevanje idej pod enotno zahtevo.
Pesimizem je še vedno izjemno močno prisoten, tako pri Zeničanih kot tudi
Sarajevčanih, s katerimi sem prav tako opravila nekaj pogovorov. Nekoliko več
optimizma so imeli tisti člani društev, klubov in gibanj, ki živijo izven države. Eden
izmed članov navijaškega kluba Robijašev, ki že ve vrsto let živi v Nemčiji, je do
situacije v Zenici izjemno optimističen. Prepričan je, da je nacionalistično
obračunavanje stvar preteklosti in da se bo položaj v državi slej ko prej spremenil.
Poleg različnih pogledov, ciljev in idej so spori med aktivisti pokazatelj kompleksnosti
družbenega diskurza v mestu. Ne glede na to, da se na protestih na državnem in
lokalnem nivoju zedinijo v eno gibanje, je znotraj navideznega enotnega gibanja še
vedno množica nasprotujočih rešitev za prihodnost.
Večina sogovornikov iz Zenice pogreša predvsem obstoj in pravno delovanje države,
zaščito ljudi in pravico do dostojnega življenja. Njihove izpovedi o nenehnem boju z
okolico in državo, ki jih iz dneva v dan prisiljujejo, da se opredelijo, kam spadajo in od
kod izvirajo, so še vedno grenka realnost, ki se ji skušajo izogniti skozi sarkazem,
reševanje posameznih težav in umikom v zasebni svet doma. Biti Bosanec je odklon
in umik od nacionalnih delitev, kamor se ljudje zatekajo. Bosanec je kot drugo ime za
neopredeljenost, ki veliki večini pomeni zgolj geografsko lokacijo bivanja, prazno vseh
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kulturnih, etničnih, verskih in tradicionalnih elementov. Znotraj identitete pa na drugi
strani poteka množica partikularnih identifikacij, ki ostajajo v intimni sferi posameznika.
Zato se bom v pričujočem delu ukvarjala tudi z mogočimi rešitvami za preživetje
vsebinske identitete Bosanec skozi prizmo Daytonskega mirovnega sporazuma, potjo
na Zahod in nogometnim spektaklom na Bilinem polju.
Zgolj za uvod, izjava Alana², ki paradoksalen položaj Bosancev primerja z ureditvijo
registrskih tablic: »Ali poznaš sistem registrskih tablic v Bosni? So kot tablice, ki ne
označujejo, od kod avto prihaja oziroma kje je avto registriran. Enako je z Bosancem.
Če si Bosanec te ne morejo nikamor popredalčkati. Samo da ima avto s takšno
nevtralno registrsko tablico bolj urejene pravice kot jaz, ki sem človek.«

² Osebna imena sodelujočih v raziskavi so v diplomski nalogi izmišljena
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2 OD ETNIJE DO NARODA

2.1 Etnije
Pot, ki so jo prehodili narodi, so se po padcu berlinskega zidu, države Vzhodnega bloka
in Balkana intenzivneje homogenizirale s pomočjo nacionalistične ideologije. Etnični
izvor je glavna vsebina nacionalne identifikacije posameznikov v državah bivše
Jugoslavije in predstavljala po mnenju politične mednarodne skupnosti, glavni razlog
stagnacije in večnega konflikta. »Krivda za nestabilnost in nered na polotoku je bila
vedno zvaljena na zapleteno etnično mešanico: diagnoza se je glasila 'hendikep
heterogenosti'« (Bartulović, 2013: 56).
Etničnost, ki izvira iz grške besede ethnos, pomeni temeljno človeško skupino. Po
nekaterih definicijah naj bi etnija temeljila na skupnem poreklu, jeziku, kulturi,
vrednotah in verovanju in predpostavlja izvorno pripadnost skupnosti, v katero se
posameznik že rodi in ne omogoča izbire. Pravice in dolžnosti članov etnične skupine
so pogojene z naravnim izvorom in so zaradi svoje omejenosti bolj izključujoče kot
narod. S prenašanjem simbolnih in vrednostnih matrik iz generacije v generacijo se
medsebojna povezanost posameznikov utrjuje in ohranja ter se hkrati, glede na čas in
prostor, tudi preobraža (Smith, 2005: 58-64).
Kadar je etnija materialno in ideološko opremljena, da ustvari samosvojo kulturo in
svojo lastno verodostojno zgodovino, potem je zahteva po statusu »narod« njihova
legitimna pravica (prav tam).
V študijah o etničnosti sta se v preteklosti uveljavila predvsem dva pogleda,
primordialisti na eni strani in instrumentalisti na drugi. Prvi etničnost definirajo kot dano,
ki pa se v svojih pojavnih oblikah in obsegu spreminja. Pripadniki skupine morajo imeti
skupni izvor, kulturo in zgodovino. Instrumentalistična smer pa zagovarja, da so etnije
konstruirane in so zaradi nastajanja in razpadanja nestabilne in netrajne. Kot ugotavlja
Anthony D. Smith, so pogledi obeh strani pravilni in hkrati napačni. Pravilna ugotovitev
je, da se etnične vezi v zgodovini ponavljajo, njihova oblika je trajna, spreminja se
vsebina ter simbolika partikularnih etničnih mitologij. Dejstvo pa je, kot zagovarja
instrumentalizem, da etnije tudi odmirajo, jih je pa možno tudi ponovno oživit, v drugem
kontekstu in času. Narodi svoje etnično poreklo lahko ne samo popolnoma predelajo
in prilagodijo trenutni dobi, v kateri se nahajajo, ampak ga lahko celo izumijo. Kot trdi
Smith, z miselnimi tokovi primordialistov in instrumentalistov ne moremo zadovoljivo
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razložiti kompleksnosti etičnih pojavov, ki ne pomenijo samo manifestacije čustvovanj
in političnih teženj, partikularnih običajev, jezikov in spominov, ampak širok spekter
vrednot, mitoloških pripovedi in spominov, na podlagi katerih se skupine združujejo in
ločujejo od drugih (prav tam, str. 51-71). »Šele ko začnemo etničnost preučevati glede
na etnične mite, simbole, spomine in vrednote, lahko razumemo dinamični in
ekspresivni značaj etnične identitete in vzrok za njen dolgoročni vpliv na človeške
zadeve, ne glede na to, da se spreminjata tako njena vsebina kot pomen« (Smith,
1991: 55).
Konstruktivizem, paradigma, ki je prehitela primordializem kot prevladujočo smer
raziskovanja v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, je ubrala drugačno pot razumevanja
etničnih skupin in narodov. Za konstruktiviste kot so Frederik Barth, Ernest Gellner,
Nathan Glaser in druge so etnije zgolj konstrukti modernih elit. Etnije se na videz
kažejo kot naravne tvorbe, zato so lahko ustvarjene in hkrati tudi uničene. Etničnost ni
statična in izolirana, homogena enota, ampak je uporaben koncept, ki predpostavlja
dinamične situacije in hkrati skupne prilagoditve med skupinami (Eriksen, 2002: 10).
Ravno stik med etničnimi skupinami omogoča utemeljenost identitet skozi odnos do
tega, kar niso.
Preobrat v razumevanju pojava etnij se je zgodil tudi v okviru razmerja med kulturo in
etničnostjo oziroma narodnostjo. Do 60. let 20. stoletja se je odnos med kulturo in
etnijo/narodom poenostavljal. Antropološka teorija se je kasneje naslonila na Barthovo
definicijo, ki pravi, da se kulturne razlike oblikujejo s pomočjo meja in da gre za
razmerje odnosov (Eriksen, 2016: 2). Kultura in etnija/narod nujno ne stojita na istem
izhodišču, saj se etnična identiteta utemeljuje na skupnem predniku, medtem ko se
kultura naslanja na skupne norme in prakse. Kot ugotovi Eriksen, lahko na primeru
Bosne in Hercegovine vidimo, da se etnije/narod in kultura nujno ne pojavljata na
skupnem označevalcu, ampak se pojavljata samostojno pri razločevanju družbenih
specifik, kar pomeni, da je lahko kultura glavni razločevalni element družbenih skupin,
medtem ko etnično poreklo ne igra odločilne vloge ali ravno obratno. Dejstvo je, da
kulturne meje niso jasno zarisane, zato ne moremo govoriti, da je etničnost kulturna
lastnina družbe, ampak gre za vidik razmerij (Eriksen, 2002: 34). Če je kulturna
variacija brez etničnih mej v Angliji glavni element razločevanja, je primer v Bosni in
Hercegovini ravno obraten. Razlikovanje narodov poteka na podlagi etničnih razlik
brez pomembnih kulturnih razlik (Eriksen, 2016: 2).
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Danes Bosna in Hercegovina, na podlagi Daytonskega sporazuma, priznava sobivanje
treh konstitutivnih narodov: Bosanskih Hrvatov, Srbov in Bošnjakov. Vsak izmed
omenjenih narodov ima svoje lastne simbole, spomine in vrednote, ki jih naslanjajo ne
samo na različne notranje in zunanje vire (Bosanski Hrvati in Srbi svoje etnične vsebine
naslanjajo na lastno religijo in prostor ter jo povezujejo tudi s simbolnimi in mitskimi
pripovedmi držav matic, Bošnjaki pa se naslanjajo na teritorij in religijo), ampak tudi na
diametralno perspektivo zgodovinskega in kulturnega boja med Zahodom in Vzhodom.
Tisto, kar je bilo glavno gonilo razlikovanja etničnih skupin na Balkanu, je prav
zgodovinski in geografski stik Evrope z Osmanskim imperijem. Etnični izvor in
utemeljevanje pravice do ozemlja je izviral iz naslova varuha Evrope pred islamizacijo.
Zagotovo lahko zatrdimo, da je etnični temelj nacij na Balkanu pridobil svojo vsebino
tudi s pomočjo velikih držav Evrope, ki so v imenu ohranitve svojih etničnih posebnosti,
s simboli obrambnega zidu, mogočne vojske, krščanskih vrednot in morale, ne samo
uspešno militarizirale nacije, ampak jim prenesle tudi vsebino, na kateri še danes
gradijo svoje etnične specifike. Velike države so s podeljenimi karakteristikami
poveličevale majhne nacije in bile uspešne predvsem na območjih, kjer so se kulturni
in jezikovni temelji različnih narodov komajda razlikovali.
Če jezik v Evropi pomeni glavni razločevalni element narodov, je na Balkanu zgodba
popolnoma drugačna. Jezik, ki je olajšal združevanje posameznih etničnih skupin v
eno nacijo in je uspešno »nadvladal verske razlike« (Alter, 1991: 228), je na drugi strani
po vojni v 90. letih pomembno glavno oviro pri razločevanju med seboj sprtih narodov.
Zvestoba jeziku v tem primeru ni pomenila kulturne afirmacije, ampak so se s pomočjo
izumljanja novih besednih izrazov (primer »osamosvajanja« hrvaškega in bosanskega
jezika) skušali oddaljevati od lingvistične sorodnosti. »Jezik je sicer postal nova in
mogočna dimenzija identifikacije in skupnosti, toda hkrati je postavil tudi nove pregrade
[..], hkrati pa so se na že obstoječe kulturne razlike začeli nanašati novi tipi
razcepljenosti in antagonizmov« (Smith, 1991: 67-68).
Poleg skupnega jezika (z razliko Slovenije in Makedonije) je južnoslovansko poreklo v
času skupne jugoslovanske države postalo najpomembnejši identifikacijski okvir v
povojni stabilizaciji. Religija je bila potisnjena v ozadje in Jugoslavija je s skupnim
genealoškim izvorom, bratstvom in kultom partizanstva zarisala novo vsebino
»nadnacionalizma«. Najpomembnejša poteza jugoslovanske zgodbe je bila pogled v
prihodnost in odmik od izvora in drugih preteklih naracij. Etnije gradijo svojo
identifikacijo in obstoj iz porekla, ki daje pomensko vrednost enkratnosti in drugačnosti
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etnične skupnosti od drugih. Značilnost mitskih zgodb v komunizmu Ivan Čolović opiše
kot pogled v sijajno prihodnost, drugače kot sodobni nacionalistični koncept, ki se
vrača v preteklost kot primer za vztrajanje naroda in zaveza za povrnitev srečnega
konca (Čolović, 2015: 39).
Po razpadu Jugoslavije, so se narodi ponovno spogledovali z izvorno preteklostjo in
obujali stare mitološke zgodbe, etnična izročila in religijske simbole, ki so jih, kot pravi
Smith, predrugačili (tudi izumljali) in prilagodili glede na novo dobo, v kateri so se
nahajali.
V času konflikta v 90. letih so kulturne razlike postale pomembne, saj so kot učinek
mej in ne njihov vzrok, ustvarjale bistveno razlikovanje med narodi na Balkanu. Meje
med Hrvati in Srbi so postale stalne, proces razlikovanja je zaobjel tudi njihov jezik in
druge vidike kulturnih distinkcij (Eriksen, 2002: 39). Preobrat v razumevanju
kompleksnosti identifikacij pod vplivom velikih ideoloških sprememb je pokazal
variabilnost etničnih mej. Religija, ki je bila sicer v času Jugoslavije še vedno
pomemben razločevalni element, je z umikom v ozadje izgubila odločilno vlogo pri
prepoznavanju družbene pripadnosti in pri vzpostavljanju lastnih odnosov predvsem v
javnem življenju. Na prehodu iz 80. v 90. leta je verska pripadnost stopila v ospredje
in postala glavna točka razhajanja narodov na Balkanu. Etnična ideologija ima takojšen
vpliv, ker ponuja odgovore na vprašanja izvora, usode in pomena življenja (prav tam,
str.46). Tudi Eriksen ugotavlja, da je religija preglasila prenekateri element
identifikacije, kar pa ne pomeni, da so se druge meje v celoti opustile. V članku Etnična
identiteta in izkušnja Eriksen z religijsko komponento skoraj v celoti izbriše
pomembnost razmejevanja na podlagi urbane in ruralne komponente. Kot bo razvidno
v naslednjih poglavjih, so se meje etničnega pojavljale tudi v okviru mestnega oziroma
podeželskega. Ljudje s podeželja, ki so zaradi posledic vojnega obračunavanja iskali
pribežališče v mestih, niso bili identificirani s strani domačinov zgolj na podlagi etnične
in religiozne pripadnosti, ampak in predvsem na podlagi svojega ruralnega izvora.
Podlaga razločevanja je bila pomembna tudi v okviru dualizma vas-mesto.

2.2 Narodotvornost
Če je etnična vsebina predpogoj nacionalizma, pa narod pomeni preseganje etničnosti,
saj vključuje širši družbeni krog in hkrati omogoča izbiro posameznikom, ki v
nacionalno identifikacijo niso samo strogo rojeni. »Narod je neprimerno bolj vključujoča
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tvorba kot katerakoli ethnie; dobesedno vsi njegovi člani postopoma dobijo
državljanske pravice. [...] z narodom so množice končno našle svoj glas in spregovorile
v svojem domačem jeziku; umestile so se v zgodovinski čas in uvrstile v znanstveni
diskurz« (Smith, 1991: 59).
Hans Kohn, ki je iz naslova koncepcije naroda razlikoval med voluntarističnim in
organskim tipom zapiše: »V 'voluntaristični' koncepciji naroda posamezniki imajo
določeno svobodo; čeprav nujno pripadajo nekemu narodu v 'svetu narodov' in
nacionalnih držav, lahko načeloma izbirajo, kateremu narodu želijo pripadati, V
organski koncepciji te možnosti ni. Posamezniki se rodijo v narod in ne glede na tom
kam se preselijo, ostanejo del naroda, v katerega so bili rojeni« (Smith, 2005, citirano
po Kohn, 2005: 57). Distinkcija med voluntaristično in organsko koncepcijo se pri
avtorjih kot je Kohn poenostavljeno in posplošeno utemeljuje na razlikovanju med
državljanskim in etničnim nacionalizmom na podlagi liberalne prakse Zahoda proti
ekskluzivistični nacionalnosti Vzhoda. Državljanski nacionalizem

je napačno

predstavljen kot zgolj voluntarističen, saj obstajajo regulacije, omejitve in kriteriji, ki
določajo sprejetje »med državljane«, prav tako, pa je državljanstvo »izredno močan
mehanizem družbene klasifikacije« (Bartulović, 2013, citirano po Brubaker, 2013: 159).
Nacionalna identifikacija v Bosni in Hercegovini poteka v organski smeri. Za razliko
zahodnega vzorca, kjer je država ustvarila nacijo, so na vzhodu Evrope, etnije preko
države ustvarjale nacije (Rizman, 1991: 24). Zato je povečini identifikacija v Bosni in
Hercegovini etnična in ne državna. Čeprav njeni prebivalci živijo znotraj meja države
in so formalno-politično tretirani kot državljani Bosne in Hercegovine, pa jim država
nudi možnost zgolj etnično nacionalne izbire (Bošnjak, Hrvat, Srb ali tretje). Nacionalna
izbira ni zajemala možnosti opredelitve Bosanec, ker po ustavi in sporazumih
identifikacija z državo do pred kratkim, ni bila dovoljena. Zadeva je še toliko bolj
kompleksna, ker prebivalci države, ki se ne uvrščajo med omenjene nacionalne
identifikacije, nimajo določenih pravic, kot je recimo pravica do kandidature na volitvah.
Na tretjem zasedanju ZAVNOBiH je bil sprejet odlok, v katerem je Bosna in
Hercegovina določena kot skupna domovina Hrvatov, Srbov in Bošnjakov. Ideja
bosanstva tako še danes izhaja iz odloka leta 1945 in kot ena izmed zagovornic ideje
o bosanstvu zagovarja :
»Če parafraziramo sloviti slogan tretjega zasedanja ZAVNOBiH, potem bosanski človek, Bosanec, ni
ne samo Musliman (musliman) ne samo Srb (pravoslaven) ne samo Hrvat (katolik), temveč vsakega
nekaj. Predvsem pa nekaj 'četrtega', kakovostno novega, posebnega, čemur dajejo pečat tudi kulturne
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in narodnostne značilnosti pripadnikov drugih narodov v BiH, ki so tudi sami prežeti z bosansko
identiteto. To, 'nekaj četrtega', je bila kvalitativna sinteza vseh posameznih in posebnih komponent, ki
se družno srečujejo v bosanskem človeku« (Bartulović, 2013, citirano po Kržišnik-Bukić, 2013:337).

