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УВОДНИК

  По што ва не ко ле ге, дру ги број ча со пи са Срп ске по ли тич ке ми
сли у 2015. го ди ни је по све ћен те ми ,,Де мо кра ти ја и мо рал на ре гу ла
ци ја“. Про у ча ва ње мо рал не ре гу ла ци је у са вре ме ном де мо крат ском 
дру штву пред ста вља ве о ма зна ча јан про блем ис тра жи ва ња ка ко 
фи ло зо фи је, по ли ти ко ло ги је та ко и со ци о ло ги је. У том сми слу се мо
но граф ска сту ди је Ђор ђа Сто ја но ви ћа и Жи во ји на Ђу ри ћа по ла зи 
од ста но ви шта по ко ме је мо рал на па ни ка стан дард ни део мо рал
не ре гу ла ци је чи ји је глав ни циљ са море гу ла ци ја на стра ни од ре ђе
ног ти па по на ша ња. Ауто ри де таљ но ана ли зи ра ју фе но мен мо рал не 
па ни ке у кон тек сту мо рал не ре гу ла ци је ука зу ју ћи на сву сло же ност 
овог фе но ме на. Овим про бле мом се ба ви и рад Алек сан дре Илић ко ји 
ука зу је на зна чај дис кур са у раз у ме ва њу мо рал не па ни ке ис ти чу ћи 
ње гов ути цај на са му мо рал ну па ни ку, фо ку си ра ју ћи се том при ли
ком пре све га на кон текст ме диј ског при ка зи ва ња кри ми на ли те та. 
У окви ру те ме бро ја, по ред мо рал не ре гу ла ци је, раз ма тра ју се и иза
зо ви раз во ју де мо кра ти је ко је са со бом до но си са вре ме но дру штво. 
С тим у ве зи, ов де тре ба по ме ну ти рад Дра га на Мар ко ви ћа ко ји се 
ба ви мо гућ но сти ма и пер спек ти ва ма де мо кра ти за ци је по ли тич ких 
ин сти ту ци ја у Ср би ји. Мар ко вић у свом ра ду кри тич ки ана ли зи ра 
сла бо сти пред став нич ке де мо кра ти је ука зу ју ћи на мо гу ћа ре ше ња 
у раз во ју по ли тич ких ин сти ту ци је у Ср би ји. Та ко ђе, Ми ли ца Јо ко вић 
као пред мет свог ра да има сла бо сти са вре ме них де мо крат ских по
ре да ка ко је про из и ла зе из упо тре бе мо дер них ма ни пу ла тив них тех
ни ка оних ко ји успе ва ју да на де мо крат ским из бо ри ма до би ју по ве ре
ње за ула зак у власт. Оно што је у овом ра ду на ро чи то ин те ре сант
но је што се ујед но ана ли зи ра ју и опа сно сти по де мо кра ти ју ко је 
про из и ла зе из ње не зло у по тре бе. И на кра ју ове ру бри ке на ла зи се рад 
Ду ша на До ста ни ћа ко ји се ба ви пи та њем пла у за бил но сти кан тов
ске ар гу мен та ци је у да на шње вре ме.

По ред те ме бро ја у окви ру овог бро ја на ла зе се још и ру бри ке 
,,Огле ди у сту ди је“ и ,,Пра во и по ли ти ка“ у окви ру ко јих мо же те, 
та ко ђе, на ћи ве ли ки број ра до ва ко ји се ба ве под јед на ко ак ту ел ним и 
зна чај ним те ма ма. Ка да се ра ди о овој дру гој ру бри ци ре дак ци ја ча
со пи са вас оба ве шта ва да ће ру бри ка ,,Пра во и по ли ти ка“ по ста ти 
још јед на од мно го број них че стих ру бри ка у на шем ча со пи су. Ово ће 



до при не ти ра зно вр сно сти по ли ти ко ло шких те ма ко је ауто ри мо гу 
сла ти за наш ча со пис, а са мим тим и ква ли те ту на шег ча со пи са.

По што ва не ко ле ге на да мо се да је и овај број ча со пи са од го во
рио по тре ба ма ва шег на уч ног и ис тра жи вач ког ра да и исто вре ме но 
вас по зи ва мо да сво је ра до ве за на ред ни број ча со пи са мо же те до
ста ви ти нај ка сни је до 20. ав гу ста 2015. го ди не. 
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Живојин Ђурић
Институт за политичке студије, Београд

ОД ДРУШТВЕНЕ КОНТРОЛЕ 
ДО МОРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ: 

РЕАРТИКУЛИСАЊЕ ДИСКУРСА 
МОРАЛНЕ ПАНИКЕ*

Сажетак
Овај рад се ба ви кон цеп ту ал ном ге не зом и тран сфор ма ци јом 

пој ма мо рал не па ни ке. Мо но граф ска сту ди ја кри тич ки про пи ту је 
раз вој пој ма од ње го ве про це су ал не ва ри јан те, пре ко атри бу ци о-
не ва ри јан те, до ин те гри са ња са со ци о ло ги јом упра вља ња или go
vern men ta lity кон цеп том. У том сми слу, по тен ци ра се ста но ви ште 
по ко ме је мо рал на па ни ка стан дард ни део/про ду же так мо рал не 
ре гу ла ци је, ре зул тат де ло ва ња ка ко др жа ве та ко и дру штве них по-
кре та, те да јој је но се ћи циљ са мо-ре гу ла ци ја на стра ни од ре ђе ног 
ти па по на ша ња.
Кључ не ре чи: мо рал на па ни ка, мо рал на ре гу ла ци ја, go vern men ta lity, 

дру штво ри зи ка, дру штве не де ви ја ци је, „на род ни де мо-
ни“, ин сти ту ци је

УВОД

Па ни ка (ве ли ка уз не ми ре ност, по ме те ност по је дин ца или 
мно штва љу ди, пра ће на не кон тро ли са ним, из бе зу мље ним по на ша-
њем, иза зва на ве ли ким стра хом пред не ком из не над ном, не по сред-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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ном жи вот ном опа сно шћу, не сре ћом и сл.)1) пред ста вља пре ва лент-
ну пси хо ло шку пер спек ти ву или рас по ло же ње ка рак те ри стич но за 
пост мо дер ну кул ту ру. Дру штво по тре ба, то јест за јед ни штво услед 
не и ма шти не или бе де, је за ме ње но дру штвом ри зи ка, то јест за јед-
ни штвом услед стра ха или стреп ње,2) а ово је ме та мор фо зи ра ло у 
дру штво па ни ке за јед ни штвом услед пре стра вље но сти и ка та стро-
фич не ек ста тич но сти. Ми шље ња смо да се пост мо дер на кул ту ра 
мо же на ра тив но или тек сту ал но из јед на чи ти са кул ту ром па ни ке. 
Пост мо дер ни стич ка па ни ка озна ча ва две ства ри: (1) не по сто ја ње 
спољ них стан дар да јав ног по на ша ња, ка да со ци јал но per se по-
ста је тран спа рент но по ље ци нич не мо ћи; и (2) раз град њу уну тра-
шњих те ме ља иден ти те та, ка да Ја ме та мор фо зи ра у пра зни екран 
јед не ис тро ше не, али хи пер-тех нич ке, кул ту ре (на у ка и тех но ло ги-
ја по ста ју је зик мо ћи).3) На до ве зу ју ћи се на пој мо ве „би о по ли ти ке“ 
и „нор ма ли зу ју ћег“ дру штва Ми ше ла Фу коа, Џе ки Ор (Jac kie Orr) 
пред ла же кон цепт „пси хо мо ћи“: зби ра тех но ло ги ја мо ћи и тех ни-
ка зна ња раз ви је них од стра не нор ма ли зу ју ћег дру штва за рад ре-
гу ли са ња пси хо ло шког жи во та, здра вља и по ре ме ћа ја по је ди на ца 
и це ло куп не по пу ла ци је, ко ја функ ци о ни ше пре ко пси хо ло шког 
мо ни то рин га, ме ре ња и ди сци пли но ва ња, „уво ђе ња“ ре да у те шко 
упра вљи ву пси хо ло шку област пер цеп ци је, осе ћа ња и ме мо ри је.4) 
Пер ма нент на ме та пси хо мо ћи је пси хич ки жи вот па ни ке, ко ја за-
јед но са сво јим ко лек тив ним и ин ди ви ду ал ним ва ри јан та ма отва-
ра екс пе ри мен тал ну зо ну, про ду же но стра те гиј ско по ље, у окви ру 
ко га пси хо моћ раз ви ја ем пи риј ски је зик и скуп ин стру мен тал них 
тех ни ка за ме ре ње и упра вља ње са ни во и ма ус па ни че но сти.

На нај ши рој осно ви, кул ту ра (дис курс или на ра тив) па ни-
ке, као сим бо лич ки про стор у ко ме кон стру и са ње стра ха не ства-
ра па ни ку, већ кон стру и са ње па ни ке прет хо ди стра ху, је кон цепт 
ко ји об у хва та и да ле ко „кон вен ци о нал ни ју“ иде ју мо рал не па ни-
ке. Иде ја „мо рал не па ни ке“, схва ће на као тра га ње за об ја шње њем 
пре те ра них, „дра ма тич них“ ре а го ва ња на пер ци пи ра не дру штве не 
про бле ме, за сво јих че тр де сет го ди на по сто ја ња (што je ква ли фи-
ку је у рет ке со ци о ло шке кон цеп те ко ји су из др жа ли про ве ру вре-

1)  Ву ја но вић, М. et al. Реч ник срп ског је зи ка. Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2007, стр. 910.

2) Ви ди Бек, У. Ри зич но дру штво: у су срет но вој мо дер ни. Фи лип Ви шњић, Бе о град 2001.

3) Kro ker, A., Kro ker, М. и Co ok, D. Pa nic Encyclo pe dia: The De fi ni ti ve Gu i de to the Post mo-
dern Sce ne. New World Per spec ti ves и Cthe ory Bo oks, Mon treal, 2001, стр. 16.

4) Orr, J. Pa nic Di a ri es: A Ge ne a logy of Pa nic Di sor der. Du ke Uni ver sity Press, 2006, стр. 11-
12.
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ме на),5) је из вр ши ла ван стан дард ни ути цај не са мо на со ци о ло ги ју, 
кул ту ро ло ги ју, по ли ти ко ло ги ју или кри ми но ло ги ју, већ је по ста ла 
и стан дард ни део сва ки да шњег ме диј ског ре зо но ва ња и во ка бу ла ра 
по ли ти ча ра, у сми слу пред ви ђа ња и ска ли ра ња дру штве них ре ак-
ци ја. Кла сич но или тра ди ци о нал но по и ма ње мо рал не па ни ке за ди-
ре у са му срж про све ти тељ ски по ста вље ног дру штве ног по рет ка, 
ње на по ја ва је мо ћан ин стру мент у ге не ри са њу со ци јал них по де ла, 
као и што је „ра фи ни ра на ре то ри ка“ со ци јал ног кон сен зу са у ве зи 
де фи ни са ња мо рал них гра ни ца, то јест дру штве не кон тро ле. Ме-
ђу тим, пост-мо дер на ре ви зи ја пој ма под ра зу ме ва пре ва зи ла же ње 
ког ни тив них, би хе ви о рал них и нор ма тив них кри те ри ју ма и ин кор-
по ри ра ње но вих кон це па та, по пут го ре спо ме ну тог дру штва ри зи-
ка или дис кур са мо рал не ре гу ла ци је. Би ло ка ко би ло, про блем свих 
про бле ма са иде јом мо рал не па ни ке не ле жи у кон цеп ту per se, већ 
у на чи ну ка ко је при хва ћен и не кри тич ки при ме њи ван од стра не 
ге не ра ци ја за ин те ре со ва них ауто ра (од на уч ни ка, пре ко но ви на-
ра, па до сту де на та).6) Прет ход ном до да је мо и ра ди кал ну оску ди цу 
ли те ра ту ре и на уч них ра до ва са те мом мо рал не па ни ке на срп ској 
на уч ној сце ни. Ува жа ва ју ћи прет ход но, овај рад по ку ша ва да осве-
тли ге не зу са мог кон цеп та, да раз ја сни но се ће про бле ме, те да га 
кри тич ке пре и спи та, до тач ке ње го ве ин те гра ци је са со ци о ло ги јом 
упра вља ња и ри зи ка. 

1. КЛА СИЧ НО-ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО СХВА ТА ЊЕ  
МО РАЛ НЕ ПА НИ КЕ - „ПР ВИ ТЕ О РЕТ СКИ КРУГ“

Фор му ли са ње пој ма „мо рал не па ни ке“ се при пи су је Џо ку 
Јан гу (Jock Young), ко ји се ба вио фе но ме ном по ја ча ва ња, „на ду ва-
ва ња“, де ви јант но сти у си ту а ци ји ка да сен за ци о на ли стич ко ме диј-
ско по кри ва ње де ви јант ног по на ша ња ви ше по ве ћа ва или ин тен зи-
фи ку је не го што сма њу је или ре ду ку је од но сну, ме диј ски пра ће ну, 
де ви ја ци ју.7) Мо рал на па ни ка под ра зу ме ва про цес ма сов не стиг-
ма ти за ци је и ши ре ња на ра ти ва о на стан ку, ин кли на ци ја ма и опо-

5) Ви ди Gid dens, A. „In De fen ce of So ci o logy.“ New Sta te sman and So ci ety, 8(347), 1995, стр. 
18-20.

6) Ви ди Kidd-He witt, D. „Cri me and the me dia: a cri mi no lo gi cal per spec ti ve“ у Kidd- He witt, 
D. и Os bor ne, R. (ур.) Cri me and the Me dia: A Post-Mo dern Spec tac le. Plu to, Lon don, 1995, 
стр.1-24.

7) Young, J. The Drug ta kers: The So cial Me a ning of Drug Use. Mac Gib bon and Kee, Lon don, 
1971. и
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нен ти ма од ре ђе не де ви јант не гру пе и с про то ком вре ме на те жи ка 
ин тен зи фи ка ци ји, да би за тим не по врат но зга снуо. Ме ди ји, да кле, 
мо гу да ство ре дру штве не про бле ме, да их пред ста ве са пре те ри-
ва њем, дра ма тич но и нео че ки ва но, они мо гу из у зет но бр зо и ефи-
ка сно да „раз бук та ју“ јав но не за до вољ ство и ди зај ни ра ју „мо рал ну 
па ни ку“ у ве зи од ре ђе ног ти па де ви ја ци је.8) Иде ја је да се мо рал на 
па ни ка по нај пре ве зу је за ме ди је: то ком ње ног тра ја ња ме диј ски 
ан га жман, бу де ћи јав не стра хо ве у ве зи не ког дру штве ног про бле-
ма, зна чај но до при но си и ње го вом кон стру и са њу. Та кву по став ку: 
ону по ко јој ме диј ски ан га жман мо же има ти зна чај ну уло гу у ства-
ра њу де ви јант ног по на ша ња мо же мо по ве за ти са те о ри јом „ети-
ке ти ра ња“ сим бо лич ких ин тер ак ци о ни ста. Кла сич ни, ор то док сни 
со ци о ло шки по сту пак у ела бо ри ра њу де ви ја ци ја те жи ка об ја шње-
њу то га шта де ви ја ци ја је сте, ка ко је сте и шта је узро ку је, док за 
сим бо лич ке ин тер ак ци о ни сте де ви ја ци је не мо же би ти из јед на че на 
са не ким чи ном: исто по на ша ње мо же би ти раз ли чи то пер ци пи ра-
но у за ви сно сти од вре ме на и ме ста од и гра ва ња.9)

Де ви ја ци ја, да кле, ни је ин трин сич ни ква ли тет не ког ак та, то 
јест по на ша ња, она је при до да ти „ре ла ци о ни“ ква ли тет (оно што је 
де ви ја ци ја за јед ног, нор мал ност је за дру гог). Ер го, кључ ни про-
блем ле жи у от кри ва њу су бјек та ко ји од лу чу је о ан га жо ва њу, упо-
тре би, стар то ва њу или до де љи ва њу ети ке те де ви јант но сти. Они 
ко ји се на ла зе на по зи ци ја ма мо ћи пла си ра ју сво је де фи ни ци је де-
ви ја ци је као ап со лут не стан дар де нор мал но сти и ран ги ра ју их до-
ста ви со ко у хи је рар хи ји кре ди би ли те та, ба зи ра ној на уве ре њи ма 
да они на вр ху зна ју нај бо ље и да ње но не по што ва ње или на ру ша-
ва ње под ри ва уста но вље ни по ре дак (што је не чи ја по зи ци ја ви ша 
у мо рал но-дру штве ном по рет ку, то му је ве ћи и кре ди би ли тет).10) 
Ти про пи са ни „узу си со ци јал не нор мал но сти“ се, са раз ли чи тим 
сте пе ном успе ха, на ме ћу ни жим струк ту рал ним ин стан ца ма пре-
ко ме ха ни зма дру штве не кон тро ле (од ма сов них ме ди ја до кри вич-
ног си сте ма). По је ди нац чи је је по на ша ње ети ке ти ра но као де ви-
јант но мо же при хва ти ти та кав иден ти тет и по на ша ти се на на чин 
да афир ми ше ети ке ту. Про цес ети ке ти ра ња ам пли фи ку је од но сну 

Hill.” у Co hen, S. (ур.) Ima ges of De vi an ce, Pen guin Bo oks, Har mondsworth, 1971а, стр. 
27–61.

8) Young, J. “The ro le of the po li ce as am pli fi ers of de vi ancy, ne go ti a tors of re a lity and tran sla-
tors of fan tasy: so me con se qu en ces of our pre sent system of drug con trol as seen in Not ting 
Hill.” op. cit., стр. 37.

9) Critcher, C. “Mo ral Pa nic Analysis: Past, Pre sent and Fu tu re.” So ci o logy Com pass, 2(4), 
2008, стр. 1128-1129.

10) Bec ker, H. S. „Who se Si de Are We On?“ So cial Pro blems,14(3), 1967, стр. 242-246.
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де ви ја ци ју.11) Мо рал ну па ни ку, че сто ини ци ра ну пре ко алар ми ра-
ју ћих ме диј ских при ча и осна же ну од но сном ре ак ци јом за кон ске 
ре гу ла ти ве и јав не по ли ти ке, мо же мо, да кле, да де фи ни ше мо као 
епи зо ду пре у ве ли ча ва ња или по гре шног усме ра ва ња јав не за бри-
ну то сти, као анк си о зност, страх или срџ бу у ве зи са пер ци пи ра ном 
опа сно шћу по дру штве ни по ре дак.

Ба ве ћи се ис тра жи ва њем па ни ке по ве за не са упо тре бом дро-
ге на кра ју 60-тих го ди на и по чет ку се дам де се тих Џок Јанг ће до ћи 
до сле де ћих ка рак те ри сти ка мо рал не па ни ке:12) (1) мо рал на па ни-
ка ни је би ла усме ре на ка упо тре би дро га per se, већ кон тра љу ди 
ко ји су ко ри сти ли дро гу и раз ло га због ко јих је ко ри шће на, она је 
за пра во по чи ва ла на авер зи ји пре ма хи пи кул ту ри, пре ма ње ном 
ви со ком сте пе ну хе до ни зма и ин ди ви ду ал не екс пре сив но сти, те 
про ти вље њу вред но сти ма ра да и ди сци пли не; (2) мо рал на па ни ка 
је нео дво ји во по ве за на са ду бин ским тран сфор ма ци ја ма вред но-
сног си сте ма и од но са про из вод ње и по тро шње у раз ви је ним За-
пад ним дру штви ма, за ме ном све та ди сци пли не и од ло же ног за до-
во ље ња са оним ко ји се фун ди ра на ур гент но сти и ди рект но сти; 
(3) мо рал но не за до вољ ство и не го до ва ње јав но сти и раз ли чи те 
фор ме (суб)кул ту ре мла дих има ју за јед нич ке основ не узро ке; (4) 
ма сов ни ме ди ји на ра тив но („ам би ва лент но“) об је ди њу ју и сти му-
ли шу ће и оспо ра ва ју ће мо мен те, уве ћа ва ју про блем и, си мул та но, 
обез бе ђу ју об ја шње ња и ис хо де ко ји слу же за афир ма ци ју кон сен-
зу ал не ди мен зи је или пред ста ве дру штва; (5) ме диј ска ам пли фи-
ка ци ја ства ра спи ра лу јав ног стра ха и ре вол та, вр ше ћи при ти сак 
на кон трол не аген ци је, по пут по ли ци је и су до ва, и кре и ра ју ћи из-
ми шље не та ла се кри ми на ла; и (6) без об зи ра на то што ово по ја-
ча ва ње де ви ја ци је мо же има ти ис кон стру и са не или има ги на тив не 
пре ми се, ње не по сле ди це су ствар не, по не кад укљу чу ју ћи и пу ну 
ре а ли за ци ју сте ре о ти па. Мо рал на па ни ка, кроз про цес ин ди ви ду-
а ли за ци је, де мо ни за ци је и стиг ма ти за ци је, јав но „про ка зу је“ или 
иден ти фи ку је по је дин це и гру пе ко ји од би ја ју оче ки ва но при хва-
та ње но во-ко ди ра ног по на ша ња, сим бо лич ки их про фи ли ше као 
ри зик за дру штво, те ле ги ти ми зу је њи хо ву ре гу ла ци ју, кон тро лу и 
дру штве но ис кљу чи ва ње.

11) „Ам пли фи ка ци о на спи ра ла де ви ја ци је“ је по јам ко ји је увео Ле сли Вил кинс (Le slie Wil-
kins) . Ви ди Wil kins, L. T. So cial De vi an ce: So cial Po licy, Ac tion and Re se arch. Ro u tled ge, 
Lon don, [1964] 2002. 

12) Young, J. „Mo ral pa nic: Its Ori gins in Re si stan ce, Res sen ti ment and the Tran sla tion of Fan-
tasy in to Re a lity.“ Bri tish Jo ur nal of Cri mi no logy, 49(1), 2009, стр. 5-6.
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За Стен ли ја Ко е на (Stan ley Co hen), пе ри о дич на ста ња мо рал-
не па ни ке су не из бе жна од ли ка или свој ство сва ког дру штва.13) Она 
под ра зу ме ва из јед на ча ва ње не ког по је дин ца, гру пе, кон сте ла ци је 
или епи зо де са прет њом по дру штве не вред но сти и ин те ре се, а ње-
на при ро да је пред ста вље на пу тем ма сов них ме ди ја на сти ли зо-
ван и сте ре о ти пи зи ран на чин. Мо рал ни пред у зи ма чи (за штит ни ци, 
ак ти ви сти, чу ва ри или „ту то ри“) су оли че ни у уред ни ци ма, вер-
ским по гла ври ма, по ли ти ча ри ма и дру гим „ис прав но-ми сле ћим“ 
фи гу ра ма јав не сфе ре, чи је је ми шље ње осна же но са „анам не за ма, 
ди јаг но за ма и те ра пи ја ма“ дру штве но при зна тих, ли цен ци ра них 
струч ња ка. Све то ре зул ту је од ре ђе ним на чи ном ре а го ва ња, ко је 
до во ди до не ста ја ња, при кри ва ња или по гор ша ва ња спе ци фич не 
си ту а ци је. Ко е но ва по став ка мо рал не па ни ке ни је пре ра сла у не ки 
се квен ци јал ни мо дел, јер ре до след мо же би ти пре ки нут, из ме шан 
или ре о ри јен ти сан. Бит но је да та ква по став ка де фи ни ше кључ не 
аген те мо рал не па ни ке и да је мо дел ње не укуп не пу та ње, па се као 
та ква мо же од ре ди ти као њен про це су ал ни мо дел (ви ди Ди ја грам 
1). Она оте ло тво ру је Ко е но во ви ђе ње кру ци јал них аге на та и ди на-
ми ке мо рал не па ни ке, те ње них узро ка и по сле ди ца.

По Ко е ну, раз ли ку ју се че ти ри ску па аге на та есен ци јал них за 
раз вој мо рал не па ни ке: (1) ма сов ни ме ди ји - ко ји су вр ло ва жни у 
ра ној фа зи дру штве не ре ак ци је, јер кре и ра ју и про из во де ко ди ра не 
(об ра ђе не или кул ти ви са не) пред ста ве о де ви ја ци ји и де ви јант ним 
ак те ри ма („но ви нар ско нор ми ра ње); (2) „мо рал ни ауто ри те ти“, 
„мо рал ни ак ти ви сти“ или „мо рал ни пред у зет ни ци“- пред ста вља ју 
по је дин це или гру пе ко ји се за ла жу за ера ди ка ци ју не мо рал ног или 
пре те ћег по на ша ња (с по себ ним освр том на мо ти ва ци ју и так ти ке), 
то јест пред ста вља ју ак те ре ко ји по ку ша ва ју да убе де дру ге у ис-
прав ност не ког пар ти ку лар ног си сте ма вред но сти; (3) со ци је тал ну 
кул ту ру кон тро ле - под ра зу ме ва ин сти ту ци јал ну моћ, по ли ци ју и 
су до ве, те ло кал не и на ци о нал не по ли ти ча ре, ко ји су сен зи би ли-
зо ва ни за „пла си ра ње“ до ка за о све о бу хват но сти де ви ја ци је, ра-
ши ре не од ло кал ног ка на ци о нал ном ни воу (што обич но ре зул ту-
је по тен ци ра њем дра кон ских кон трол них ме ра);14) и (4) јав ност 
или јав но мне ње - у чи је се име све прет ход но чи ни (ов де је 
по себ но ин те ре сант но ка ко се пре ма ме диј ским пред ста ва ма 
13) Co hen, S. Folk De vils and Mo ral Pa nics: The cre a tion of the Mods and Roc kers. Ro u tled ge, 

Lon don, [1972] 2002, стр. 1. 

14) По јам Едви на Ле мер та (Ed win Le mert) ко ји из ра жа ва укуп ну ор га ни зо ва ну ре ак ци ју на 
де ви ја ци је и об у хва та за ко не, про це ду ре, про гра ме и ор га ни за ци је што у име ко лек-
тив не по мо ћи ре ха би ли ту ју, ка жња ва ју или  на не ки дру ги на чин ма ни пи лу шу са де-
ви јан ти ма. Ви ди Le mert, E. M. So cial Pat ho logy: A Syste ma tic Ap pro ach to the The ory of 
So ci o pat hic Behaviоr.  Li te rary Li cen sing, Whi te fish, [1951] 2012,
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мо же га ји ти ам би ва лент но ста ње при хва та ња и сум њи ча во-
сти). Старт ни мо ме нат мо рал не па ни ке је, за пра во, епи зо да 
де ви јант ног по на ша ња, ко ја се од ре ђу је као фа за ини ци јал не 

Ди ја грам 1. Про це су ал ни мо дел ам пли фи ка ци је де ви ја ци је по Стен ли ју 
Ко е ну (из вор: Co hen, S. Folk De vils and Mo ral Pa nics: The cre a tion of the 

Mods and Roc kers. Ro u tled ge, Lon don, [1972] 2002, стр. 226.)
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де ви ја ци је.15) Но си оц(и) ини ци јал не де ви ја ци је се по зи ци о-
ни ра(ју) као на ру ши тељ(и) или прет ња ак ту ел ном си сте му 
дру штве них вред но сти, као „на род ни де мо ни“. Сва ка мо рал-
на па ни ка мо ра има ти сво је „жр тве но јаг ње“, сво је „на род не 
де мо не“, она мо ра има ти свој објект, мо ра би ти у ве зи не че га. 
За Ко е на, то не зна чи да су „на род ни де мо ни“ кре и ра ни пу-
тем мо рал не па ни ке, да њи хо ва ег зи стен ци ја за ви си од исте, 
они су, за пра во, пре о бра ће ни у „на род не де мо не“ као не а де-
кват но ре ше ње за про блем по ве зан са кул тур ним огра ни че-
њи ма и не ја сно ћа ма узро ко ва ним дру штве ним про ме на ма.

Фа зу ини ци јал не де ви ја ци је пра ти три пар тит на фа за ме диј-
ског ин вен то ри ју ма. Пр ви еле мент је пре у ве ли ча ва ње и дис тор-
зи ја. Он под ра зу ме ва „на пум па ва ње“ или „на ду ва ва ње“ озбиљ-
но сти ин ци ден та пре ко па ра ме та ра по пут бро ја ак те ра, оних ко ји 
уче ству ју у на сил ном чи ну, те укуп не ште те и по сле ди ца на си ља. 
Исто вре ме но, дис тор зи ја (или из ви то пе ре ње) об у хва та сен за ци о-
на ли стич ки и ме ло дра мат ски стил ме диј ског из ве шта ва ња. Дру ги 
еле мент под ра зу ме ва пред ви ђа ње стал ног по гор ша ва ња по сле ди ца 
са ини ци јал ном епи зо дом по ве за них по то њих де ша ва ња, као из ра-
за уоч љи во не га тив ног и „хи сте рич ног“ ме диј ског обра сца (у пи та-
њу је пре дик ци ја не га тив них по сле ди ца со ци јал ног не ре а го ва ња). 
Тре ћи еле ме нат је сим бо ли за ци ја или при пи си ва ње не га тив них 
ко но та ци ја пре суд ним сим бо ли ма, из ву че ним из не у трал ног, „де-
но та тив ног“ кон тек ста (сим бо ли за ци ја је сва ка ко и не ка вр ста сим-
пли фи ка ци је). Она об у хва та три тран сфор ма тив на про це са пре ра-
ста ња не ке ре чи, пој ма или тер ми на у озна чи те ља прет ње (ме ди ји 
ин ста ли ра ју не ко га или не што као „на род не де мо не“): (1) не ка реч, 
по јам или тер мин, по ста је сим бол де лин квент ног или де ви јант ног 
ста ту са; (2) за тим, стил ске од ред ни це по чи њу да сим бо ли зу ју реч, 
по јам или тер мин; и (3), на кра ју, сам стил по ста је сим бол ста ту са 
и емо ци ја при до да тих истом.16)

По ред ме ди ја ко ји ства ра ју ко лек тив ну ин тер пре та тив ну ма-
пу не ког до га ђа ја по сто је, као што је већ и на по ме ну то, и дру ги 
ре ле вант ни ак те ри: за ступ ни ци дру штве не кон тро ле (по пут по ли-
ци је и су до ва) и мо рал ни ак ти ви сти (са по себ ним ак цен том на по-
ли ти ча ре). Ба ве ћи се на чи ном ка ко од ре ђе не сли ке по ста ју чвр шће 
устро је на ми шље ња и ста во ви, Ко ен их из јед на ча ва са ге не ра ли-
зо ва ним си сте ми ма ве ро ва ња, пој мом Ни ла Смел се ра (Neil Smel-

15) Co hen, S. Folk De vils and Mo ral Pa nics: The cre a tion of the Mods and Roc kers. Ro u tled ge, 
Lon don, [1972] 2002, стр. 21-46. (ви ди и Thomp son, K. Mo ral Pa nics, Ro u tled ge, Lon don, 
1998, стр. 31-36.)

16) Ibi dem, стр. 37.
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ser): ког ни тив ним уве ре њи ма или де лу зи ја ма пре не ше ним пре ко 
ма сов них ме ди ја и аси ми ли ра ним у сми слу пре ди спо ни ра но сти 
пу бли ке.17) Екс тра ху ју ћи те ме из ме ди ја и дру гих јав них аре на, ре-
а го ва ња, у сми слу ми шље ња о де ви јант ним гру па ма, мо гу би ти 
кла си фи ко ва на пре ко три ка те го ри је: (1) ори јен та ци је - емо ци о нал-
них и ин те лек ту ал них ста но ви шта са ко јих се де ви ја ци ја вред ну је; 
(2) сли ка - ми шље ња о при ро ди де ви ја на та и њи хо вог по на ша ња 
(ста ди јум ети ке ти ра ња); и (3) ка у зал ност - ми шље ње о узро ци ма 
по на ша ња.

Дру га гру па ре а го ва ња се ти че оно га што је учи ње но (или 
оно га што се ми сли да тре ба би ти учи ње но) у ве зи де ви ја на та, те-
жи ште је ста вље но на си стем дру штве не кул ту ре и ње го ву ре ак ци-
ју у сми слу од ре ђе них пред ста ва о де ви јант ној гру пи и, по врат но, 
кре и ра ња пред ста ва ко је их зна чењ ски „пре па ри ра ју“.18) Она се, та-
ко ђе, раз вр ста ва у три ка те го ри је: (1) сен зи ти за ци ју - по кри ва по-
ве ћа ње пра га осе тљи во сти за не ку ме диј ски тре ти ра ну те му, ра ди 
се о ре ин тер пре та ци ји не у трал них или дво сми сле них сти му лан са 
као по тен ци јал но или ствар но де ви јант них (сен зи ти за ци ја је ме ха-
ни зам ин вол ви ран у ам пли фи ка ци ју де ви ја ци је); (2) со ци је тал ну 
кул ту ру кон тро ле - ма ни фе сту је ор га ни зо ва ну ре ак ци ју кроз ин-
сти ту ци о на ли зо ва не нор ме и про це ду ре и об у хва та три еле мен та: 
(2.1) дис пер зив ност ко ја под ра зу ме ва ши ре ње ван под руч ја ини-
ци јал ног де ви јант ног по на ша ње, ин вол ви ра ње кон трол них ре пре-
зен та на та (ло кал ног, ре ги о нал ног или на ци о нал ног ран га) по во дом 
екс це сне епи зо де, (2.2) еска ла ци ју ко ја об у хва та по ја ча ва ње ре гу-
ла тив них ме ра за рад про фи лак се од од ре ђе них ти по ва де ви јант ног 
по на ша ња, до ми нат не те ме су ре три бу ци ја и за стра ши ва ње, а ле-
ги ти ми за ци ја по чи ва на ин во ка ци ји пред ста ва о они ма ко је тре ба 
за шти ти (ста ри ји љу ди, мај ке и де ца и сл.), (2.3) ино ва ци ју ко ја 
пред ста вља не са мо про ши ре ње кул ту ре кон тро ле у сте пе ну већ 
и у вр ста ма, у оп ти ца ју је уво ђе ње но вих ме то да и на ни воу им-
пле мен та ци је и на ни воу са др жа ја (ле ги ти ми за ци ја је за сно ва на на 
си сте му ве ро ва ња); (3) екс пло а та ци ју - ука зу је на не ко ли ко ти по ва 
ис ко ри шћа ва ња де ви јант но сти, на (3.1) со ци о е ко ном ску сим би о зу 
кри ми нал них и не кри ми нал них гру па (где не по сред но или по сред-
но про фи ти ра ју бан ка ри, адво ка ти, ко рум пи ра ни по ли цај ци, суд-
ски слу жбе ни ци и су ди је), на (3.2) ко мер ци јал но ис ко ри шћа ва ње 
(ра зни ме ди цин ски трет ма ни и ку ре, ро ба ши ро ке по тро шње ба-

17) Ibi dem, стр. 47-80. (ви ди и Smel ser, N. J. The ory of Col lec ti ve Be ha vi o ur. The Free Press, 
New York, 1965, стр. 47-67.)

18) Ibi dem, стр. 80-162. (ви ди и Thomp son, K. Mo ral Pa nics, Ro u tled ge, Lon don, 1998, стр. 
36-39.)
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зи ра на од ред ни ца ма груп ног сти ла и сл.), на (3.3) иде о ло шко ис-
ко ри шћа ва ње, екс пло а та тор је на до бит ку од осу де де ви ја ци је и на 
гу бит ку уко ли ко се де ви ја ци ја по ка же ма ње ствар ном или озбиљ-
ном (оно ни је ка рак те ри стич но са мо за по ли ти ча ре и мо рал не ак-
ти ви сте, већ и за чи тав спек тар гру па ко је мо гу да око ри сте сим-
бо лич ким ко но та ци ја ма за оправ да ње сво јих по зи ци ја); те на (3.4) 
ис ко ри шћа ва ње пре ступ ни ка као објек та за ба ве или под сме ха (овај 
тип ин кор по ри ра и ко мер ци јал не и иде о ло шке ка рак те ри сти ке).

Ко ен мо рал ну па ни ку тре ти ра као ви ше или ма ње за се бан 
мо рал ни про цес. По ред то га што мо же би ти из раз јав не за бри ну-
то сти за не што што тра је до вољ но ду го, по је ди нач не епи зо де мо-
рал не па ни ке се ја вља ју као од го вор на на из глед из не над не опа-
сно сти. Ми шље ња сам да се код Ко е на, ипак, ра ди на ме диј ском 
гра ђе њу ко је прет по ста вља не ко „не про пи ту ју ће“ по сто ја ње де ви-
ја ци је, де ви ја ци ја прет хо ди ме диј ском пре те ри ва њу. Нај ши ре по-
ста вље но то зна чи да де ви ја ци ја је сте, без об зи ра ко ли ко не што 
је сте за и ста де ви јант но или уве ли ча но де ви јант но. Прет по ста вља 
се је дан мо дер ни стич ки кон стру и са ни „но у ме но ло шки свет“ у ме-
ри пре ма оно ме што је дру штве но де ви јант но, он је ин стан ца за 
ме ре ње дру штве не де ви јант но сти, то је свет ко ји је ба зи ран на кри-
тич кој ди мен зи ји би но ма „до бро-ло ше“, где је до бро екс клу зив но 
вла сни штво ин тер пре та то ра. Де ви ја ци ја је фик си ра на, па тек он да 
кул тур но об ра ђе на. Ко е нов ски схва ће на мо рал на па ни ка ре зул ту је 
про ме на ма за ко на или ње го вим осна жи ва њем, она је исто оно ли-
ко ри ту а ли стич ка ко ли ко и ефек тив на, те на ста је да би ис пу ни ла 
функ ци ју ре а фир ми са ња мо рал них вред но сти дру штва. Као што је 
већ ре че но, та ква мо рал на па ни ка је ен де мич на, јер дру штво стал-
но про ду ку је пре ступ ни ке ко је по том осу ђу је (и јед но и дру го са-
гла сно ге ну и ни тет ним кул тур ним ре фе рен ца ма).

Под окри љем на да ле ко по зна тог Цен тра за про у ча ва ње кул-
ту ре Бир ми ген ског уни вер зи те та, Стју арт Хол (Stu art Hall), Чес 
Кри чер (Chas Critcher), То ни Џе фер сон (Tony Jef fer son), Џон Кларк 
(John Clar ke) и Бра јан Ро бертс (Brian Ro berts) сма тра ју да ка да је 
зва нич на ре ак ци ја на осо бу, гру пу или се ри ју до га ђа ја дис про пор-
ци о нал на ствар ној опа сно сти, ка да „екс пер ти“ (по ли циј ски зва-
нич ни ци, су ди је, ту жи о ци, по ли ти ча ри и уред ни ци) ви де уни со но 
прет њу и ре а гу ју иден тич но по пи та њу ме ре, ди јаг но зе, прог но зе 
и ре ше ња, ка да ме диј ско из ве шта ва ње уни форм но по тен ци ра из-
не над ност, дра ма тич ност и но вум ви ше не го што то је са о бра зно 
„не у трал ној“ ре а ли стич кој про це ни, он да се мо же го во ри ти о мо-
рал ној па ни ци.19) Ме диј ска про из вод ња но во сти или ве сти се ба зи-

19) Hall, S. et al. Po li cing the Cri sis: Mug ging, the Sta te, and Law and Or der. Mac mil lan, Lon-
don, 1978, стр. 16.
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ра на ин сти ту ци о нал ним ин фор ма ци ја ма и про фе си о нал ним зах-
те ви ма за не при стра сно шћу и објек тив но шћу, ко ји у ком би на ци ји 
чи не да ме ди ји бу ду отво ре ни за си стем ски струк ту и ран при ступ 
оних на моћ ним и при ви ле го ва ним ин сти ту ци о нал ним по зи ци ја-
ма. Њи хо ва ми шље ња о „го ру ћим“, нај кон тро верз ни јим те ма ма 
по ста ју де фи ни шу ћа, због, у од но су на ве ћи ну ста нов ни штва, под-
ра зу ме ва ног при сту па тач ни јим и спе ци ја ли зо ва ни јим ин фор ма-
ци ја ма о по је ди ним те ма ма (ме ди ји сто га вер но и не при стра сно 
сим бо лич ки ре про ду ку ју по сто је ћу струк ту ру мо ћи у ин сти ту ци-
о нал ном по рет ку дру штва). У том сми слу, они са струк ту рал ним 
ста ту сом моћ них и при ви ле го ва них по ста ју при мар ни од ре ђи ва чи 
или ту ма чи (pri mary de fi ners) те ме, док ме ди ји има ју ста тус се кун-
дар ног од ре ђи ва ча или ту ма ча (se con dary de fi ners). Ме ди ји, да кле, 
ни су јед но став но кре а то ри или кон спи ра тив ни пре но си о ци иде о-
ло ги је вла да ју ће кла се, њи хов струк ту и ра ни од нос пре ма мо ћи им 
до де љу је ва жну али се кун дар ну уло гу у ре про дук ци ји де фи ни ци ја 
оних ко ји има ју по вла шће ни при ступ ме ди ји ма као акре ди то ва ни 
или офи ци јел ни из во ри.20)

На овом ме сту је ва жно на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу ам-
пли фи ка тив не спи ра ле де ви ја ци је и спи ра ле зна че ња. Под ам пли-
фи ка ци о ном спи ра лом де ви ја ци је (ви ди Ди ја грам 2), пред ме том 
ин те ре со ва ња Јан га и Ко е на, схва та мо мо рал ни дис курс про ду-
ко ван од стра не раз ли чи тих ауто ри та тив них ин стан ци, ди зај не ра 
ми шље ња и мо рал них ак ти ви ста, ко ји ко лек тив но осу ђу ју пер ци-
пи ра не пре ступ ни ке као из вор мо рал ног уру ша ва ња и не ко хе рент-
но сти, фор ми ра ју ћи та ко лан ча ну ре ак ци ју јав но сти, по ли ти ча ра, 
суд ства и по ли ци је (сва ки но ви ни во под ра зу ме ва и да љу еска ла-
ци ју де ви ја ци је). Хол и оста ли се ба ве спи ра лом зна че ња.21) Док 
ам пли фи ка ци о на спи ра ла су ге ри ше да сва ка ре ак ци ја, под од ре-
ђе ним усло ви ма, по ве ћа ва де ви јант ност, до тле је спи ра ла зна че ња 
са мо-ам пли фи ку ју ћи низ уну тар под руч ја озна ча ва ња: ак тив ност 
или до га ђај ко ји су објект озна ча ва ња по ста ју ин тен зив ни ји, ви ше 
опа сни ји, уну тар сме ра са мог озна ча ва ња. Спи ра ла зна че ња има 
сле де ће еле мен те:22) (1) иден ти фи ка ци ју спе ци фич не те ме за бри-
ну то сти; (2) иден ти фи ка ци ју суб вер зив не (де ви јант ске) ма њи не; 
(3) кон вер ген ци ју или екс пли цит но или им пли цит но по ве зи ва ње 
те спе ци фич не (про бле ма тич не) те ме, пре ко ети ке ти ра ња, са дру-
гим про бле ми ма; (4) сим бо лич ко ре ги стро ва ње пра го ва или гра-
ни ца дру штве не то ле ран ци је, ко ји кад се пре ђу во де као по ја ча ва-
њу опа сно сти; (5) пред ви ђа ње те жих вре ме на, уко ли ко из о ста не 

20) Ibi dem, стр. 58-59.

21) Ibi dem, стр. 223-227.

22) Ibi dem, стр. 225-226.
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аде кват на ак ци ја; и (6) по зи ва ње на „од луч ни је и чвр шће ко ра ке“. 
Кон вер ген ци ја и пра го ви или гра ни це пред ста вља ју еска ла ци о ни 
ме ха ни зам спи ра ле, њи хо ва за јед нич ка упо тре ба у иде о ло шком 
озна ча ва њу дру штве них кон флик та има ју ин трин сич ну функ ци ју 
ин тен зи фи ка ци је. 

Ди ја грам 2. Ам пли фи ка тив на спи ра ла де ви ја ци је по Ивон Џукс  
(из вор: Jew kes, Y. Me dia and Cri me. SA GE, Lon don, 2004, стр 70.)

Ова по став ка из јед на ча ва Ко е нов про це су ал ни мо дел са 
марк си стич ком кри ти ком ла жне све сти.23) Мо рал на па ни ка се ела-
бо ри ра као од го вор на кон јунк тур ну кри зу ка пи та ли зма, као скре-
та ње па жње на из ми шље не и не пре по зна те дру штве не опа сно сти, 
па, услед то га, она не ма ни фе сту је по вре ме не „ку му ла тив не екс це-
се“ јав не за бри ну то сти и стра хо ва ња, већ по ја ву ко ја за пра во има 
кон зер ви ра ју ћу ди мен зи ју у од но су на трај но при сут ну исто риј-
ску кри зу. Она је у функ ци ји иде о ло шке све сти, њен об лик пре ко 
ко га ма њи на за до би ја по др шку за све при сил ни је ме ре др жа ве и 
по да сти ре ле ги тим ност за ви ше не го уоби ча је ну кон тро лу. Та ква 

23) Krinsky, C. „In tro duc tion: The Mo ral Pa nic Con cept.“ у Krinsky, C. (ур.) The As hga te Re-
se arch Com pa nion to Mo ral Pa nics. As hga te Pu blis hing Li mi ted, Far nham, 2013, стр. 5-7.; 
ви ди и Ga ra land, D. „On the con cept of mo ral pa nic.” Cri me, Me dia, Cul tu re, 4(1), 2008, 
стр. 15-16. 
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те о рет ска оп сер ва ци ја се, ка ко је при ка за но, не ба ви са мо ам пли-
фи ка ци јом, то јест ин тен зи фи ка ци јом и екс тен зи фи ка ци јом, не ке 
де ви ја ци је, већ и мул ти пли ко ва њем ње ног зна че ња. Ма ње опа сне 
ак тив но сти би ва ју иден ти фи ко ва не као симп то ми или увод у на-
из глед слич на али мно го де струк тив ни ја по на ша ња, не што што је 
би ло со ци јал но то ле ри са но „ме та мор фо зи ра“ у не што да ле ко ви ше 
про бле ма тич ни је и опа сни је. Мо рал на па ни ка, ма да се че сто чи ни 
крат ко трај ним и про ла зним фе но ме ном, то ком вре ме на мо же кре-
и ра ти дру штве не по де ле и до ве сти до ре ди стри бу ци је дру штве них 
ста ту са, као и до гра ђе ња ин фра струк ту ре ре гу ла ци је и кон тро ле, 
ко ја ће оп ста ти до ста ду же у од но су на ини ци јал ну епи зо ду.

Док се Ко ен ба ви раз у ме ва њем ка ко не ка ин те ре сна гру па 
стиг не до то га да ети ке ти ра као де ви јант ну не ку вул не ра бил ну со-
ци јал ну гру пу и ка ко пре те ри ва ња и гла си не, ши ре ни пре ко пре вас-
ход но сен за ци о на ли стич ког ме диј ског по кри ва ња, за вр ше у нео-
че ки ва ној и не сме ра ној кул ми на ци ји - мо рал ној па ни ци, за Хо ла 
и оста ле, на гла си мо још јед ном, да ле ко од би ло ка кве не пред ви-
дљи во сти и слу чај но сти, мо рал на па ни ка пред ста вља ин стру мент 
ко ји ко ри сти вла да ју ћа ели та да би ми сти фи ко ва ла и ре де фи ни-
са ла ду бље кри зе ка пи та ли зма.24) Она у овом дру гом слу ча ју би ва 
стра те ги ја ко ју, пре ко ма ни пу ла ци је ме ди ји ма, вла да ју ћа ели та ко-
ри сти за рад „фи ног ушти ма ва ња“ хе ге мо ни је, ме ди ји ма ко ји, по-
врат но, ре про ду ку ју струк ту ре и од но се до ми на ци је, до при но се ћи 
об ли ко ва њу дру штве не су бјек тив но сти. Ко ри сте ћи, да кле, кон цепт 
хе ге мо ни је и „здра вог ра зу ма“ Ан то ни ја Грам ши ја (An to nio Gram-
sci),25) ова гру па ауто ра др жи да ме ди ји из ра жа ва ју и об на вља ју 
ста во ве моћ них, за др жа ва ју ћи ре ла тив ну ауто но ми ју, те пред ста-
вља ју прет ход ни цу кон струк ци о ни стич ке кон цеп ту ал не по зи ци је, 
ко ја ре ал ност не узи ма као да ту, већ као не што што је про из ве де-
но пре ко де ла ња по је ди на ца и гру па и њи хо вог ин тер пре та тив ног 
про фи ли са ња оно га што свет је сте и ка ко функ ци о ни ше. На кра-
ју, под ву ци мо да се, код Ко е на им пли цит но, а код Хо ла и оста лих 
екс пли цит но, не ка спе ци фич на гру па де ви ја на та „ква ли фи ку је“ за 
ста тус „на род ног де мо на“ по нај ви ше за то што рас по ла же са ка-
рак те ри сти ка ма ко ји је чи не по год ном за дру штве но про јек то ва ње 
осе ћа ња кри ви це и ам би ва лен ци је.