Jugoslavija se ni ukvarjala posebej z priznanjem bosanske identitete. Na prvem
partijskem kongresu po drugi svetovni vojni so člani kongresa sprejeli skupno
odločitev, da se morajo muslimani v Bosni in Hercegovini nacionalno opredeliti kot Srbi
ali Hrvati. Popis prebivalstva v letu 1948 (rezultat popisa 1953. leta je bil skoraj
identičen) je pokazal, da se je večina muslimanov opredelila pod opcijo
»neopredeljeni«. V popisu pet let kasneje se je pričela promocija jugoslovanstva, leta
1961 pa se je na ponovnem popisu pojavila tudi možnost opredelitve musliman v
etničnem smislu. Sedem let kasneje se je etnična identifikacija musliman uradno
formalno preobrazila v narodnostno identiteto z veliko začetnico, Musliman (Malcolm,
2011: 344-348).
Bosna in Hercegovina je služila predvsem kot primer uspešne prakse jugoslovanske
nadnacionalne ideologije. Josip Broz je obstoj BiH videl tako: »Ustvarili smo federacijo.
Če je lahko Hrvaška, naj bo Hrvaška. Če je lahko Srbija, naj bo Srbija. Če je lahko
Črna Gora, naj bo Črna Gora. Pa naj bo tudi Bosna, ne glede na to, da ni ena nacija.
Bosna je po našem dojemanju bila prva oblika ene socialistične tvorbe, ki ni
nacionalna« (Josip Broz, 2014).
Bosanci so svojo identiteto izražali skozi teritorij države. Kot zapiše Redžić : » […]
vendar je njihova bosanska zavest dejansko njihova teritorialno-politična zavest, ki je
proizvod zgodovinskega dejstva, da je skozi večstoletno zgodovino Bosna kot
teritorialna integriteta predstavljala politični korpus, politično celoto« (Bartulović, 2013,
citirano po Redžić, 2013: 339).
Hamdija Pozderac, nekdanji predsednik predsedstva Bosne in Hercegovine, je na
sestanku s Titom leta 1971 izrazil nujnost pogovorov o politični usodi prebivalcev
države, ko je rekel: »Ne dajo bosanstva, nudijo muslimanstvo...sprejmemo tudi to kar
nudijo, pa čeprav je napačno ime, ampak bomo odprli proces« (Hamdija Pozderac,
1971). Kljub poskusom nadnacionalne ureditve Bosne in Hercegovine kot domovine
bosanstva, pa so se v ozadju vztrajno postavljale narodne identitete in njihovo
razlikovanje. Kot ugotavlja Alenka Bartulović, se je paradoksalnost bosanske identitete
jasno kazala že na tretjem zasedanju ZAVNOBiH (Bartulović, 2013: 337).
Kadar država zajema več etnij, kot v primeru Bosne in Hercegovine, ki so po izvoru in
religiji precej drugačne od splošne izvorne pripovedi naroda, rešuje zahteve
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etnonacionalizma na različne načine. Reševanje poteka po smeri sožitja ali razpada
na etnične dele, ki s pomočjo mednarodne legitimacije pridobijo svojo avtonomnost in
neodvisnost (tu je potrebno dodati še sobivanje, ki ni nujno sožitno, na podlagi
mednarodnih pogodb in sporazumov).
Etnične skupine na Balkanu (izraziteje po vojni v 90.) težijo k načelu samoodločbe
narodov (Rizman, 1991:25-27). »Gre za pravico skupine ljudi, ki se po njihovi sodbi
razlikujejo od drugih, da se sami odločijo za državo, v kateri hočejo živeti, in za obliko
njene družbene ureditve« (prav tam, str.25). Čeprav je v svetu, kot zapiše Rizman,
manj kot 10 odstotkov držav, ki se lahko ponašajo z etnično homogenostjo, je
realizacija etnične samoodločbe izredno nizka. Prepreke, kot so zapleten etnični
zemljevid, veliko število etničnih skupin, težava razlikovanja med etničnimi skupinami,
ki so že potencialni narod in tistimi, ki so šele na začetku svoje poti, raztresenost
naroda po različnih državah in političnih enotah ter pomešanost etničnih skupin (prav
tam). Omenjene prepreke obstajajo zgolj takrat, kadar je postavljena zahteva po
homogenosti nacije.
Za primer Bosne in Hercegovine je aktualna predvsem zadnja prepreka. V času vojne
v 90. se je etnični zemljevid s pomočjo genocida in z določitvijo mej, v grobem razrešil.
S priznanjem in določitvijo mej je raztresenost naroda sicer še vedno v določeni meri
problem, vendar poglavitna težava za nacionalistično vodeno politiko predstavlja prav
pomešanost narodov. V času vojne v Bosni in Hercegovini je eden izmed protestnikov
protivojne demonstracije na ulicah Sarajeva dejal: »Niti s topovi nas ne morejo razdeliti.
Gotovo nas ne morejo razdeliti, ker je toliko mešanih zakonov. Pomešani smo. Ni
mogoče, da bi nas kdo razdelil« (Areh, 2014). Državljanska identifikacija je zato edini
možni okvir za »mešane etnične skupine«, ki jim lahko dodeli status narodnosti v
polnem pomenu. Državljanski nacionalizem se na splošno v moderni razlagi povezuje
z liberalizmom, napredkom in civiliziranostjo, med tem ko etnični nacionalizem velja za
nazadnjaškega in zastarelega. »Judu kot posamezniku damo vse, Judu kot Judu
ničesar«, je francoski politik Clermont-Tonnerre izjavil leta 1790 (Smith, 2005: 58).
Slika kljub vsemu ni črno bela. Ni nezanemarljivo, da se pri državljanskem
nacionalizmu propagira in uzakonja večinski etnični interes. Slednji, kljub
slavospevom,
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ne

omogoča

multikulturnost.

Etnični

nacionalizem

oz.

etnonacionalizem pa je na drugi strani nemogoče ukalupiti znotraj ene splošne
definicije, saj so prakse uporabe od primera do primera različne. Tisto kar je pri
definiranju državljanskega nacionalizma prezrto je dejstvo, da je pri uveljavljanju le18

tega na delu večinski etnični interes. Vsak nacionalizem sestoji iz mešanice etničnih in
državljanskih komponent.
V Bosni in Hercegovini govorimo o pluralni družbi v klasičnem smislu, kjer je javna
sfera deljena, zasebna pa ostaja diskretna. Furnivall v teoriji pluralizma integriranje
skupin znotraj družbe nasloni na ekonomsko simbiozo, kjer je zaradi medsebojne
odvisnosti združenje različnih narodov mogoče. Smith je na drugi strani zagovarjal
pluralnost družbe v smislu široke palete etnično diskretnih območij, zato da se
medsebojni vplivi skupin ohranjajo na nizki stopnji.
Glavna kritika Smithove teorije je ta, da vidi družbene skupine kot nespremenljive,
zaprte sisteme (Eriksen, 2002: 49). »Govoriti o etnijah kot popolnoma izoliranih
skupinah je absurd, kot bi govorili o aplavzu kot o zvoku ene roke« (Eriksen, 2002,
citirano po Batesan, 2002: 11, prevedla T. D.). V Bosni in Hercegovini, kljub delitvi na
Srbsko republiko in Federacijo, številnih etnično očiščenih območij, etnično/narodne
meje niso zgolj teritorialne, ampak in predvsem socialne. Gre za aktiven pretok
informacij, kulturne in verske izmenjave, skupno življenje in delovanje, dogajajo se tudi
prestopi etničnih mej (prav tam, str.41). Ker mora imeti etničnost tudi svojo praktično
vlogo, se veliko ljudi odloča za spremembo svoje etnične identitete, saj je etničnost
tudi instrument za dosego posameznih interesov ali za povečanje lastne veljave (prav
tam, str.46). Spori, ki izhajajo iz rivalstva med narodi v Bosni in Hercegovini, se
velikokrat pričnejo pri vprašanju dostopa do ekonomskih virov in politične moči. V teh
ozirih se razlike med skupinami intenzivneje krepijo in je tako primerjava narodov lažja
(Eriksen, 2016: 12). Ne gre pa zanemariti dejstva, da so etnične skupine oziroma
narodi v Bosni in Hercegovini z medsebojnim prilagajanjem dolgo obdobje soustvarjali
skupno kulturo, v kateri etničnost ni bila pomemben vidik. Tudi danes etničnost ni
pomembna v vseh situacijah, saj imajo posamezniki možnost izbire različnih identitet
glede na položaj v katerem se znajdejo. Ravno možnost izbire aktivacije identitete priča
v prid dejstvu, da je etničnost fluidna (Eriksen, 2002: 31).
Da si lahko utemeljenost narodov zamišljamo na raznovrstne načine (državljanstvo,
etnija ali kulturna skupnost), je zaslužna prav ideološka zaslepljenost glede resničnega
delovanja nacionalne institucije, ki omogoča pluralnost verovanjskih ozadij.
Pri formiranju narodov se svoboda in enakost utemeljujeta na drugačnih temeljih. Če
so za državljansko kohezijo potrebni posamezniki, pri katerih se predpostavlja in
zahteva enakost ter svoboda v državi, pa se pri etničnem nacionalizmu zahteva po
svobodi prenaša na celotno etnično skupnost. Narod tako ni samo »zamišljena
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skupnost« (Anderson), ampak je hkrati družbeno dejstvo, ki ima v svojih zahtevah in
institucionalnih mehanizmih materialno eksistenco (Culiberg, 2007:76). Nacionalizem
kot ideologija ponudi novo možnost identitete, najbolje uspeva na tleh, kjer se dogajajo
velike spremembe in menjave. Vsekakor pa je nacionalizem ukoreninjen tudi pri
»stabilnih« državah, ki svoj obstoj utemeljujejo na lastnih nacionalnih ideologijah.
Funkcionalna teorija etnonacionalizma razlaga ravno funkcijo nacionalistične
ideologije pri prehodu iz tradicionalnega v moderno (Rizman, 1991: 28-29).
Zato etnonacionalizem ne postavi samo nove stabilnosti in nove kohezivne točke
nekega naroda, ampak je v pomoč pri samem prehodu. Na predpostavki, da je
prihodnost Evrope nova oblika postnacionalne identitete, ki izhaja iz pluralizma in
etničnega mešanja, je potrebno uveljavljeno etnično paradigmo postopoma opuščati
tudi v primeru Bosne in Hercegovine. Ne gre pozabiti, da je Bosna in Hercegovina na
nek način umetna politična tvorba, oblikovana s pomočjo mednarodne politične
skupnosti, ki razen pravno-politične državljanske identifikacije še ne ustvarja naroda
Bosancev in Bosank.
Kot zapiše Rizman: »Države, ki se danes legitimirajo izključno na etnični podlagi,
potiskajo vse drugoetnične državljane v položaj drugorazrednih državljanov, ki jim ne
preostane drugega, kot da se uprejo« (Rizman, 1991: 34). Legitimiranje »izključno« na
etnični podlagi je lahko za obstoj stabilne države in vključenosti vseh njenih prebivalcev
pogubno.
Etnični nacionalizem, ki se je v številnih javnih razpravah prikazoval kot ostanek
arhaične, nazadnjaške in neliberalne družbene ureditve, je našel svoj prostor v
definiranju »zdravega nacionalizma«, ki domuje na Zahodu (Bartulović, 2013: 150).
Vendar »državljanskega nacionalizma« pravzaprav ni mogoče najti, saj pripadnost ne
more sloneti zgolj na »identifikaciji s političnim sistemom« (Bartulović, 2013: 156).
Vsaka država se legitimira na etnični podlagi, iz katere črpa vsebino, kulturni pomen
in zgodovinsko utemeljenost ter obstoj. Nacionalizmi so zato vedno državljanski in
etnični obenem (Bartulović, 2013: 157).
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3 MITOLOGIJA ALI MIT O IDEOLOGIJI

3.1 Teorija mita
»Novo idejo o enem, nedeljivem in nespremenljivem narodu, porojeno iz prastarega
ljudskega duha, je bilo treba utemeljiti s homogeno in povezano podobo zgodovine,
očiščeno vseh dvomov in negotovosti, iz katere je mogoče razbrati usodno
kontinuiteto, ki opravičuje obstoj naroda za vse čase« (Culiberg, 2007, citirano po
Schulze, 2007: 89). Hagen Schulze zapiše, da je zgodovina narodov, ki je bila bolj
skonstruirana kot rekonstruirana, prvi pogoj za konstruiranje naroda. (prav tam). Zato
se je Suzanne Citron, v raziskavi zgodovine Francije lotila ločitve zgodovine od
legende in pravi, da je bistveno za razumevanje temeljne identitete naroda prav odmik
od imaginarne predstave. »[..].vsako razumevanje preteklosti ima svoj čas nastanka,
da se navezuje na neko kulturo, na nek sistem predstav, na nek način dojemanja časa,
prostora in izvora. Nobeno pisanje zgodovine ni nedolžno in od otroštva bi se morali
učiti, da je zgodovina pogled na preteklost, ne pa sama preteklost« (Citron, 1991: 193).
Kljub pravilni zahtevi Citronove so prav legende tiste, s pomočjo katerih so se narodi
lahko vzpostavili in se tudi ohranili. Miti so dopolnilo nacionalne ničte institucije ali kot
pravi Culiberg s parafrazo Močnikove definicije: »Mit sam še ne vzpostavlja naroda, a
je dopolnilo k narodu, brez katerega se narod nikoli ne bi »prijel« (Culiberg, 2007:151).
Z odstrtjem mitološke tančice naroda sicer ne izgubimo, izgubimo pa romantizirano
obliko kolektivne identitete. Nacionalna institucija je namreč pomensko prazna
(»nacionalna ničta institucija«), njeno polnilo so nasprotujoči si ideološki pogledi, ki se
naslanjajo na mit. Paradoks je pravzaprav v tem, da dokler ostajamo znotraj diskurza
o narodu, bomo v mitu vedno našli potrditev, saj omogoča pluralnost načinov verovanja
s preklapljanjem verovanjskih ozadij, kot pravi Močnik: »Raba mitov je povezana s
'preklapljanjem' iz enega ideološkega registra v kakšen drug ideološki register«
(Močnik v Culiberg, 2007: 143).
Obstoj različnih ideoloških registrov pa je pogoj obstoja družb. Zaradi svobodnega
človeškega delovanja so strukturne napetosti neizbežne. Vsako situacijo lahko
opišemo na podlagi različnih »resničnostnih programov« (prav tam).
Mitološka verovanja delujejo na ravni »velike splošne »premise«, ki ne samo, da
določajo, kaj je prav in kaj ne, hkrati določajo tudi same cilje delovanja (Močnik v
Veyne, 2007: 190). Zaradi samoumevnosti so verovanja nevidna in tako predstave, ki
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delujejo kot »nevidna, nevtralna« podlaga, postanejo ideologija v pravem pomenu
besede, saj se postavljajo kot podlaga za praktične družbene preudarke. Nepopolnost
strukture, v kateri predstave nastopajo, pa sproža protislovja, ki jih je potrebno
situacijsko razreševati z vpeljavo posredujočih členov, ki jo Močnik poimenuje »mala
premisa«. Iz tega izvira, da lahko s pomočjo manipulacij za nazaj, z dopolnilnimi
verjetji, ustvarjamo široko uporabo »občih krajev« za legitimacijo in zdravorazumsko
dokazovanje nujnosti aktualnih premis. Zato počelo ni nič drugega, kot samo verjetje
v posebnem statusu - status »konstitutivne imaginacije« (Močnik v Veyne, 2007:190240).
Tisto, kar je najpomembnejše pri »verovanju v počelo«, je njegovo preživetje, ne v
vsebinskem, ampak strukturnem smislu. Močnik zato zapiše, da je »topoumje«
prednost v liberalni »demokraciji«. » [...] na podlagi 'lenobe' uma, počela niso nikoli
postavljena pod vprašaj, ampak so samoumevna in splošno sprejeta. Kritični um je
hendikepiran, ker postavlja tudi 'počela' pod vprašaj. [...] zato je zmaga
'fundamentalizmov' lahko normalna, medtem ko je uveljavljanje revolucionarnokritičnih, ustvarjalnih in inovativnih pogledov lahko le plod dolgotrajnega dela in je
pravzaprav 'izjema'« (Močnik v Veyne, 2007: 204).
Z verjetjem v počela se odpira ideološki aktivizem za prihodnost. Kot pravi Velikonja,
mit in ideologija delujeta kot tandem, kjer ideologija razlaga in oblikuje mit iz preteklosti
in ga s tem prilagodi in mobilizira v aktualni čas. »V mitologiji kot celoti gre za
posredovanje med podedovanim mitom na eni strani in pojasnjujočo ideologijo na
drugi.[...] Mitologija je torej celota razmerij med mitom in ideologijo, med samoumevno
zavezanostjo tradiciji prvega in v prihodnosti usmerjenim projektivnim aktivizmom
druge« (Velikonja, 1996: 25).
Če povzamemo zgornje teoretske razlage mita, je mit »ropotarnica« (Veyne, 2007), ki
ni ne laž ne resnica, saj je njegova vloga potrjevanje in izkrivljanje dejstev in služi kot
stikalo v preklapljanju ideoloških registrov. Za Barthesa vprašanje resnice oziroma
neresnice pri mitu niti ni odločilna, saj je odnos ljudi do mita v polju uporabnosti
(Barthes, 1979: 299). Poudarki, vzorci in mitske pripovedi v različnih obdobjih različno
zvenijo, nekateri elementi so lahko pozabljeni in se v drugem času znova uporabijo,
tokrat na drugačni osnovi. Njegova prava moč se pokaže, ko se vzpostavi vez med
kolektivnim in individualnim, kjer se posameznikova identifikacija nasloni na splošno
(nacionalno, versko ali drugo). Spreminjanje mitologije se zato lahko dogaja le znotraj
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skupine, kjer se posamezniki, vladani, predstavniki splošnega, naslanjajo na
vladajoče, ki se legitimirajo s pomočjo mitologije (Velikonja, 1996: 22).
Če je znotraj neke družbene skupnosti na delu pluralizem verovanj in se resnica
osmišlja glede na izbiro, je več kot jasno, da so druge neizbrane resnice zmotne. Ideja
resnice se pojavi zgolj ob pojavu drugega, »naša« resnica se osmišlja in povzdiguje
na podlagi zmote, neresnice drugega. Paul Veyne zato pravi, da je ta resnica, ki je
tako malo resnična, »ovoj okoli čredne samozadovoljnosti, ki nas ločuje od volje do
moči«, hkrati problematična tudi pri pogledu nazaj, če trdimo, da »pogled nazaj govori
resnico, a zato ni pot nič bolj zmotna, saj ne bi mogla biti resnična« (Veyne, 2007: 177).
3.2 Mitološke pripovedi Bosne in Hercegovine