Са о бра зне тра ди ци о нал но-кла сич ној ар ти ку ла ци ји мо де ла 
(„ко е нов ској ва ри јан ти“), као пет де фи ни шу ћих од ли ка мо рал не 
па ни ке мо гу да се иден ти фи ку ју:26) (1) ини ци ја ци ја (по ја ва) мо рал-

24) Hi er, S. P. „Ra ves, Risks and the Ec stacy Pa nic: A Ca se Study in the Sub ver si ve Na tu re of Mo-
ral Re gu la tion.“ The Ca na dian Jo ur nal of So ci o logy/Ca hi ers ca na di ens de so ci o lo gie, 27(1), 
2002, стр. 35.

25) Ви ди Gram sci, A. Pri son No te bo oks. In ter na ti o nal Pu blis hers, New York, 1971.

26) Jew kes, Y. Me dia and Cri me. SA GE, Lon don, 2004, стр. 67.
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не па ни ке на на чин да се ра зум но оби чан до га ђај пу тем ма сов них 
ме ди ја пре зен ту је као по себ но де ша ва ње; (2) ме диј ско ак ти ви ра-
ње „ам пли фи ка тив не спи ра ле де ви ја ци је“ ан га жо ва њем мо рал ног 
дис кур са ко лек тив но уста но вље ног од стра не но ви на ра и ра зних 
дру гих ауто ри те та, кре а то ра јав ног мне ња и ста во ва, те мо рал них 
ак ти ви ста, ко ји про гре сив но де мо ни зу ју и дис кре ди ту ју се лек то ва-
не пре ступ ни ке као из вор мо рал не ко ро зи је и дру штве не дез ин те-
гра ци је, са пра те ћим ак це ле ри ра ним гу бит ком кре ди би ли те та; (3) 
функ ци ја по ја шња ва ња мо рал них гра ни ца од но сног дру штва кроз 
ства ра ња кон сен зу са и за бри ну то сти; (4) на ста нак мо рал не па ни-
ке то ком пе ри о да ра пид них дру штве них про ме на, те ло ци ра ње и 
из о штра ва ње ши рих дру штве них стра хо ва по ве за них са ри зи ком; 
(5) фо ку си ра ност на мла де љу де ко ји пред ста вља ју ме та фо ру бу-
дућ но сти и чи је се по на ша ње до жи вља ва као „лак мус па пир“ за 
здра вље или бо лест дру штва.

Тра ди ци о нал но-кла сич ни мо дел се, по Ивон Џукс (Yvon ne 
Jew kes), мо же из ло жи ти све о бу хват ној и ду бин ској кри ти ци, де тек-
то ва њем не ја сних и ди ску та бил них ме ста и на ни воу де фи ни са ња, 
и на ни воу тер ми но ло ги је, и на ни воу са ме при ме не.27) У том сми-
слу, еви ден тан је не ма ли број не до ре че но сти и не ја сно ћа ка да су 
у пи та њу од ре ђу ју ће осо бе но сти мо рал не па ни ке. Та ко, „на род ни 
де мо ни“ ни су ну жно по ве за ни са вул не ра бил ним и тен ден ци о зно, 
на не фер на чин, „оцр ње ним“ по је дин ци ма и гру па ма (на при мер, 
пе до фи ли), ам пли фи ка тив ни про цес ни је ну жно по ве зан са убр-
за ним гу бит ком угле да, те је, кон се квент но, ри ги дан и де тер ми-
ни стич ки (што до во ди до че сто упро шће ног схва та ња де ви ја ци је). 
Иако се мо рал на па ни ка ве зу је за ефе мер на до га ђа ња ко ја иш чи ле 
за пар не де ља или је дан ме сец, не ки пред ме ти за бри ну то сти мо гу 
тра ја ти зна чај но ду же (на при мер, про бле ми у под руч ју ма ло лет-
нич ке де лин квен ци је већ око сто ти ну го ди на). Осим то га, ети о ло-
шкој ди мен зи ји де ви ја ци ја је рет ко кад по кло ње но оно ли ко па жње 
ко ли ко то учи ње но де ви јант ном де ло ва њу или по на ша њу. Мо рал на 
па ни ка ар ти ку ли ше мо рал не фор му ле или мо рал ни ли ме се при хва-
тљи вог по на ша ња, ма ри ги на ли зу ју ћи, осу ђу ју ћи и ка жња ва ју ћи 
оне ко ји има ју дру го ја чи ју мо рал ну ра чу ни цу, она се не до вољ но 
или уоп ште не ба ви раз ло зи ма ко ји до во де до но ве „мо рал не ма-
те ма ти ке“, те гу ра у „дру ги план“ дру штве не рас це пе и кон флик те 
ко ји ге не ри шу де ви јант ност и по ли тич ко не сла га ње.28)

На да ље, ни је рет ка по ја ва, да мо рал на па ни ка не са др жи или 
има ја ко ма ло „мо рал не суп стан це“, те да се сам по јам че сто ко ри-

27) Ibi dem, стр. 75-85. 

28) Ви ди и Mun cie, J. „The Con struc tion and De con struc tion of Cri me.“ у Mun cie, J. и McLa-
ug hlin, E. (ур.) The Pro blem of Cri me. SA GE и Open Uni ver sity Press, Lon don, 1996, стр. 
5-64.
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сти за ука зи ва ње на би ло ко ји об лик ши ро ко рас про стра ње не за-
бри ну то сти. Еко ном ска по зи ци ја де ви јант них гру па ин вол ви ра них 
у мо рал ну па ни ку се не мо ра ну жно ту ма чи ти мар ги на ли зу ју ћим 
ста ту сом, ни ти је њи хо во по на ша ње увек по ве за но са до са дом (ча-
мо ти њом) и/или фи нан сиј ским по те шко ћа ма (оно мо же би ти по-
ве за но и са на пре до ва њем не ког дру штва). Та ко ђе, ка да се ана ли-
зи ра пер су а зив на ом ни по тен ци ја ме ди ја, из угла тра ди ци о нал ном 
ма три цом прет по ста вље ног кон сен зу са о од ре ђе ним пи та њи ма, 
крај ње је про бле ма тич но тре ти ра ти пу бли ку као ла ко вер ну и на ив-
ну, ви ше скло ну по сре до ва ном зна њу не го ди рект ном ис ку ству, те 
не спо соб ном за ва ља ну про це ну ма ни пу ла тив них ге сто ва по ли ти-
ча ра. На су прот то ме, ни је уса мље на по ја ва да они ко ји ука зу ју на 
не ку мо рал ну по ја ву бу ду ин вер то ва ни у „на род не де мо не“. Sum ma 
sum ma rum, усред сре ђе ност на ме ди је, а пре не бре га ва ње де ви јант-
ног по на ша ња, на симп то ме или на зна ке, а не на узро ке и ду го трај-
не по сле ди це, ука зу је на по вр шне (ре кли би, „аг но зиј ске“) ана ли зе 
кри ме на и де ви ја ци ја, на че сто за ба шу ри ва ње чи ње ни це да де ви-
јан ти ни су не ки ma lum in se „дру ги“ не го део „нас“ и од „нас“ ство-
ре ни, да у ме диј ском екс по ла ти са њу мо рал не па ни ке уме сто „пра-
вих“ ве сти пре о вла ђу ју сен за ци о на ли зам и за ба ва нај ни жег ран га.

2. ТРАН СФОР МИ СА ЊЕ СХВА ТА ЊА МО РАЛНЕ 
ПА НИ КЕ- „ДРУ ГИ ТЕ О РЕТ СКИ КРУГ“

Kонцепцијa мо рал не па ни ке Ери ха Гу да (Erich Go o de) и 
Нах ма на Бен-Је ху де (Nac hman Ben-Yehu da) при па да кон струк ци о-
ни стич кој тра ди ци ји у при сту пу со ци јал ним про бле ми ма.29) Они 
пред ла жу пет но се ћих еле ме на та, кри те ри ју ма или атри бу та мо-
рал не па ни ке.30) За раз ли ку од Ко е но вог апо стро фи ра ња дру штве-
ног и кул тур ног раз во ја до га ђа ња то ком вре ме на (ко ји чи не ам пли-
фи ка ци о ни „вор текс“ или спи ра лу мо рал не па ни ке), ова ква, сиг-
ни фи кант но дру га чи ја, струк ту рал на по став ка се, због то га што су 

29) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, Wi ley-Blac-
kwell, Ox ford, 2009. На чел но мо же мо го во ри ти о две стру је у кон струк ци о ни стич ком 
трет ма ну со ци јал них про бле ма. Са јед не стра не, „стро ги“ или стрикт ни кон струк ци о-
ни сти сма тра ју да је објек тив но по сто ја ње дру штве них про бле ма не са зна тљи во, те да се 
мо же из у ча ва ти са мо про цес њи хо вог кон стру и са ња или де фи ни са ња. Са дру ге стра не, 
уме ре ни или „кон тек сту ал на“ стру ја, ко јој при па да ју Гуд и Бен-Је ху да, др жи да се мо же 
ана ли зи ра ти и про цес кон стру и са ња и ре ал ност про бле ма ко ји се кон стру и ше. Ви ди ви-
ше у Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. „Mo ral pa nics: Cul tu re, Po li tics, and So cial Con struc tion.“ 
An nual Re vi ew of So ci o logy, 20(3), 1994, стр. 151-154.

30) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, op. cit., стр. 
37-43.
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атри бу ти де фи ни шу ће ка рак те ри сти ке, озна ча ва као (про вер љи ви) 
атри бу ци о ни мо дел мо рал не па ни ке.31) Исти ни за во љу, са ми ауто-
ри свој рад тре ти ра ју као раз ра ду, на до пу ну Ко е но ве кон цеп ту а ли-
за ци је, а не као опо вр га ва ње и ис ти ски ва ње про це су ал ног мо де ла. 
Ра ди се о (ви ди Ди ја грам 3): (1) за бри ну то сти; (2) не при ја тељ ству; 
(3) кон сен зу су; (4) не сра змер но сти; и (5) не стал но сти. Пр во, да би 
го во ри ли о мо рал ној па ни ци пр во мо ра мо ре ги стро ва ти по ви ше ни 
ни во за бри ну то сти у ве зи по на ша ња од ре ђе не гру пе, ко је ути че на 
јед ну или ви ше дру штве них обла сти. За бри ну тост тре ба да је из-
мер љи ва или ма ни фест на на кон кре тан на чин, у сми слу ис тра жи-
ва ња јав ног мње ња, ме диј ске па жње, пред ло га за ко на, при во ђе ња и 
за тва ра ња, те де ло ва ња дру штве них по кре та. Ма да се јав на за бри-
ну тост не мо же увек из јед на чи ти са стра хом, за оне ко ји их осе ћа ју, 
и јед но и дру го ста ње пред ста вља ју ра зум но ре а го ва ње на не што 
што се др жи за ре ал ну и пал па бил ну прет њу.

Дру го, при пад ни ци гру пе чи је се по на ша ње до жи вља ва као 
штет но или пре те ће по пи та њу вред но сти, ин те ре са, чак и са ме 
ег зи стен ци је це лог дру штва или ње го вог зна чај ног де ла, се озна ча-
ва ју као не при ја те љи. Не ра ди се са мо о ста њу, по ја ви или по на ша-
њу, већ о не дво сми сле но пре по зна тљи вој гру пи ко ја је од го вор на 
за прет њу. Са јед не стра не је, да кле, до бри, углед ни, при стој ни, 
од ме ре ни, че сти ти на род -„ми“, а са дру ге стра не је не по жељ ни, 
де лин квент ски, аут сај дер ски, кри ми нал ни, под зем ни, озло гла ше-
ни на род - „они“. Та ко по ста вље на би фур ка ци ја, у овој мо рал ном 
над и гра ва њу до бра и зла, под ра зу ме ва сте ре о ти пи зи ра ње, фа бри-
ко ва ње „на род них де мо на“ или на род них хе ро ја. Тре ће, да би се 
мо гло го во ри ти о мо рал ној па ни ци по треб но је да по сто ји не ка ми-
ни мал на, ре ле вант на и до вољ но ра ши ре на са гла сност, не ну жно у 
дру штву као це ли ни већ и у до вољ но ве ли ким и сна жним де ло ви ма 
јав но сти, ко ји не мо ра ју би ти ста ти стич ка ве ћи на од но сног дру-
штва, али мо ра ју би ти спо соб ни да „амор ти зу ју“ или „ушто пу ју“ 
су прот ста вља ње вла сти тим ка рак те ри за ци ја ма о по сто ја њу ствар-
не, се ри о зне и по на ша њем при пад ни ка „гре шне“ гру пе узро ко ва не 
опа сно сти. Иако се „пре лом на тач ка“ мо рал не па ни ке не мо же пре-
ци зно од ре ди ти, уко ли ко је број по је ди на ца „за хва ће них па ни ком“ 
не ре а лан и уко ли ко по сто је ин тен зи фи ко ва на осе ћа ња и уве ре ња 
код „ра штр ка них“ по је ди на ца, он да мо рал на па ни ка као со ци о ло-
шки фе но мен не по сто ји. Ер го, мо рал на па ни ка мо же би ти груп-
но или ре ги о нал но про фи ли са на, те увек има и сво ју опо нент ску 

31) Critcher, C. “Mo ral Pa nic Analysis: Past, Pre sent and Fu tu re.” op. cit., стр. 1131-1134. и 
Kloc ke, B. V. и Muschert, G. W. „A Hybrid Mo del of Mo ral Pa nics: Synthe si zing the The ory 
and Prac ti ce of Mo ral Pa nic Re se arch.“So ci o logy Com pass, 4(5), 2010, стр. 298.
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стра ну, ко ја мо же би ти сла ба и нео р га ни зо ва на, то јест сна жна и 
сло жна.

Че твр то, раз у ме ва ње пој ма мо рал не па ни ке под ра зу ме ва јав-
ну за бри ну тост уте ме ље ну на осе ћа ју („ан ти ци па ци ји“) да број 
но си те ља про ка за ног по на ша ња, за јед но са про бле ми ма ко је пла-
си ра и ста њем ко је кре и ра, те ин тен зи тет са ме опа сно сти на ди ла-
зе ствар но ста ње ства ри - ег за ге ра ци ја је ин те грал ни део мо рал не 
па ни ке. У скла ду са тим, у пер цеп ци ји и ло ци ра њу мо рал не па ни-
ке, схва ће не на овај на чин, не ка ме ра или из нос објек тив не ште-
те мо ра би ти узет у раз ма тра ње. Не ки кри ти ча ри32) су на ста но ви-
шту да ква ли тет „па нич но сти“ не мо же по сто ја ти, јер се не мо же 
утвр ди ти се ри о зност објек тив не прет ње у од но су на ко ју се ме ри 
су бјек тив на за бри ну тост (су бјек тив но увек тен ди ра ка екс тре му, 
што објек тив ну ди мен зи ју до во ди у про стор не до пу сти ве про из-
вољ но сти), не сра змер ност та ко по ста је пра зан, бе сми слен по јам. 
Гуд и Бен-Је ху да се то ме оштро су прот ста вља ју.33) Они ве ру ју ка ко 
се не ке од ли ке опа сно сти и ште те мо гу ме ри ти у од но су на или на-
су прот тврд ња ма пла си ра ним у мо рал ној па ни ци, те да су у од ре-
ђе ним пе ри о ди ма сна жне емо ци о нал но сти то на ме ће као ну жност. 
Ра ди се о прет по став ци да је свет ре а лан, да га мо же мо са зна ти 
пре ко на ших чу ла, да је ве ћа ве ро ват но ћа да ће не ки ис ка зи о до-
га ђа ји ма у дру штве ној ствар но сти би ти исти ни ти ком па ри ра ни са 
не ким дру гим оп сер ва ци ја ма, те да нас кон крет ни до ка зи во де ка 
од ре ђе ним за кључ ци ма о ма те ри јал но ствар ном све ту. Све у све му, 
мо рал на па ни ка по чи ва на дис про пор ци о нал но сти, са мо пре ко ем-
пи риј ске при ро де да те прет ње, без об зи ра на не мо гућ ност ње ног 
де фи ни тив ног и ап со лут ног са зна ва ња, мо же мо утвр ди ти сте пен 
не сра змер но сти, то јест кон ста то ва ти при су ство мо рал не па ни ке.

Пе то, мо рал на па ни ка је обе ле же на во ла ти ли те том. Ма да мо-
же би ти ла тент на у ду жем вре мен ском пе ри о ду или се по ја вљи ва ти 
пе ри о дич но, не стал ност мо рал не па ни ке се ма ни фе сту је ње ном ка-
ко из не над ним из би ја њем, „ши кља њем или еруп ци јом“, та ко и из-
не над ним опа да њем, „га ше њем или пул вер за ци јом“. Не ке мо рал не 
па ни ке по ста ну ру ти ни зи ра не или ин сти ту ци о на ли зо ва не (пре ко 
ор га ни за ци ја дру штве них по кре та, до но ше ња за ко на, оја ча ва ња 
ак ту ел них прак си или не фор мал них нор ми или прак си за ка жња ва-
ње пре ступ ни ка), а не ке иш чи ле а да за кон ска, кул тур на, мо рал на 
или дру штве на под ло га дру штва оста не та ко ре ћи не так ну та. Без 
об зи ра на ква ли тет ути ца ја, ни во не при ја тељ ства ство рен то ком 

32) Wad ding ton, P. A. J. „Mug ging as a Mo ral Pa nic: A Qu e sti on of Pro por tion.“ The Bri tish Jo-
ur nal of So ci o logy, 37(2), 1986, стр. 257.

33) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, op. cit., стр. 
40-41.
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мо рал не па ни ке, схва ће не као об ли ка ко лек тив ног по на ша ња, вре-
мен ски је огра ни чен. Им пер ма нент ност и ефе мер ност мо рал не па-
ни ке ни ка ко не зна чи да је сва ка мо рал на па ни ка струк ту рал ни и 
исто риј ски но вум (дру гим ре чи ма, исти тип мо рал не па ни ке мо же 
се ја ви ти и у да љој и у бли жој про шло сти).

Ре ка пи ту ли рај мо, да би не што би ло об у хва ће но фе но ме ном 
мо рал не па ни ке, за Гу да и Бен-Је ху ду, осим ис пу ња ва ња кри те ри-
ју ма не сра змер но сти, мо ра да се кон ста ту је и при су ство „на род ног 
де мо на“. За раз ли ку од то га, не ки ми сли о ци, као Шел дон Ан гар 
(Shel don Un gar), о ко ме ће ка сни је би ти ви ше ре чи, сма тра ју да се 
со ци о ло ги ја тре ба ба ви ти ши ре по ста вље ним, ин форм ним прет-
ња ма (по пут ну кле ар не енер ги је, гло бал ног за гре ва ња, свињ ског 
или пти чи јег гри па итд.).34) Исто та ко: (1) уко ли ко ни је за јед нич-
ка дру ги ма, „абун дант на“ лич на за бри ну тост ни је мо рал на па ни ка; 
(2) страх ко ји је дру штве на кон стан та се не мо же ква ли фи ко ва ти 
као мо рал на па ни ка; те (3) мо рал на па ни ка ни је по ве за на са не ком 
кроз мо рал ну или иде о ло шку при зму пре ло мље ном аде кват но шћу 
или не а де кват но шћу (пот пу но је ире ле вант но да ли има мо или не-
ма мо раз у ме ва ња за не ку за бри ну тост).

Под јед на ко, ако не и ви ше, ути цај на као го ре из не та ана ли-
за свој ста ва мо рал не па ни ке је Гу до ва и Бен-Је ху ди на так со но ми ја 
те о рет ских пер спек ти ва на стан ка мо рал не па ни ке.35) У том сми слу 
они раз ли ку ју три ево лу тив на мо де ла: (1) ма сов ни (gras sro ots) мо-
дел; (2) ели ти стич ки мо дел, и (3) мо дел ин те ре сних гру па. Ма сов-
ни мо дел мо рал ну па ни ку сме шта у аре ну нај оп шти је јав но сти, за-
бри ну тост о спе ци фич ној прет њи је екс тен зив на, и као та ква са мо 
се „пре ли ва“ на дру ге дру штве не ни вое (ме ди је, по ли ти ча ре, по-
ли тич ке ак ти ви стич ке гру пе и спро во ђе ње за ко на). При мар но је, 
да кле, да за на ста нак мо рал не па ни ке ни је по треб на не ка по себ на 
груп на или сек тор ска ин тен ци ја и ан га жман, за бри ну тост на ста је 
спон та но, иако ће за ње ну јав ну екс пре си ју мо жда би ти по треб не 
ак ти ва ци ја, ак це ле ра ци ја, аси стен ци ја и ди ри го ва ње. По ли ти ча ри 
не мо гу да ис фа бри ку ју не ку за бри ну тост, уко ли ко иста ни је ла-
тент на, уко ли ко не ма „јав ни га мет“. Ну кле ус ова квог те о рет ског 
ста но ви шта је да из би ја ње мо рал не па ни ке за ви си од со ци јал но 
нај ши ре по ста вље них и „вер ти кал них“ (ду бин ских) ста во ва и уве-
ре ња да од ре ђе на по ја ва пред ста вља прет њу или атак на вред но-
сти, си гур ност и сам оп ста нак дру штва.

34) Ibi dem, стр. 42-43.

35) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, op. cit., стр. 
54-71. и Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. „Mo ral pa nics: Cul tu re, Po li tics, and So cial Con struc-
tion.“ op. cit., стр. 159-167.
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Ди ја грам 3. Ин ди ка то ри мо рал не па ни ке  
по Ери ху Гу ду и Нах ма ну Бен-Је ху ди

Ели ти стич ка те о рет ско ста но ви ште по ла зи од прет по став ке 
да они ко ји се на ла зе на вла сти, вла да ју ћа кла са, ства ра ју, пла ни ра-
ју, ускла ђу ју и ди ри гу ју мо рал ном па ни ком, да ма ло број ни али нај-
моћ ни ји и нај бо га ти ји при пад ни ци не ког дру штва све сно пред у зи-
ма ју ак тив но сти за рад про ду ко ва ња и одр жа ва ња бри ге, стра ха и 
па ни ке јав но сти у ве зи са про бле ми ма ко ји уоп ште но не фун ги ра ју 
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као екс трем но штет ни за дру штво као це ли ну. Ак тив но сти ко је се 
пред у зи ма ју по ме ра ју фо кус са „пра вих“ дру штве них про бле ма, 
чи је пла си ра ње и раз ре ше ње мо же да до ве де у пи та ње ин те ре се 
или до ми нант ну по зи ци ју ели те. У том сми слу, вла да ју ћа ели та: (1) 
оку пи ра кон трол не по зи ци је у ме ди ји ма; (2) од ре ђу је тип за ко на 
ко је ле ги сла тив на те ла фор му ли шу и до но се; (3) над гле да упра-
вљач ку апа ра ту ру за спро во ђе ње за ко на; (4) пре суд но ути че на јав-
но мне ње; и (5) упра вља ре сур си ма и пи та њи ма бит ним за функ-
ци о ни са ње ак ци о них гру па и дру штве них по кре та.36) Као нај че шћи 
те о рет ски при ступ мо рал ној па ни ци озна ча ва се ин те ре сно-груп ни 
ра курс. Ве ћи на ана ли за то га ран га, ука зу је на то да ди зај ни ра ње и 
одр жа ва ње мо рал не па ни ке по ти че са ме зо ни воа мо ћи и ста ту сне 
хи је рар хи је.37) Ин те ре си то га стра ту ма су че сто су прот ни или не-
бит ни за елит ни дру штве но-упра вљач ки слој.

Ин те ре сне гру пе (про фе си о нал не ор га ни за ци је, ре ли гиј ске 
гру пе, де ло ви ме ди ја итд.) мо гу да има ју ауто ном ну уло гу у ге не ри-
са њу и пре зер ва ци ји мо рал не па ни ке, без ну жног елит ног „ути ца-
ја“ на са др жај ну, ори јен та ци о ну или вре мен ску ди мен зи ју па ни ке. 
Ка да, пак, на пла ну мо рал но сти, овај те о рет ски угао ком па ри ра мо 
са ма сов ном ва ри јан том, њи хов од нос не мо ра би ти ан та го ни стич-
ки као у слу ча ју са елит ном по став ком. На и ме, јед ном пре у сме ре на 
па жња на спе ци фич ни про блем од стра не не ке ин те ре сне гру пе мо-
же, сво јом ре ле вант но шћу, про же ти ши ро ке фраг мен те дру штва, 
ко ји ће га при сво ји ти и при ла го ди ти сво јим вла сти тим по тре ба ма 
или свр ха ма. За ово те о рет ско гле ди ште је важнa ди стинк ци ја на 
„ин сај дер ске“ ин те ре сне гру пе, ета бли ра не ло би је или ета бли ра не 
гру пе за при ти сак и на „аут сај дер ске“ ин те ре сне гру пе или дру-
штве не по кре те.38) Пр ве има ју ди рек тан при ступ кре а то ри ма по-
ли ти ка, ле ги сла то ри ма и по ли ти ча ри ма, као и трај ну и нео ме та ну 
ак це си ју ме ди ји ма. Дру штве ни по кре ти ни су ин кор по ри ра ни у по-
ли тич ке и ме диј ске ин сти ту ци о нал не мре же, па сто га има ју че ти ри 
на чи на за при вла че ње чла но ва, при ба вља ње ре сур са и ре а ли за ци ју 
ци ље ва: (1) на си ље; (2) про те сте и де мон стра ци је; (3) при вла че-
ње ме диј ске па жње; и (4) ди рект ни апе ли јав но сти. Све у све му, 
дру штве ни по кре ти се мо гу озна чи ти као ма ни фе ста ци ја мо рал не 
па ни ке, као сред ство пре ко ко га се па ни ка из ра жа ва.

36) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, op. cit., стр. 
62. и Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. „Mo ral pa nics: Cul tu re, Po li tics, and So cial Con struc tion.“ 
op. cit., стр. 164.

37) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, op. cit., стр. 
67-69. и Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. „Mo ral pa nics: Cul tu re, Po li tics, and So cial Con struc-
tion.“ op. cit., стр. 165-166.

38) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, op. cit., стр. 
143-148.
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По ре де ћи фе но мен мо рал не па ни ке са кон цеп том „ин сти ту-
ци о на ли за ци је ха ри зме“ Мак са Ве бе ра, Гуд и Бен-Је ху да до ла зе до 
сле де ћих за кљу ча ка.39) Мо рал на па ни ка, као што је то већ су ге ри-
са но, мо же да „иш чи ли“ или не ста не без ика квог фор мал ног тра-
га, али мо же и да бу де ру ти ни зи ра на или ин сти ту ци о на ли зо ва на 
у ре ла тив но трај не ор га ни за ци о не струк ту ре. Она да кле мо же по 
ути ца ју би ти у сфе ри не фор мал ног или у сфе ри ста во ва, али ка-
да је ин сти ту ци о на ли зо ва на ре зул ту је ле ги сла ци о ном ак тив но шћу, 
осни ва њем вла ди них аген ци ја, ак ти ви стич ким гру па ма, ло би ји ма, 
нор ма тив ним ме та мор фо за ма, про ме на ма у по на ша њу, по сто ја ним 
дру штве ним по кре ти ма итд. У том слу ча ју, ја сно је да је у оп ти ца-
ју ге не ри са ње дру штве них про ме на, али њен ефе кат мо же да бу де 
и „фор си ра ње“ дру штве не ста бил но сти. Мо рал на па ни ка пред ста-
вља (1) скуп раз ли чи тих до га ђа ја ко ји не про ла зе кроз уна пред да-
те фа зе, те (2) мо же би ти оп шта, ре ги о нал на или ло кал на, то јест 
(3) ефе мер на и ду го трај на. Ка да је ду го трај на, мо же ма ни фе сто-
ва ти вре мен ски огра ни че ни део мно го ду же со ци јал не за бри ну то-
сти. Екс пло зи ја не ке мо рал не па ни ке ву че за со бом ре а фир ми са ње 
мо рал них уни вер зу ма и учвр шћи ва ње мо рал них гра ни ца, што је 
ком па ти бил но са, да се по слу жи мо кон цеп ту ал ним во ка бу ла ром 
Еми ла Дир ке ма, ја ча њем ко лек тив не дру штве не све сти. Ба ве ћи 
се атри бу ти ма мо рал не па ни ке и те о рет ским при сту пи ма у ње ном 
ела бо ри ра њу, Гуд и Бен-Је ху да су пре по ну ди ли ин стру мен те за ис-
пи ти ва ње ње них узро ка, струк ту ра и ефе ка та не го што су по ну ди-
ли си стем за кла си фи ко ва ње у окви ру ко га би би ло ко је да то до га-
ђа ње мо гло би ти по зи ци о ни ра но или сме ште но.

Кон ста ту ју ћи да је кон цепт мо рал не па ни ке че сто ко ри шћен 
од стра не бри тан ских со ци о ло га, а пре не бре га ван од стра не аме-
рич ких ко ле га због не до стат ка пре ци зних ин ди ка то ра, што је ис-
пра вље но Гу до вом и Бен-Је ху ди ном кон цеп ту а ли за ци јом, Џе фри 
Вик тор (Jef frey Vic tor) мо рал ну па ни ку де фи ни ше као фор му ко-
лек тив ног по на ша ња обе ле же ну са из не над ним по ве ћа њем сте-
пе на за бри ну то сти и не сла га ња у зна чај ном де лу дру штва, ра ди 
се о збир ној ре ак ци ји на ши ро ко рас про стра ње на уве ре ња о „но-
во-пер ци пи ра ној“ опа сно сти од стра не мо рал них де ви ја на та или 
пре ступ ни ка.40) По твр ђу ју ћи ка ко је де тек то ва на опа сност че сто 
пре те ра на, „ду пло екс по ни ра на“, по тен ци јал но и не по сто је ћа, 
кон ста ту је ка ко мо рал на па ни ка отва ра про стор за на ста ја ње дру-
штве них по кре та ко ји те же ану ли ра њу пре те ћих де ви ја на та, те за 

39) Ibi dem, стр. 246-250.; ви ди и Sto ja no vić, Dj. „Cha ri sma tic Di men sion of Po li ti cal Le a der-
ship: the Ca se of Ser bia.“ Ser bian Po li ti cal Tho ught, 9(1), 2014, стр. 19-47.

40) Vic tor, J. S. „Mo ral Pa nics and the So cial Con struc tion of De vi ant Be ha vi or: A The ory and 
Ap pli ca tion to the Ca se of Ri tual Child Abu se.“ So ci o lo gi cal Per spec ti ves,41(3), 1998, стр. 
542-543.
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„мо рал не ра то ве“ и по ли тич ку бор бу по во дом ан га жо ва ње за ко на 
у сми слу њи хо вог су зби ја ња. Та ква кон јунк ци ја мо же про ду ко ва ти 
дра ма тич на ре а го ва ња, по пут па ни ке ба зи ра не на гла си на ма,41) не-
ми ра или ет нич ких по гро ма, али њи хо ву мо ти ва ци о ну под ло гу не 
тре ба тра жи ти у емо ци ја ма већ у уве ре њи ма. Све у све му, суп страт 
мо рал не па ни ке пред ста вља ре ак ци ја зна чај ног де ла дру штва на 
дру штве но кон стру и са ну прет њу од стра не мо рал них де ви ја на та, 
док нај у оч љи ви ји по на ша ње то ком ње ног тра ја ња пред ста вља ко-
му ни ка ци ја зах те ва, оп ту жби и гла си на.

Бра јан Клок (Brian Kloc ke) и Глен Му шерт (Glenn Muschert) 
су, ба зи ра ју ћи се на Ко е но вом про це су ал ном мо де лу и атри бу ци о-
ном мо де лу Гу да и Бен-Је ху де, кре и ра ли хи брид ни мо дел мо рал не 
па ни ке, ко ји ис тра жу је дру штве не усло ве и ин тер ак тив не про це се 
пре, то ком и по сле мо рал не па ни ка, са по себ ним ак цен том на ме-
ди је као нек су сом за јав ни дис курс мо рал не па ни ке.42) Хи брид ни 
мо дел стре ми ка об ја шње њу нео д ре ђе но сти и не по сто ја но сти са-
вре ме ног фе но ме на мо рал не па ни ке и ка па ци те та от по ра „на род-
них де мо на“, са ува жа ва њем дис про пор ци о нал но сти дру штве не и 
ин сти ту ци о нал не мо ћи. Мо дел та ко ђе при зна је спо соб ност иде о-
ло шких и дис кур зив них обра за ца и струк ту ра да кул ти ви шу бу ду ће 
мо рал не па ни ке, те да има ју ду го трај не кул тур не и ин сти ту ци о нал-
не ис хо де. Ов де ће мо на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу иде о ло ги је и 
дис кур са ко ја ће бит ва жна за да ље из ла га ње.43) Кон цепт иде о ло-
ги је је, да кле, ва жан за она ис тра жи ва ња ко ја су ори јен ти са на на 
раз от кри ва ње на чи на пу тем ко га об ли ци све сно сти ути чу на на чин 
на ко ји љу ди по ста ју све сни вла сти тих кон фликт них ин те ре са и 
бор бе у ве зи истих, иде о ло ги ја им пли ци ра по сто ја ње ве зе из ме ђу 
ин те ре са и об ли ка све сти (те жи шно ме сто та кве по став ке је кон-
ста та ци ја да су ин те ре си пре по зна тљи ви у фор ми ко ја је раз ли чи-
та од фор ме у ко јој су ти ин те ре си до жи вље ни). Кон цепт дис кур са 
је, опет, ори јен ти сан на усло ве ан га жма на у дру штве ним од но си-
ма пре ко апо стро фи ра ња чи ње ни це да се сви дру штве ни од но си 
жи ве, те да се раз у ме ју од стра не пар ти ци па на та кроз спе ци фич не 
лин гви стич ке или се ми о тич ке ме ха ни зме ко ји ор га ни зу ју њи хо во 

41) Гла си на ма иза зва ну па ни ку мо же мо да схва ти мо као ко лек тив ни стрес иза зван ве ро ва-
њем у при че о тре нут но пре те ћим окол но сти ма, она мо же би ти иден ти фи ко ва на пре ко 
ши ро ко при сут ног по на ша ња ис про во ци ра ног стра хом. Ви ди ви ше у Vic tor, J. S. Sa ta nic 
pa nic: the cre a tion of a con tem po rary le gend. Open Co urt Pu blis hing Com pany, Chi ca go, 
1993.

42) Kloc ke, B. V. и Muschert, G. W. „A Hybrid Mo del of Mo ral Pa nics: Synthe si zing the The ory 
and Prac ti ce of Mo ral Pa nic Re se arch.“ op. cit., стр. 295-309.

43) Pur vis, T. и Hunt, A. „Di sco ur se, Ide o logy, Di sco ur se, Ide o logy, Di sco ur se, Ide o logy...“ The 
Bri tish Jo ur nal of So ci o logy, 44(3), 1993, стр. 476.
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ми шље ње, раз у ме ва ње и ис ку ство (он је са мо о све шће но не у тра лан 
или скеп ти чан пре ма то ме да ли је дис курс као об лик ег зи стен ци је 
по ве зан са еле мен ти ма ко ји су из ван дис кур зив ног са др жа ја про-
жи вље ног ис ку ства, што је слу чај, ре ци мо, са ин те ре сом).

Хи брид ни мо дел мо рал не па ни ке об у хва та:44) (1) кул ти ва ци-
ју - по ја ву усло ва, ак те ра и дис кур са ко ји чи не ве ро ват ни јим раст 
мо рал не па ни ке; (2) опе ра ци о на ли за ци ју - про це се ко ји фун ги ра-
ју то ком тра ја ња мо рал не па ни ке; и (3) рас пли ња ва ње - по вла че-
ње мо рал не па ни ке из под руч ја јав не па жње и за ин те ре со ва но сти. 
Кул ти ва ци ја об у хва та: (1) су коб из ме ђу раз ли чи тих и ком пе ти тив-
них мо рал них уни вер зу ма и/или ко ре ни те и из не над не дру штве не 
про ме не; (2) еко ном ске или по ли тич ке кри зе; и (3) ме диј ску па-
жњу и јав ну за бри ну тост о од но сним дру штве ним про бле ми ма. 
Опе ра ци о на ли за ци ја се са сто ји из: (1) епи зо де - по кри ве но сти шо-
кант них до га ђа ја или се ри је до га ђа ја ко ји се иден ти фи ку ју као опа-
сност или про блем и под ра зу ме ва ју (1.1) дис тор зи ју, пре те ри ва ње 
у опи су до га ђа ја и де ви ја на та, (1.2) пре дик ци ју, пред ви ђа ње бу ду ће 
де ви јант но сти и (1.3) сим бо ли за ци ју, дра ма тич не сли ке и сим бо ле 
при до да те про бле ма тич ном по на ша њу; (2) пре у ве ли ча ва ње - пе ри-
од пу не па жње и про лон ги ра ног ме диј ског из ве шта ва ња усме ре них 
на узро ке и кон се квен це опа сно сти, пред ста вље них пре ла ском са 
ме диј ске ин вен та ри за ци је не ког де ша ва ња на вред но сти ма про же-
то кре и ра ње ак тив но сти у сми слу (2.1) мо ра ли за ци је, иден ти фи ка-
ци је „на род них де мо на“ и раз ло га њи хо ве опа сно сти по дру штве-
ни по ре дак, те ти пи за ци је њи хо вог по на ша ња као ма ни фе ста ци је 
опа сно сти ко је уте ло вљу ју, (2.2) офи ци је ли за ци је, по ве ћа ња укљу-
че но сти по ли ци је, екс пе ра та и зва нич них пред став ни ка, мо рал них 
ак ти ви ста и по ли тич ки ли де ра пре ко ме диј ског ан га жма на  (ин-
тер вјуа, са оп ште ња, из ја ва и сл.), (2.3) ам пли фи ка ци је, ме диј ске 
фо ку си ра но сти на по ве ћа ни ни во јав не за бри ну то сти (по твр ђе не 
ан ке та ма, пи сми ма уред ни ци ма, про те сти ма, веб стра ни ца ма, бло-
го ви ма итд.); и (3) ре гу ла ци ја - про кла мо ва ње ре стрик тив них и 
ри гид них ме ра дру штве не кон тро ле пре ко ме ди ја, че сто пра ће них 
раз ли чи тим ни во и ма от по ра, а за рад од вра ћа ња, ели ми ни са ња или 
упра вља ња прет ња ма пре ко (3.1) над зо ра, по зи ва на спро во ђе ње 
за ко на, то јест апе ла вла ди ним зва нич ни ци ма и јав но сти да по ве-
ћа ју сте пен опре зно сти и при ја ве сум њи во по на ша ње, (3.2) мо би-
ли за ци је, ан га жо ва ња фи нан сиј ских и људ ских ре сур са, од стра не 
за ступ ни ка дру штве не кон тро ле и ак ци о них гру па, за рад пред у-
зи ма ња ле ги сла ци о них и гра ђан ских ме ра, те ме ра за спро во ђе ња 

44) Kloc ke, B. V. и Muschert, G. W. „A Hybrid Mo del of Mo ral Pa nics: Synthe si zing the The ory 
and Prac ti ce of Mo ral Pa nic Re se arch.“, op. cit., стр. 300-305.
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за ко на у ци љу су прот ста вља ња но вој прет њи (ово под ра зу ме ва и 
мо би ли за ци ју опо нент ских гру па су прот ста вље них са та ни за ци ји 
„на род них де мо на“), (3.3) ин сти ту ци о на ли за ци је, им пле мен та ци је 
но вих упра вљач ких или из вр шних струк ту ра, ства ра ња ор га ни за-
ци ја дру штве них по кре та или опо нент ских ор га ни за ци ја, ре а ли-
за ци је но вих за ко на или оштри јих ка зни (уко ли ко су опо нент са ке 
гру пе успе шне у кри ти ци мо рал не па ни ке, про цес ин сти ту ци о-
на ли за ци је ће би ти за у ста вљен). Рас пли ња ва ње ин кор по ри ра: (1) 
нор ма ли за ци ју - ус по ста вља ње но ве хе ге мо ни је; (2) тран сфор ма-
ци ју - па ни ка ре зул ту је у дру штве ној, иде о ло шкој и/или ин сти ту-
ци о нал ној про ме ни би ло у сми слу по др шке мо рал ној ре гу ла ци ји 
или су прот ста вља њу ис тој; (3) ди со лу ци ја - мо рал на па ни ка је 
оспо ре на или рас крин ка на, ин кри ми ни са но по на ша ње је ња ва или 
се ја вља дру ги оп те ре ћу ју ћи дру штве ни про блем; и (4) ре цир ку ла-
ци ја - аспек ти мо рал не па ни ке се ре про ду ку ју или ре ма ни фе сту ју 
у дис кур су или дру штве ној ди на ми ци но ве мо рал не па ни ке или 
ме та мор фо зи ра ју у стал ну ка рак те ри сти ку но вих дру штве них нор-
ми или ши рих дис кур са дру штве них ри зи ка и мо рал не ре гу ла ци је. 
Ауто ри хи брид ног мо де ла мо рал не па ни ке пред ла жу и ње го ву ис-
тра жи вач ку при ме ну (ви ди Ди ја грам 4).
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Ди ја грам 4. Пред лог за ис тра жи ва ње мо рал не па ни ке Бра ја на Кло ка и 
Гле на Му шер та
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3. ОД МО РАЛ НЕ ПА НИ КЕ ДО МО РАЛ НЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ - „ТРЕ ЋИ ПОСТ ТЕ О РЕТ СКИ КРУГ“

Ан ђе ла Мек Ро би (An ge la McRob bie) и Са ра Тортн (Sa rah 
Thor nton) сма тра ју да уко ли ко кон цепт мо рал не па ни ке „ра чу на“ 
на да љу ис тра жи вач ку при влач ност, мо ра да бу де ре ви ди ран у сме-
ру дру штве них и кул тур них про ме на иза зва них ра ди кал ним тран-
сфор ма ци ја ма ме диј ског про сто ра.45) Ма сов ни ме ди ји оку пи ра ју 
цен трал ну кул тур ну по зи ци ју и би ва ју екс тра фраг мен ти ра ни, ста-
но ви шта ко ја об у хва та ју и ко ји ма су на ме ње ни су мно го број на и 
раз ли чи та, че сто дис па рат на. Уко ли ко је мо рал на па ни ка не кад и 
би ла схва ће на као не сме ра ни ис ход но ви нар ске прак се, са да је по-
ста ла њен циљ - стан дард у пре зен то ва њу днев них до га ђа ња. Оно 
што је не кад био ре ла тив но ко хе рен тан про стор те о рет ских оп ци-
ја ори јен ти са них на пој мо ве дис про пор ци о нал но сти и дру штве не 
кон тро ле пре ва лент но у од но су на та бло ид ну штам пу, ме та мор фо-
зи ра ло је у пре по зна тљи ву, на мо мен те гро теск ну, но ви нар ску ре-
то ри ку сен за ци о на ли зма. Ко мен та ри шу ћи рад Џо ка Јан га и Стен-
ли ја Ко е на, Мек Ро би ука зу је на про мо ци ју мо рал них за штит ни ка 
у ранг моћ них кон зер ва тив них иде о ло га и тран сфор ма ци ју ре ла-
тив но три ви јал них до га ђа ја и прак си, без об зи ра на ин тер ак ци о-
ни стич ке екс пла на тор не фун да мен те, у про стор за ис по ља ва ње 
до ми нант них гру па пре ко пла си ра ња ни за ри гид них санк ци ја, од 
по ја ча ног по ли циј ског над зо ра до ле ги сла ци је и ка жња ва ња.46) Да-
нас, по ли ти ча ри мо рал ну па ни ку ко ри сте за рад ор ке стра ци је кон-
сен зу са, по слов ни кру го ви за рад про мо ви са ња про да је на спе ци-
фич ним тр жи шти ма (са, ви ше или ма ње, де фи ни са ним циљ ним 
гру па ма), а ме ди ји да би не ко де ша ва ње учи ни ли вред ним или до-
вољ ним за об ја вљи ва ње или пре но ше ње. Јед ном ре чи, мо рал на па-
ни ка се кон стру и ше на днев ној осно ви.47)

Би ло ка ко би ло, не тре ба за бо ра ви ти да ну кле ус мо рал не па-
ни ке пред ста вља ин ста ли ра ње стра ха у љу де, ко је тре ба да ре зул-
ту је „окре та њем гла ве“ од „за мр ше но сти“ и ви дљи вих дру штве них 
про бле ма сва ки да шњег жи во та, те или по вла че њем у „мен тал ни 
ка ран тин“, осе ћа ње бес по моћ но сти, по ли тич ке не мо ћи и па ра-
ли зо ва но сти, или при хва та њем „хо-рук си сте ма“, ста ва да не што 

45) McRob bie, A. и Thor nton, S. L. „Ret hin king ‘Mo ral Pa nic’ for Mul ti-Me di a ted So cial 
Worlds.“The Bri tish Jo ur nal of So ci o logy, 46(4), 1995, стр. 559-574. и McRob bie, A. Post-
mo der nism and Po pu lar Cul tu re. Ro u tled ge, Lon don, 1994, стр. 192-212.

46) McRob bie, A. Post mo der nism and Po pu lar Cul tu re. Ro u tled ge, Lon don, 1994, стр. 199.

47) McRob bie, A. и Thor nton, S. L. „Ret hin king ‘Mo ral Pa nic’ for Mul ti-Me di a ted So cial 
Worlds.“ op. cit., стр. 560. и McRob bie, A. Post mo der nism and Po pu lar Cul tu re. op. cit., 
стр. 192, 196.
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сва ка ко мо ра би ти учи ње но. Она че сто би ва и моћ на емо тив на 
стра те ги ја за ди сци пли но ва ње мла дих пре ко за стра ши ва ња њи-
хо вих ро ди те ља.48) Ко нач но, мо рал на па ни ка по ку ша ва да одр жи 
пред ста ву о по ро дич ном жи во ту ко ја је све ви ше не из во дљи ва и 
нео др жи ва, као и сплет од но са из ме ђу му шкар ца и же не, по то нуо 
у ко ре ни те и, на из глед, не по врат не про ме не. Све то у сти ца ју до но-
си чи тав спек тар фре не тич них па ни ка чи ја по ен та ви ше ни је дру-
штве на кон тро ла, већ страх од то га да се бу де ван кон тро ле.

Ка да го во ри мо о мул ти пли ко ва њу уче сни ка и њи хо вих гле-
ди шта у на ста ја њу мо рал не па ни ке, од но сно о мо гућ но сти „на-
род них де мо на“ да ме диј ски пла си ра ју вла сти то ми шље ње, тре-
ба, да кле, во ди ти ра чу на о две ства ри.49) Са јед не стра не, по сто ји 
зна ча јан по раст ин те ре сних гру па или гру па за при ти сак ко је су 
спо соб не да „астро ном ски“ бр зо од го во ре на по тен ци јал ну ме диј-
ску са та ни за ци ју, те да обез бе де кон тра ин фор ма ци је и екс пер ти зе. 
Та ква кон сте ла ци ја чи ни да се ме ди ји, на ли ни ји сво јих ду жно сти, 
до жи вља ва ју као уно си о ци рав но те же у из ве шта ва ње, те да „на-
род ни де мо ни“, мо гу да уз вра те на стиг ма ти зу ју ћу ме диј ску кам-
па њу. Про ли фе ра ци ја гру па то га ти па и њи хо вих ме диј ских уме ћа 
има зна ча јан ути цај на раз вој по ли тич ке кул ту ре. Са дру ге стра-
не, до ла зи до екс пан зи је, ди вер зи фи ка ци је и раз гра ња ва ња са мих 
ме ди ја. Они ви ше ни су дис тан ци ра ну у од но су на дру штво, већ 
пред ста вља ју област уну тар ко је се дру штве но пер ма нент но де фи-
ни ше и ре де фи ни ше или, пост мо дер ни стич ки ра ди кал но ис ка за но, 
ме ди ји је су дру штво.