Mitologizacija bosanske zgodovine je potekala v treh sklopih. Za obstoj etnije, naroda
ali nacije je poreklo izjemno pomembno, saj, kot smo videli, predstavlja izhodiščni
element gradnje in obstoja neke skupnosti, večjega ali manjšega formata. Mit o
samoniklosti, mit o starodavnosti in mit antemurale (Kuljić, 2012, citirano po Kolstø,
2012:151) so osrednji trije miti Bosne. V navezavi na omenjene mite je vprašljivost
resnice osrednji prepoznavni element, kam pripadamo, oziroma pod katero resnico se
podpisujemo. Kot smo rekli, je resnica zelo malo resnična in obstaja zgolj in toliko časa,
dokler je »naša«, zato je mitološka zgodba v primeru Bosne in Hercegovine, ki je
visoko polimorfna v primerjavi z drugimi balkanskimi državami, še toliko bolj
kompleksna in paradoksna. Ker znotraj države ni soglasja niti v jeziku, religiji, politiki,
kaj šele izvorni zgodovini in poreklu, se boj »resnic« posameznih narodov zaradi
neposrednosti Drugega še toliko bolj vzpostavlja in krepi. Specifika mitologije Bosne
pa je še v tem, da so njen teritorij stoletja mitizirale sosednje nacije, tako da se je
bosanski mit ustvarjal ne samo na poreklu, starodavnosti, odnosu Vzhod-Zahod,
ampak tudi kot kontra-mitizacija, kot odgovor na mitizacijo od »zunaj«. Že v času
Avstro-Ogrskega cesarstva je zgodovinar in finančni minister Benjámin Kállay skušal
združiti pripadnike vseh veroizpovedi na območju Bosne in Hercegovine s promocijo
ideje bosanstva. Kállayev projekt je bil obsojen na propad, saj se je hrvaški in srbski
nacionalizem uspešno širil med kristjani in pravoslavci v Bosni in Hercegovini s
pomočjo intelektualcev, ki jih je »ustvarilo« prav Avstro-Ogrsko cesarstvo (Malcolm,
2011: 270-273).
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Srbska stran je bila prva, ki je mitizirala bosansko zgodbo, ko je razglasila, da je Bosna
srbsko ozemlje. Svoj mitološki projekt so pričeli z jezikovno kulturo, ko so posamezniki,
kot sta Vuk Stefanović Karadžić in Dositej Obradović, Bosno in predvsem Hercegovino
določili za teritorij najčistejšega srbskega jezika. Jovan Cvijić pa je teorijo srbstva razvil
še korak naprej, ko je trdil, da so muslimani najstarejši srbski prebivalci današnjega
teritorija Bosne. Danes se srbska stran poslužuje še mitov o svetosti zemlje in kultu
grobov, ki naj bi pričali o dejstvu, da so bili iz določenih teritorijev izgnani in so izvorno
lahko samo srbski. Pridevniki kot so „nebeška Srbija“ in duhovna združitev vseh Srbov
so v javnem političnem diskurzu postale nepogrešljiv sinonim za korektnost govora
(Čolović, 2015: 47). »Iz njihove krvi, s katero je prepojen tako rekoč vsak kotiček naše
zemlje, se rojeva nacija in se dviga iz njihovih grobov« (prav tam, str.108). »Srbske
meje so tam, kjer počivajo kosti naših prednikov« (prav tam, str.109).³
Odtisi nacije v prostoru naj bi bili večni in se vračajo kot zahteve po ponovni združitvi
vseh delov svete zemlje, na katerih se je prelivala kri njihovih prednikov in herojev.
Kroatizacija Bosne pa se je intenzivneje pričela v 19. stoletju z naslombo na srednji
vek, ko naj bi Bosna pripadala Hrvaški, tako politično kot tudi kulturno. Bosanskomuslimanski zgornji sloj je bil po mnenju Anteja Starčevića »najstarejše evropsko in
najčistejše hrvaško plemstvo«. S sodelovanjem srbske in hrvaške strani (sporazum
Maček-Cvetković leta 1939) so mit o hrvaških muslimanih opustili. Zamenjal ga je novi
naziv Bosne kot »kolonialne tvorbe«, kjer so bosansko-hercegovski Hrvati od
srednjega veka do danes ves čas prisotni. Srećko M. Džaja vidi v tem dokaz dvomljive
hrvaške zgodovinsko-mitološke percepcije Bosne in Hercegovine kot izključno hrvaške
zemlje (Džaja, 1999: 3).
Mit antemurale se je na Balkanu uporabljal tako v izvornem ideološkem kontekstu
(antemurale christianitatis) kot tudi v strategijah razmišljanja Avstro-Ogrske v pripravah
na vojno z Osmanskimi Turki v 18. stoletju. V vojaškem taktiziranju je Bosna in
Hercegovina kot samostojna provinca predstavljala oviro pri ščitu Evrope, saj je s svojo
geografsko pozicijo delila obrambni zid Hrvaške in Srbije. Z razdelitvijo na dva dela,
med Hrvate in Srbe, bi Bosna v teritorialnem smislu predstavljala vojaški ščit. Džaja
trdi, da v primeru Hrvaške sploh ne moremo govoriti o ščitu krščanstva na tleh Bosne
in Hercegovine, saj je osnovana krščanska Cerkev v rokah bosanskih frančiškanov
³ Tako v srbskem kot tudi hrvaškem mitu lahko najdemo idejo islamizacije, ki temelji na prepričanju, da so Bošnjaki
pravzaprav islamizirani Hrvati oziroma Srbi (v Jevtović, 2001).
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veljala za heretično in v tem oziru naj bi stala bližje islamu kot ortodoksnemu
krščanstvu takratne Evrope. Nasledniki bosanske Cerkve, kot trdijo sodobne raziskave
neupravičeno, so bili poimenovani Bogomili, s pomočjo katerih so stvaritelji
bogomilskega mita odgovarjali na srbske mite o prastarem izvoru.⁴ Uporabnost
bogomilskega mita je v zgodovini Bosne in Hercegovine izjemno široka. Z ideološkim
preklapljanjem iz prehoda ene dobe v drugo je mit o Bogomilih postal uspešno orodje
za legitimiranje in osmišljanje zahtev. Na koncu 16. stoletja se je z rojstvom
omenjenega mita reševalo legitimiranje bosanskih izseljencev po osmanskem
osvajanju pri avstrijskih vladarjih, ko so se s sklicevanjem na stare plemiške korenine
potegovali za privilegije v novi državi. V 17. stoletju so prebivalci Bosne s pomočjo mita
dokazovali dolgotrajno prisotnost in družbeno vlogo na teritoriju, ki so ga zasedali, med
tem ko so v 19. stoletju opravičevali obstoječe teritorialno lastniške odnose in
kontinuiteto zemljiških lastništev plemstva. Na splošno je mit starodavnosti v Bosni
opravičeval popolnoma druge cilje kot v rokah sosednjih nacij. V primeru prebivalcev
Bosne ne gre za dokazovanje v prid zasedbe tujih teritorijev, ampak za legitimiranje
čisto konkretnih socialnih in pravnih pravic na domačem ozemlju (Džaja, 1999: 1-19).
Obdobje osmanske okupacije Balkana s strani Osmanskega cesarstva je pri Bošnjakih
ustvaril diametralno drugačno sliko preteklosti kot pa pri Hrvatih in Srbih. Če pomeni
za slednja dva naroda Osmansko cesarstvo tujek, sovražnika in nevarno islamizacijo,
pa pri Bošnjakih predstavlja zlato obdobje v visoko idealizirani obliki. Osmansko
obdobje je po pričevanju bosanskih mitoloških zgodb opisano kot obdobje visoke
civilizacije in tolerance do različnih verskih skupnosti. Za zaščito islamske kulture se je
Bosna postavljala na stran Osmanskega obrambnega zidu, ko je skušala ne samo
zaščiti verske in kulturne specifike, ampak tudi podedovan ekonomski status in lastno
identiteto. Muslimanski borci so se borili v imenu zaščite čiste meje islama proti
krivovercem z Zahoda, ki ogrožajo cesarstvo in vero. Svojo moralno premoč so
dokazovali s srednjeveškim izvornim mitom o Dobrih Bošnjakih, ki pravzaprav izvira iz
pravnega termina in pomeni posameznike, ki so bili zaradi lastne svobode in imetja,
kvalificirani kot neodvisne priče (»boni homines«) in plemenite ljudi.

⁴ Bosanska cerkev naj ne bi imela nič skupnega z bogomilskim delovanjem. Bogomilski mit je služil kot
sredstvo za razširjanje teze in razlage islamizacije oziroma heretizacije pravoslavne ali katoliške cerkve
na območju Bosne in Hercegovine (Malcolm, 2011: 88-91).
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Mitologija pojma se je tako iz plemenitih, dobro situiranih ljudi razširila na vse
prebivalce Bosne, ki so veljali za poštene in dobre (Kamberović, 2003: 1-11).
Najnovejši mit Bosne in Hercegovine je mit o tisočletni bosanski državnosti, ki
odgovarja na potencialno delitev Bosne leta 1939⁵. Ni pa omenjeni mit zgolj odgovor
na razdelitev teritorija, ampak je namen mita predvsem kontinuirana nacionalna
identifikacija Bošnjakov kot temeljnega naroda Bosne. Nizanje dejstev mita tisočletne
bosanske državnosti poteka od poimenovanja »zemljica Bosna« bizantinskega cesarja
Konstantina do srednjeveške bosanske dinastije Kotromanića vse do provincialnega
statusa Bosne v sklopu Osmanskega cesarstva. Kulin ban, kralj Tvrtko in kraljica
Katarina so junaki in vladarji prednikov današnjih Bošnjakov, ki izpričujejo dolgoletno
kulturno, nacionalno in politično dobo legitimnih naslednikov Bosne.
Cilj nacionalnih mitologij je ustvariti celovitost ozemlja neke nacije v etničnem in
pravnem oziru. Na ozemlju Bosne in Hercegovine se tri mitološke zgodbe medsebojno
izključujejo in vsaka zase predpostavlja dominanten položaj proti drugima dvema. Zato
so komunisti v času jugoslovanske države s postavljanjem nove identitete utapljali
razlike, ki so na tem teritoriju stoletja ustvarjale mitološko zgodovino treh nacij. S
propadom kompleksne komunistične sinteze, ki je na eni strani promovirala enotnost
skozi idejo »bratstva in enakosti«, na drugi strani pa zagovarjala obstoj partikularnih
narodnih identitet, se je na tleh razvnela revolucija, ki je nacije militaristično opremila
z nikoli pozabljenim mitskim sidriščem v novi ideologiji ogroženosti in prastraha po
izgubi izvorne kolektivne identitete.

3.3 Religija in nacionalizem

Na ozemlju nekdanje Jugoslavije se nacionalistične identifikacije med narodi oziroma
etnijami pogosto naslanjajo na religije. Zaradi podobnosti jezika, kulture in zgodovine
sobivanja se zatekanje k religijskim nacionalizmom dogaja pogosteje kot med narodi z
občutno večjimi razlikami. Pri tem pa je seveda potrebno upoštevati še zgodovinsko
ozadje. V času Osmanskega cesarstva je družbena organizacija temeljila na milet
sistemih, ki so družbo kategorizirali glede na religijsko pripadnost. Pod vodstvom
⁵ Gre za sporazum Maček-Cvetković, ki določuje razdelitev ozemlja Bosne in Hercegovine in pripojitev
na eni strani k Banovini Hrvaški, na drugi pa k Srbiji (Malcolm, 2011: 305,306).
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religijskih voditeljev so bili milet sistemi dokaj neodvisni. Doba Avstro-Ogrskega
cesarstva je pomenila hkrati dobo konstrukta narodov, vendar nacionalna identifikacija
na Balkanu ni bila tolerirana zaradi strahu pred izgubo kolonialnega vpliva.
Nacionalistične težnje so se omejevale, na drugi strani pa so se krepile religijske
vsebine. Zaradi omenjenih razlogov, Kállayeva propaganda bosanstva ni bila uspešna,
saj se je identiteta ljudi, po stoletjih podeljevanja avtonomije na podlagi veroizpovedi,
naslonila na verski princip utemeljevanja in razlikovanja od drugih (Malcolm, 2011:
270-273).
Vključevanje religije v nacionalizem je kompleksno področje. Nekateri narodi so
religijske simbole vključevali v vsakodnevne politične in kulturne identifikacije kot
čustvene ojačevalce pripadnosti, drugi pa so s pomočjo religije legitimirali lastne
politične programe. V povojnem času so se na območju Balkana religijski preporodi
dogajali v sodelovanju s političnimi apetiti, zato je verska identifikacija v večini primerov
pogojevala nacionalno.
»Religija je na splošno eden izmed najzgodnejših in najtrdnejših elementov skupinskega razlikovanja.
Religijska identiteta predstavlja enega pomembnejših virov tudi v oblikovanju narodne zavesti, zlasti ob
pomanjkanju drugih; in obenem velja za eno najbolj obstojnih, saj se ohranja tudi takrat, ko drugi viri
oslabijo ali izginejo. Cerkve kot institucionalizirani izrazi religij so družbene in politične tvorbe in kot take
pomembne pri oblikovanju in obstoju naroda« (Velikonja, 1998, citirano po Pleterski, 1998: 18).

Smith trdi, da je nacionalizem prej »politična religija kot politična ideologija«. Pri tem
se sklicuje na durkheimovsko definicijo religije, ki jo razlaga kot poenoten sistem
verovanj in praks ter vlogo svetega in rituala pri povzdigovanju voditeljev in prelomnih
trenutkov naroda. Drugi primeri „nadomestne religije“ Smith opisuje na primeru
Japonske in Francije, kjer gre za dopolnjevanje tradicionalne religije, ko se obljuba
večnosti iz onostranstva preseli v zemeljsko kolektivno nesmrtnost (Smith, 2005:
51,52).
Srečujemo pa tudi primere, ko se religijske komponente uporabljajo za dvig
pomembnosti naroda in se ji prida kult svetosti in dobrote (»Dobri Bošnjaki«, »Srbi,
nebeški narod«, »Hrvati, posvečeni od device Marije«).
S povezavo religije in nacionalizma je korist obojestranska. Religija je pomagalo politiki
pri obujanju narodnih povezovalnih vsebin, a hkrati v obdobju sekularizacije ponovno
pridobi svoj položaj in ga s pomočjo politike tudi ohranja. Tudi v državah, ki uzakonjajo
ločitev države od cerkve, se utemeljenost naroda in državnih simbolov kljub temu
dogaja s pomočjo religije.
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Na Balkanu lahko vidimo globoke korenine religioznega, ki je skoraj neločljivo
prepletena
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nacionalno
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nacionalnega je možna v primerih, ko religija predstavlja zgodovinsko jedro kulture, ko
je znak skupinske identitete, kadar imajo verske skupine vodilno vlogo v razvoju
narodnega jezika in literature in kadar vlada prepričanje, da je religija neke skupine
njena posebnost (Velikonja ,1998, citirano po Ramet, 1998: 19).
Priložnosti povezovanja politike in religije so se na tleh povojnega Balkana razvijale s
pomočjo religijskega preporoda in obujanjem zgodovinskih svetih simbolov. Intenziteta
iskanja pozabljene tradicije, ki v času Jugoslavije niso igrale odločilne vloge pri
identifikacijah, je v vojnih in povojnih časih dosegla vrhunec. Narodi, ki so svojo
zgodovinsko upravičenost iskali z relikvijami in simboliko, so svojo posebnost
podkrepili z versko svetostjo in dolgo zgodovinsko prisotnostjo, ozemlja pa so si
prilaščali na podlagi grobov z religijskimi simboli. Religija in politika sta z roko v roki
odpirali poti razkola, hkrati pa se je meja med nacionalnostjo in religioznostjo vztrajno
brisala. Religija je na prehodu iz 80. v 90. leta postajala stvar vsakdana in načina
življenja ter izraz pripadnosti naciji, ki ji zgodovinsko dominira. »Te cerkve so ne samo
zbudile nacionalno zavest, ampak tudi nacionalistična čustva« (prav tam, str.37).
Karta čustva je pri ljudeh vzbudila še večjo pripadnost v boju za svojo državo, svojo
tradicijo in teptano zgodovino. Pozivanje k „sveti vojni“ je uspelo militarizirati prej
povezano ljudstvo, za kar je zaslužena združitev političnega fetišizma z verskim.
Dino Abazović, profesor na Fakulteti za politične vede v Sarajevu, je v intervjuju zelo
dobro opisal verski preporod na območju Bosne in Hercegovine :
»Novi politični establišment je zelo dobro izkoristil potencial religije in religijskih skupin, ki so bile
marginalizirane v bivšem sistemu, so imele razloge, da vstopijo v tako imenovano porazdelitev kapitala
novi politični eliti. Z vrnitvijo religije se je pojavila vojna, ker so se ljudje v trenutku velikih kriz orientirali
s pomočjo univerzalnih sistemov, kot so religije, ki so čuvaji
tradicije. Ko dvomite in nimate nobene varnosti, stara antropološka teza pravi, da je tu vedno
religija. Ne smemo pozabiti niti tega, da je bilo neposredno po vojni zaželeno iskati svojo
religijsko identiteto. Ljudje so uporabili religijo, da bi dosegli nekakšne izven religijske cilje« (Karabeg,
2013, citirano po Abazović, 2013, prevedla T.D.).

Politična elita je s pomočjo religijskih zavez spodbudila žrtvovanje in pripadnost naroda
in hkrati dokazovala, da njena dejanja in izjave izvirajo iz temelja svetega. »Sedanjost
je uresničenje propada, nereda in pokvarjenosti, od katerih je treba pobegniti. Na drugi
strani je 'pretekla doba', utelešenje veličine, plemenitosti ali sreče, ki jo moramo vrniti«
(Girardet, 2000: 120,121).
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4 ANTI-NACIONALNO V BOSNI IN HERCEGOVINI
4.1 Kopernikanski obrat v preučevanju diskurzivnih praks

Kolektivna identitetna ne predstavlja celotne slike diskurzivnih praks in razmerij ter
posledično razumevanja okolja vznika kulturnih, političnih in religioznih relacij. Pri
preučevanju nacionalnih praks je pomembno prestopiti iz ustaljenih, prevečkrat
uporabljenih interpretativnih okvirjev, ki na eni strani zastopajo aktivnost skupnosti in
posameznika prejudicirajo kot pasivnega člana, ki mu skupnost prida lastnosti
delovanja in identifikacije. Gre za »temeljit obrat perspektive«, ki posameznika
postavlja v ospredje dogajanja (Bartulović, 2013: 13).
Gibanje polja diskurza poteka po dveh oseh, na praksi akterjev diskurza (skupnosti ali
posameznika) in na mejnih pravilih diskurza. Samo polje diskurzivnosti je neskončno
in nedoločeno, saj v »vsakem danem konkretnem diskurzu onemogoča fiksacijo
pomena« (prav tam, str.10). Ravno zaradi pomanjkanja dokončne določitve pomena,
je polje »multi-interpretabilnosti« diskurzivnih formacij na široko odprto. Na primeru
Bosne in Hercegovine je zato neprimerno zaokrožiti postsocialistično obdobje kot zgolj
nacionalni

ideološki vznik.