Ин кли ни ра ње ка на ра ти ви ма па ни ке не слу жи са мо за дру-
штве ну кон тро лу по се би, већ до дат но по при ма об лик ша бло ни зо-
ва них мар ке тин шких стра те ги ја, ко је су, из ме ђу оста лог, усме ре не 
и на по пу ла ци ју мла дих де лин кве на та. То је до ве ло до то га да на-
слов не стра не та бло и да поч ну да би ва ју са мо и спу њу ју ћа пред ска-
за ња, ко ја из со ци о ло шког ра кур са мо гу да се ту ма че као ам пли-
фи ка ци ја де ви ја ци је, али у дис кур су мла дих фун ги ра ју као про цес 
пу тем ко га се „сце на“ пре тва ра у „по крет“ - не до ла зи са мо до „ме-
диј ске аук се зе“ де ви јант ног по на ша ња, већ и стил ских од ред ни-
ца ко ји пра те ин кри ми ни са но по на ша ње (му зи ке, оде ће, фри зу ра 
итд.). „На род ни де мо ни“, су дру штве но ма ри ги на ли зо ва ни или су-
бјек ти ри зи ка ко ји су, за раз ли ку од Ко е но вог дру штва, у са вре ме-
ној со ци јал ној ва ри јан ти ви ше осна же ни или оспо со бље ни за ан-
ти-де мо ни зу ју ћу кон тра-ак тив ност (то ме јед ним де лом до при но си 
екс по нен ци јал но уве ћа на, кон зу мент ски, то јест циљ ним гру па ма, 
„ди сци пли но ва на“ и бит но до ступ ни ја ме диј ска мре жа). Суд би на 

48) McRob bie, A. Post mo der nism and Po pu lar Cul tu re. op. cit., стр. 193.

49) Ibi dem, стр. 195-196.
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мо рал не па ни ке, да кле, за ви си од спо соб но сти „на род них де мо на“ 
за ин стант ре а го ва ње у ви со ко ди фе рен ци ра ној јав ној сфе ри.

По Мек Ро би и Тортн, са ди вер зи фи ка ци јом на ма сов не, спе-
ци ја ли зо ва не и ми кро ме ди је (по пут ле та ка, фан зи но ва, пи рат ских 
ра дио ста ни ца, ин тер нет пор та ла, бло го ва итд.) од нос из ме ђу ме-
диј ског из ве шта ва ња, „на род них де мо на“ и дру штве не кон тро ле 
до би ја на ком плек сно сти у од но су на тра ди ци о нал ни пан дан. Ка ко 
је већ ви ше пу та ак цен ти ра но, „на род ни де мо ни“ ви ше ни су па си-
ви зо ва ни, они, чак, мо гу ство ри ти и вла сти те ме ди је, а спе ци ја ли-
зо ва ни и ми кро ме ди ји мо гу по ку ша ти ини ци ра ти вла сти те мо рал-
не па ни ке. Јед ном ре чи, ми жи ви мо у мул ти-ме ди јал ном дру штву, 
све ту ул тра-умно же них и де цен тра ли зо ва них ме ди ја. И ма да се 
мо же ус твр ди ти да је мо де р ни ко му ни ка тив ни си стем хи је рар хи зо-
ван и кон тро ли сан од стра не не ко ли ци не, оста је чи ње ни ца и да је 
по ро зан, да отва ра про стор за опо зи ци ју и оспо ра ва ња.50) Мо дер на 
гра ни ца раз гра ни че ња из ме ђу до бра и зла, „нас“ и „њих“ по ста-
ла је за ма гље на и не ја сна, у мул ти-ме ди јал ном све ту де фи ни са ње 
„дру гих“ или де ви ја на та је по ста ло до ста за мр ше но и ком пли ко ва-
но. Мо рал не па ни ке да нас ни су слич не „кла сич ном“ мо де лу, ви ше 
су „амор ти зо ва не“ и из ло же не ком пе те тив ним на ра ти ви ма ка рак-
те ри стич ним за раз ли чи те сек то ре дру штва. Фраг мен ти ра ни ме ди-
ји ге не ри шу фраг мен ти ра не мо рал не па ни ке.

Са вре ме ни мо дел мо рал не па ни ке у од но су на тра ди ци о-
нал ну ва ри јан ту има не ко ли ко ди стинк тив них ка рак те ри сти ка.51) 
Као пр во, ану ли ра на је кри стал но ја сна ди вер ген ци ја из ме ђу све та 
ме ди ја и све та дру штве не ре ал но сти - ме ди ји су не сум њи ва ком-
по нен та ре ал но сти. Гле да ње те ле ви зи је, чи та ње па пир них или 
елек трон ских но ви на ни ка ко не зна чи те ле пор то ва ње у не ку дру гу 
не дру штве ну ре ал ност. Мо гло би се ре ћи да не по сто ји не ка чи-
ста ре ал ност ван све та ре пре зен та ци је, ствар ност нам се по ка зу је 
пре ко је зи ка, ко му ни ка ци је и сли ка - дру штве на зна че ња су ну жно 
ре пре зен та ци је и се лек ци је.52) На тој ли ни ји, ка да со ци о ло зи или 
по ли ти ко ло зи де тек ту ју би фур ка ци ју, де ље ње на ствар не про бле-
ме и оне спек та ку ла ри стич ке, пре у ве ли ча не или „без раз ло жно“ 
ис фор си ра не про бле ме, и игри је ни шта дру го до ре пре зен та ци ја, 
скуп зна че ња по ве зан са оним што они ви де као ствар не про бле ме. 
Дру га ствар се ти че чи ње ни це да је осе тљи ва рав но те жа од но са 
из ме ђу ме ди ја, аге на та дру штве не кон тро ле, „на род них де мо на“ 

50) McRob bie, A. „Folk De vils Fight Back.“ New Left Re vi ew, I/203, 1994а, стр. 110.

51) McRob bie, A. Post mo der nism and Po pu lar Cul tu re. op. cit., стр. 211-212.

52) Ви ди Сто ја но вић, Ђ. „Трак тат о пост мо дер ни зму, дру штву и по ли ти ци: Qu a e cu mque ab 
X dic ta es sent, com men ti tia es se.“ Срп ска по ли тич ка ми сао, 41(3), 2013, стр. 11-56.
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и мо рал них „ту то ра“ усту пи ла ме сто зна чај но ком пли ко ва ни јом и 
ви ше фраг мен ти ра ном ску пу ве за. Та ко ђе, ва ља на по ме ну ти, да је 
„ана хро на“, ја сно де фи ни са на и „без остат ка“ пал па бил на, мо рал-
на па ни ка за ме ње на со фи сти ци ра ни јим и ви ше знач ни јим фор ма ма 
јав ног пред ста вља ња дру штве них и по ли тич ких про бле ма. На ра-
ти ви мо рал не па ни ке, ре ци мо услов но, екс тра хо ва ни из кон зер-
ва тив них по ли тич ких кру го ва, да нас мо ра ју узе ти у об зир да ле ко 
ши ри и ја чи опо зи ци о ни фронт, те раз у ђе ни је, не мо но лит не ме ди-
је, ко ји су за да ти ам би јен тал ни, јав но спе ци фи ко ва ни, оквир сво је 
„кон струк ти ви стич ке екс пре си је“ обе ле жи ли де тро ни за ци јом мо-
рал них за штит ни ка.

Sum ma sum ma rum, Мек Ро би и Тортн иден ти фи ку ју сле де-
ће од ли ке мо рал не па ни ке ка сне или ви со ке мо дер но сти: (1) фре-
квент ност - мо рал на па ни ка је по ста ла зна чај но уче ста ли ја у од но-
су на сво је ра но ис по ља ва ње; (2) ре флек сив ност - по јам мо рал не 
па ни ке је по стао стан дард на од ред ни ца јав ног во ка бу ла ра, та ко да 
је за по ли ти ча ре, но ви на ре и пред у зет ни ке по ста ло уоби ча је но да 
по ку ша ва ју са ње ним ак ти ви ра њем; (3) ди фи цил ност - без об зи ра 
на то што су оста ле пре оп те ре ће не усме ре но шћу на мо рал не ква-
ли те те, дру штве не пра вил но сти и утвр ђи ва ње оно га што је до зво-
ље но и оно га што је не при хва тљи во, ре цент не мо рал не па ни ке су 
обе ле же не ком пли ко ва ни јим од ре ђе њем рас це па из ме ђу „нор мал-
ног“ и „де ви јант ног“, па се, ма ње или ви ше, на ла зе у про це су стал-
ног оспо ра ва ња; и (4) ре пе ти тив ност - мо рал не па ни ке се че сто 
мо гу ини ци ра ти „бу ме ранг ефек том“, ре тро спек тив но про пи ти ва-
ње од ре ђе ног вред но сног се та, мо же ре зул то ва ти ње ним по нов ним 
„рас плам са ва њем“. Мек Ро би и Тортн су, ба ве ћи се ана ли зом дру-
штве не ре ак ци је на ак тив но сти кре а то ра зах те ва или „оп ту жби“ 
и про це са дру штве не кон тро ле, до шли до за кључ ка да је Ко е но ва 
кон цеп ту а ли за ци ја дру штва и дру штве не ре ак ци је пред ви дљи ва, 
мо но лит на и функ ци о нал на, док Хол и дру ги пре це њу ју де тер ми-
ни зам хе ге мо ни је за по ста вља ју ћи зна чај су прот ста вља ју ћих дис-
кур са, на ра ти ва опо зи ци је и фраг мен та ци је пу бли ке. Дру штве не 
ре ак ци је не са мо да су не из бе жне у тим мо де ли ма, већ мо де ли под-
ра зу ме ва ју да мо рал на па ни ка ре а фир ми ше мо рал не гра ни це мо но-
лит ног дру штве ног по рет ка.

Ке нет Томп сон (Ken neth Thomp son) др жи да је сма ње на ана-
ли тич ка за ин те ре со ва ност за фе но мен мо рал не па ни ке 80-тих го ди-
на про шлог ве ка, са јед не стра не, про дукт по ли ти ке ко ја обе ле жа ва 
тај пе ри од и, са дру ге стра не, по сле ди ца огра ни че ња са мог кон цеп-
та.53) На и ме, ис тра жи ва чи су се усред сре ди ли на еко ном ску по ли-
ти ку и иде о ло ги ју Но ве де сни це, ко ја је под ра зу ме ва ла еко ном ску 

53) Thomp son, K. Mo ral Pa nics, Ro u tled ge, Lon don, 1998, стр. 133-134.
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де ре гу ла ци ју ис пра ће ну са кул тур ном и мо рал ном ре-ре гу ла ци-
јом. За по тен ци ра ње узроч не по ве за но сти из ме ђу еко ном ске и дру-
штве не сфе ре, иде ја мо рал не па ни ке ни је би ла то ли ко ин те ре сант-
на јер се ба ви ла епи зод ним и изо ло ва ним до га ђа ји ма ко лек тив ног 
по на ша ња, симп то ми ма уме сто ка у за ма: по ли тич ко-еко ном ским 
раз во јем и ње го вим од но сом пре ма иде о ло шким трен до ви ма. Ово-
ме тре ба до да ти и не за ин те ре со ва ност оних ис тра жи ва ча ко ји су, за 
раз ли ку од прет по ста вље ног раз два ја ња из ме ђу „ре пре зен та ци је“ 
и „ствар но сти“, то јест под вр га ва ња „ре пре зен та ци је“ узу си ма „ре-
ал ног“, ло ци ра ног у са мој за ми сли мо рал не па ни ке, сма тра ли да 
за ко ни, еко но ми ја, јав на по ли ти ка и дру штве ни иден ти те ти за јед-
нич ки чи не све о бу хват ни „ре пре зен та ци о ни си стем“. По нов но бу-
ђе ње за ин те ре со ва но сти за фе но мен мо рал не па ни ке то ком 90-тих 
го ди на је об ја шња ва но сле де ћим тран сфор ма ци ја ма:54) (1) ску пом 
струк ту рал них про ме на, (2) ску пом про ме на на ни воу ко му ни ка-
ци о них тех но ло ги ја; и (3) ску пом кул тур них про ме на (по ве ћа њем 
„мул ти кул ту ра ли зма“ у нај ши рем мо гу ћем сми слу, фраг мен та ци-
јом кул ту ра и су ко би ма по ве за ним са иден ти те ти ма, жи вот ним 
сти ло ви ма и мо ра лом).

Има ју ћи прет ход но на уму, ја ви ла се по тре ба да се мо рал на 
па ни ка ре кон цеп ту а ли зу је у скла ду са но се ћим те ма ти ма по ли ти-
ко ло шке, со ци о ло шке и кул тур не те о ри је, по себ но са те о ри јом ри-
зич ног дру штва, дис кур зив ном ана ли зом и мо рал ном ре гу ла ци јом. 
Пре ци зни је, ре де фи ни са ње мо рал не па ни ке је усме ре на ка ње ном 
трет ма ну по пут „нај за о штре ни је“ ин стан це дис кур са ри зи ка у про-
це су мо рал не ре гу ла ци је.55) Пре не го што се вра ти мо мо рал ној ре-
гу ла ци ји, на по ме ни мо да кон цеп ту а ли за ци ја мо рал не па ни ке, по 
Шел до ну Ан га ру, ко ји се осла ња на рад Ур ли ха Бе ка,56) ни је при-
мен љи ва на ри зич но дру штво су о че но са ка та стро фа ма ствар ног 
жи во та, то јест кри за ма ри зич ног дру штва. Док мо рал на па ни ка 
об у хва та „пи та ња ва лен це“, раз ма тра ње раз ли чи тих ци ље ва по пи-
та њу не ког по на ша ња, па се јед на оп ци ја пре зен ту је као су пер и-
ор ни ја у од но су на дру гу, до тле ри зич но дру штво не ма пот пу но 
ја сно про фи ли са ну мо рал ну ком по нен ту, те се при ро да про бле ма 
и нај е фи ка сни ји од го вор на ње га да ле ко те же од ре ђу ју. Фо кус мо-
рал не па ни ке су по је дин ци, гру пе или по на ша ња, док се ри зич но 
дру штво цен три ра око кор по ра ци ја и вла да. У том сми слу, Ун гар 

54) Ibi dem, стр. 134.

55) Critcher, C. „Wi de ning the Fo cus: Mo ral Pa nics as Mo ral Re gu la tion.“ Bri tish Jo ur nal of Cri-
mi no logy, 49(1), 2009, стр. 17.

56) Бек, У. Ри зич но дру штво: у су срет но вој мо дер ни. Фи лип Ви шњић, Бе о град 2001.
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сма тра да мо рал на па ни ка не зах те ва не сра змер ну ре ак ци ју на пер-
ци пи ра ни дру штве ни про блем.

Фи лип Ко ри ган (Phi lip Cor ri gan) и Де рек Се јр (De rek Sayer), 
у по ку ша ју да от кло не не ке не до стат ке марк си стич ког ела бо ри-
ра ња не-еко ном ских аспе ка та бур жуј ског дру штва (фа во ри зу ју ћи 
од ре ђе не дир ке мов ске те зе), под мо рал ном ре гу ла ци јом под ра зу-
ме ва ју про јект нор ма ли зо ва ња или чи ње ња при род ним („на ту ра-
ли за ци је“) он то ло шких и епи сте мо ло шких пре ми са не ког пар ти-
ку лар ног и исто риј ски да тог об ли ка дру штве ног по рет ка, она је 
ко ек стен зив на са др жав ном фор ма ци јом (др жав ни об ли ци су увек 
под стак ну ти и ле ги ти ми зо ва ни од ре ђе ним мо рал ним ето сом).57) 
Ер го, ра курс мо рал не ре гу ла ци је је кон цеп ту ал на по зи ци ја пре ко 
ко је се мо же про це ни ти ка ко не ка вла да уста но вљу је и ре а ли зу-
је ре гу ла тор ну про пул зи ју. На по ми ње мо, иако не не ги ра ва ља ност 
по ве за но сти из ме ђу др жав ног де ло ва ња и кла сних ин те ре са, по 
пер спек ти ви мо рал не ре гу ла ци је та кве ре гу ла тор не ак тив но сти не 
мо гу би ти тре ти ра не као ди рект но кла сни чин, због то га што је 
узроч на ве за сла ба и те шко уста но вљи ва. Др жав не ак тив но сти, об-
ли ци, ру ти не и ри ту а ли, ком по ну ју и ре гу ли шу дру штве не иден ти-
те те, у крај њој ин стан ци - на шу су бјек тив ност. Ов де се не ра ди о 
то ме да је др жа ва ре гу ла тор јав ног мо ра ла, већ да је дир ке мов ски 
по зи ци о ни ра ни ор ган дру штве ног ми шље ња и мо рал не ди сци пли-
не.58) За то што по ста је пра ви на чин по на ша ња и би ва ња за не ку 
лич ност спе ци фич ног по ла, кла се, до ба или на ци о нал но сти, сна га 
мо ра ла ов де ле жи у осве шће њу оно га шта је смо.

Мо рал ни код, да кле, ни је ствар за јав но по ка зи ва ње и при-
ме њи ва ње, он пе не три ра и по ма же кон сти ту и са њу ин ди ви ду ал ног 
иден ти те та у ње го вим нај ин тим ни јим об ли ци ма. Оно што др жа ва 
за пра во чи ни са раз ли чи тим сте пе ном са мо-осве шће но сти је сте да 
ре мо де ли ра гра ђа ни на као су бјек та и ти ме кре и ра но ви су бјек ти ви-
тет. Ер го, ре во лу ци о нар не тран сфор ма ци је, су не са мо ствар вла-
сни штва и мо ћи, већ и из на ла же ња но вих на чи на од но ше ња, но вих 
со ци јал них иден ти те та: но вог мо рал ног по рет ка, но вог ти па ци ви-
ли за ци је и дру га чи је со ци ја ли за ци је.59) Ми чел Дин (Mitchell Dean) 
пре ма ова квој по зи ци ји има не ко ли ко кон цеп ту ал них от кло на. Са 

57) Cor ri gan, P. и Sayer, D. The Gre at Arch: En glish Sta te For ma tion as Cul tu ral Re vo lu tion. 
Blac kwell, Ox ford, 1985, стр. 4-5.; ви ди и Critcher, C. „Wi de ning the Fo cus: Mo ral Pa nics 
as Mo ral Re gu la tion.“ op. cit., стр. 17–34.

58) Durk he im, E. Pro fes si o nal Et hics and Ci vic Mo rals. Ro u tled ge, Lon don, [1904] 1992, стр. 
72.

59) Cor ri gan, P. и Sayer, D. The Gre at Arch: En glish Sta te For ma tion as Cul tu ral Re vo lu tion. op. 
cit., 1985, стр. 207.
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јед не стра не, Ко ри га но ва и Се је ро ва по став ка по чи ва на раз ли ко-
ва њу ма те ри јал ног ис ку ства и кул тур не ре пре зен та ци је, а су ге сти-
ја је да ис ку ство не мо же по сто ја ти ван на чи на ре пре зен то ва ња и 
ин тер на ли зо ва ња. Са дру ге стра не, до ла зи до пре це њи ва ња уло ге 
др жа ве и пот це њи ва ња ван др жав них аген ци ја. Иде ја је да се ве ћи 
део мо рал не ре гу ла ци је од ви ја ван др жав них ин сти ту ци ја, у плу-
рал ној, не мо но лит ној (са мо ре гу ли шу ћој и са мо фор ми ра ју ћој) сфе-
ри ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва. У том сми слу, пред лог је да се 
иде ја мо рал не ре гу ла ци је за ме ни go vern men ta lity кон цеп том Ми-
ше ла Фу коа.60) Од би ја ју ћи ова кав вид ана ли тич ке ис кљу чи во сти, 
Ален Хант (Al lan Hunt) ће по ку ша ти да амал га ми ра ове две иде је.61) 

Хант по ку ша ва да раз ви је кон цеп ту ал ни окви ра за про у ча-
ва ње мо рал не ре гу ла ци је и дру штве них по кре та ко ји је за го ва ра ју 
или тво ре. У том сми слу, про у ча ва ње мо рал не ре гу ла ци је као не-
из бе жне прак се упра вља ња или вла да ња под ра зу ме ва усред сре ђе-
ност па жње на дру штве но де ло ва ње ко је по ку ша ва ути ца ти на по-
на ша ње љу ди, про јек ти мо рал не ре гу ла ци је об у хва та ју прак се где 
не ки дру штве ни аген ти, на мо рал ној осно ви, про бле ма ти зу ју не ке 
аспек те по на ша ња, вред но сти или кул ту ре дру гих и те же да им на-
мет ну мо рал ну ре гу ла ци ју, они за пра во за бра њу ју или про скри бу ју 
не ка по на ша ња, вред но сти или кул ту ре.62) Ово под ра зу ме ва и на 
мо рал ној осно ви за сно ва но иде а ли зо ва ње не ких аспе ка та по на ша-
ња, вред но сти и кул ту ра, те на сто ја ње њи хо вог про пи си ва ња или 
пре скри бо ва ња. Раз у ме ва ње мо рал не ре гу ла ци је као про скрип ци је 
и пре скрип ци је је од ре ђу је као ди стинк тив ну фор му дис кур зив не 
и по ли тич ке прак се, као мо рал ну по ли ти ку. Мо рал на ре гу ла ци ја, 
да кле, под ра зу ме ва раз ви ја ње про фи ли са них мо рал них дис кур са 
ко ји гра де мо ра ли зу ју ћи су бјект и објект или ме ту ко ји де лу је у 

60) Нео ло ги зам go vern men ta lity, на стао спа ја њем пој мо ва упра вља ти или вла да ти (go vern) 
и на чи на ми шље ња (men ta lity), ука зу је на то да ни је мо гу ће про у ча ва ти тех но ло ги је 
мо ћи без ана ли зе по ли тич ке ра ци о налн сти ко ја им се на ла зи у осно ви. При да ју ћи му 
нај ши ре мо гу ће зна че ње, од упра вља ња др жа вом, пре ко упра вља ња по ро ди цом, до са-
мо кон тро ле, Фу ко кон ста ту је бли ску по ве за ност из ме ђу об ли ка мо ћи и про це са су бјек-
ти фи ка ци је. Ви дљи ва је усред сре ђе ност на пи та ња „упра вља ња упра вља њем“, у ра спо-
ну од „упра вља ња со бом“ до „упра вља ња дру ги ма“. Ана ли за по ли тич ке мо ћи на ни воу 
go vern men ta lity кон цеп та се ба ви  пи та њи ма ко ја се ти чу оно га што је власт од ре ђе ног 
ти па же ле ла да се де си, у од но су на на чин де фи ни са ња не ког про бле ма, од ре ђи вањ-
ња за цр та них ци ље ва и пре ко се лек то ва них стра те ги ја и тех ни ка. Ви ди ви ше Lem ke, 
T. „Fo u ca ult, Go vern men ta lity and Cri ti que“, 2000, стр. 1-17. Рад пре зен то ван на Ret hin-
king Mar xism Con fe ren ce, Uni ver sity of Am herst, 21. 09.-24. 09. До ступ но на: http://www.
tho ma slem ke web.de/pu bli ka ti o nen/Fo u ca ult,%20Go vern men ta lity,%20and%20Cri ti que%20
IV-2.pdf [приступљено 05. 05. 2015] и Ro se, N. Po wers of Fre e dom: Re fra ming Po li ti cal 
Tho ught. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1999, стр. 15-61.

61) Hunt, A. Go ver ning Mo rals: A So cial Hi story of Mo ral Re gu la tion. Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 1994.; ви ди и ви ди и Critcher, C. „Wi de ning the Fo cus: Mo ral Pa nics as 
Mo ral Re gu la tion.“ op. cit., стр. 17–34.