»Nacionalno

enoumje

ni

preprosto

nadomestilo

socialističnega« (prav tam), ampak se na političnem, družbenem in kulturnem polju
razprostirajo tudi alternative, ki stojijo v ringu z aktualnimi hegemonskimi diskurzi. Na
drugi strani pa odprt sistem relacijskih identitet ravno omogoča hegemonsko prakso,
ki vključuje artikulacijo identitet v skupnem prostoru (Vezovnik, 2009: 73).
Vendar hegemonija ni »nekaj, kar lahko imamo«, ampak je zgolj tip političnega
razmerja. Sistemske spremembe in novi dogodki hegemonski diskurz »dislocirajo«, saj
so diskurzi kljub fleksibilnosti in sposobnosti vključevanja različnih novih elementov na
neki točki končni. Z razkolom novega diskurzivnega sistema se odpre polje za nove
hegemonske boje. Stef Jensen zato svojo raziskavo anti-nacionalizma na Hrvaškem
in v Srbiji (Jansen, 2000) nasloni prav na spremembo kot osrednjo točko ideološke
transformacije, v kateri igra glavno vlogo individuum s svojimi percepcijami,
interpretacijami in delovanji. Če upoštevam definicijo Jorgensona in Phillipsa, da je
»diskurz specifičen način sporočanja o svetu ali razumevanja sveta oz. enega izmed
njegovih vidikov« (Vezovnik, 2009: 11), torej razumevanje diskurza v širokem smislu,
ki ne pomeni samo jezikovne rabe, ampak vseh praks in misli, se anti-nacionalizem v
povojni Bosni in Hercegovini pojavlja v širokem obsegu uporabe. Ne gre zgolj za
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revolucionarne prijeme, ampak tudi za verbalne in neverbalne odzive na prevladujočo
ideologijo.
Anti-nacionalizem je po Jansenu skupek vseh kontradiskurzov, ki se postavljajo po
robu prevladujoči diskurzivni praksi. »Gre za prakse, ki zavračajo dominantne in
legitimne nacionalne kategorije Bošnjakov, Hrvatov in Srbov kot osrednje točke
identifikacije« (Bartulović, 2013:15).
Moč v kontekstu identifikacije je vsepovsod, ni samo v rokah prevladujoče zgodbe,
ampak se vsakodnevno izraža tudi v »malih zgodbah« posameznikov v zasebnih in
javnih sferah. Identitete posameznikov ne morejo biti v celoti konstitutivne, saj bazirajo
na relacijah, ki identitet ne zmorejo v celoti posrkati. Tekma diskurzov je nikoli končana
zgodba, ker se boj za hegemonsko oblast nikoli ne zaključi, saj se z dejanskostjo
vladajočega ideološkega diskurza možnost kontradiskurzov ne ukinja ampak jih,
nasprotno, poraja.
Poleg nasprotovanja uveljavljeni dominantni nacionalni ideologiji v Bosni in
Hercegovini se moč individuumov izraža tudi skozi interpretacijo uveljavljenih
hegemonskih diskurzov, ki dokazujejo nezmožnost zaključenosti in ekskluzivnosti
prevladujoče ideologije. Post-jugoslovanski nacionalizem namreč ni uspel doseči
popolnega diskurzivnega zaključka, ker je po celotni regiji v različni inteziteti vznikal
upor v obliki tihega neodobravanja, mirovnih demonstracij in v praksah medsebojne
pomoči med pripadniki različnih skupnosti (Jansen, 2010: 15). Upor na Balkanu ne
predstavlja zgolj nestrinjanja z aktualno politično ideologijo, ampak pomeni predvsem
boj za osmišljanje lastne identifikacije mimo uveljavljenih prevladujočih etiket. Zgolj s
hegemono nacionalno opredelitvijo individuumi izgubljajo vse druge identifikacije, ki
niso versko ali politično determinirane, oziroma so v družbenem okolju zanemarjene
in potisnjene v ozadje. Nacionalna identiteta je marginalizirala osebno identiteto,
eksistencialne potrebe posameznikov pa pometla pod preprogo. Še več, če sta religija
in nacionalna identiteta v času Jugoslavije pomenili stvar zasebnega življenja, se je v
post socialističnem času s premikom iz zasebnega v javno na drugi strani osebna
liberalna identiteta umikala v območje intime. »Imamo se za pravičnike, borce za 'tisto,
kar smo', za prostor, kjer bomo 'svoji na svojem', a ne opazimo, da smo v tem boju
pravzaprav izgubili osebno in človeško identiteto, pri čemer nismo ne sami svoji ne na
svojem, temveč pluralia tantum, množina brez ednine-brezglavi nacionalni 'mi'«
(Čolović, 2015: 164).
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4.2 Artikulacija spomina
Maurice Halbwachs je uvedel pojem kolektivnega spomina, ki se ohranja s pomočjo
simbolov, znakov in praks. Ne gre za racionalno zgodovino, ki se opira na preverljivost
in nepristranskost, ampak za trenutne potrebe družbe oz. posameznika. S pojavom
vsiljevanja identitete se je konec 20. stoletja na post-jugoslovanskem območju
povečala potreba po osmišljanju subjektivnih samopodob ali podob skupine (kolektivna
identiteta) (Kuljić, 2012: 89-91).
V času socializma so se skupine konstruirale večinoma, vendar ne izključno, na
ekonomski podlagi (delavski razred). Pripadniki skupin so poosebljali ekonomski
položaj v državi in iskali podobnost/različnost na podlagi situiranosti in poklica. Pred
vojno na območju nekdanje Jugoslavije pa se je grupacija ljudi v določeni meri
spremenila. Kdo so naši, je bilo vprašanje izvora. Z vprašanjem izvora pa se logično
povezujejo številne interpretacije in osmišljanja zgodovine skupine in njenih
posameznikov. Ravno zato je osvetlitev kolektivnega spomina pri razumevanju
nacionalnih in tudi anti-nacionalnih teženj ključnega pomena. Tvorba kolektivne
identitete vključuje samoidentificiranje kot tudi medsebojno identifikacijo, oziroma
identifikacijo s skupino. S krepitvijo občutka osebne vrednosti se posredno krepi tudi
vrednost kolektiva, „mi“ identifikacija vzporedno z izključevanjem „drugih“. V kriznih
situacijah postanejo identitete „mi“ in tudi „jaz“ borbene, večioma v nacionalnih in
verskih kolektivih. Spomin pa igra tudi vlogo socializacije, emotivnosti, dolžnosti,
romantiziranja, dramatizacije, izumljanja, olepševanja, trženja in ideologizacije (prav
tam, str. 113-119).
Že pred razpadom Jugoslavije se je kolektivizacija zavesti naslonila na drugačen
princip razločevanja med „mi“ in „drugi“. Jugoslovanska nadnacionalnost je trpela
kritike političnih elit, njihova propaganda se je usmerjala na poudarjanja poteptane
tradicije in zavesti narodov. Vsak narod naj bi ob vstopu v federacijo ob prisili opustil
svoje naravno mesto in umetno prekinil s svojim izvorom. Izumljanje in prikrojevanje
preteklosti je služila in še danes služi povezovanju nacij v eno in hkrati razlikovanje od
drugih. Preteklost dobiva veljavo v sedanjosti skozi pripovedovanje, ki soustvarja
trentno ideologijo, potrjuje pripadnost posameznikov skupnosti in legitimnost ideološke
zavesti. Kadar pa se pripoved ne sklada z uveljavljeno pripovedjo skupnosti, takrat
govorimo o odklonu od splošno uveljavljenega prepričanja. Zaradi prožnosti
spominjanja se lahko zgodbe obračajo na vse strani. Edina meja posameznikovega
31

spominjanja je kolektivni spomin, znotraj katerega se uokvirjajo številne pripovedi.
Neuglašeno spominjanje s kolektivom se včasih kriminalizira (Kuljić, 2012: 169-186).
Subjektivni spomini velikokrat niso uglašeni z aktualno priznano nacionalno
preteklostjo, ali zaradi čustvene preokupiranosti posameznika ali pa zaradi
spremembe vrednostnega sistema sedanjosti. Z družbenimi spremembami se
spreminja tudi spomin, ki je vedno pogojen s sedanjostjo ali kot pravi Mary Douglas:
»Ko si pobližje ogledamo konstrukcijo preteklega časa, ugotovimo, da ima ta proces
malo opraviti s preteklostjo in vse s sedanjostjo. Institucije ustvarjajo senčna področja,
v katerih se nič ne vidi in kjer se nič ne sprašuje« (Starc, 2006, citirano po Douglas,
2006: 274).
Politični in medijski predstavniki, ki so z negativnim propagiranjem postavljali nov
sistem vrednotenja v postsocialističnih državah, so zarisovali preteklost po svojih
merah in sedanjost predstavljali kot osvoboditev od slabih časov. Odmik od
komunistične preteklosti s krepitvijo patriotizma je zasedlo mesto nadzorovanega
spominjanja v državah Balkana. Vojna na območju nekdanje Jugoslavije je
nadzorovan spomin še dodatno okrepila in spodbudila, da se je razvil do destruktivnih
oblik. Diskurz nacionalnosti in pripadnosti se je naslanjal na izvorne zgodbe
avtohtonosti, ki »temelji na zamegljeni preteklosti in nikoli na jasni sedanjosti« (prav
tam).
Zato je glavna zahteva anti-nacionalističnih aktivistov v prevrednotenju trenutnega
vrednostnega sistema v državi, ki ima v svoji osnovi napačne in izkrivljene
predpostavke. Učiteljica Amila iz Sarajeva mi je v pogovoru obrazložila svojo
netolerantnost do starejših ljudi, ki ob preživljanju dni ob kavi, »zastrupljajo« mlade
glave s svojimi pripovedmi: »Ko se v naši soseščini sprehodim med hišami in me
sosedi vabijo na kavo, jih vedno zavrnem. Njihovo razpredanje o vojnem dogajanju, o
obnašanju muslimanov, o tem, kdo ima izvorno pravico živeti v Sarajevu in kdo ne, me
vsakič spravlja ob živce. A najhuje je gledati, ko otroke opremljajo s svojimi lastnimi
spomini, ki so zaradi skleroze ali neumnosti popolnoma izkrivljeni. To je največji strup
za mlade generacije, ti povem.«
Foucault predlaga odpravo institucionalnih napak in kar je še pomembneje, njihovo
zaznavo. Prevzemanje spominov, pripovedi in ideoloških vzorcev je manipulacija
nacionalnih institucij, ki lahko obstaja zgolj ob predpostavki verjetja in zaupanja.
»Moramo se spraševati o teh že narejenih sintezah, o razvrstitvah, ki jih navadno
sprejmemo, še preden jih raziščemo, o tistih povezavah, ki jim kar od začetka
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priznavamo veljavnost; odstraniti moramo tiste oblike in nejasne sile, s pomočjo katerih
navadno povežemo diskurz enega človeka z diskurzom drugega človeka; izbezati jih
moramo iz teme, v kateri vladajo« (Foucault, 2010: 22).

4.3 Jugonostalgija
»Kdor ne želi spregovoriti o lastnem titoizmu, ne bi smel govoriti o demokraciji«, pravi
Kuljić (2012: 84). Avtor v svojem delu Kultura spominjanja (2012) poudarja, da se je
potrebno pri avtobiografskem spominjanju kritično lotiti lastnih predpostavk, pozab in
spominov. V času vojne na območju nekdanje Jugoslavije, se je komunistična
preteklost uspešno »spirala« iz vsakdana in se je hkrati odpirala povsem nova
ideološka sfera. Če je še nekaj desetletij nazaj titoizem veljal za demokratično načelo,
se danes pojavlja kot oblika totalitarizma. Z »načrtno pozabo«, preimenovanjem ulic,
šol in trgov s Titovim imenom, zmanjševanjem ali popolno ukinitvijo veljave tistih, ki so
bili povezani s tistim, kar je slavila nekdanja oblast, se je brisala skupna zgodovina
Jugoslavije. Vendar ne samo spomin, tudi pozaba je »aktivno homogenizirala
skupnost«. Jugoslovanski komunisti so ravno s pomočjo pozabe uspeli več desetletji
krepiti mednacionalne povezave in preprečevati konflikte (prav tam, str.118).
Z opredelitvijo Jugoslovan so se nekateri lažje izognili konfliktnosti in pritisku
opredelitve in si zagotovili enakovreden družbeni status v državi (tu imam v mislih
predvsem reševanje problematike mešanih zakonov)⁶. Največjo prednost bivše države
vidijo moji sogovorniki v svobodni izbiri identitete, ki naj bi jo ponujala Jugoslavija.
Upokojenka Marija iz Zenice mi je pripovedovala: »Lahko si bil kdorkoli, lahko si
veroval v karkoli. Zato te ni nihče obsojal ali povzdigoval. Pomemben si bil kot človek.«
Ravno skozi osebne izpovedi se po mnenju Zeničanov ohranja prava resnica o
nekdanji skupni državi. Trenutna nacionalistična oblast naj bi spomin na pretekli režim
tako izkrivila, da je njihova pripoved celo zameglila resnico v glavah ljudi, ki so
Jugoslavijo doživeli. »Izpostavljanje lastne zgodbe in njeno postavljanje nasproti
⁶ Konfuznost opredelitve se je dogaja v primeru potomcev mešanih zakonov, ateistov in priseljencev.
Ker je bila pri odločitvi ali-ali na voljo tretja možnost, ki je zaobšla »odločiti se«, je identiteta Jugoslovan
omogočila prikladno rešitev tudi v primerih, kadar se predvsem potomci iz mešanih zakonov niso hoteli
odločiti med nacionalnostjo očeta in matere in z privzemom ene izmed nacionalnih identitet posledično
zanikati drugo.
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zgodbam nacionalnega kolektivizma je funkcioniralo kot način razkrivanja prevar o
trenutnem življenju« (Bartulović, 2013: 212).
Jugonostalgije v Bosni in Hercegovini ne gre jemati zgolj kot idealiziranje preteklega
časa in načrtno pozabljanje vseh neljubih dogodkov, ampak gre predvsem za obliko
upora prevladujoči nacionalistični politiki in nezadovoljstvo s trenutno ekonomsko in
družbeno situacijo (prav tam). Jugoslavija naj bi predstavljala vse tisto, česar Bosna in
Hercegovina svojim državljanom ne zagotavlja. Jana je pomanjkljivost Bosne in
Hercegovine opisala z odsotnostjo »normalnosti«: »V Jugoslaviji je bilo vse normalno.
Da si delal, dobil plačo, hodil k zdravniku, se šolal, dobil stanovanje, potoval [...] ljudje
so bili normalni. Skrbeli so drug za drugega, ne glede na to, od kod so prišli ali kaj so
bili. Mi danes nismo več normalni, pa saj kako bi lahko bili, če imamo nenormalno
državo, ki nas pušča lačne.«
Kljub temu, da je večina mojih sogovornikov Jugoslavijo kitila s pozitivnimi opisi, pa se
je še vedno našla prenekatera kritika na račun »bratstva in enotnosti«. Zeničani so
opisovali etnične konflikte v času skupne države, ki so se pojavljali in obstajali ne glede
na prevladujočo ideologijo, oprto na nadnacionalno identiteto. Čeprav se je kot
največja prednost Jugoslavije pri Zeničanih predstavljala dobra finančna situiranost,
so se kljub temu pritoževali nad visokimi cenami pohištva, elektronike, avtomobilov in
določenih prehrambenih izdelkov. Suzana bi se bila pripravljena odreči raznovrstnosti
ponudbe izdelkov v zameno za državo, ki bi obstajala tudi »v praksi, za njene
prebivalce in njihove eksistencialne potrebe«. Podobno kot v povojnem Sarajevu je
tudi v Zenici vlada prepričanje, da funkcionalna država ne obstaja. »Prepričanje o
»odsotnosti države«, ki se je reproduciralo skozi javno kulturo, a tudi osebne izkušnje,
je krepilo jugonostalgične prakse« (Bartulović 2013, 214).
Večinoma je jugonostalgija vse prevečkrat posplošeno definirana kot slepa,
romantizirana, neracionalna navezanost na preteklost, a je v svojem bistvu simptom
sodobnega časa, ko so prevladujoče ideologije z aktivnim brisanjem preteklosti in
kritiziranju prejšnjega režima spodbudile tudi njeno ohranjanje v osebnih pripovedih
ljudi.
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5 ZENICA

5.1 Pluton z genetsko napako
Na Kamberovićevem polju v Zenici stoji jeklena skulptura umetnika Saše Bukvića.
Skulptura v obliki psa na dolgih nogah, izdelana iz surovine, iz katere se je gradila
celotna Bosna in Hercegovina, predstavlja reinterpretacijo Disneyevega junaka
Plutona (slika 1). Stvaritev je bila umetnikov dar železarskemu mestu, kjer se je
desetletja kopalo oglje in kovalo železo. Ameriška risana ikona je postavljena kot
reestetiziran spomin na socialistični umetniški eksperiment, kot simbol konca nekega
kolektivnega časa na prehodu balkanskega ideološkega dogajanja iz 80. v 90. leta.
Leta 1997 Plutona »ni bilo več«, kot zapiše književnik Miljenko Jergović. Njegov
simbolni pomen se je v času vojne izbrisal, preobrazil in se pretvoril v nove oblike in
funkcije, skupaj s prebivalci Zenice, s katerimi je postal begunec ne samo na drugem
koncu sveta, ampak tudi na domačem dvorišču. Spremenilo se je tudi mesto, ki je
izgubilo svojo industrijsko moč, mladost in etnično raznobarvnost (Jergović, 2011,
prevedla T.D.). Pes Saše Bukvića je, za razliko od Zenice, svoj pomen z metamorfozo
izpolnil in s povojnim stanjem zaključil umetnikov performans.
Dvajset let po vojni Zenica še vedno išče svoj logični zaključek. Brezposelnost, nizki
prejemki, revščina, onesnaženost zraka in vode so samo del kompleksnega
vztrajajočega povojnega stanja. Visoka stopnja korupcije in političnega elitizma Zenico
drži v primežu nacionalnih in ekonomskih razkolov. Problematiziranje ekonomske
vojne, ki traja v Zenici že več kot drugo desetletje, se ob prisotnosti nacionalnih intrig
osamelo vzdržuje zgolj v rokah aktivistov in ljudi na socialnem robu.
Mesto je gradilo svoje značilnosti in vojno izkušnjo na drugačnih temeljih in okoliščinah
kot nekatera druga večja mesta v Bosni in Hercegovini. V času vojne v 90. je bila
Zenica namreč pribežališče za mnoge begunce, ki so bežali iz območij vojaških
spopadov in porušenih naselij. Čeprav mesto ni doživljalo enakega vojnega scenarija
kot Sarajevo, se je negativna energija občutila skozi prihode in odhode ljudi. Medvojni
diskurzi mesta zato niso temeljili zgolj na eksistencialni ogroženosti posameznikov,
ampak in predvsem v smislu »boja« za pravico do bivanja v mestu.
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Slika 1: Pluton na Kamberovićevem polju še vedno stoji
(Vir: https://www.facebook.com/Zenicani/photos/a)

Tisti drugi, ki naj bi ogrožali bistvo mesta, so bili prišleki, predvsem iz ruralnih območij.
Kljub dejstvu, da se je v Zenici po drugi svetovni vojni porast števila prebivalcev z
industrializacijo dogajal predvsem z migracijo ruralnega prebivalstva, se je
identifikacija pravih Zeničanov naslanjala na stanje pred vojno. Moj sogovornik Goran
je rekel, da se v Zenici dogaja vse na principu »pred in po vojni«. Vojna je postala
glavni mejnik med slabim in dobrim časom, kot dvojnost pripovedi mesta Zenica in
Zeničanov. Izgubo mesta kot doma prebivalci najpogosteje vežejo na nostalgijo in
dobre stare čase. Za njih je mesto najbolj oškodovano ravno na račun odhoda njihovih
znancev, prijateljev in sosedov. Ljudje, ki so odšli v času vojne, se niso hoteli vrniti, saj
je bilo za njih mesto ravno tako oropano statusa doma. Čeprav je večina prebežnikov
zapustila Bosno in Hercegovino v smislu začasnega odmika, pa se je v povojnem času,
kljub intervenciji tujih agencij, vrnilo izjemno malo domačinov. Eden izmed glavnih
razlogov so bila etnično očiščena območja, ki so ljudi odvračala od vrnitve zaradi
diskriminacijske politike lokalnih avtoritet. V Zenici se je lokalna politika posluževala
nepravičnih potez pri podelitvi lastništva nepremičnin. Poziv za odkup nepremičnin so
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časovno omejili in tako so domove nekdanjih Zeničanov odkupovali predvsem novi
priseljenci, ki jih mestna oblast ni hotela aktivno izseljevati, saj so s svojo številčnostjo
prispevali k utrditvi dominantne etnične skupine. Poleg slabih eksistencialnih pogojev
je velika večina vojnih prebežnikov raje vztrajala v tujem okolju, kot pa se vračala v
svoje rodno mesto, saj bi se z vrnitvijo znašli v povsem drugem kraju, kot so ga
zapustili. Da bi prišli domov bi morali potovati nazaj v času. Dom ni samo fizična
navezanost na prostor, ampak tudi živ organizem odnosov in tradicij, ki segajo nazaj v
preteklost (Jansen, 2007, citirano po Zetter, 2007: 83). Ob daljši fizični odsotnosti od
domačega okolja se kontinuiteta prostora dogaja v subjektovi predstavi tako, da izhaja
iz trenutka, ko je prostor zapustil in se dopolnjuje s predpreteklimi spomini. Ob vrnitvi
pa se posameznikove percepcije prostora preobrazijo v emocionalno dojemanje
izgube doma. Marina, ki se je vračala v Zenico po vojni, je svojo izkušnjo opisala tako:
»Ko sem se po nekaj let po vojni vračala v Zenico, sem na vlaku v mislih obujala slike mesta. Spominjala
sem se kuhinje moje babice, vhoda v blok, parka in železniške postaje, prijateljice iz hiške med bloki,
trgovine na vogalu, prodajalca, ki me je kot malo punčko neštetokrat razvajal s sladkarijami. Svoj prihod
v Zenico sem si že predstavljala v glavi in sem bila prepričana, da poznam vsak kos poti od postaje do
babice. S prihodom na železniško postajo sem sprevidela, da mesta, kot sem ga poznala, ni več.«

S fizično spremembo izgleda mesta se je po mnenju Zeničanov najbolj drastično
spremenila karizma mestnega vzdušja, ki so jo prinašali ravno njeni pristni domačini.
Status »pravi Zeničan« je medvojnim in povojnim priseljencem nedosegljiv, zaklenjen
v pretekli čas, saj so po mnenju mojih sogovornikov v mesto prišli zgolj po sili razmer.
Čas prihoda jim je determiniral status, ki se ga ne bodo uspeli nikoli otresti. Upokojenka
Marija se ob spominjanju predvojnih let nikakor ne more sprijazniti z novimi prebivalci
Zenice in pravi: »Do mesta nimajo nobenega odnosa, ga samo izkoriščajo in smetijo.
Mi, pravi Zeničani, smo mesto gradili, ga modernizirali, oni pa to sedaj uničujejo.«
Ravno namen prihoda v mesto in predvojno življenje v njem, po mnenju nekaterih
Zeničanov, podaja bistvo mestu. Prepričani so, da so priseljenci izkoristili svoj položaj
med vojno in se skoraj brez truda dokopali do nepremičnin in prednosti, ki jih ponuja
življenje v mestu. Značaj ruralnih priseljencev, njihova domnevno nazadnjaška kultura
in primitivnost naj bi izpodjedali kulturni in ekonomski razvoj Zenice. Čeprav je boj med
ruralnim in urbanim v mestu Zenica potekal že desetletja prej, ko se je potreba po
delavski sili povečevala iz leta v leto, se je konfliktnost izraziteje izražala v kriznih časih
in ekonomskih ovirah. Zato je trditev Alenke Bartulović pravilna, ko zavrne ugotovitev
Kolinda, da se je distanciranje do ruralnih prebivalcev pojavila sunkovito. »Pozivi po
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izgonu novih, predvsem ruralnih prebivalcev so bili bolj ali manj prisotni skozi celotno
dvajseto stoletje« (Bartulović, 2013: 284).
Ob reševanju stanovanjskega problema, ki je lahko trajal tudi več let, so se stari
Zeničani spominjali, kako so mnogoštevilčne družine iz vasi hitreje prihajale do
udobnih, novih stanovanj. Časovno hitreje pa niso zasedali samo stanovanj, ampak
tudi delovna mesta in bonitete zaposlitve. Razlogi za hitrejšo zaposlitev naj bi bili
predvsem v dejstvu, da so bili novi prebivalci Zenice pripravljeni poprijeti tudi za najbolj
težaška dela za nižje plačilo. To naj bi bila za Zeničane odkrita izdaja delavskih pravic
in spodkopavanje truda tistih, ki so se v okviru delavskih sindikatov borili za boljše
delovne pogoje. Prav tako naj bi bili ruralni priseljenci nezmožni modernega pogleda
na svet in so po mnenju nekaterih mojih sogovornikov mentalno ostali v preteklem
času. Spremenilo naj jih ne bi niti novo mestno okolje. Moja sogovornica Klavdija, ki
živi v Zenici že več kot petdeset let, je mnenja, da se največja škoda mestu dela prav
s tem, ko ljudje iz vasi prinesejo vaški duh v mesto. Celo nekateri anti-nacionalistični
aktivisti, ki sebe vidijo kot kozmopolite, kritizirajo miselnost in obnašanje ruralnih
priseljencev v mestu. Njihovo mnenje namreč izvira iz prepričanja, da so ljudje iz vasi
v večini bolj kompromitirani z nacionalno segregacijo in da jim manjka kulturne,
moderne kompetence. »Anti-nacionalizem se je definiral kot ideal urbanosti« (Jansen,
2008: 88).
Mesto, ki predstavlja modernost, kultiviranost in napredek, naj bi »v resnici pripadalo
le moderniziranim subjektom« (Bartulović, 2010: 23). Vodilo diskurza o modernosti in
napredku pa še vedno ostaja uokvirjena Zahodna perspektiva, ki se od »balkanske«
ločuje tako kot mesto od vasi. V takšnem načinu pojmovanja se drugačni izrazi
modernosti preprosto izpodrivajo. Prav evropska oznaka stičišča multikulturnosti in
multinacionalnosti Bosne in Hercegovine je za Zeničane odraz modernosti in zrelosti.
Zato so aktivisti poleg množičnega prihoda ruralnih prebivalcev obžalovali tudi izgubo
predvojnega večnacionalnega prebivalstva v Zenici. Za njih je prav izguba
multietničnega značaja mesta nevarnost za manjšine, saj so prepričani, da se v Zenici
dogaja aktivna politična in kulturna prevlada Bošnjakov, predvsem s pomočjo tistih, ki
so v času vojne in po njej množično prihajali iz vasi. Slednji se namreč po mnenju
mojih sogovornikov močno razlikujejo od mestnih Bošnjakov, saj ne sprejemajo in
spoštujejo multikulturnosti in vztrajno vsiljujejo svoj etnično omejen pogled. Splošno
mnenje o etnično homogenih vaseh v nasprotju z mešano strukturo prebivalcev v
mestih izhaja iz prepričanja, da so vasi v svoji nacionalni sestavi »čiste«. Vendar je
38

raziskava etnologa Dževada Hadžidedića pokazala, da je bilo v Bosni in Hercegovini
v več kot šest tisoč raziskanih vaseh slaba polovica vasi mešanih (prav tam, str. 310).
Zeničani so prav tako mnenja, da v mestu nikoli ni bilo toliko Bošnjakov, kot jih je danes
in da je bila sestava mesta nacionalno bolj uravnotežena. Po podatkih popisa
prebivalcev v letih 1971, 1981 in 1991 je bila Zenica sicer nacionalno bolj heterogena
kot Sarajevo, a so bili odstotkovno Bošnjaki vsa leta v večini (Grabeljšek in drugi, 1971,
1981, 1991). Zeničani so prepričani, da se aktualna politična elita s pomočjo medijev,
ki v svojih vrstah zaposlujejo predvsem Bošnjake, načrtno poslužuje negativne
propagande, ki je usmerjena proti Hrvatom in Srbom, da bi jih odvrnila od povratka v
mesto, kar bi lahko posledično omajal moč bošnjaške skupnosti. Celo kulturno
dogajanje in verska obeležja mesta se dogajajo v prid Bošnjakov. Božič je izgubil
status samostojnega krščanskega praznika in se zgolj vključuje v prednovoletno
vzdušje. Sogovornica Daša, ki se ukvarja s spletnim marketingom v Zenici, mi je
pripovedovala, da se v mestu skoraj ne čuti prisotnosti ljudi drugih veroizpovedi, saj
družbeno dogajanje obvladuje muslimanska skupnost: »Ko je praznik katere koli druge
religije, ki ni muslimanska, se ne krasi s transparenti in čestitkami, ne okrašuje se
mesto za božič, ampak se vse to poveže s praznovanjem novega leta.«
Ne gre pozabiti, da je v času vojne nacionalna identifikacija predstavljala ključno izbiro
za preživetje. Čeprav se je zaradi emigracij v tujino in priseljevanja ljudi iz drugih
območij v mesta, nacionalna sestava spreminjala tudi po sili razmer. Predvsem
posamezniki, ki so prihajali iz mešanih zakonov, so se bili v času vojne velikokrat
prisiljeni nacionalno opredeljevati in tudi jasno izraziti svojo pripadnost. Posledice
nacionalnih obračunavanj so najbolj občutili tisti, ki so se opredelili za Jugoslovane in
so predstavljali največjo nevarnost, saj niso pripadali »nikomur«. Daša je pomen
etnične opredelitve spoznala prav v času vojnega dogajanja: »Jaz sem recimo otrok iz
mešanega zakona. Moji starši se niso nikoli nacionalno opredeljevali, ker so bili
Jugoslovani in ateisti, pa so tako vzgojili tudi mene in mojega mlajšega brata. Mogoče
zato meni pojem nacije niti ni pomemben. Ampak sem že zelo zgodaj, že v času vojne,
spoznala, da nikamor ne pripadam in na to sem se navadila.«
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5.2 Jeklo na Bilinem polju
Izgubo multinacionalnosti v Zenici je omenilo več mojih sogovornikov. Esad, upokojen
športni

navdušenec

pove:

»Večjo

možnost,

da

občutiš

tisto

predvojno

multinacionalnost, je Bilino polje. Na ulicah Zenice je pisanost izginila.«
Nogomet ima v Zenici dolgo tradicijo in je že desetletja eden izmed glavnih simbolov
mesta. Stadion Bilino polje zaseda prestižno vlogo v mestu, saj ni zgolj tekmovalna
arena ampak tudi glavni vadbeni poligon nogometne BiH reprezentance. Že v obdobju
Jugoslavije se je šport, predvsem nogomet, uporabljal za ojačitev in utrditev
multietnične jugoslovanske identitete. Njegova vloga se je v povojnem času ohranila,
saj se je v procesu aktivnega vzpostavljanja mirovnega sporazuma predstavljal kot
temelj socialne kohezije. V prvi vrsti se je šport vklopil v povojno stabilizacijo Bosne in
Hercegovine kot evropska promocija inter-kulturalnega dialoga. Na spletni strani
Evropske komisije lahko zasledimo zapis, kjer menijo, da je šport pravzaprav osrednja
točka prehoda v tolerantno družbo, osvobojeno vsake diskriminacije: »Šport omogoča
številne priložnosti za civilno interakcijo in vključevanje v socialno mrežo; v pomoč je
imigrantom, da lahko razvijajo odnose z drugimi posamezniki družbe; in je pomembno
orodje za dosego ogroženih posameznikov družbe, ki so lahko v večji meri podvrženi
diskriminaciji« (Sterkenburg, 2011:11, prevedla T. D.).
V idealizirani obliki šport omogoča premagovanje etničnih razkolov in spoštovanje
multikulturalizma. Krouwel je povzel nekaj iztočnic, ki postavljajo šport v obljubljeno
vlogo socialne integracije kot je recimo razširjenost prakticiranja športa, kriterij
uspešnosti športa v primerjavi s kognitivnimi napori, kjer gre pri slednjemu za manjšo
etnično raznolikost, in kot tretje, prezentacija športa kot bolj objektivne tekmovalne
arene, kjer socialna ali rasna distinkcija ne igra odločilne vloge (Sterkenburg, 2011:
12). V tej smeri razvoja športa so se v Evropi ustanavljale internacionalne iniciative kot
je FARE (Footbal against racism in Europe), ki bi se osredotočale na diskurze o
nacionalnih preprekah in diskriminacijah.
Strategija športa Bosne in Hercegovine je v letih 2010-2014 ubrala veliko bolj subtilno
pot. Ministrstvo za civilne zadeve je sicer priznalo veljavo športa v smislu nacionalne
reprezentacije, vendar so poudarili, da bodo onemogočili, da bi se pomen športa
dvignil na kulturno družbeno vrednost, oziroma da bi se vloga športa razširila na
vrednostni sistem družbe. Zato so cilji in namen strategije razvoja športa omejeni na
športno izobraževanje mladih, široko vključevanje ljudi v športno udejstvovanje in
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doseganje ter ohranjanje dobrih športnih rezultatov. Bosna in Hercegovina se je
svojega pazljivega postopanja držala tudi pri ustanovitvi Nogometne zveze Bosne in
Hercegovine. Daytonska politična praksa se je prakticirala tudi znotraj NFSBIH⁹ s tristranskim predsedstvom in rotacijskim sistemom. Zaradi nedemokratičnosti in
neučinkovitosti sistema je bila NFSBIH⁷ iz članstva UEFA⁸ in FIFA⁹ celo izključena,
vsem ekipam Bosne in Hercegovine pa izrečena prepoved udeležbe na mednarodnih
tekmovanjih. Zaradi strogih sankcij so v Nogometni zvezi BiH tričlansko predsedstvo
ukinili in izvolili enega predstavnika. To je bila več kot hvalevredna poteza na domačih
kot tujih tleh. V medijih so potezo NFSBIH pozdravili in jo postavili za vzgled politiki
Bosne in Hercegovine. »Medtem, ko politične institucije ostajajo trdno poročene s
povojnimi principi delitve, zaradi katerih večina državnega aparata ne deluje, je
Nogometna zveza Bosne in Hercegovine pokazala, da se lahko v celo najbolj zasidrani
birokraciji pokaže napredek« (Kinder, 2013: 161, prevedla T. D.).
Šport je priročna podlaga za gradnjo nacionalne ideologije in identitete. Njegov vpliv
se je razvijal kot pospeševalec nacionalističnih čustev v času propada Jugoslavije.
Olimpijske igre so v Sarajevu leta 1984, kot največji športni dogodek, sprožile visoko
raven ponosa in zavedanja lastne vednosti in kulture.
Na prehodu v 90. leta je športna kultura pomenila razlikovanje nacionalnih značilnosti.
Slovenci so se recimo v času gradnje narodne pripadnosti naslonili predvsem na
smučanje, nogomet pa potisnili v ozadje kot slab ostanek »balkanskosti«. Preobrat se
je zgodil po uspehu slovenske reprezentance na Evropskem prvenstvu, ko je nogomet
postal eden izmed dobrih izvoznih nacionalnih artiklov. Nekaj časa je sicer nogomet
veljal kot hibrid, ki je zaradi številnih tujih priimkov v reprezentanci, pomenil »balkansko
igro« na slovenskem terenu, a hkrati uspešno dvigoval vrednost slovenstva. Omenjena
logika se sicer ni dolgo obdržala, saj je slovenski nogomet postal šola discipliniranja in
vzgojni poligon za prave Slovence. »Postal je sredstvo discipliniranja, vzgajanja,
civiliziranja, asimilacije, skratka slovenizacije tistih, ki niso ustrezali merilom nacionalne
čistosti« (Starc, 2006: 273).
Na drugi strani pa enotnost multietnične nogometne reprezentance postaja glavna
promocija Bosne in Hercegovine na svetovnih prvenstvih in tudi v domačem okolju. Ob
⁷ NFSBIH, kratica za Nogometni savez Bosne in Hercegovine

⁸ UEFA, kratica za Union European Football Associations
⁹ FIFA, kratica za Federation Internationale de Football Associatio
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spremljanju tekem se prebivalci države v večini povežejo v skupno nacionalno
identifikacijo, ko se tekmovalci z državnimi parolami udeležujejo mednarodnih
dogodkov. Mediji so se na svetovnem prvenstvu odzivali z idealiziranim slikanjem
reprezentance BiH kot nove zlate generacije, ki se je dvignila iz pepela, čeprav je bila
navijaška spodbuda številnih gledalcev Bosne in Hercegovine namenjena sosednjim
državam. Nogomet je v določeni meri pod tekmovalnim evforizmom uspel združiti tri
narode, ki se znotraj državnih meja vsaka zase z etnično specifikacijo utemeljujejo in
hkrati razlikujejo druga od druge. Ta uspeh gre iskati v pojmu banalnega nacionalizma.
Izraz, kot ga definira Michael Billig pravzaprav ne pomeni nič drugega, kot temelj
nacionalne identitete na vsakodnevnih, banalnih praksah v socialnih interakcijah in
praktični vednosti. Nogomet in svetovno prvenstvo v primeru Bosne in Hercegovine
omogočata začasen odmik od večnacionalnih grupacij do kolektivne identifikacije pod
zastavo skupne države (Billig, 1995: 19-31). »Nekdo bi mogoče mislil, da ljudje
vsakodnevno nosijo s seboj kos psihološkega stroja 'nacionalne identitete'. Tako kot
mobilni telefon, ta kos psihološke opreme leži tiho večino časa. Nato nastopi kriza;
predsednik kliče; zazvoni; državljan se oglasi; in patriotična zveza je priključena«, je
dejal Billig (1995: 7, prevedla T. D.).
Razlog za kohezivni uspeh na mednarodnih tekmovanjih je sposobnost nogometnega
spektakla, da fiktivno združuje med seboj sprte etnije, je v največji meji prestop meje,
tako igralcev kot gledalcev. Ob prestopu meje smo enotni, identifikacije, ki se
naslanjajo na krajevni izvor, religijo, nacionalnost in prepričanje odpadejo, saj se izven
svojega doma, še posebej ob predpostavki drugega od zunaj, identificiramo z
državljansko pripadnostjo. Nacionalni spopadi se premestijo na večje prizorišče in
vzdržujejo konfliktnost na mednacionalni ravni, pri čemer je šport uspešno
mobilizacijsko stikalo. George Orwell, ki je zagovarjal zelo kritično pozicijo pri gradnji
nacionalne zavesti skozi šport, je zapisal: »Če smo odkriti, je šport na mednarodni
ravni posnemanje vojne. Vendar pa ni pomenljivo obnašanje igralcev, temveč
gledalcev oziroma obnašanje nacij, ki se spravijo v stanje besa zaradi teh absurdnih
tekmovanj in pri tem v resnici verjamejo – vsaj v tistem trenutku – da so tek, skoki in
brcanje žoge testi nacionalne kreposti« (Starc, 2006, citirano po Orwell, 2006: 275,
prevedla T. D.).
Tudi če sprejmemo obljubljeno idealizirano vlogo nogometa v Bosni in Hercegovini, se
še vedno ne otresemo strukturnega in nacionalnega razlikovanja v državi. Obenem pa
je potrebno vzeti v ozir tudi kritični pogled na športno idealiziranje. Zgolj šport ne vodi
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avtomatično v socialni kapital, vključenost, integracijo in kohezijo. Ne ustvarja zgolj
povezav, ampak tudi razlike. Elling poudarja, da »športno prijateljstvo« ne seže čez
šport in da se lahko s pomočjo športa etnične razlike celo krepijo (Sterkenburg, 2011,
citirano po Elling, 2011: 14). Kljub dejstvu, da so v klubih po Bosni in Hercegovini
zastopani in pomešani pripadniki različnih narodov, pa se na lokalni ravni ta raznolikost
redkeje pojavlja. Nogometni klub Čelik iz Zenice se sicer v svoji propagandi ponaša z
zastopanostjo igralcev različnih narodnosti, prav tako tudi njihovi zvesti navijači,
Robijaši. Eden izmed članov Robijašev mi je zatrdil, da nogomet in navijaštvo v Zenici
pa tudi splošno na Balkanu presega etnično razlikovanje in širi kultivirano obnašanje:
»Igrali smo v Banja Luki in v polčasu so nam srbski domačini razdelili plastenke vode,
ker je bila velika vročina.« Razdeljene plastenke vode niso praksa na vsaki nogometni
tekmi, zato je nezaupanje s strani organizatorjev razumljivo. Mediji so opisovali
priprave na kvalifikacijski dvoboj Hrvaške in Srbije na Bilinem polju v Zenici marca
2013 z naslovi kot so: »Specialci se pripravljajo na huligansko vojno v Zenici« (D.S.,
2013).
Predpriprava na nogometni obračun je namreč potekala v stilu simulacije izgreda s
policijskimi psi in specialno policijo. Skorajda vojaško taktiziranje organizatorjev pa ni
v praksi zgolj na meddržavnih tekmah. Zenica, ki svojo urbano simboliko gradi
predvsem na nogometnem igrišču, pa si v svoji gradnji lastno identiteto dopolnjuje z
»drugim«, Sarajevom. Leta 2005 je bil med obračunom klubov Čelik in Sarajevo celo
ubit eden izmed navijačev, čeprav so bili na obeh navijaških straneh predvsem
Bošnjaki. Športni urednik Emir Dedić je v intervjuju na primeru tragičnega incidenta
pokazal, da ne gre vsak nogometni izgred tolmačiti z nacionalnimi razlogi.
Razločevanje se v Bosni in Hercegovini dogaja na vseh nivojih, tudi pri športni dirki
dveh mest. Dedić je dejal: »Zenica in Sarajevo se v navijaškem smislu sovražita kot
Split in Zagreb« (v Slobodna Dalmacija, 2009).
Šport v Zenici aktivno vstopa tudi na območje anti-nacionalističnih gibanj. Navijaške
skupine, kot so Robijaši, se vključujejo tudi v socialno in politično problematiko mesta.
Z risanjem grafitov Spomin na Srebrenico (fotografija 2), z udeležbo na lokalnih
protestih proti onesnaženosti zraka in netransparentno porabo občinskega denarja
(nogometni klub Čelik ima večmilijonski primanjkljaj), dvigujejo raven športa ravno na
nivo, ki se ga Nogometna zveza Bosne in Hercegovine otepa.
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Fotografija 2: Grafit v spomin na Srebrenico
(vir: http://www.zenica24sata.com/)