62) Ibi dem, стр. IX, 4, 6.
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скла ду са мо ра ли зу ју ћим прак са ма. Мо рал ни дис кур си и мо ра ли-
зу ју ће прак се мо гу би ти не га тив ни (про скрип тив ни) или по зи тив-
ни (пре скрип тив ни). Go vern men ta lity кон цепт је кон вер ген тан са 
иде јом мо рал не ре гу ла ци је и Хант под њим под ра зу ме ва, са јед не 
стра не, оне дис кур се и прак се пу тем ко јих се не што раз ма тра ис-
прав ним и по год ним објек том упра вља ња или вла да ња и, са дру ге 
стра не, сред ства вла да ња или упра вља ња ан га жо ва на кроз сет, ма-
ње или ви ше, ра ци о на ли зо ва них про гра ма, стра те ги ја, так ти ка и 
тех ни ка ори јен ти са них на ути ца ње на по ступ ке дру гих.63) При то-
ме, ути ца ње или де ло ва ње на дру ге об у хва та све об ли ке спољ них 
ак тив но сти - кон тро лу, огра ни че ња и при си лу, ко је су усме ре не ка 
сти му ли са њу и ини ци ра њу са мо-упра вља ња.

Да би пре зен то вао еле мен те мо рал не ре гу ла ци је, Хант на-
во ди при мер вас пи та ња де це, ко је ни ка да ни је тех нич ко пи та ње, 
већ, ма ње или ви ше, укљу чу је мо рал ну ком по нен ту од го вор но сти 
за вла да ње де це:64) (1) мо ра ли зо ва ни су бјект (ро ди те љи); (2) мо ра-
ли зо ва ни објект или циљ (де ца); (3) зна ње (не фор мал но или екс-
перт ско); (4) дис курс уну тар ко га је зна ње да то као нор ма тив ни 
са др жај (нпр. кон тро ла оно га што де ца гле да ју на те ле ви зи ји); (5) 
скуп прак си (нпр. по ха ђа ње шко ле); и (6) „ште та“ ко ја ће би ти из-
бег ну та или пре ва зи ђе на (нпр. не а де кват но со ци ја ли зо ва но де те). 
Мо рал на ди мен зи ја ни је ин трин сич ни ква ли тет ре гу ла тор не ме те, 
јер не по сто ји скуп про бле ма ко ји су ну жно мо рал ни про бле ми: 
мо рал на ди мен зи ја је ре зул тат по ве за но сти су бјек та, објек та, зна-
ња, дис кур са, прак си и њи хо вих про јек то ва них со ци јал них кон се-
квен ци. По ста вље но ши ре, про јек ти мо рал не ре гу ла ци је об у хва-
та ју сле де ће ком по нен те: (1) кључ не аген те, вр ло че сто се ра ди о 
спе ци фич ним дру штве ним по кре ти ма; (2) њи хо ве спе ци фич не ме-
те, уоби ча је но од ре ђе ни љу ди и/или ме ста ко ја оку пи ра ју; (3) про-
јект „ан га жу је“ так ти ке и тех ни ке, укљу чу ју ћи про па ган ду, аги ти-
то ва ње за про ме не и, по не кад, ди рект но де ло ва ње; (4) из ра жа ва ње 
дис кур са пре ко вла сти те про па ган де и да ле ко се жних ак тив но сти 
са мог по кре та; и (5) по ли тич ког кон тек ста обе ле же ног скла па њем 
са ве за и по тен ци јал ним от по ром. За раз ли ку од ин ди ви ду ал них 
дру штве них по кре та, про јек ти мо рал не ре гу ла ци је има ју нај ви ше 
из гле да да ус пе ју уко ли ко се мо гу фор му ли са ти као са ве зи ина че 
раз ли чи тих ин те ре са.

Мо рал ни дис кур си вр ло че сто по ве зу ју мо ра ли зу ју ћи су-
бјек те и објек те са не ким мо ра ли зу ју ћим прак са ма на на чин да им 
се при пи ше не ка дру штве на ште та, ко ја ће по сто ја ти све до оно-

63) Ibi dem, стр. 185.

64) Ibi dem, стр. 7.
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га мо мен та док су бјек ти, објек ти и прак се не бу ду ре гу ли са ни65). 
Мо рал на ре гу ла ци ја је „ис пу ње на“ пре „мо ра ли за ци јом“ не го „мо-
рал но шћу“, па је сто га ре ла ци о на, утвр ђу ју ћи не ки ге не ра ли зо ва ни 
осе ћај по гре шно сти не ког по на ша ња, на ви ке или скло но сти. Слич-
но ну жно сти на пу шта ња мо де ла, тер ми но ло ги је и прет по став-
ки дру штве не кон тро ле, услед ре и фи ка ци је дру штва и не ги ра ња 
људ ског сло бод ног де ла ња, по Хан ту, тре ба на пу сти ти и кон цепт 
мо рал не па ни ке и то због: (1) не га тив не нор ма тив не про це не, јер 
пред ста ва па ни ке под ра зу ме ва од го во ре на не ки дру штве ни про-
блем ко ји су у нај бо љем слу ча ју пре те ра ни, а у нај го рој ва ри јан ти 
пот пу но ира ци о нал ни; (2) скло но сти те о ре ти ча ра мо рал не па ни ке 
кон спи ра тив ним те о ри ја ма функ ци о ни са ња др жа ве и/или ме ди ја; 
и (3) де фи ни са ња свих мо рал них кам па ња као ин трин сич но кон-
зер ва тив них. Про јек ти мо рал не ре гу ла ци је или са ве зи има ју три 
мо гу ћа из во ра, са раз ли чи тим сте пе ном ути ца ја у за ви сно сти од 
вре ме на и про сто ра: (1) од о зго, од стра не др жа ве, (2) од стра не 
сред ње(их) кла се(а), и (3) од о здо, од стра не на род них осе ћа ња. 

Сред ња кла са се мо же од ре ди ти као цен трал на зо на про це са 
мо рал не ре гу ла ци је, а њен „оки дач“ пред ста вља страх иза зван осе-
ћа јем кри зе. Та „уз бу ње ност“ сред ње кла се ће се по ја ча ти и ма ни-
фе сто ва ти пре ко дру штве них по кре та сва ки пут кад се бу де чи ни ло 
да се мо рал ни по ре дак уру ша ва - или цео или у не ким тач ка ма, где 
не ки по себ ни дру штве ни страх слу жи да би по та као низ пи та ња и 
са ве за раз ли чи тих дру штве них сна га. При то ме, да би оства ри ли 
аде ква тан ути цај, дру штве ни по кре ти мо ра ју би ти спо соб ни за ак-
ти ви ра ње дис кур зив не фор ма ци је ко ја се мо же озна чи ти као „ком-
би на тор ни ка па ци тет“.66) Ра ди се о фор му ли са њу „амал га ма“ или 
ком би на ци је еле ме на та, ко ја успе ва да, по јед ном пи та њу, у јед ном 
про сто ру и вре ме ну, „ле гу ри ше“ или по ве же ве ли ки број раз ли чи-
тих кон цеп ту ал них тра јек то ри ја мо ра ли за тор ских дис кур са, на ра-
ти ва и пер цеп ци ја. По Хан ту, дру штве ни по кре ти су ма ни фе ста ци ја 
„анк си о зно сти сло бо де“ ко ја је ка рак те ри стич на за ли бе рал не об-
ли ке вла сти, јер ве ли ке ур ба ни зо ва не ме се „зах те ва ју“ ме ха ни зме, 
раз ли чи те од тра ди ци о нал них, за рад ар ти ку ли са ња за јед нич ких 
вред но сних и уни фи ку ју ћих на ра ти ва. У том сми слу, нај ва жни ји је 
ге не ра ли зо ва ње и ши ре ње ме ха ни зма са мо-огра ни ча ва ња или са-
мо-ди сци пли но ва ња. По ве ћа на осве шће ност дру штве них раз ли ка 
оме та др жав не ле ги стла тив не на по ре у про ду ко ва њу јав не сфе ре 
спо соб не за осна жи ва ње мо рал ног по рет ка ко ји је нео п ход ни пред-

65) Ibi dem, стр. 8.

66) Ibi dem, стр. 214-215.
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у слов дру штве ног по рет ке, па др жав ни „мо рал но-ре у ла тор ски“ 
про јек ти пр во мо ра ју ство ри ти осе ћај „уз бу не“ и опа сно сти.

По Шо ну Хи ру (Sean Hi er), „ко е нов ски“ кон цепт мо рал не 
па ни ке је не кри тич ки ко ри шћен у со ци о ло шким ана ли за ма ко је 
су се од но си ле на иде о ло ги ју, то јест на оп шти скуп иде ја до ста 
„на тег ну то“ тре ти ра них као те мељ за раз ли чи те фор ме ко лек тив-
ног по на ша ња.67) Ан га жо ва њем не кри тич ке по став ке иде о ло ги је, 
зна тан део те о риј ског про ми шља ња мо рал не па ни ке се ре фе ри рао 
на ме ди је, мо рал на па ни ка је исто вре ме но би ла сет иде ја и об лик 
дру штве ног де ла ња „уг не жде них“ у ви ше ге не ра ли зо ва но ста ње 
стра ха или уз бу не. И док у прак тич ном сми слу људ ско ме ђу де ло ва-
ње мо же би ти си мул та но по и ма но као из раз и уве ре ња и де ло ва ња, 
по сто ји ре ле вант на ана ли тич ка ди фе рен ци ја ци ја из ме ђу оно га што 
љу ди ми сле и оно га што чи не. Ер го, мо же се го во ри ти о ана ли-
тич кој ди стинк ци ји из ме ђу оно га што се по ја вљу је у ме ди ји ма и 
оно га што љу ди др же за чи ње нич но или „ствар но“. Су прот но то-
ме, гро те о рет ске ела бо ра ци је ме диј ске па ни ке по ред не кри тич ког 
амал га ми ра ња ме диј ског дис кур са и дру штве не пер цеп ци је, ни је 
ус пео про пи та ти ни од нос дру штве не пер цеп ци је и ко лек тив ног 
де ла ња. Ко мен та ри шу ћи го ре из не ту Вик то ро ву по став ку мо рал не 
па ни ке, Хир иден ти фи ку је два ре ле вант на про бле ма у њеноj „про-
класичноj“ кон цеп ту а ли за ци ји. Као пр во, кон ста та ци ја да мо рал на 
па ни ка, схва ће на као ко лек тив ни об лик по на ша ња, прет по ста вља 
иде о ло шку фор ма ци ју ко ја об у хва та зна ча јан део ста нов ни штва је 
ам би гви тет но фор му ли са на, оста је не ја сно ка да мо рал на па ни ка 
пред ста вља об лик ко лек тив ног де ла ња. У не до стат ку очи глед них 
до ка за јав ног ан га жма на, ис тра жи ва чи се окре ћу ме диј ској по-
кри ве но сти и за ко но дав ним ак тив но сти ма као су ро га ту за ре ги-
стро ва ње дис пер зив но сти јав не за бри ну то сти. Дру ги про блем, се 
од но си на по те шко ће ко је на ста ју спа ја њем про дук ци је и ре про-
дук ци је зна че ња са ва жно шћу мо би ли за ци је ко лек тив них об ли ка 
по на ша ња на не кри тич ки на чин, екс пла но тор ни зна чај је сме штен 
на функ ци је или свр хе, а не на са др жај дис кур са мо рал не па ни ке.

Хир је кре нуо са де фи ни са њем мо рал не па ни ке као фор ме 
мо рал не ре гу ла ци је, а за вр шио са на по ри ма да по ка же ка ко се не-
ста бил ни мо ра ли зу ју ћи дис кур си, као про ду же так мо ра ли за ци је 
у сва ко днев ном жи во ту, пре но се кроз кон фи гу ра ци ју при ту жби и 
ри зи ка у окви ру нео ли бе ра ли зма. Ка ко је го ре при ка за но, он кри-

67) Hi er, S. P. „Con cep tu a li zing Mo ral Pa nic thro ugh a Mo ral Eco nomy of Harm.” Cri ti cal So-
ci o logy, 28(3), 2002а, стр. 313.; ви ди и Hi er, S. P. „Thin king Beyond Mo ral Pa nic: Risk, 
Re spon si bi lity, and the Po li tics of Mo ra li za tion.“ The o re ti cal Cri mi no logy, 12(2), 2008, стр. 
173–190.; и Critcher, C. „Wi de ning the Fo cus: Mo ral Pa nics as Mo ral Re gu la tion.“ op. cit., 
стр. 17–34.
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ти ку је ис тра жи вач ко ис тра ја ва ње на ме диј ском по кри ва њу као 
бит ном де лу сту ди ра ња мо рал не па ни ке, за то што пре не бре га ва 
ана ли зи ра ње ак тив но сти вла сти или оних ко ји ис ти чу или фор му-
ли шу од ре ђе ње зах те ве и ди мен зи ја јав них осе ћа ња. Ана ли зи ра ње 
мо рал не па ни ке се и да ље ба зи ра на ког ни тив ним, би хе ви о рал ним 
и нор ма тив ним ме ра ма ја за из ме ђу ствар но сти про бле ма и ње го ве 
ре пре зен та ци је, оно го то во у пот пу но сти за ви си од спо соб но сти да 
де мон стри ра не сра змер ност ре ак ци је, од но сно ње ну пре те ра ност, 
у од но су на пра ву опа сност. Као по сле ди ца се ја вља ус кра ће ност 
за по у зда не по ка за те ље шта кон сти ту и ше ствар ни ни во за бри ну то-
сти, анк си о зно сти или опа сно сти. Оно што је још и го ре, мо рал на 
па ни ка се тре ти ра пре као по себ на или ван ред на, а не уоби ча је на 
или ор ди нар на, ак тив ност, те као ва жан за да так на ме ће - из на ла же-
ње ка ри ке ко ја по ве зу је мо рал ну па ни ку са ви ше ру тин ским про-
це си ма мо рал не ре гу ла ци је, то јест обез бе ђе ње те о рет ских ору ђа 
за об ја шње ње ди на ми ке пре стан дар ди зо ва не не го ати пич не не ста-
бил но сти мо ра ли за ци је у сва ки да шњем жи во ту.

За Хи ра, про јект мо рал не ре гу ла ци је за ви си и од иден ти те та 
оних ко ји на сто је да ре гу ли шу, и од иден ти те та оних ко ји „тре ба“ 
да бу ду ре гу ли са ни, про је кат мо рал ног ре гу ли са ња зах те ва етич ке 
са мо-фор ма ци је и ре гу ла то ра и ре гу ли са них.68) Оно што је још мо-
рал но ва жни је, мо ра ли зу ју ћи дис кур си не ма ју не ки „пе три фи ко-
ва ни“, ста бил ни или „јед ном за сваг да да ти“ са др жај, мо ра ли за ци-
ја се мо же по ка за ти у не бро је но мно го об ли ка. Мо рал на па ни ка и 
мо рал на ре гу ла ци ја има ју две за јед нич ке ка рак те ри сти ке: (1) сва ка 
под ра зу ме ва гру пу љу ди ко ја хо ће да ути че на по на ша ње дру гих; 
и (2) у окви ру сва ке, ре гу ла то ри по твр ђу ју сво је иден ти те те чак и 
кад по ку ша ва ју оспо ри ти ту ђи иден ти тет.69) Она има и две бит не 
раз ли ке у од но су на мо рал ну ре гу ла ци ју: (1) мо рал на па ни ка не 
под ра зу ме ва „ре фор ма тор ску“ мен та ли тет ску тран сфор ма ци ју мо-
рал ног де ви јан та, она је, за раз ли ку од мо рал не ре гу ла ци је, крат ка 
и усме ре на на огра ни ча ва ње де ло ва ња, а не на етич ку ди мен зи ју, 
не ког спе ци фич ног „на род ног де мо на“; и (2) она ја сни је, не го што 
је то слу чај са мо рал ном ре гу ла ци јом, из ра жа ва ди фе рен ци ја ци ју 
из ме ђу не ви них жр та ва и „гре шних“, кри вих по чи ни ла ца.

Мо же се ре ћи да је у оп ти ца ју по зи ва ње на мо рал ну еко но-
ми ју ште те или не прав де: иде ју да је не ко по вре ђен де ло ва њем не-
ког дру гог. Мо рал на па ни ка пред ста вља спе ци фич но ис по ља ва ње 
мо рал не ре гу ла ци је, при че му се про це си и прак се кон сти ту и са-

68) Hi er, S. P. „Con cep tu a li zing Mo ral Pa nic thro ugh a Mo ral Eco nomy of Harm.” op. cit., стр. 
328.

69) Critcher, C. „Wi de ning the Fo cus: Mo ral Pa nics as Mo ral Re gu la tion.“ op. cit., стр. 22-23.
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ња ин клу зив не за јед ни це пре се ца ју са ра зно род ним упра вљач ким 
аран жма ни ма за рад огра ни ча ва ња де ло ва ња Дру гог у ин те ре су 
оја ча ва ња иден ти те та ин клу зив не за јед ни це.70). Пре ко дис кур зив не 
ар ти ку ла ци је на Нас и Њих, мо рал на па ни ка фун ги ра као по ли тич-
ка тех но ло ги ја на су прот дис кур зив не кон струк ци је апа ра та си гур-
но сти и пре ва лент но је окре ну та ка ур гент ном на чи ну ре гу ла тив не 
ин тер вен ци је. Мо рал на ре гу ла ци ја за ви си од ди ја лек тич ког про це-
са су бјек ти фи ка ци је, ду го трај ног про це са „усме ре не мо ра ли за ци-
је“, ка рак тер ног пре о бра жа ја ре гу ли са них и афир ма ци је иден ти те-
та ре гу ла то ра, то јест ин тер на ли зо ва ња ре гу ла тор ских мо рал них 
ко до ва по на ша ња од стра не ре гу ли са них. Мо рал на па ни ка се, опет, 
мо же раз у ме ти на два опреч на на чи на: (1) као ре ак ци ја на за па да ње 
про це са су бјек ти ви ка ци је Дру гог у ста ње кри зе или не у спе ха, и (2) 
као ре ак ци ја на не мо гућ ност су бјек ти фи ка ци је Дру гог.71) 

Ер го, мо рал на па ни ка пред ста вља при вре ме ну на пу кли ну у 
ру тин ском од ви ја њу про це са мо рал не ре гу ла ци је, мо рал на па ни ка 
ће „про кљу ча ти“ он да ка да мо рал на ре гу ла ци ја за пад не у ста ње де-
фект но сти или дис тор зи је, што ће до ве сти до ин стант ре гу ла тор не 
ин тер вен ци је. Она пред ста вља не стал ну ло кал ну ма ни фе ста ци ју 
не че га што се мо же озна чи ти као гло бал ни про је кат мо рал не ре-
гу ла ци је, она се ја вља у фор ми пе ри о дич них кри за и сло мо ва на 
ни воу мо рал ног упра вља ња, те за ви си од спо соб но сти да раз ли чи-
те дис кур зив не фор ма ци је при пи су ју узро ке и од го вор ност истим 
на род ним де мо ни ма, ко ји оте ло тво ру ју ге не рал ни је по и ма ње или 
ста ње дру штве не, то јест мо рал не, ште те. Док се Хант ба ви ти ме 
ка ко са вре ме ном мо ра ли за ци ја као сва ко днев на по ја ва функ ци о ни-
ше пре ко ан га жо ва ња ри зи ка и ште то ва ња (од но сно по вре ђи ва ња 
или шко дљи во сти), до тле је Хир фо ку си ран на не стал ност или не-
ста бил ност мо ра ли за ци је (под „уда ри ма“ мо рал не па ни ке) и на ње-
но функ ци о ни са ње као за јед нич ке ка рак те ри сти ке ак ту ел них по ли-
тич ких дис кур са. Во ла ти ли тет дис кур са мо рал не па ни ке се ба зи ра 
на ефе мер ним сен за ци о на ли стич ким, за па љи вим и спек та ку лар-
ним сце на ри ји ма ко ји из би ја ју из не на да и из не на да се по вла че.72)

Ма да спо ра дич не мо рал не па ни ке, ка ко је то већ ре че но, 
не ма ју пе три фи ко ван или фик си ран са др жај, њи хо во за јед нич-
ко обе леж је је про ме на „ша бло на“ ин ди ви ду а ли зо ва ног етич ког 
по на ша ња под ути ца јем ко лек ти ви зи ра них дис кур са упра вља ња 

70) Hi er, S. P. „Con cep tu a li zing Mo ral Pa nic thro ugh a Mo ral Eco nomy of Harm.” op. cit., стр. 
329.

71) Loc. Cit.

72) Hi er, S. P. „Thin king Beyond Mo ral Pa nic: Risk, Re spon si bi lity, and the Po li tics of Mo ra li za-
tion.“ op. cit., стр. 174.
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ри зи ци ма, усме ре них на ште ту про јек то ва ну или по ста вље ну од 
стра не нео д го вор них дру гих. На кон цеп ту ал ном ни воу, то под ра-
зу ме ва да се мо ра ли за ци ја у сва ко днев ном жи во ту ба зи ра на ди-
ја лек тич ком су прот ста вља њу ин ди ви ду а ли зо ва них дис кур са, ко ји 
зах те ва ју од љу ди да пре у зму лич ну од го вор ност у упра вља ња ри-
зи ком (на при мер од го вор но кон зу ми ра ње ал ко хо ла), и ко лек ти-
ви зи ра них дис кур са, схва ће них као из бе га ва ње ши ре по ста вље не 
ште те (на при мер по сле ди це во жње у пи ја ном ста њу), нео д го вор ни 
Ја је тран спо но ван или ко ри го ван нео д го вор ним Дру гим. По сле-
ди ца је ар ти ку ли са ње при ту жби, од брам бе них гру па, про тив оних 
ко ји иза зи ва ју не ки со ци јал ни мо дус ште те, са по тен ци јал ним кли-
мак сом у зах те ви ма за дра стич ним ме ра ма. За раз ли ку од кла сич не 
пер цеп ци је не стал но сти мо рал не па ни ке као ира ци о нал ног, не сра-
змер ног и ван ред ног дру штве ног де ла ња, по Хи ру, во ла ти ли тет је 
ви ше ру тин ски про ши ре ње сва ки да шњег жи во та ко ји де лу је пре ко 
про мен љи ве кон фи гу ра ци је ри зи ка и од го вор но сти.73)

Под руч је оно га што је ре ле вант но или што мо же иза зва ти 
мо рал ну па ни ку је про ши ре но до тач ке ка да је по треб но утвр ди-
ти кри те ри ју ме раз ли ко ва ња уну тар оп ште ка те го ри је мо рал не ре-
гу ла ци је.74) У том сми слу мо же мо раз ли ко ва ти три кон цеп ту ал на 
кри те ри ју ма, ко ји мо гу по мо ћи у ди стинк ци ји по је ди нач них про-
бле ма у од но су на груп ну ва ри јан ту и ко ји пред ста вља ју ди мен зи је 
дис кур зив не кон струк ци је про бле ма: (1) мо рал ни по ре дак; (2) дру-
штве ну кон тро лу; и (3) go vern men ta lity кон цепт. Мо рал ни по ре дак 
ука зу је на „уз др ма ност те ме ља дру штва“, то јест на ни во пер ци пи-
ра не опа сно сти фун да мен тал ним вред но сти ма не ког дру штва. У 
том сми слу про бле ми мо гу би ти:75) (1) успе шно кон стру и са ни као 
опа сност за мо рал ни по ре дак, те као та кви, са нај ве ћим сте пе ном, 
ве ро ват но ће ква ли фи ко ва ни за мо рал ну па ни ку (на при мер пи та ња 
кри ми на ла); (2) тре ти ра ни као не до вољ на прет ња мо рал ном по-
рет ку, али са „ре ал ним“ по тен ци ја лом да то по ста ну (на при мер 
пор но гра фи ја); и (3) ви со ко мо ра ли зи ра ни, али, под нор мал ним 
усло ви ма без ка па ци те та за кон стру и са ње у сме ру опа сно сти за 
мо рал ни по ре дак (на при мер сек су ал но пре но си ве бо ле сти).

Дру штве на кон тро ла по ка зу је у ко јој ме ри су про на ђе на 
одр жи ва ре ше ња, то јест ко ли ко су не ки про бле ми дис кур зив но 
кон стру и са ни као по год ни за ре ша ва ње пре ко ин стру ме на та дру-
штве не кон тро ле. Ов де се пред ла же сле де ћа кла си фи ка ци ја:76) (1) 

73) Ibi dem, стр. 173.

74) Critcher, C. „Wi de ning the Fo cus: Mo ral Pa nics as Mo ral Re gu la tion.“ op. cit., стр. 24–31.

75) Ibi dem, стр. 26-27.

76) Ibi dem, стр. 27-28.
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про бле ми где је дру штве на кон тро ла ефи ка сна, јер за ко ни мо гу 
обез бе ди ти оштре и по сто ја не ка зне (на при мер кри ми нал); (2) 
про бле ми где је дру штве на кон тро ла про бле ма тич на, за ко ни су или 
не а де кват ни или их је те шко при ме ни ти (на при мер ре кре а ци о но 
кон зу ми ра ње дро га); и (3) про бле ми где је за кон ске ме ре не мо гу ће 
при ме ни ти (на при мер здрав стве ни про бле ми ти па по ли пи о ни је). 
Go vern men ta lity кон цепт ма ни фе сту је кон стру и са ње рав но те же из-
ме ђу, спо ља на мет ну те, мо рал не ре гу ла ци је и, ин тер но ге не ри са не, 
етич ке са мо-фор ма ци је или фор ма ци је ја ства (мо рал на ре гу ла ци је 
не под сти че по чи ни те ља да са мо од у ста не од мо рал но не а де кват-
ног по на ша ња, већ и да из вр ши вла сти то етич ко (ре)фор му ли са ње, 
тим чи ном мо рал ни ре гу ла то ри об ли ку ју и вла сти ту етич ку са мо-
фор ма ци ју). Има ју ћи прет ход но на уму, мо же се го во ри ти о сле де-
ћој ти по ло ги ји ге не ра ли зо ва не са мо-ре гу ла ци је:77) (1) етич ка ре гу-
ла ци ја ко ја ин кор по ри ра упра вља ње со бом или ја ством фун ди ра на 
на под сти ца њи ма ко ја не укљу чу ју кон тро лу дру гих (на при мер, 
спо ме ну та, по ли пи о ни ја); (2) ре гу ла ци ја ко ја об у хва та екви ли бри-
јум де ло ва ња усме ре ног на дру ге и са мо-ре гу ла ци је или ре гу ла ци је 
се бе (на при мер на сил нич ки ме диј ски са др жа ји); и (3) ре гу ла ци ја 
ко ја је усме ре на ка дру ги ма, а рет ко ка се би (на при мер сек су ал но 
зло ста вља ње де це).

Ка да се, да кле, рас пра вља са др жај дис кур са ово вре ме не мо-
рал не па ни ке, он да се не мо же из бе ћи ње го ва усло вље ност нео-
ли бе рал ним кон тек стом на ви ше ни воа:78) (1) мо рал на па ни ка ка-
сне мо дер но сти ни је про из вод ин тен ци је де фи ни са не ка жња ва њем 
или ин ди ви ду ал ном ре ха би ли та ци јом, она де мон стри ра же љу да 
се ре гу ли ше и нор ма ли зу је це ло куп на по пу ла ци ја, да се из на ђу 
и раз ви ју ра ци о нал ност и ме ха ни зми ко ји омо гу ћа ва ју упра вља-
ње гра ђа ни ма; (2) циљ на гру па та ко по ста вље ног сце на ри ја ни су 
кри ми нал ци, већ сви по је дин ци ко ји пре те дру штву, то јест нор ма-
ма пре суд ним за функ ци о ни са ње нео-ли бе рал ног ре жи ма; (3) она 
ни је све де на на кам па ње за про мо ви са ње ре да и за ко на, у сми слу 
про фи лак се ин ди ви ду ал не и лич не си гур но сти од кри ми нал них 
прет њи, она је еко ном ска мо рал на па ни ка ко ја се ти че по ста вља ња 
но вих кри те ри ју ма за гра ђан ство у сфе ри нео-ли бе рал не по ли тич-
ке еко но ми је, за рад вра ћа ња по ве ре ња у во ђе у вре ме ну ка да дру-
штве не про ме не угро жа ва ју ета бли ра не струк ту ре ко је су да ва ле 
осе ћај си гур но сти; (4) циљ оних ко ји ди зај ни ра ју мо рал ну па ни ку 
ни је не по сред но над гле да ње „на род них де мо на“ од стра не др жав-

77) Ibi dem, стр. 28-29.

78) Aj zen stadt, M. „Mo ral Pa nic and Neo Li be ra lism: The Ca se of Sin gle Mot hers on Wel fa re in 
Israel“, Bri tish Jo ur nal of Cri mi no logy, 49(1), 2009, стр. 83.
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них и ка зне них те ла, већ кре и ра ње но вих об ли ка де цен тра ли зо-
ва ног над зо ра ко ји вр ши сва ки члан дру штва; (5) на прет ход ном 
ба зи ра ни дис курс ци ља на ства ра ње но вог гра ђа ни на, ак тив ног 
и еко ном ски од го вор ног за се бе без окре та ња ка др жа ви, што би 
огра ни чи ло ње не ин тер вен ци је у сфе ри тр жи шта и ци вил ног дру-
штва; (6) ис ход та кве си ту а ци је ни је до но ше ње за ко на, већ ства ра-
ње ак ту ел них и сим бо лич ких смер ни ца за ре гу ли са ње гра ђа на, са 
ци љем да усме ра ва ју ин ди ви ду ал но и груп но по на ша ње; и (7) мо-
рал на па ни ка има из у зет но ва жно ме сто у ства ра њу нео-ли бе рал не 
тех ни ке упра вља ња.

ЗА КЉУ ЧАК

Као по тен ци јал на огра ни че ња мо рал не па ни ке мо же мо де-
тек то ва ти ви ше раз ли чи тих кон цеп ту ал них мо ме на та.79) Ка да го-
во ри мо о не сра змер но сти ре ак ци је у од но су на де ви ја ци ју ко ја се 
осу ђу је или тер ти ра, у оп ти ца ју су ем пи риј ски спо ро ви у ве зи са 
ствар ном при ро дом и оби мом по сма тра ног про бле ма. Без об зи ра 
на чи ње ни цу да се прет ход на за мер ка, ори јен ти са на на ме ре ња и 
ева лу а ци је, мо же ре ду ко ва ти или „ану ли ра ти“ аде кват ним по да ци-
ма и ме то да ма ис тра жи ва ња, оста је кон цеп ту ал ни не до у ми ца да ли 
је ме ре ња не ке (пре те ра не) ре ак ци је ма ње по ве за но са „чвр стом“ 
ствар но сти, а ви ше са су бјек тив ним пред ста вља њем те исте ствар-
но сти. У том сми слу, по ста вља се и пи та ње да ли објект за бри ну-
то сти, не ки „на род ни де мон“, де ви ја ци ја или по на ша ње, уоп ште 
мо же би ти са зна то на пот пу но објек ти ван на чин или би ва ствар 
раз ли чи тих су бјек тив них ин тер пре та ци ја и ре пре зен та ци ја. Ре ги-
стро ва ње не ког до га ђа ња као мо рал не па ни ке, мо же ука зи ва ти и на 
не до ста так ува жа ва ња мо рал них пер спек ти ва ини ци ја то ра, то јест 
за бри ну тих или „ис про во ци ра них“.

Про у ча ва ње мо рал на па ни ка је по не кад ба зи ра но на нео прав-
да ном из јед на ча ва њу ко лек тив них дру штве них про це са са ин ди ви-
ду ал ним пси хо ло шким пан да ном, али је та кав ан то по мор фи стич ки 
при ступ из гу био на кре ди би ли те ту по ве ћа њем све сти о по ли тич-
кој фраг мен та ци ји и ме диј ској про ли фе ра ци ји. Мо рал на па ни ка се, 
на да ље, че сто тре ти ра као при вре ме но, ефе мер но до га ђа ње усме-
ре но на са да шњост, осло бо ђе но од исто риј ски струк ту и ра них про-
це са ко је она ин вол ви ра. Уко ли ко се и кре не од прет по став ке да је 
ана ли за мо рал не па ни ке усме ре не ка про у ча ва њу ње ног ути ца ја и 

79) Ro hloff, A. и Wright, S. „Mo ral Pa nic and So cial The ory: Beyond the He u ri stic. Cur rent So-
ci o logy, 58(3), 2010, стр. 405-408.
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кон се квен ци, оста је про бле ма тич но ка ко се мо же сти ћи до тих са-
зна ња без про у ча ва ња ге не зе од но сног дру штве ног про бле ма. Ка да 
се ра ди о од го вор но сти за мо рал ну па ни ку, о ње ној ин тен ци о нал-
но сти или не ин тен ци о нал но сти, ва жно је по тен ци ра ти чи ње ни цу 
да је мо рал на па ни ка ком плек сан фе но мен ко ји пле ди ра за плу рал-
ност ре ак ци ја на од ре ђе не мо рал не кон ста та ци је. Ко ди ра ње мо рал-
не па ни ке је флек си бил но и ком пе те тив но, за ви сно од кон јунк ци је 
аге на та (на при мер др жа ве и дру штве них по кре та), где мо рал ни 
код де лу је кроз ви ше рас по ре да ри зи ка и од го вор но сти не сво дљи-
вих на вре мен ске и про стор не гра ни це.

Ка да се ра ди о нор ма тив но сти, тре ба још ре ћи и да је иде ја 
мо рал не па ни ке од са мог по чет ка упо тре бља ва на као дру штве на 
кри ти ка, где је па ни ка пред ста вље на као „ира ци о нал на“ дру штве-
на ре ак ци ја, те, сто га, у са мом стар ту по гре шно усме ре на (или не-
у сме ре на, ма ри ги на ли зо ва на као ствар ни дру штве ни про блем). У 
том сми слу, ис тра жи ва ње мо рал не па ни ке је сва ка ко по ли тич ки 
про је кат. Та ква кон цеп ту ал на кон сте ла ци ја по пи та њу нор ма тив-
но сти мо же по слу жи ти као об ја шње ње за што је мо рал на па ни ка, 
за мно ге ње не ис тра жи ва че, би ла и оста ла не до ступ на за раз во ју 
со ци јал не те о ри је, по себ но оног де ла ко ји се ба ви мо рал ном ре-
гу ла ци јом. На су прот та квој кон ста та ци ји, по Че су Кри че ру, ана-
ли зе мо рал не па ни ка сво ју ва лид ност за до би ја ју, по ред чи ње ни це 
да про ве ра ва ју из об ли ча ва ње и пре те ри ва ње не ког про бле ма, те да 
ме ди ји ма до де љу ју ин стру мен тал ну уло гу, и пре ко иде је да су, у 
крај њој ин стан ци, уте ме ље не на схва та њу да је јед на од есен ци-
јал них функ ци ја дру штве них на у ка ка па ци тет за про це ну тврд њи о 
по ло жа ју дру штве них про бле ма и де ви јант них гру па.80)

Пост-мо дер на мо рал на па ни ка је све ви ше ин ста ли ра на у на-
ра ти ву ли бе рал ног упра вља ње ја ством или са са мим со бом. Ме ђу-
тим, оно што овом ста но ви шту да је пу ну вред ност ни је са мо кон-
ста то ва ње ње ног сва ки да шњег при су ства (из бе га ва ња ри гид но сти 
ка жња ва ња и ре ха би ли та ци је), већ и мо гућ ност да мо рал на па ни-
ка оку пи ра про стор на ра ти ва мо рал не ре гу ла ци је. Ово ни је по тен-
ци ра ње ауто но ми је со ци јал не ре ак ци је, фак та да мо рал на па ни ка 
ни је у пот пу но сти де тер ми ни са на де ви ја ци јом на ко ју ре а гу је, већ 
пред ста вља пле ди ра ње за иде ју да у пост-мо дер ном дру штву на ра-
тив мо рал не па ни ке мо же би ти из јед на че на са на ра ти вом мо рал не 
ре гу ла ци је. Ово им пли ци ра да оста је отво ре на мо гућ ност да пост-
мо дер но дру штво мо же би ти пер ци пи ра но као пер ма нент ни низ 
мо рал них па ни ка, као „пер ма нент на мо рал на па ни ка у ве зи мо рал-
не па ни ке“.

80) Critcher, C. „Mo ral Pa nic Analysis: Past, Pre sent and Fu tu re“, So ci o logy Com pass, 2(4), 
2008, стр. 1127-1144.
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Djor dje Sto ja no vic

FROM SO CIAL CON TROL TO MO RAL RE GU LA TION: 
RE AR TI CU LA TING OF MO RAL PA NIC DI SCO UR SE

Re su me
This pa per de als with the con cep tual ge ne sis and tran sfor ma tion 

of the no tion of mo ral pa nic. Мonographic study cri ti cally exa mi nes the 
de ve lop ment of mo ral pa nic from pro ces sual va ri ant, thro ugh at tri bu-
ti o nal va ri ant, to in te gra tion with so ci o logy of go ver nan ce or go vern-
men ta lity con cept. In this re gard, the fo cus is on the fact that the mo ral 
pa nic is a stan dard part/ex ten si on part of the mo ral re gu la tion, the re sult 
of the ope ra tion of the sta te and so cial mo ve ments, and on the fact that 
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the ba sic aim of the mo ral pa nic is self-re gu la tion, which po ints out a 
cer tain type of be ha vi or. Post-mo dern mo ral pa nic is in cre a singly in-
stal led in the nar ra ti ve of li be ral self-re gu la tion. Ho we ver, what gi ves 
to this vi ew full va lue isn't ascer ta in ment of its everyday pre sen ce (in 
the sen se of avo i ding the ri gi dity of pu nis hment and re ha bi li ta tion), but, 
al so, the pos si bi lity that mo ral pa nic oc cupy spa ce of mo ral re gu la tion 
nar ra ti ve. This is not put ting emp ha sis on the auto nomy of the so cial 
re ac ti ons, on the fact that mo ral pa nic is not fully de ter mi ned by the de-
vi a tion to which re act, but re pre sents ple a ding for the idea that in post-
mo dern so ci ety mo ral pa nic nar ra ti ve can be equ a ted with a nar ra ti ve 
of mo ral re gu la tion. This im pli es the pos si bi lity that the post-mo dern 
so ci ety can be per ce i ved as pre ma net ni se ri es of mo ral pa nic, as „per-
ma nent mo ral pa nic re gar ding mo ral pa nic“.
Key words:  mo ral pa nic, mo ral re gu la tion, go vern men ta lity, risk so ci ety, so-

cial de vi a tion, “folk de vils”, in sti tu ti ons

* Овај рад је примљен 20. маја 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
01. јуна 2015. године.
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МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ 
ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ 

ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ

Сажетак
Рад пред ста вља по ку шај да се утвр де основ не дру штве но-

по ли тич ке прет по став ке истин ске де мо кра ти за ци је по ли тич ких 
ин сти ту ци ја у Ср би ји. За кљу чу је се: да де мо кра ти за ци ја по ли-
тич ких ин сти ту ци ја има пер спек ти ву са мо уко ли ко се од ви ја кроз 
про цес тран сфор ма ци је пред став нич ке де мо кра ти је у не по сред ну 
де мо кра ти ју и ауто крат ског од лу чи ва ња у де мо крат ско од лу чи ва-
ње; да је за де мо кра ти за ци ју по ли тич ких ин сти ту ци ја од пре суд-
не ва жно сти де мо но по ли за ци ја по ли ти ке, де цен тра ли за ци ја вла-
сти и упра вља ња и раз ви ја ње сло бод не ини ци ја ти ве гра ђа на; да 
се за истин ску де мо кра ти за ци ју мо гу бо ри ти са мо оне по ли тич ке 
пар ти је ко је се и са ме де мо крат ски ор га ни зу ју и на де мо крат ским 
прин ци пи ма де лу ју; да је ствар на де мо кра ти ја ду го тра јан исто риј-
ски про цес исто вре ме ног уки да ња оту ђе не по ли тич ке вла сти и му-
ко трп ног ус по ста вља ња де мо крат ске вла сти; да би Ср би ја мо ра ла 
пред ња чи ти у бор би за раз вој де мо крат ског по ли тич ког си сте ма 
ка ко би се при бли жи ла раз ви је ни јим др жа ва ма.
Кључ не ре чи: по ли тич ке ин сти ту ци је, де мо кра ти за ци ја, де мо крат ски 

ка па ци те ти, пред став нич ка де мо кра ти ја, не по сред на де-
мо кра ти ја

Са вре ме ном дру штву је уме сто пар ла мен тар не, све нео п ход-
ни ја не по сред на де мо кра ти ја као не из о став ни услов ви со ко тех но-
ло ги зи ра не и ви со ко со ци ја ли зи ра не дру штве не ре про дук ци је. У 
де мо крат ској за јед ни ци не по сред ни но си лац су ве ре ни те та је сам 
на род, ма на ком ни воу се она ор га ни зо ва ла. На род ни су ве ре ни тет 
се у де мо крат ској за јед ни ци не мо же оту ђи ва ти или огра ни чи ти, 
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већ се сло бод ном во љом гра ђа на за јед нич ки оства ру је. Ра ди одр-
жа ња са мог жи во та, „гра ђа ни мо ра ју су де ло ва ти у до но ше њу од лу-
ка ко је утје чу на њи хов жи вот“.1) 

 За оп ти ма лан раз вој не по сред не де мо кра ти је би ла би нео п-
ход на мак си мал на де цен тра ли за ци ја над ле жно сти са ре пу блич ког 
на ло кал ни ни во, ко ја под ра зу ме ва и од го ва ра ју ћу фи нан сиј ску де-
цен тра ли за ци ју, са чим иде и де цен тра ли за ци ја вла сти и упра вља-
ња. Те жње за де цен тра ли за ци јом су, ме ђу тим, у же сто ком су ко бу 
са цен тра ли стич ким те жња ма да се што ви ше по сло ва и сред ста ва 
кон цен три ше у вр ху др жа ве. Енорм на цен тра ли за ци ја над ле жно-
сти до ве ла је, за јед но са фи нан сиј ском цен тра ли за ци јом, то ком 
тран зи ци је 1990-их го ди на, го то во до за ми ра ња сва ког об ли ка не-
по сред не де мо кра ти је у Ср би ји.

До ми на ци ја др жав не упра ве до во ди до су жа ва ња не по сред-
не де мо кра ти је и до оту ђе ња вла сти од гра ђа на. То се огле да у ра ду 
ка ко оп штин ских та ко и ре пу блич ке скуп шти не, ко је су уме сто гра-
ђа ни ма окре ну те вла да ју ћим по ли тич ким стран ка ма. Због не из гра-
ђе но сти де мо крат ских ме ха ни за ма, мо гућ но сти ути ца ја гра ђа на на 
са др жи ну скуп штин ских од лу ка су ве о ма ма ле. Чак се и за ко ни од 
ви тал ног зна ча ја за дру штве ну за јед ни цу до но се без ика кве ор га-
ни зо ва не кон сул та ци је гра ђа на, чи ја се де мо крат ска пра ва и оба ве-
зе утвр ђу ју не за ви сно од њи хо ве во ље.

Не по сред на де мо кра ти ја не мо же се раз ви ја ти без не по сред-
ног уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу о суд бо но сним пи та њи ма за јед-
нич ког жи во та и ра да, ка ко на ло кал ном, та ко и на ви шим ни во и-
ма дру штве ног ор га ни зо ва ња. По што се од лу ке мо ра ју до но си ти 
у скла ду са уста вом и за ко ном, за раз вој оп ште де мо кра ти за ци је 
дру штва је од пре суд ног зна ча ја да се они до но се пле би сци тар ним 
из ја шња ва њем гра ђа на. 

Ве ли ку смет њу за оства ри ва ње су штин ске де мо кра ти је 
пред ста вља до ми нант на вла да ви на пар ти ја, ко јом се де мо крат ске 
те жње не пре ста но по ти ску ју и гу ше. Ме ђу соб ном бор бом за власт 
и око вла сти, по ли тич ке стран ке по ти ску ју у дру ги план бри гу за 
за јед нич ке ин те ре се дру штва. Рас пи ри ва њем по ли тич ког ан та го-
ни зма ме ђу гра ђа ни ма, ме ђу стра нач ка бор ба за власт под сти че со-
ци јал ни, на ци о нал ни и вер ски ан та го ни зам оте жа ва ју ћи де мо крат-
ско спо ра зу ме ва ње. А у из бор ним кам па ња ма ре дов но се по ти ску је 
или из и гра ва за кон ска мо гућ ност да гра ђа ни са мо стал но ис ти чу 
сво је кан ди да те за по сла ни ке.

1) John Na is bitt, Ме га трен до ви, Гло бус, За греб, 1985., стр. 167.
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По ли тич ки по сред ни ци у си сте му пред став нич ке де мо кра-
ти је су по ли тич ке стран ке, пре ко ко јих еко ном ски мо но по ли сти 
мо но по ли шу и власт. „Бо га ти љу ди ку пу ју од пар тиј ске ор га ни за-
ци је ме сто у се на ту на је два при кри вен на чин... Ин ду стри јал ци и 
тр гов ци ко ји су ус пе ли у сво јим по сло ви ма, та лен ти ра ни адво ка ти 
ве ли ких ком па ни ја и ве шти бо со ви, ко ји ве ли ким де лом пу не се-
нат, сви су они про из вод са ве за из ме ђу пар тиј ске ма ши не и фи нан-
сиј ских ин те ре са“.2) На тај на чин фи нан сиј ски моћ ни ци пре тва ра ју 
по ли тич ке пар ти је у сво је тран сми си је пре ко ко јих оства ру ју соп-
стве ну вла да ви ну.

Ако су у ли бе рал ном ка пи та ли зму по ли тич ке пар ти је и за-
сту па ле раз ли чи те кла сне ин те ре се, у мо но по ли стич ком ка пи та ли-
зму оне, ра ди осва ја ња и за др жа ва ња вла сти, све од ре да пот па да ју 
под власт ка пи та ла. „Ка кво год да је де кла ра тив но обра зло же ње, 
пар ти ја је ор га ни зо ва на с јед ном за јед нич ком свр хом: да се стек не 
и да се др жи по ли тич ка власт, да се упра вља“,3) а по што се власт 
не мо же ни сте ћи ни за др жа ти без па ра, све пар ти је су ла ко пот ку-
пљи ве.

Сто га су да нас у пар ла мен тар ном си сте му го то во све пар ти је 
на истом ко ло се ку мо но по ли стич ке вла да ви не ка пи та ла. „Цр ве ни 
су по ста ли ру жи ча сти, бе ли су се обо ји ли. Де сни ца и ле ви ца ви ше 
ни су та ко раз ли чи те. У Сје ди ње ним Др жа ва ма две пар ти је то ли ко 
ли че јед на на дру гу да их је не мо гу ће раз ли ко ва ти“,4) па у су шти ни 
„по сто ји са мо јед на по ли тич ка пар ти ја, про по слов на „де мо-ре пу-
бли кан ци“, или у су шти ни јед на по ли тич ка пар ти ја са дви је кли-
ке“.5)

Као фор мал ни пред став ни ци на ро да а фак тич ки за ступ ни ци 
мо но по ли стич ког ка пи та ла, по ли тич ке стран ке „су жа ва ју де мо кра-
ти ју, мо но по ли зу ју по ли ти ку за се бе и не до пу шта ју дру ги ма да се 
њо ме ин тен зив но ба ве“.6) Од ка ко су пра во пред ста вља ња „пре у зе-
ле по ли тич ке стран ке, ни је дан на род ни по сла ник у мо дер ном пар-
ла мен ту ни је ствар но на род ни по сла ник у пра вом зна че њу те ри-
је чи, не го је ње го во на и ме но ва ње у зва ње (а и у мно го слу ча је ва и 
сам из бор у то зва ње) за ви си ли од ужег вођ ства по ли тич ке стран ке, 

2) М. Остро гор ски, Де мо кра ти ја и по ли тич ке пар ти је, Штам па ри ја „Св. Са ва, Бе о град, 
1921., стр. 91.

3) Pe ter F. Druc ker, Пост ка пи та ли стич ко дру штво, Гр меч – При вред ни пре глед, Бе о град, 
1995., стр. 158.

4) Мо рис Ди вер же, Де мо кра ти ја без на ро да, Рад, Бе о град, 1968., стр. 217. и 218.