Član Robijašev je prepričan, da se Zeničani ne samo lažje vključujejo v aktivni upor s
podporo nogometnih in navijaških klubov, ampak se s spremljanjem in aktivnim
sodelovanjem v nogometu skušajo tudi miselno distancirati od problematične politične
in slabe ekonomske situacije regije.¹º
Udeležba na nogometnih tekmah je poleg posedanja v kavarnah ena izmed oblik
preživljanja časa številnih brezposelnih v mestu, ki lahko vsaj na Bilinem polju
doživljajo fiktivne osebne uspehe in ponos. »Pobeg v druge svetove, svetove fantazije
in imaginacije, je mnogim predstavljal dejanje odrešitve« (Bartulović, 2013:240).
Skozi tematiko nogometa, se s pomočjo šal in sarkazma pojavlja nezavidljiv status
številnih Zeničanov, ki jih v največji meri pesti ravno brezposelnost. S humorjem, ki se
ga poslužujejo domačini, skušajo ubežati nevzdržni realnosti, in s šalami, predvsem
na lasten račun, nadomeščajo pomanjkanje užitka in smeha. »Pripovedovanje šal je
za bosansko družabnost skoraj enako kot pitje kave« (Bartulović, 2013, citirano po
Helms, 2013: 382).
Uporaba humorja pa Zeničanom ne pomeni zgolj bega pred vsakdanjostjo, ampak tudi
evidenten obred dokazovanja lastne pripadnosti. Zeničani so v tekmi s Sarajevom
¹º Šport se pri preživljanju prostega časa uporablja kot stikalo za beg pred nevzdržno situacijo vsakdana.
A vendar se sarkastično težave posameznikov prikradejo tudi v nogometnem humorju:
»Dva prijatelja se pogovarjata o nogometni tekmi BiH-Danska. Pa reče prvi: A si videl barabe, Danci
nočejo igrati v Zenici in UEFA jim to odobri. Zdaj pa hočejo celo, da se tekma prične ob 16h. Reče
drugi: Kaj oni mislijo, da pri nas ljudje delajo, pa da zato ne bo publike?!«
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v izvirnosti in udarnosti šal, obenem pa pravijo, da Sarajlije oziroma prebivalci
Sarajeva, njihovega humorja niti ne razumejo. Ravno razumevanje lokalnega humorja
dokazuje medsebojno povezanost in specifičnost in na drugi strani drugačnost od
drugih, v tem primeru Sarajevčanov.
5.3 Molk manjšine
Bosno in Hercegovino je v zadnjih dveh letih zapustilo več kot 80.000 ljudi (samo za
leto 2014 je podatek 68.000 ljudi) (Bilten, 2016: št. 6). Danes se država ne ukvarja več
z vprašanjem vrnitve ljudi, ampak z odhodom predvsem mlajših generacij. Zaradi
množičnega izseljevanja izginjajo celo manjša urbana naselja, večja mesta pa
izgubljajo nadvse pomembno manjšino.
Pod manjšino ne prištevam zgolj tistih posameznikov, ki se ne opredeljujejo med tri
najštevilčnejše konstitutivne narode, ampak tudi tiste, ki se nahajajo na ekonomskem
in socialnem robu. Kot zatrdi moj sogovornik Edis: »Pri nas so vsi manjšina, vsi tisti, ki
ne morejo kupiti kruha in mleka, ki ne verujejo v Boga ali Alaha in tisti ki smo samo
Bosanci in Hercegovci. V naši državi je manjšina že skoraj večina.«
Posamezniki, ki poskušajo v kolektivni popularizaciji ohranjati svojo individualistično
držo, se oddaljujejo od nacionalnih identifikacij in težijo k sekularizaciji družbe. V Zenici
kontinuirano obstajajo organizirane manjšine, kot so Judi, Romi, Slovenci, Makedonci
in Albanci, ki z ustanavljanjem društev in skupnosti ohranjajo lastne kulturne, verske
in nacionalne vezi. Obstajajo pa seveda tudi manjšine individualistov, ki prav tako, kot
organizirane manjšine, težijo po avtonomiji v ideološko razdeljeni družbi Kot bi rekel
John Goodman, to ni borba za svobodo, ampak je težnja po razširjeni zavesti, kjer je
vsakemu posamezniku omogočena avtonomija delovanja in mišljenja (Goodman,
1994: 14-23).
Ta avtonomija se v bosansko-hercegovski anti-nacionalistični drži izrisuje kot zahteva
po liberalnem konceptu individualnosti. Gradnja identifikacije manjšine se naslanja na
nacionalno večino drugega in se v različnih oblikah interakcije preobraža glede na
trenutno klimo okolja neke družbe. Torej »identifikacije niso le politično producirane
skozi ideološki aparat države« (Bartulović, 2013: 396), ampak se vsebina antinacionalističnih praks dopolnjuje z videnji in pričakovanji posameznikov. Dokler poteka
dialog in delovanje v smeri aktivne zahteve po moderni in racionalni družbi je, po
mnenju aktivistov, napredek zagotovljen. Največji problem aktivisti vidijo v molku in
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pasivnosti manjšine, ki se raje preda trenutni situaciji in čaka na boljše čase. Prepričani
so, da so kot osamelci v nacionalistično deljeni družbi nepomembni in enako
odgovorni, da mesto drvi v vedno večjo nacionalno diskriminacijo, če svoje
svobodomiselno razmišljanje delijo zgolj s somišljeniki v kavarnah. V biltenu Plenuma
Zenice vsak mesec namenijo večino časopisnega prostora za kritiko in klicanje k
odgovornosti prebivalcev. Aktivisti so prepričani, da je molk največji sovražnik
napredka družbe in omogoča nedemokratično delovanje oblasti. Še več, odgovornost
uspešne 'diktature' je ravno v rokah pasivnosti in molka prebivalcev Zenice. »Molk je
vrlina norca« (Bilten, 2016: št.6).
Tako kot do molka, so kritični tudi do načina reševanj eksistencialnih težav, ki obsegajo
zgolj osebne koristi in ne pripomorejo k širšemu družbenemu napredku. »Z odhodom
v tujino egoistično rešujemo samo svoj položaj, boriti pa se moramo za svoj dom in za
globalne spremembe«, pravi aktivistka Plenuma. Na sebično ravnanje prebivalcev
Zenice opozori tudi v primeru reševanja zastarelega ogrevanja. »Namesto da bi z
glasnimi zahtevami in protesti od oblasti zahtevali modernizacijo ogrevanja, se
nekateri, ki so finančno bolje priskrbljeni, poslužujejo sodišč in dodatnih namestitev
ogrevalnih naprav«, zapiše aktivist v biltenu Plenuma Zenice. Molk tako ni samo stvar
tistih, ki ne vidijo uspeha v lastnem prispevku, ampak in predvsem tistih, ki
nefunkcionalnost mesta in države uspejo preseči z močjo lastne ekonomske
situiranosti (Bilten, 2015: št.4).
Vendar pa tišina posameznikov ni zgolj zaobjeta v apatijo in nemoč. Molk Zeničanov
sogovorniki vidijo delno tudi v »podedovani« lastnost prejšnjega režima, ko je bilo
glasno neodobravanje političnih odločitev preganjano. Jugoslavija je po mnenju
mojega sogovornika Ratka negovala »nedoletne posameznike«, kot jih imenuje Kant,
ki so zaradi pomanjkanja poguma in lenobe, svoj avtonomni razum zatrli na račun
tujega vodenja (Kant, 1995:141-145). »Mi smo zaspali že v času jugoslovanskega
režima. Vedno je nekdo drug skrbel za nas. Danes ni nič drugače, čakamo, da nas reši
Evropa«, je zatrdil Ratko.
Zlatko Miliša je zato prepričan, da se atribut svobodnega človeka lahko izkaže samo
na podlagi osvoboditve izpod konformizma in strahu. A ker je danes težko spreminjati
dogajanja zgolj z glasnimi zahtevami, se je molk začel negovati kot vrednost. Trenutna
klima ustvarja skeptično generacijo mladih, ki z begom v zasebno življenje, politično
apatijo in molkom odgovarjajo na problematično situacijo in zastarele ideale družbe
(Miliša, 2011).
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Pomenska veljava molka ni zgolj v političnem smislu, ampak tudi pri ustvarjanju
nacionalno homogene družbe (Jansen, 2002: 85-89). Ravno zaradi molka
diskriminiranih se večina Zeničanov spominja svojega izgubljenega mesta kot
prostora, kjer so vsi narodi živeli v sožitju in kjer si bil pomemben zgolj kot človek in ne
kot pripadnik enega ali drugega naroda.
V povojnem času, predvsem na območjih vrnitve beguncev na svoje domove, je molk
postal eden izmed ključnih prijemov za ponovno vzpostavitev medsebojnih odnosov.
Povojna rehabilitacija se pravzaprav še niti ni začela. Žrtve vojnega in spolnega nasilja
rešujejo družinske odnose in vzdržujejo spoštovanje okolice s strategijo molka na
osebni in kulturni ravni ki še ne pomeni zanikanja, kot trdi Eastmondova, ampak gre
za praktično strategijo, da se izognejo konfliktnim situacijam v medsebojnih razmerjih
(Eastmond, 2010: 7-9).
Tišina Zeničanov se ni pričela v povojnem času, spremenila se je zgolj praksa uporabe
molka in njene posledice. Ni naključje, da je ravno molk eden izmed najpomembnejših
povojnih specifik v diskurzih na Balkanu, saj se je s pomensko preobrazbo iz
jugoslovanskega konfromizma v tihi protest postavil kot glavni odpor proti razširjenim
nacionalnističnim diskurzom. Zato je potrebno anti-nacionalizem razumeti kot
»množico uporov« (Bartulović, 2013: 237). Identiteta tihih in uličnih protestnikov temelji
na poziciji, ki stoji nasproti vsem tistim, ki so nacionalni kategorizaciji podlegli.

5.4 Nicaze

7. februarja 2014 so se veterani in brezposelni odpravili na ulice mesta Tuzle z
zahtevo po ustanovitvi tehnične vlade, ki bi jo sestavljali ljudje brez politične preteklosti
in bi bili izvoljeni s strani protestnikov. Razlog protesta je bil v prvi vrsti privatizacija,
revščina in slaba zdravstvena oskrba delavcev. Kasneje so se v podporo priključili še
nogometni privrženci in drugi nezadovoljni prebivalci mesta, ki so k zahtevam dodali
vrnitev tovarn v roke delavcev. V podporo protestnikom v Tuzli se je val protestov selil
še v Mostar, Sarajevo, Zenico in Bihać. Zahteve po koncu korupcije in po dostojnem
življenju so uspešno mobilizirale vse narode v Bosni in Hercegovini, tako da protesti
niso bili omejeni zgolj na Federacijo BiH. Specifika protestov je bila socialna in ne
nacionalna, zato so aktivisti kot največjo grožnjo neuspeha videli v poskusih politikov,
da bi socialni konflikt sprevrgli v inter-etnično obračunavanje. Slavoj Žižek je v
intervjuju za Guardian sledil drugim raziskovalcem in bosansko-hercegovskim
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aktivistom in parafraziral izjavo Mao Ce-Tunga 'v Bosni je velik kaos - situacija je
odlična'. »Končno so ljudje sprevideli, kdo jim je pravi sovražnik. Ne druge etnične
skupine, ampak njihovi lastni vodje «, pravi Žižek (Žižek, 2014).
Vznik protestov v Tuzli in nadaljevanje po pretežno industrijskih mestih je logična
verižna reakcija dogodkov. Tuzla in Zenica sta namreč mesti, ki sta bili v času
Jugoslavije močni ekonomski in industrijski središči, kjer se etnično nasilje ni izvajalo
z visoko inteziteto tako kot po drugih predelih države. V povojnem obdobju se je zato
odpirala večja možnost tudi drugim identifikacijam in diskurzom, ki so obšli etnično
delitev. Čeprav je industrija v Zenici v veliki meri propadla, se prebivalci mesta še
vedno globoko identificirajo z idejo socialističnega napredka, s pomočjo katere se
protesti na ulicah še vedno dogajajo v stilu upora delavskega razreda. Tudi vlade
kantona Tuzla in Zenica-Doboj sta združili moči pri iniciativi v boju za pravičnejšo
razdelitev javnih financ. Prepričani so, da so finance v državi nesorazmerno
razporejene in se sprašujejo, tako aktivisti kot politiki, če je posameznik v Sarajevu
vreden dveh Zeničanov ali Tuzlančanov (vir nedosegljiv).
Anti-nacionalistični upor se v mestih, kot sta Zenica ali Tuzla, dogaja tudi zoper
centralizacijo in sicer tako v političnem kot tudi ekonomskem smislu. Svojega slabega
finančnega stanja Zeničani ne pripisujejo samo nacionalističnim fundamentalistom,
ampak vidijo razlog tudi v politični ureditvi države, ki navkljub delitvi na dve entiteti
prinaša koncentracijo kapitala v prestolnici.
Grupacija protestnikov v Zenici se tako kot po drugih območjih Bosne in Hercegovine
dogaja pri vzniku partikularnih težav družbe in posameznikov. »Kar oblikuje kolektivno
držo in se kaže na ulicah kot enoten nastop, pogosto zakrije množico osebnih,
intimnih, raznolikih in bolj kompleksnih mnenj in transkriptov heterogene množice«
(Bartulović, 2013, citirano po Kessing, 2013: 239).
Aktivisti z ustanavljanjem plenumov, organizacij, društev in klubov lažje mobilizirajo
posameznike, ki skozi skupno delovanje laže izražajo svojo individualno nestrinjanje
z aktualno gospodarsko in politično elito. »Politična inovacija« (Sejfija, 2016, citirano
po Krajišnik, 2016: 194) odpira novo območje , kjer se posamezniki združujejo stran
od tistih, »ki so podlegli nacionalizmu« (Bartulović, 2013: 239). Z integracijo manjšin
v večje valove odpora se na javnih protestih pluralizem zahtev in nestrinjanj šele
kasneje združi pod splošni odpor zoper nacionalistično delitev države in njenih
državljanov (forografija 3). Kritična distanca posameznika pa ni usmerjena zgolj zoper
prevladujoče nacionalistične klasifikacije, ampak tudi znotraj skupnega boja. Aktivisti
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se večinoma ne strinjajo z organizacijo in delovanjem plenumov in se ponavadi ob
koncu vsesplošnih protestov razidejo.

Fotografija 3: Protest v Zenici proti Daytonskemu sporazumu, november 2012
(vir: https://www.doznajemo.com/2012/11/22/zenica)

Goran, nekdanji član Plenuma Zenica, vidi poglavitno težavo plenumov v izgubi smisla:
»Množičnost, ideja, kako dalje. To so osnovni problemi. Aktivizem se je omejil na eno
malo pisarno in nekoliko prostovoljnih aktivistov, ki nimajo moči niti za postavljanje
pravih vprašanj, a kaj šele reševanje problemov. Mreženje na državnem nivoju je
obstalo, ker so ljudje na lokalnih nivojih našli odgovore na svoja vprašanja.«
Skozi subjektivne postavitve izven prevladujoče zgodbe, se kontradiskurzi dogajajo še
vedno v svoji pluralnosti, ki bazirajo na individualnosti aktivistov v svojih pričakovanjih
in željah. V okolju anti-nacionalističnih uporov ne gre toliko za svobodno izbiro
identitete, saj se tudi znotraj kontradiskurzov krepijo zahteve po popolni opustitvi
nacionalnih identifikacij. Tisto kar je pomembneje, je dejstvo, da je skozi organizacije
in društva posameznikom, ki se znajdejo izven prevladujoče zgodbe, omogočena
združitev z enako mislečimi. Osamljeni, izolirani, pasivni član družbe je skozi
participacijo v plenumih svojo družbeno vlogo korenito spremenil.
Vloga aktivističnih društev je izjemno široka. Tu ne govorimo samo o postavljanju in
usklajevanju zahtev pod skupno točko, omogočanju skupne identifikacije, pod katero
se bodo lahko prepoznali posamezniki, ampak tudi za uveljavljanje novih oblik odpora.
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V industrijskih mestih kot je Zenica, so se stavke in protesti v času Jugoslavije
največkrat pojavljali na delovnih mestih v obliki pasivne participacije. Izhod na ulico
največkrat niti ni bil potreben, saj so bile njihove zahteve v dnevu ali dveh rešene.
Nekateri Zeničani, ki so bili zaposleni v tovarnah v času Jugoslavije, so mi
pripovedovali, da je prihod na delovno mesto, pitje kave in kajenje cigaret pomenil
efektivno obliko upora delavcev. Zato je premik iz tovarn na ulico pomenil precejšen
napor aktivističnih plenumov, da so ljudi prepričali in opogumili, da je potrebno iz
kavarn, tovarn in domov stopiti na ulice in se fizično udeležiti aktivne oblike protesta.
Težava pa ni zgolj v navadi iz preteklosti, ampak tudi v finančni odvisnosti in primežu
sedanjosti. Večina nezadovoljnih prebivalcev Zenice se za odhod na ulico ne odloči
predvsem zaradi strahu pred izgubo svoje zaposlitve. Brezposelnost je ena izmed
glavnih težav Bosne in Hercegovine in izgledi za prihodnost niso obetavni. Če je leta
2008 v državi bilo 40,6% brezposelnih, jih je bilo leta 2014 že 44,6%. Vzporedno z
visoko brezposelnostjo pa se za delovanje javnega sektorja nameni kar 50% BDP na
leto (Sejfija, 2016:197). Nacionalna ureditev države terja davek na skoraj vseh
področjih družbe. Drago vodenje države, zaposlovanje na podlagi nacionalnega ključa,
diskriminacija manjšin, politična nacionalna elitizacija, korupcija itd. Zato je prva
zahteva aktivistov Occupy BiH uvedba direktne demokracije. Prepričani so, da je to
edina oblika političnega in družbenega sistema, ki bo omogočal udeležbo vseh, ne
glede na nacionalno, versko ali kakšno drugo identifikacijo. Umik od konsociativne
demokracije je po njihovem mnenju predpogoj za začetek demokratizacije in
liberalizacije družbe. Da bi se izognili elitizaciji političnih skupin, aktivistka Occupy BiH
predpostavlja politično udejstvovanje in povezovanje ljudi najprej na lokalnem nivoju,
ki se lahko potem z mreženjem širi na celotno regijo: »Direktna demokracija se začne
pri osnovni človeški skupnosti, ki je lahko mešana skupnost, seveda če se prej doseže
konsenz. Po mojem mišljenju morajo ljudje sami iznajti najboljšo rešitev za sebe, pa
potem nadaljevati do malih skupnosti, v katerih se medsebojno poznajo, kjer lahko
uskladijo svoje medsebojne potrebe. Prioriteta je zedinjenje vseh ljudi, doseči konsenz
o tem, kako hočemo vsi živeti in uvedba direktne demokracije.«
Pri tendenci uveljavitve direktne demokracije gre predvsem za izognitev nacionalne
države v smeri od lokalnega do globalnega. Meja mreženja ni omejena na državo,
ampak presega meje teritorija določene nacije. Izraz »translokalno državljanstvo«, kot
ga uporablja Santos, pravzaprav pomeni gradnjo nove alternative, ki se gradi od
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nacionalističnim centrom moči (Vodovnik, 2011, citirano po Santos, 2011: 41-57).
Zaradi preobremenjenosti z vsakdanjim preživetjem in občutkom nemoči se predlogi
aktivistov zdijo številnim Zeničanom utopija. Prepričani so, da številni prebivalci mesta
zaradi odsotnosti normalnega življenja podlegajo nacionalističnim lobijem, ki jim
zagotavljajo dobro situiran položaj. Rešitev zato vidijo v prioritetni izgradnji
moderniziranega mesta, ki bi ponudil številna delovna mesta in predvsem zdravo
okolje za življenje ljudi. Ekologija je tema, ki najpogosteje privabi Zeničane na ulice
(fotografija 4).

Fotografija 4: Grafit namenjen nekdanjemu županu Zenice, zaradi problematike
onesnaženosti zraka

(vir: http://www.klix.ba/vijesti/bih/)
S pomočjo želja po čistem zraku, ulicah in parkih brez smeti, čisti vodi in urejenim
rekreacijskim središčem, se gradi vizija modernega mesta, ki prekinja jugoslovansko
tradicijo in smoter Zenice, ki je večino časa služila kot prostor težke industrije¹¹,
rudarstva in zloglasnega zapora¹². Katarza Zenice se odvija skozi fizično čiščenje
prostora in aktivno prekinitvijo s svojo preteklostjo. Prav vztrajanje na stari tehnologiji
in pomanjkanje napredka je za Zeničane jasen dokaz nefunkcionalnosti države in
njenega arogantnega odnosa do zdravja ljudi. Nov videz mesta je inicirala mednarodna
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skupnost, ki je naravno neokrnjenost s turistično ponudbo in utrjevanjem nacionalne
pripadnosti uspešno vnovčila. »Zahteva po zdravem okolju, kjer je zagotovljena
blaginja vseh živih bitij, (je) v svojem bistvu sorodna zahtevi po državi blaginje, katere
nastanek, [...] ostaja posebnost zahodne kulture..« (Ferry, 1998: 24).
Če Zeničani kritizirajo ureditev mesta in države kot nazadnjaškega in zastarelega
prostora, je na drugi strani narava Bosne in Hercegovine poleg športa za ljudi še edina
svetla točka možnega napredka.

¹¹ Kljub temu, da Zeničani opevajo življenje v Jugoslaviji, predvsem na račun zaposlitev in finančne
varnosti, pa se od jugoslovanske dediščine, ki prinaša sloves Zenice kot onesnaženega, temačnega,
industrijskega mesta, skušajo distancirati. Čeprav do gospodarskih potez Jugoslavije niso kritični
(kritični so predvsem nekdanji prebivalci naselja Tetovo, ki so zaradi širjenja železarne sprva vrsto let
živeli v onesnaženo najbolj prizadetem delu, kasneje pa so bili izseljeni, zaradi česar so leta 1988 vložili
tudi tožbo proti železarni, občini in državi), saj takratna tehnologija ni omogočala proizvodnje energije
brez večjih negativnih posledic za okolje. Nepopustljivi so do današnje oblasti, saj so po njihovem
mnenju na voljo tehnološki vzvodi, ki prinašajo manj obremenitev za okolje (čistilne naprave ipd.). Kljub
restriktivni zakonodaji je z pomanjkanjem modernizacije in po mnenju Zeničanov predvsem arogance
elite, ekološka problematika v mestu še vedno nerešena.
¹² Zapor v Zenici si je skozi dolga leta delovanja prislužil zelo slab renome. Prav tako je v enem izmed
zadnjih poročil Sveta Evrope za preprečevanja mučenja mogoče prebrati, da je zaradi pomanjkanja
nadzora in visoke stopnje nasilja varnostno stanje v zaporu še vedno kritično (STA, 2016).
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6 »ČAMITI ČEKAJUĆI«

6.1 Temne sile Balkana skozi svetlo sito Evrope
Anti-nacionalistični boj si v osnovi prizadeva za modernizacijo države in družbe, ki bi
prinesla sekularizacijo, civilni napredek, liberalizacijo in prevlado zamišljenega
državljanskega nacionalizma. Stremljenje k pozitivnemu napredku v Bosni in
Hercegovini temelji na »evropocentičnem razumevanju modernosti« (Bartulović, 2013,
citirano po Jansen, 2013: 396). Po vzrou anti-nacionalističnih diskurzov o modernosti
se Zeničani v večini zadržujejo v okvirih monopolne ideologije Zahoda, njihov pogled
na napredek mesta pa se izmenično polarizira in dopolnjuje s preteklo socialistično
zapuščino in težnjo po evropski modernosti ter željo po čim prejšnjem vstopu v
Evropsko unijo. Ker je dojemanje bivše skupne države še vedno idealizirano, vendar
občasno tudi ambivalentno, se uporaba pojma »balkansko« izjemno redko pojavlja,
saj njegov pomen predstavlja vse tisto, od česar se je potrebno oddaljevati.
Jugoslovanskega obdobja namreč niso dojemali kot izraz »balkanskosti«. Maja, ki je v
času vojne vihre ostala v Zenici, mi je zatrdila, da se je t. i. balkanski karakter ponovno
pojavil šele po smrti Josipa Broza Tita: »Mi ne moremo brez močnega voditelja, saj se
takoj spremenimo v zveri. Jugoslavija je bila sinonim za izjemen napredek in veličino.
V vojni v 90. letih pa smo se vrnili v začetek 20. stoletja, ko so se po državi sprehajali
in jo vodili v glavnem »seljaki«, tisti ta pravi Balkanci, brez višje kulture.« Balkansko so
torej moji sogovorniki dojemali kot negativno karakteristiko, ki označuje nekulturnost,
neukročenost itd.
Izraz balkanizem se je bolj uveljavil s pisanjem Marie Todorove in sicer se je naslonila
na Saidov orientalizem, vendar je zaznala specifike balkanističnega diskurza.
Balkanizem je hkrati oblika orientalizma, ki predstavlja eksotični predel Evrope in hkrati
skupek negativnih stereotipov, s pomočjo katerih Evropa gradi svoj ideološki okvir ter
odnos do Drugega. Uporaba izraza balkanizem se je v Bosni in Hercegovini in tudi
drugje na območju nekdanje Jugoslavije, intenzivneje pričela ravno v času vojne v 90.
letih, ko je označeval brutalnost in krvoločnost spopadov neciviliziranih subjektov z
barbarskimi lastnostmi (Luketić, 2013: 86-89). Zaradi nenehnih nacionalnih bojev so
pisci o Balkanu stanje konfliktnosti pripisovali posledici »predolge zgodovine« (Luketić,
2013: 90). Nacionalizem se je v zahodnih političnih in medijskih diskurzih »naturaliziral
kot tipično balkanski pojav« (prav tam). Definicijo slabega nacionalizma so prevzeli tudi
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aktivisti v Bosni in Hercegovini, ki vidijo rešitev v nadomeščanju slabega z dobrim,
državljanskim nacionalizmom, ki naj bi domoval na Zahodu.
Od sredine 19. stoletja¹³ se je v tuji literaturi Balkan vse pogosteje pojavljal kot prostor
negativnih sil, s temačnimi prispodobami in kot zapiše Katarina Luketić, »vražji,
hudičev prostor« kjer domujejo volkodlaki, Drakula in krvosesi (prav tam, str.63).
Pojmi, ki opisujejo univerzalno videnje Balkana kot negativnega imaginarija, se
uporabljajo tudi izven književnosti, na področju medijev, politike in celo znanosti.
Balkanu ni bilo prizanešeno niti v času Jugoslavije, ko so se voditelji Zahoda
posluževali dobre prakse vladanja v nasprotju s slabo, ki naj bi izvirala z Vzhoda.
»Kasnejše zahodnjaške trditve o komunističnih državah kot okrutnih in vsemogočnih
vladarjih, podobnim tistim iz srednjega veka, ki živijo v razkošju dokler narod strada.«
(prav tam, str.55).
Pot k »evropskosti« je proces, ki v anti-nacionalističnih diskurzih obrača hrbet
prevladujoči nacionalistični delitvi in »vsemogočnim vladarjem«. Z vero v dobroto in
pravičnost ljudi se aktivisti nagibajo k ukinitvi strankarskega sistema, da bi se izognili
elitizaciji peščice. »Z vidika populističnih diskurzov v Bosni in Hercegovini je ljudstvo
razdeljeno v dve homogeni in zoperstavljeni skupini: nepokvarjeno ljudstvo in
skorumpirana elita« (Mandić, 2011, Vučkovac, 2011, citirano po Mudde, 2011: 79).
Približevanje k EU naj bi v prvi vrsti pomenilo rešitev za ljudstvo, saj bi Evropa z nizom
zahtev kot so ustavne spremembe, ekonomske reforme in predvsem z rešitvami za
konsenz med narodi omogočala mir v regiji in omejitev moči v rokah elit. Normalno
življenje bi bilo po mnenju Bosancev dosegljivo tudi znotraj države in ga ljudje ne bi bili
več primorani iskati v tujini. »Normalnost je vezana na evropske razmere« (Majstrović,
2009: 131).
Evropa je zato v Bosni in Hercegovini predstavljena skozi »metafore sanj in potovanja«
(Majstrović, 2009: 130), ki pooseblja demokratično, samozadostno in liberalno
»normalnost« nasproti kaotičnosti na Balkanu. »Stalna kriza je normalno stanje, v
katerem živijo prebivalci BIH« (Mandić, 2011, Vučkovac, 2011: 83).

¹³ Zapisi o »neciviliziranem Balkanu« so se pojavljali že prej. Recimo opisi popotnikov iz Zahoda (Dr.
John Covel) so sprva opisovali navade prehranjevanja z rokami kot zgolj posebnost ljudi na Vzhodu. V
17. in na začetku 18. stoletja, pa se je »trganje mesa s prsti« razlagalo kot nekulturno, barbarsko
ravnanje (Jezernik, 2004: 50).
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6.2 Dvajset let po Daytonu
Letno poročilo ameriškega State Departmenta v letu 2015 Bosno in Hercegovino
uvršča na sam rep seznama držav, ko gre za prakso spoštovanja človekovih pravic.
Visoka stopnja korupcije in finančna kriza medijem onemogočata svobodo govora, kar
vodi v visoko medijsko manipulacijo s strani najmočnejših političnih strank. Poleg
nespoštovanja svobode govora, agencija očita Bosni in Hercegovini segregacijo v
šolstvu, počasno procesiranje postopkov vojnih zločinov in diskriminatorno politiko
zaposlovanja.¹⁴
Daytonski mirovni sporazum, ki je stopil v veljavo leta 1995, da bi prekinil vojno
obračunavanje in vzpostavil multietnično koeksistenco v Bosni in Hercegovini ter širši
okolici, je po mnenju mnogih v svojem izvornem namenu preživet. Zadnje desetletje
se v znanstvenih, političnih in civilnih krogih špekulira o prihodnosti sporazuma v smislu
nadgradnje oziroma modifikacije ali pa zamenjave mirovnega sporazuma za bolj
transparenten in institucionalen političen sistem.
Poglavitne točke Daytonskega mirovnega sporazuma določajo politično in teritorialno
delitev Bosne in Hercegovine na dva dela in sicer na Republiko Srbsko, ki predstavlja
49% in Federacijo z 51% skupnega teritorija¹¹, priznanje treh konstitutivnih narodov
(Bošnjaki, Srbi in Hrvati), sistem vračanja beguncev v predvojna bivališča, obsodbo
vojnih zločincev itd. Sporazum s kasnejšimi dopolnitvami postavlja tudi sistemski okvir
za razvoj in delovanje v smeri približevanja Evropski uniji. V zapovedi modernizacije
in napredka je Daytonski sporazum paradoksalen, saj ne sledi zahtevam liberalne
demokracije in univerzalnosti človekovih pravic. Posledica sporazuma je hkrati tudi
ogrožanje celovitosti Bosne in Hercegovine, kot pravi Pirjevec: »Zahod resno ogroža
teritorialno integriteto in unijo Bosne in Hercegovine.« (Bebler, po Pirjevec, 2006:133).
Poglavitna težava Daytonske Bosne in Hercegovine je evropocentrično razumevanje
in distancirana drža do države BiH iz strani mednarodne skupnosti. Že v času vojne so
številni avtorji, ki so s svojimi tezami stopili v ospredje mednarodne javnosti, vojne
spopade v državi interpretirali z besednimi zvezami (kot je na primer »sod smodnika«
Roberta D. Kaplana (Bartulović, 2013: 152)) ki so se naslonile na posplošeno
predstavo Zahoda v razumevanju Bosne in Hercegovine, kot države, ki naj bi jo pestil
¹⁴ Daytonska ureditev Bosne in Hercegovine obsega poleg dveh entitet tudi območje Brčko. Država je
razdeljena na deset kantonov, ki se delijo na občine in mesta.
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»slab« nacionalizem in pri tem zanemarjali med drugim tudi ekonomsko motiviran vidik
vojne. Poenostavljeno interpretiranje nacionalnih odnosov je pripeljalo do napačnega
izhodišča, iz katerega je mednarodna skupnost izhajala pri procesu stabilizacije
(Bougarel in drugi, 2007: 11). Zato še danes velja, da lahko zgolj zahodna intervencija
reši Bosno in Hercegovino pred primežem nacionalističnih teženj in vzpostavi
demokratično urejen sistem (Bartulović, 2013: 159). Paradoks Daytonskega
mirovnega sporazuma je v tendenci po ukinjanju nacionalne separacije, ki pa jo na
drugi strani prav omogoča in potrjuje.
Ustavo Bosne in Hercegovine so sestavili tuji strokovni krogi, legitimizirali so jo le
voditelji treh nacionalnih strank, nikoli pa ni bila potrjena na referendumu. Država ima
poleg uvožene ustave tri vlade, trinajst parlamentov in 180 ministrov (Bebler, 2006:
22). O tem, ali je Daytonski mirovni sporazum razlog, ki duši modernizacijo in napredek
Bosne in Hercegovine in jo drži v primežu nazadovanja, so mnenja seveda razdeljena.
Na splošno so v Republiki Srbski Daytonski ustavi bolj naklonjeni kot v Federaciji BiH,
čeprav so tudi znotraj entitet mnenja nemalokrat razhajajo.
Selmo Cikotić zagovarja mnenje, da ima Daytonski sporazum poleg mehanizmov za
stabilizacijo v regiji tudi mehanizme, ki nudijo nastavke za napredek države. Prepričan
je, da so za težave v Bosni in Hercegovini odgovorni sprejeti dogovori pred Daytonom,
kot je bil recimo Washingtonski sporazum iz leta 1994, sklenjen med Bošnjaki in Hrvati,
s katerim so si zagotovili zastopstvo v oblasti (Cikotić, 2006: 285-298).
Nikola Kovač pa je v nasprotju z Cikotičem do Daytona kritičen. Težavo sporazuma
vidi v postavitvi enakopravnih pravic med agresorjem in žrtvami, neuspešnost v
vračanju beguncev v domovino, uzakonjanje nacionalizma in teritorialna delitev države
na dva dela ter posledično rušenje politične, ekonomske in kulturne integritete Bosne
in Hercegovine (Kovač, 2006: 299-304).
Čeprav Daytonski sporazum ni vklesan v kamen, v svojem dvajsetletnemu obstoju za
nacionalne interese posamičnih konstitutivnih narodov predstavlja legitimen avtonomni
obstoj, ki se ga politične elite vztrajno oklepajo. Odpadejo seveda skupine ljudi, ki se
ne opredeljujejo kot pripadniki treh konstitutivnih narodov, saj je vsebina ustave pri
manjšinah zelo ohlapna in jih velikokrat zaobide. Z opredelitvijo pod kategorijo »drugi«
se vrši diskriminacija. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2010 potrdilo
tožbo dvojice Sejdić-Finci, ki pravi, da Daytonski sporazum izključuje tiste
posameznike, ki se ne opredeljujejo kot Srbi, Hrvati ali Bošnjaki in posledično krši
osnovne človekove pravice. Gre za diskriminatornost pri zaposlovanju ljudi po principu
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nacionalnega ključa¹⁵, politični participaciji (članstvo v predsedstvu), ki je omogočena
zgolj trem konstitutivnim narodom ter kršitev pri volitvah (predstavnika Republike
Srbske lahko volijo zgolj prebivalci Republike Srbske in ne tudi Srbi iz Federacije BiH).
Dobljena tožba sicer do danes ni prinesla nobenih konkretnih sprememb, vendar kljub
temu prezentira prvo legitimno politično kritiko Daytonskega sporazuma s strani
Zahoda, na katero so opozarjali mednarodni strokovni in medijski krogi že leta prej.
Zaradi stanja diskriminacije se ljudje v Bosni in Hercegovini mnogokrat znajdejo v
precepu. Posamezniki, ki se opredeljujejo kot »drugi«, se po sili razmer velikokrat
deklarirajo kot pripadniki enega izmed konstitutivnih narodov, da bi s pomočjo novo
prevzete identitete pridobili pravice in možnosti, ki jim prej niso bile omogočene
(Bartulović, 2013: 232).
Največja paradoksalnost sporazuma je ravno v dejstvu, da je državljanska identifikacija
se

pravi

biti

Bosanec

in

Hercegovec,

nepriznana

in

klasificirana

pod

»neopredeljenost«. Identifikacija z državo se je znašla v podrejenem položaju na
lastnem terenu, kjer ji vladajo etnični principi.
Splošni konsenz Cikotića, Kovača in drugih omenjenih avtorjev, tako tistih »za« Dayton
kot tudi tistih »proti«, je nujna sprememba ustave, ki bo uredila diskriminacijo, ki jo
prinaša etnična delitev in hkrati reševala problematiko nacionalizma ter ponudila
rešitev za vse državljane Bosne in Hercegovine.

6.3 Kdo so Bosanci?
Dinamika soočanja z vprašanjem identifikacije se v Bosni in Hercegovini v grobem
predvsem v političnem diskurzu dogaja v dve smeri, in sicer na podlagi nacionalizma
in anti-nacionalističnega upora. Prebivalci Bosne in Hercegovine so mnenja, da bi se
z ideološkim premikom na Zahod etnična delitev uspešno opuščala in bi se hkrati
aktivneje uveljavljala državljanska identifikacija. Na drugi strani pa etnična oziroma
narodna identifikacija gradi svoj pomen na podlagi izvornega, kulturnega in
tradicionalnega razlikovanja od drugih narodov. Ker so mnogi prepričani, da gre za
izvorno pridobljeno identiteto, se je izbira drugih alternativ kaže kot nemogoča.
Anti-nacionalistična identifikacija pa ima v svojih oblikah več variacij. Nekateri aktivisti
¹⁵ Po zakonski ureditvi mora izbor državnih uradnikov odražati narodnostno strukturo Bosne in
Hercegovine na podlagi popisa prebivalcev iz leta 1992 (Bartulović, 2013: 374).
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težijo k identifikaciji z državo, drugi se definirajo kot Jugoslovani, tretji pa se skušajo
ogniti vseh družbenih kontekstov in pomenov in vztrajajo pri identiteti človek. Biti človek
ne pomeni zgolj ena izmed možnih izbir identifikacije, ampak in predvsem upor proti
kolektivističnem nacionalnemu diskurzu in etnični klasifikaciji. Posameznik, ki je
odvrgel vse družbene in politične etikete, je moralna oseba, ki zmore delovati in se
odločati iz sebe. Aktivistka Occupy BiH je zato prepričana, da je prava rešitev tako za
ljudi v Bosni in Hercegovini kot tudi drugod po svetu, brisanje vseh ideoloških mej:
»Edina prava nacionalnost vseh ljudi na zemlji je človeštvo. A planet Zemlja je edina
država, v kateri se človeštvo lahko svobodno razvija in živi v skladu z naravnim
zakonom in zaščito le-tega. Vse ostalo so orodja izkoriščanja, ki služijo samo
najbogatejšim, da bi si prisvojili cel planet. Za mednarodne korporacije ne obstajajo
meje države, samo za prebivalce držav obstajajo meje.« Čeprav se stališče aktivistke
opira na opustitev ideologij je paradoks prav v dejstvu, da se s postavljanjem novih
zahtev in smernic postavlja nova ideologija. Ne samo to, za prepoznavanje ideoloških
mej je predpogoj prav ideološka pozicija subjekta, ki iz svoje perspektive vrednoti
družbo. Zanimivost gibanja Occupy BiH je pravzaprav tudi v tem, da ne temeljijo na
nekakšnem novem jasno začrtanem političnem in družbenem redu, ampak povezujejo
ljudi na podlagi nezadovoljstva s trenutnim lokalnim in globalnim stanjem družbe.
Kritika nacionalizma v Bosni in Hercegovini se velikokrat naslanjanja na »pozitivno«
nacionalnost, ki bi sicer združevala, a hkrati novo nastalo nacijo razločevala od drugih.
Bosanec ali Bosanka bi bili državljanski identiteti, ki bi se izognili negativni
nacionalistični konotaciji in bi po mnenju nekaterih sogovornikov iz Sarajeva postali
bolj »evropski«.
Anti-nacionalizem je v nekaterih pogledih soroden komunistični ideologiji, ki prav tako
postavlja povezave na širši ravni, ki bi omogočile omejitev aktualnosti verskih
razlikovanj znotraj družbe. Nekdaj Jugoslovani, danes Bosanci, so mi razlagali številni.
Nekateri, ki so se v času Jugoslavije opredeljevali za Jugoslovane, so se v vojnem in
povojnem času identificirali kot Bosanci.
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Za njih identiteta Bosanec pomeni izogib notranjim državnim delitvam in konfliktnosti.¹⁶
Nekateri so mi zatrjevali, da je identiteta Bosanec nekakšna hibridna forma, ki je bila
pridana ljudem na teritoriju Bosne in Hercegovine, da bi lažje shajali kot skupnost. Za
številne aktiviste identiteta Bosanec nima nekakšne posebne vrednosti v smislu
nacionalnega ali državljanskega ponosa, ampak ima prioritetno vlogo reševanja
problematike diskriminacije manjšine in medetnične konfliktnosti. Z opredelitvijo
Bosanec/Bosanka se posameznik izogne etnični/nacionalni klasifikaciji in pritiskom s
strani »drugih«. »Bosanska identiteta je zatorej funkcionirala kot mehanizem
izogibanja direktnih konfrontacij oziroma vpletanja v obstoječe nacionalne spore«
(Bartulović, 2013: 332).
Pri prestopu državne meje se posamezniki pogosteje in lažje identificirajo kot Bosanci,
oziroma kot državljani Bosne in Hercegovine. Tudi tisti, ki se znotraj meja otepajo
nacionalnih oz. državljanskih identifikacij, pri vstopu v državo ali iz nje postanejo »efekti
države«. »Prehod meje, ki jo straži policija, je situacija, v kateri se dogaja eksplicitna
interpelacija na manj ali bolj sistematičen način. Uslužbenec ali uslužbenka na mejnem
prehodu nas poziva z variacijami vzklika 'Hej ti tam!' in mi se z dokumentom v rokah
obračamo proti njemu ali njej ter postajamo določeni subjekti v tem procesu« (Jansen,
2011: 12-13).
Aktivist Jasmin, nacionalno, etnično ali versko identiteto razume kot intimno stvar
vsakega posameznika. Bosanec pa je po njegovem mnenju zgolj formalna etiketa
državnega sistema, ki postane pomembna zgolj na mejnem prehodu: »Meni na vseh
dokumentih piše: Bosna in Hercegovina. Jaz sem državljan Bosne in Hercegovine in
to je važno samo, ko pokažeš potni list na mejnem prehodu.«
Po tej poti definiranja bosanska identiteta ni nič več kot zgolj nekakšen političen
konstrukt za obvladovanje formalnih postopkov neke države. Brez svojstvene kulture,
avtohtonosti in tradicije je Bosanec prazen pojem, podrejen drugim identifikacijam v
državi. Vera Križišnik-Bukić je kot osrednje temelje bosanstva navedla večstoletni

¹⁶ Številni, ki so se v Jugoslaviji opredeljevali kot Jugoslovani, so kasneje prevzeli identiteto Bosanec. Čeprav je
neopredeljenost reševala ne samo distanco do nacionalnih konfliktov, ampak tudi reševanje trenutnega položaja.
Po pričevanju nekaterih sogovornikov naj bi se v Zenici na začetku vojne številni Srbi 'sumljivo' opredeljevali za
Jugoslovane. Nekateri naj bis s tem potrjevali podporo po ohranitvi Jugoslavije, drugi pa naj bi svojo pravo
identiteto skrivali pod neopredeljenostjo.
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obstoj srednjeveške ozemeljske entitete, ki so jo vodili Bosanski kralji in bani (po
Bartulović, 2013: 324).
Goran je prepričan, da se kljub islamizaciji in vplivom različnih kultur iz Zahoda in
Vzhoda, ljudje niso ločili od navezanosti na svoj teritorij in so skozi razburkano
zgodovino kot nacija pridobili značilnosti, ki danes razlikujejo Bosance od drugih
narodov. Posebnost Bosancev je opisal tako:
»Torej, pripadam staremu narodu iz Balkana, ki ni nikoli napadal, ampak je bil vedno napadan od drugih,
a ga niti to ni v vsej zgodovini pripravilo, da pade na kolena. Bosanec pripada naravi in je v skladu z njo.
Bosna se nahaja na razkrižju poti in zato se je na tem teritoriju združevala različnost kultur in tradicij.
Od testa s krompirjem do kvašenega testa. Ostal pa je tudi tisti avtohtoni del kulinarike iz žita in podobno
in seveda do načina priprave do serviranja hrane. Bosanska kultura pa je zasnovana tudi na religiji,
ampak ne na eni, temveč na treh prevladujočih. Veder duh je sociološka značilnost Bosanca, humor,
najpogosteje na svoj račun. Značilnost pa je tudi posebna inteligenca. Ne mislim, da so drugi neumni,
ampak da se Bosanec lažje prilagodi na novonastalo situacijo in to z nasmeškom na obrazu. Ne gre pa
zanemariti tudi močnih družinskih vezi, ne glede na to, kako številčna je družina.«

Bosanci in Hercegovci še vedno čakajo na svoje priznanje, predvsem na priznanje s
strani svoje države. Kolumnist Boris Dežulović je po poskusnem popisu prebivalstva
leta 2013 zapisal, da je samo v Bosni in Hercegovini čudno, če se na popisu pojavijo
Bosanci in Hercegovci (Džaubegović, 2012).
S postopkom popisa prebivalstva je bila na dnevni red ponovno postavljena nujna
potreba po ponovnem vrednotenju statusa bosanske identitete skupaj z Daytonsko
ureditvijo države.
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7 ZAKLJUČNA MISEL
»Bosna in Hercegovina je identična svojim razlikam«
Nerzuk Ćurak (v Tačno,net, 2015).
Bosna in Hercegovina se v svoji Daytonski zasnovi pojavlja predvsem kot država, kjer
so nacionalni konflikti v ospredju in se problematika v regiji s strani mednarodne
skupnosti rešuje predvsem v smeri vpeljave evropskih vrednost in demokracije. Pot
Bosne in Hercegovine na Zahod je izjemno kompleksen proces, ki spremlja na eni
strani enostransko delovanje mednarodne skupnosti v reševanju zastavljenih določil
mirovnega sporazuma in na drugi strani podrejenost političnih sil z domačega teritorija.
Še vedno velja, da je Bosna in Hercegovina nesposobna samostojno reševati ovir in
zagotoviti stabilno politično delovanje in krepitev gospodarstva. Zato država v tem
procesu gradnje ostaja objekt v rokah Zahodnih institucij. Zaradi počasne
»Evropeizacije« se ljudje počutijo zapuščene s strani Evrope in velikokrat prevzamejo
logiko mednarodne skupnosti, ki za počasen napredek države krivi predvsem
nesposobne politike, ki so nezmožni zaključiti pretekla vojna obračunavanja in na drugi
strani družbo, kateri naj bi manjkala evropska kultura in civilizacijske značilnosti (Coles,
2007: 270) Vsakršno nesodelovanje z mednarodno skupnostjo je v javnosti označeno
kot neposlušnost in se posledično razlaga kot bosanska omejenost političnih elit.
Obsodbe vojnih zločincev v Haagu niso med prebivalci Bosne in Hercegovine prinesle
niti sprave niti konsenza. Ko so na ulicah Sarajeva novinarji spraševali ljudi o mnenju
glede obsodbe Radovana Karadžića so se skoraj vsi vprašani podpisovali pod isto
mnenje. Kazen je prenizka in prišla je prepozno. Nezaupanje do mednarodne
skupnosti imajo tudi prebivalci Republike Srbske, vendar je po njihovem mnenju
največja izdaja dejstvo, da je sodišče v Haagu obsodilo premalo Bošnjakov in Hrvatov,
kar po njihovem dokazuje očitno diskriminacijo in iskanje grešnega kozla na srbski
strani. Z obsodbami in podelitvijo statusa vojnih žrtev se je pokazala neenotnost v
razumevanju pravice in odgovornosti. Ljudje so s svojimi vojnimi doživetji dobili svojo
resnico, ki je po njihovem ne more spremeniti niti haaški tribunal. Ravno zaradi lastne
vpletenosti v vojno so do mednarodnih intervencij nezaupljivi.
Dejansko so bile vojne čete z Zahoda v vojnem dogajanju prisotne zgolj v okrnjenem
številu in delovanju. Njihova glavna naloga je bila razdeljevanje humanitarne pomoči
in obveščanje mednarodne skupnosti o dogajanju na Balkanu. V povojnem času se je
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njihova vloga sicer razmahnila na skoraj vsa področja delovanja države, vendar so v
svojih posredovanjih ostajali na bregu Zahodne Evrope. V državi se dogaja gradnja
paralelnega sistema upravljanja za Bosance in za internacionalno skupnost. Razkorak
med tujimi avtoritetami v državi in državljani pušča posledice v sporočanju Bosancem,
kaj moderna država pravzaprav pomeni in predstavlja (Coles, 2007: 266). Sogovorniki
so mi zatrjevali, da se tujci, ki upravljajo z njihovo državo, sploh ne zavedajo, v kakšni
državi so, ker niso v stiku z realnim vsakdanjim življenjem in se skozi posebne
privilegije izogibajo bosanskim birokratskim postopkom.
Socialna distinkcija se ne dogaja zgolj na podlagi nacionalne identitete, ampak zajema
predvojne, medvojne in tudi povojne situacije vznika identitet, po katerih se prebivalci
Bosne in Hercegovine orientirajo in identificirajo. Vstop mednarodne skupnosti na
območje Bosne in Hercegovine je prav tako pomenil novo priložnost v prepoznavanju
tistih, ki so pro-evropski in tistih subjektov, ki so po mnenju sogovornikov ostali v
primežu »balkanske primitivnosti«. Razločevanje na civilizirane in necivilizirane ljudi v
družbi se je izpričevalo skozi dialoge o uspešnosti Bosne in Hercegovine v postopkih
evropeizacije. Tisti, ki so se nagibali k opustitvi slabe »balkanske tradicije«, so kritizirali
zaustavitev urbanizacije mest, saj naj bi ljudje iz vasi svoje navade preselili s seboj v
nova urbana bivališča, zato se jim na primeri pranje avtomobilov in tepihov v reki ter
metanje ostankov od kosila skozi okno zdi nekaj čisto sprejemljivega. Zeničani vstop
ruralnih prebivalcev v mestno življenje ne vidijo kot vstop posamičnih nacionalnih
skupin, ampak kot ljudi, s posebnimi vedenjskimi in kulturnimi značilnostmi. Ima pa
skoraj vsako mesto prostor, kjer so ljudje iz podeželja več kot dobrodošli. Tržnice, ki
so se ohranile skozi desetletja, še zdaj igrajo osrednjo vlogo v načinu življenja mestnih
ljudi. Kupovanje domačih proizvodov na tržnici je za Zeničane poseben obred, s
katerim izpričujejo svojo zvestobo bosanskim izdelkom in spoštovanje do pridnih
podeželskih rok. Tržnica je za Zeničane tudi prostor, kjer lahko najdejo tradicionalne
izdelke in kulinarične dobrote, ki so se skozi leta umaknili prihodu novih, predvsem
tujih dobrin. Zaradi nizkih prihodkov se Zeničani odpravljajo po nakupih na tržnico tudi
zaradi ugodnejših cen dobrin, medtem ko prodajalci skušajo preživeti mimo države.
Tako se eni kot drugi prilagajajo na dobo ekonomske tranzicije. Trenja na tržnici
potekajo predvsem med domačimi pridelovalci hrane in oblačil ter tistimi, ki si služijo
denar s prodajo ukradenega blaga ali blaga, ki izvira iz drugih držav. Odnosi med kupci
in prodajalci ter med prodajalci domačih in prodajalci tujih izdelkov se vzdržujejo na
ekonomski bazi, skozi proces pridobivanja blaga in izvora. Glede na kvaliteto izdelka
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in njegov izvor poteka identificiranje ljudi, tistih pridnih poljedelcev in tistih lahkih
zaslužkarjev. Tako kot je v raziskavi tržnice Arizona pokazala Larisa Jašarević, se na
tržnicah ne dogaja multietnični stik in nacionalno deljenje, ampak predvsem odnos
glede na vsebino in način zaslužka (Jašarević, 2007: 275).
Postopanje in preživetje med vojno je prav tako pomemben faktor razlikovanja med
ljudmi, ki so ostali in tistimi, ki so državo zapustili. Večjo moralno vrednost imajo tisti,
ki meja Bosne in Hercegovine kljub grožnjam in vojnemu stanju niso prestopili. Z
vrnitvijo ljudi v domača okolja se je napetost med tistimi, ki so vojno doživeli, in tistimi,
ki so ji ubežali, stopnjevala. Boj za moralnost se tako ne dogaja na podlagi etničnoreligiozne paradigme, ampak se izvaja tudi v okviru naracij odhodu in razlogih za
odhod. Številni Sarajevčani so mi pred leti zatrjevali, da je največji izdajalec Goran
Bregović, ki je egoistično zapustil svoje mesto in medtem, ko so bili oblegani, lačni in
v življenjski nevarnosti, si je on istočasno gradil glasbeno kariero v Parizu. Kljub veliki
želji ljudi, ki se počutijo kot tujci v lastnem mestu, da bi se njihovi prijatelji in znanci le
vrnili, pa se po drugi strani njihova prisotnost v povojnem času spremeni. Razlikovanje
med »mi« in »oni« se dogaja na podlagi odločitev, ki so se spletale v vojnih okoliščinah,
se pravi odločitev v času vojne ostati ali oditi iz Bosne in Hercegovine.
Ne gre zanemariti dejstva, da so se tudi med vojno vihro ljudje, kljub nacionalni
hegemonij, pri kategorizaciji ljudi oklepali moralnega vrednotenja. Oznaka »pošteni
ljudje« (Kolind, 2007: 129) je bila dodeljena tistim, ki so sosedske odnose kljub
pritiskom nacionalnih ekstremistov, ohranili in niso dopustili, da bi jim politika določala
odnose z ljudmi. Nekateri so mi pripovedovali, da so bili med vojno deležni pomoči
tistih, ki so bili pripadniki osovražene nacionalne skupnosti in se kljub splošno
razširjenemu sovraštvu niso odpovedali človečnosti.
Zgoraj opisani primeri različnih diskurzivnih praks pričajo o tem, da je razumevanje
Bosne in Hercegovine zgolj z vidika prevladujoče nacionalistične delitve zmotno. V
skupnem življenju se posamezniki srečujejo v različnih okoliščinah in med seboj
vzdržujejo raznovrstne stike, ki so priložnosti za vznik identitet, ki živijo izven
Daytonske ureditve države. Skupnost, ki se je prilagajala specifičnim okoliščinam skozi
vsakodnevne težave, banalne opravke in družinske vezi, je oblikovala različne
identitete. Na začetku svoje raziskave, sem svojega prvega sogovornika Gorana
vprašala, ali je nacionalizem v Zenici še vedno nevzdržen in obremenjujoč. Njegov
odgovor je bil: »Ma, nikakor. Ljudje se morajo ukvarjati s tem kaj bodo jutri jedli in ne,
kako se bodo imenovali.«
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Čeprav ne gre zanemariti še vedno uveljavljene nacionalistične delitve, ki slonijo na
mitologiji, religiji in spominu ter uradno na politični ureditvi pod določitvami
Daytonskega mirovnega sporazuma, sem v diplomski nalogi poskušala pokazati, da je
uokvirjanje identitet pod nacionalno etiketo vse prevečkrat posplošeno. Ljudje se skozi
življenje in interakcije ne pojavljamo zgolj kot predstavniki ene skupine ali porekla,
ampak si glede na situacije in sogovornike svojo identiteto lahko tudi izberemo. Kot
člani družbe smo nosilci številnih identitet, ki se aktivirajo glede na okoliščine. V
raziskavah identitete se je moderna teza naslonila na predpostavko nespremenljivosti
identitete, med tem ko se je v postmodernem času definicija zavezala k
neesencialističnemu razumevanju identitete. Z reinterpretacija diskurzivnih vzorcev in
praks, ki se dogaja na podlagi specifičnega konteksta delovanja, so se spremenile tudi
teorije identitete in identifikacije (Vezovnik, 2009: 86-88). Ker pri identitetah ne moremo
govoriti o fiksaciji in totalizaciji, Hall interpretira identifikacijo kot proces (Bartulović,
2013, citirano po Hall, 2013:132-133). Vsakodnevne identifikacije rušijo navidezno
»trdno oprijemališče identitet«, ki ga zaradi navidezne stabilnosti in trajnosti oklepamo.
»Stabilne identitete namreč ni mogoče doseči, ves čas gre za vrsto spodletelih
identifikacij oz. igro med identifikacijo in njenim neuspehom« (Vezovnik, 2009: 85).
Tako kot so fleksibilne identitete in identifikacije je gibljivo tudi družbeno okolje v
katerem vznikajo (Bartulović, 2013: 132). Nacionalna ali etnična identifikacija v
vsakdanjem življenju ljudi velikokrat ne igra ključne vloge in vznika predvsem v dialogu
z državo ali pri prečkanju meja, Nezanemarljiv dejavnik skupnega življenja ljudi pa je
tudi stik treh narodov in drugih manjšin, ki sestavljajo svojevrstno mešanico kultur in
navad, značilnih za teritorij Bosne in Hercegovine.
Želja večine mojih sogovornikov je ta, da se lahko v polnem pomenu identificirajo kot
Bosanci in Hercegovci. Njihovo stremljenje izhaja tudi iz načina soočanja z vojno
preteklostjo in sedanjo nevzdržnostjo ter se izpričuje kot oblika upora zoper nacionalno
klasifikacijo in prevladujočo ideologijo. Navezanost na teritorij je seveda tudi ena izmed
značilnosti, ki spremlja identiteto Bosanec in Hercegovec, ki pa lahko ponudi predvsem
priložnost za razstrtje vseh skritih diskurzov in distinkcij, ki pomembno prispevajo k
razumevanju delovanja celotne bosansko-hercegovske družbe in tistih Bosancev in
Hercegovcev, ki so se znašli kot neopredeljeni na politično razdeljenem teritoriju, kjer
je čutiti odsotnost funkcionalne države, Bosne in Hercegovine.
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