5) Но ам Чом ски, Кон тро ли са на де мо кра три ја, ЦИД, Под го ри ца, 1999., стр. 186.

6) Др Ра до мир Лу кић, По ли тич ке стран ке, На уч на књи га, Бе о град, 1966., стр. 227.
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ко јој је он био од го во ран и пре ма ко јој је био то ли ко ду жан да је у 
пар ла мен ту мо рао да за сту па не на род, ко ји га је иза брао, не го по-
ли тич ку стран ку ко ја га је по ди гла из дру штве не ано ним но сти“.7)

По сла ни ци у пар ла мен ту не ма ју ни ка квих оба ве за ни од го-
вор но сти пре ма на ро ду и гра ђа ни ма као фор мал ним би ра чи ма, ко-
ји на њих не ма ју ни ти мо гу да има ју би ло ка кав ути цај. Пар тиј ски 
иза сла ни ци у пар ла мен ту има ју у ства ри им пе ра тив ни ман дат сво је 
стран ке ко ји их оба ве зу је да гла са ју по пар тиј ским ди рек ти ва ма, 
те ни су у по зи ци ји да се ру ко во де не са мо на род ним ин те ре си ма и 
же ља ма, не го ни соп стве ном вла шћу и са ве шћу. „Укље штен у мре-
жу не до вољ но де мо крат ских пар ти ја, по сла ник је на дис по зи ци ји 
вр ха од го ва ра ју ће пар тиј ске пи ра ми де и не мо же до но си ти од лу ке 
по сво јој во љи ни по во љи гра ђа на ко ји су га иза бра ли“.8)

Сто га „ши ро ка ма са по сла ни ка фун ги ра са мо као сви та јед-
ног или ма лог бро ја „ли де ра“ ко ји обра зу ју ка би нет, и слу ша их 
сле по све док има ју успе ха“, па „го во ри не ког по сла ни ка да нас ви-
ше не пред ста вља ју ни ка кве лич не ис по ве сти, а још ма ње по ку ша је 
да се про тив ни ци при до би ју“, не го зва нич на „са оп ште ња пар ти је 
ко ја се из да ју у зе мљи“,9) и ко ја пре из ра жа ва ју ин те ре се по је ди них 
дру штве них гру па или пар тиј ских ли де ра не го це лог на ро да. 

По ли тич ке стран ке „не до во де на власт љу де др жав нич ких 
спо соб но сти, ја ког ка рак те ра и сл. не го сла бе по ли ти кан те, ко ји се 
под вр га ва ју уским стра нач ким ин те ре си ма“, због че га се „стран-
ка ма че сто пре ба цу је да омо гу ћа ва ју вла да ви ну нај го рих дру штве-
них еле ме на та ко ји се, уме сто по ли ти ком у пра вом сми слу, ба ве 
по ли ти кан ством, да за сле пље на стра нач ка бор ба тра жи за сле пље-
не, стра сне љу де“.10) Де гра ди ра њем по ли тич ких стра на ка де гра-
ди ра се пред став нич ка де мо кра ти ја, ко ју је без стра на ка те шко и 
за ми сли ти. „Чи ње ни ца је да је по ви је сна ко ри сност пред став нич ке 
де мо кра ти је пре жи вје ла“,11) те „ни је ни чу до што на род иг но ри ше 
пар ла мент и пре зи ре на род не по сла ни ке“.12)

Ако је пред став нич ка де мо кра ти ја пре жи ве ла, да љи раз вој 
мо же ићи са мо у прав цу рас та ка ња др жав но-пар тиј ске вла да ви не 

7) Ми ло рад Ек ме чић, Осно ве гра ђан ске дик та ту ре у Евро пи из ме ђу два сви јет ска ра та, 
2. Из да ње, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Са ра је во, 1967., стр. 5.

8) Ву чи на Ва со вић, при лог у збор ни ку Ла ви рин ти кри зе, Ин сти тут за европ ске сту ди је, 
Бе о град, 1998., стр. 115.

9) Макс Ве бер, При вре да и дру штво, том 3, Про све та, Бе о град, 1976., стр. 477. и 476.

10) Ра до мир Лу кић, По ли тич ке стран ке, исто, стр. 233.

11) John Na is bitt, Ме га трен до ви, Гло бус, За греб, 1985., стр. 110.

12) Род ни Ет кин сон, За ча ра ни европ ски круг, Све то ви, Но ви Сад, 1997., стр. 63.
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у не по сред ну власт на ро да и пре ра ста њу пред став нич ког пар ла-
мен та ри зма у си стем не по сред не де мо кра ти је. И „ако де мо кра ци ја 
зна чи са мо у пра вља ње сло бод них љу ди, прав ду за све, тад би ства-
ра ње де мо кра ци је пред ста вља ло уки да ње по сто је ће псе у до-да мо-
кра ци је“.13)

Објек тив не тен ден ци је де мо кра ти за ци је све сна жни је се ис-
по ља ва ју и кроз су бјек тив не те жње ка сло бо ди и јед на ко сти. Све 
„ве ћи број љу ди и же на не при хва та ви ше дру штво у ко јем жи ви; 
они од би ја ју као сте зник у ко ји би не ко хтјео да их при ти сне, по ре-
дак ко ји им је на мет нут; они ви ше не при хва та ју при ви ле ги је ма-
њи не; они од би ја ју хи је рар хи ју и власт ко је ја ча ју ове при ви ле ги је 
и одр жа ва ју тај по ре дак“.14)

Тај по ре дак из те ме ља пот ко па ва ју не у мо љи ве тен ден ци-
је де мо кра ти за ци је ње го вог соп стве ног про дук ци о ног од но са на 
ко јем по чи ва. Кон ку рен ци ја је на те ра ла ин ди ви ду ал не вла сни ке 
ка пи та ла да се, хте ли не хте ли, удру жу ју у ак ци о нар ска дру штва, 
и да удру же ним ка пи та лом за јед нич ки рас по ла жу, чи ме су са ми 
отво ри ли исто риј ски про цес де при ва ти за ци је, де мо но по ли за ци је и 
ко лек ти ви за ци је соп стве ног вла сни штва, те де мо кра ти за ци је сво-
јин ских од но са.

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са је не из о став ни услов 
де мо кра ти за ци је дру штва и по ли тич ких ин сти ту ци ја. До ствар не 
де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са у Ср би ји још увек ни је до шло 
јер би ро крат ска и ауто крат ска власт за то истин ски ни кад ни је би ла 
за ин те ре со ва на. Под пла штом пар тиј ског плу ра ли зма у Ср би ји је 
ме сто де мо кра ти за ци је из вр ше на још ве ћа ауто кра ти за ци ја по ли-
тич ког си сте ма.

Де мо кра ти за ци ја по ли тич ког си сте ма у Ср би ји ни је ни у ин-
те ре су им пе ри ја ли стич ки ори јен ти са ним си ла ма ко ји ма ни ка ко не 
од го ва ра ју еко ном ски сна жне и по ли тич ки са мо стал не ко ло ни је 
ко је се са њи ма мо гу рав но прав но но си ти, због че га им са за ста-
ре лим тех но ло ги ја ма ну де и за ста ре ле еко ном ске и по ли тич ке мо-
де ле. „Има пу но си ро ви на ко је тре ба узе ти и још ви ше јеф ти не 
рад не сна ге за по крет не тра ке. Али пр во им мо ра мо на мет ну ти мо-
дел ка пи та ли зма. Ми са ми га не при ме њу је мо, али у не раз ви је ним 
зе мља ма, на ње му ин си сти ра мо. То је си стем Ме ђу на род ног мо не-
тар ног фон да. Ако га при хва те, он да ће их би ти ла ко екс пло а ти са-
ти...“15)

13) Хер берт Мар ку зе, Крај уто пи је, есеј о осло бо ђе њу, Ствар ност, За греб, 1972., стр. 183.

14) Ед мон Мер, Са мо у пра вља ње – су тра шњи ца, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1977., стр. 28.

15) Но ам Чом ски, Шта то (у ства ри) хо ће Аме ри ка?, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 1994., стр. 57.
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Ко ло ни јал на до ми на ци ја лак ше се оства ру је пре ко ауто крат-
ске не го пре ко де мо крат ске др жа ве, а сит ни ји и ре про дук тив но 
сла би ји ка пи та ли лак ше се не го круп ни ји ста вља ју под ко ман ду 
свет ског ка пи та ла. И вла да ју ћим и опо зи ци о ним пар ти ја ма за пра-
во је ва жни је пре о ти ма ње вла сти, а не да ли ће си стем вла сти би ти 
де мо крат ски или ауто крат ски. За то у Ср би ји још увек не ма пра-
ве де мо крат ске опо зи ци је, па ни ствар не де мо крат ске ал тер на ти ве 
вла да ју ћим ауто крат ским ре жи ми ма. Та квом ста њу из у зет но по-
го ду ју три мо мен та. Је дан је еко ном ска не раз ви је ност ко јој ви ше 
од го ва ра ауто крат ски не го де мо крат ски си стем вла да ви не. Дру ги 
је од су ство ма сов ног де мо крат ског по кре та ко ји би мо гао де мо-
крат ским сред стви ма сру ши ти ауто крат ски и ус по ста ви ти де мо-
крат ски си стем вла сти. Тре ћи је ауто крат ски ме ђу на род ни по ре дак 
ко ји се одр жа ва и је ди но се мо же одр жа ти на ауто крат ским на ци о-
нал ним ре жи ми ма. За то вла да ју ће свет ске си ле сво јим ко ло ни ја ма 
ну де са мо фор мал ну де мо кра ти ју са ма ло де мо крат ских пра ва и 
мно го ауто крат ске вла сти пре ко ко је мо гу по сво јој же љи вла да ти 
свет ском за јед ни цом.

Иако се све пар ти је, укљу чу ју ћи и оне нај а у то крат ски је, из-
ја шња ва ју за де мо кра ти ју, у сре ди ште њи хо вих про грам ских опре-
де ље ња ста вље ни су при ват на и др жав на сво ји на, док су об ли ци 
за јед нич ког вла сни штва по ти сну ти на мар ги не или са свим за не-
ма ре ни. Ни јед на стран ка не да је ве ћи зна чај ак ци о нар ству и за дру-
гар ству за по сле них, ко ји се у про грам ским до ку мен ти ма ве ћи не 
стра на ка и не спо ми њу.16)

Про та го ни сти сва ко днев не по ли тич ке кам па ње за при ва ти-
за ци ју и ап со лу ти за ци ју мо но по ли стич ких об ли ка при ват ног и др-
жав ног вла сни штва су оне сна ге ко је то вла сни штво већ по се ду ју 
или на сто је да га се што пре до мог ну. Из те жње за мо но по ли за ци-
јом вла сни штва про ис ти че те жња за мо но по ли за ци јом вла сти, и 
обрат но. А ве ли ко при ват но бо гат ство на су прот ма сов ног си ро ма-
штва је не из о став ни услов и осва ја ња и за др жа ва ња осво је не вла-
сти над обез вла шће ним ма са ма.

Мо но по ли стич ки об лик при ват ног вла сни штва до био је 
сво ју иде о ло шку ра ци о на ли за ци ју у плат фор ми ма лих и сред њих 
пред у зе ћа као на вод но нај пер спек тив ни јих но си ла ца еко ном ског 
раз во ја. Мо но по ли стич ки ори јен ти са ним др жав но-пар тиј ским 
струк ту ра ма не од го ва ра не по сред но по ве зи ва ње при вред них су-
бје ка та у ве ли ке кор по ра ци је и ши ре при вред не асо ци ја ци је ко је не 

16) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Де мо кра ти ја и пар то кра ти ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град,

2009.,стр. 70-71.
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мо гу др жа ти под сво јом до ми на ци јом, због че га су сит но соп стве-
нич ко вла сни штво и при вред на аутар хи ја у сре ди шту њи хо ве еко-
ном ске по ли ти ке. Уме сто тран сфор ма ци је на ба зи де мо кра ти за ци је 
сво јин ских од но са, по вра так на кла сич не мо но по ли стич ке об ли ке 
вла сни штва во ди рас па да њу ве ли ких си сте ма и под сти ца њу се па-
ра ти стич ких тен ден ци ја у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та. А то 
уме сто де мо кра ти за ци је зах те ва још ве ћу ауто кра ти за ци ју др жав не 
вла сти, ко ја спо ља мо ра ути ца ти на одр жа ва ње дру штве ног по рет-
ка.

Као глав ни осло нац ауто крат ске вла сти, ства ра се сво јин ска 
струк ту ра „на кри ми ге ној осно ви, с јед не стра не пу тем пљач ке, 
а с дру ге стра не, пу тем... при ва ти за ци је, ко јом се це ла пред у зе ћа 
ку пу ју буд за што... Опљач ка на су буд за што от ку пље на дру штве на 
пред у зе ћа“.17)Су зби јан је и сва ки об лик еко ном ске ин те гра ци је ко-
ји ни је у ин те ре су и под над зо ром вла да ју ће др жав не и стра нач ке 
ели те. Због круп них де фор ма ци ја у по ли тич кој, еко ном ској и со-
ци јал ној струк ту ри дру штва, Ср би ји пре ти опа сност „од ду го трај-
ног та во ре ња у ста ту су си ро ма шног и кри ми ни ли зо ва ног дру штва, 
све ве ћег со ци јал ног ра сло ја ва ња на вр ло уску бо га та шку кла су и 
огром ну ве ћи ну гра ђа на на ру бу го ле ег зи стен ци је, све ја чих по ли-
тич ких и со ци јал них тен зи ја“.18) Ни „про цес тран зи ци је ни је до нео 
ни ка кво по бољ ша ње. На про тив, број си ро ма шних и не за по сле них 
је све ве ћи. Ло ше спро во ђе на при ва ти за ци ја је до ве ла до сма ње ња 
еко ном ског раз во ја, ра ста не за по сле но сти, ни ских за ра да, као и ја-
ча ња со ци јал не не си гур но сти и оп ште по ли тич ке ин сти ту ци о нал-
не не си гур но сти“.19)

Еко ном ско и дру штве но про па да ње Ср би је мо же за у ста ви ти 
је ди но истин ска де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са ко ја је не из о-
став ни услов де мо кра ти за ци је дру штва и по ли тич ких ин сти ту ци ја. 
Без де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са не мо же би ти ни истин ске 
де мо кра ти за ци је др жав них и на ци о нал них за јед ни ца, ко ја је ди на 
мо же уз др ма ти те ме ље ауто крат ског гло ба ли стич ког по рет ка. Су-
штин ска де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са под ра зу ме ва да сва ки 
за по сле ни за ра ђу је пре ма свом до при но су но во ство ре ној вред но-
сти, да са мо стал но упра вља сво јом по слов ном је ди ни цом, али и да 
сра змер но свом до при но су рав но прав но пар ти ци пи ра у рас по ла-
га њу це ло куп ном за јед нич ком имо ви ном и упра вља њу це лом кор-

17) Сло бо дан Ву че тић, Де мо кра ти ја без до ка за, БИГЗ, Бе о град, 1994., стр. 266-267.

18) Исто, стр. 23-24.

19) Жи во јин Ђу рић, „Со ци јал но-по ли тич ки осврт на мо дел при ва ти за ци је у Ср би ји“, Срп-
ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2013., стр. 118.
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по ра ци јом. На та квој еко ном ској осно ви и по ли тич ка власт ће се 
де мо кра ти зо ва ти и пре тва ра ти у не по сред ну власт са мог на ро да.

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са се пред цео свет а на-
ро чи то пред Ср би ју, по ста вља као им пе ра тив. У ци љу пре ва зи ла-
же ња еко ном ске за о ста ло сти и укљу чи ва ња у свет ске еко ном ске 
то ко ве, Ср би ја би мо ра ла при хва ти ти од го ва ра ју ћу ор га ни за ци ју 
про из вод ње за сно ва ну на про из вод ним про гра ми ма ко ји ма се мо ра 
при ла го ђа ва ти и ор га ни за ци ја пред у зе ћа. Нео п ход но је да се не по-
сред ни про из во ђа чи са мо стал но еко ном ски по ве зу ју у ма ње или 
ве ће асо ци ја ци је и да дру штве ном ре про дук ци јом де мо крат ски 
упра вља ју. 

Са вре ме на ин ду стриј ска про из вод ња за сно ва на на по-
друштвља ва њу сво ји не и упра вља ња не из бе жно во ди у истин ску 
де мо кра ти за ци ју дру штва. У по бољ ша њу сво јин ског ста ту са про-
из во ђа ча и ствар ној де мо кра ти за ци ји сво јин ских од но са, Ср би ја би 
чак мо ра ла пред ња чи ти да би сма њи ла за о ста ја ње за раз ви је ним 
зе мља ма.

Кључ ни про блем Ср би је је у не за шти ће но сти вла сни штва, 
ко је се од вла сни ка оту ђу је и ле гал ним и не ле гал ним ка на ли ма. 
То ком тран зи ци је спро во ди се у не до вољ но ре гу ли са ним сво јин-
ским од но си ма кам пањ ска при ва ти за ци ја ко јом се и при ват на и 
др жав на имо ви на пре та чу у вла сни штво моћ них по је ди на ца, чи ме 
се огром на ве ћи на ста нов ни штва ли ша ва мо гућ но сти да су ве ре но 
рас по ла же сред стви ма ко ја сво јим ра дом ства ра. „По ен та је у на чи-
ну на ко ји је про ту ма чен кон цепт сво јин ске тран сфор ма ци је, где је 
а) плу рал ни об лик сво јин ске тран сфор ма ци је ре ду ко ван на пре тва-
ра ње свих дру гих об ли ка у при ват но вла сни штво; б) сход но то ме 
уни шта ва ње др жав не сво ји не над стра те шким ин ду стриј ским при-
вред ним објек ти ма и по љо при вред ним га здин стви ма и ства ра ње 
при ват них мо но по ла; зло у по тре ба про це са при ва ти за ци је у ци љу 
оства ре ња при ват них, пар тиј ских ин те ре са (ши ре ње ко руп ци је на 
вр ху пи ра ми де вла сти, ле га ли за ци ја пра ња нов ца и иле гал но сте-
че ног бо гат ства, јеф ти на рас про да ја др жав не имо ви не у по ли тич ке 
свр хе...)“.20)

Про блем би се мо гао ре ши ти за кон ском за шти том сва ке и 
сва чи је, соп стве ним ра дом и за слу гом сте че не сво ји не, што под ра-
зу ме ва стро гу за бра ну сва ког не ле гал ног и не ле ги тим ног при сва-
ја ња ту ђе имо ви не. Али то би зах те ва ло пле би сци тар но из ја шња-

20) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Ка ко ка ли мо де мо кра ти ју – шта ни смо на у чи ли, Ал ба-
трос Плус, Бе о град, 2011., стр. 197.
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ва ње свих гра ђа на о та квој за ко но дав ној ре гу ла ти ви, јер све док 
ма њи на до но си др жав не за ко не, до но си ће их у сво ју ко рист.

Да би се омо гу ћи ло сло бод но рас по ла га ње соп стве ном имо-
ви ном, мо ра ли би би ти оза ко ње ни сви об ли ци ле гал ног вла сни-
штва, као је дан од основ них усло ва сло бод ног удру жи ва ња гра ђа на. 
Ап со лу ти зо ва њем при ват ног и др жав ног вла сни штва тран зи ци о на 
по ли ти ка је го то во до крај чи ла екс про при ја ци ју груп ног, сло бод-
ним удру жи ва њем ства ра ног вла сни штва. Тек је Уста вом Ср би је од 
2006. го ди не оза ко ње на за дру жна сво ји на ко ја је у свом из вор ном 
об ли ку још на кон дру гог свет ског ра та прак тич но уки ну та, а за тим 
и фор мал но пре и ме но ва на у дру штве ну сво ји ну.

Раз вој на шан са Ср би је мо гла би би ти у раз ви ја њу за дру гар-
ства, у ко јем она има свет ску тра ди ци ју. Ак ци о нар ски и др жав ни 
ка пи тал ко ји су из вр ши ли ве ли ку кон цен тра ци ју про из вод них сна-
га, за па да ју у све ве ћу кри зу, јер ни су у ста њу да из вр ше оп шту 
еко ном ску мо би ли за ци ју дру штва ка кву зах те ва са вре ме на тех но-
ло ги ја, а на ра ста ју ће ак ци о нар ство ста нов ни штва ни је у су шти ни 
ни шта дру го не го сво је вр сни об лик за дру гар ства. Ин ди ви ду а ли за-
ци јом сво јин ског су бјек ти ви те та за дру гар ство тре ба не са мо да се 
из јед на чи са ак ци о нар ством, већ и да стек не ком па ра тив не пред-
но сти.

Ра ди раз ви ја ња сло бод ног за јед ни штва, мо ра ли би се, по ред 
за дру жног, оза ко ни ти и сви дру ги об ли ци за јед нич ког вла сни штва, 
а на ро чи то ко лек тив но вла сни штво ло кал них за јед ни ца и свих об-
ли ка не по сред ног рас по ла га ња гра ђа на од ре ђе ном за јед нич ком 
имо ви ном. Ти ме би ло кал не за јед ни це и сви гра ђа ни би ли сво јин-
ски обез бе ђе ни и мо ти ви са ни за уве ћа ва ње ка ко ин ди ви ду ал не та-
ко и за јед нич ке имо ви не без ко је је са вре ме ни жи вот прак тич но 
не мо гућ.

Де фи ни са ње сво јин ских од но са под ста кло би и пред у зе ћа да 
ви ше ула жу у раз вој ло кал них за јед ни ца јер се њи хо ва сред ства не 
би у ви ду не по врат них ула га ња оту ђи ва ла већ би им до но си ла до-
бит или дру гу ко рист. Објек ти ко је ло кал на за јед ни ца и пред у зе ћа 
за јед нич ки из гра де, тре ба у ства ри да пред ста вља ју њи хо во за јед-
нич ко вла сни штво са сво јин ским пра ви ма ко ја од го ва ра ју њи хо вим 
ула га њи ма.21)

Сво је вр сну тран зи ци ју на за дру гар ство мо же пред ста вља ти 
сво јин ска тран сфор ма ци ја јав них пред у зе ћа у ак ци о нар ска, од но-
сно де о ни чар ска дру штва. То под ра зу ме ва да се имо ви на јав них 

21) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Де мо кра ти ја и сво ји на, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2012., стр. 101-113.
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пред у зе ћа тран сфор ми ше у ак ци о нар ске или де о ни чар ске уде ле 
да ва ла ца и ко ри сни ка услу га, од но сно за по сле них и гра ђа на, чи ме 
би се прак тич но из вр ши ло ра зо ту ђи ва ње оту ђе них сред ста ва са-
мо до при но са, као и оста лих ула га ња гра ђа на пре ко мо но пол ских 
це на услу га.

 Са вре ме на де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са кроз раз ви-
ја ње рад нич ког ак ци о нар ства, де о ни чар ства и за дру гар ства има за 
циљ да пу тем по бољ ша ња сво јин ског ста ту са про из во ђа ча по ве ћа 
њи хо ву мо ти ва ци ју ко ја је основ ни чи ни лац еко ном ске ефи ка сно-
сти у свим исто риј ским усло ви ма. Ак ци о нар ство рад ни ка као не-
по сред них про из во ђа ча, зна чи по нов но сје ди ња ва ње свих основ-
них ком по нен ти сво јин ског рас по ла га ња: упо тре бе, упра вља ња и 
пло до у жи ва ња, од но сно ин те грал ног ко ри шће ња сво ји не. „Реч је о 
ши рем и ду бљем зна че њу та ла са ак ти ви ра ња рад ни ка–ак ци о на ра, 
ко ји мо гу да по кре ну де мо крат ску тран сфор ма ци ју дру штва од о-
здо, што и је сте глав ни сми сао до след но схва ће ног про це са де мо-
кра ти за ци је“.22) 

За оп ти ма лан раз вој де мо кра ти је и про ши ре ња де мо крат ских 
ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја би ла би нео п ход на мак си мал-
на де цен тра ли за ци ја над ле жно сти са ре пу блич ког на ло кал ни ни-
во, ко ја под ра зу ме ва и од го ва ра ју ћу фи нан сиј ску де цен тра ли за ци-
ју, са чим иде и де цен тра ли за ци ја вла сти и упра вља ња. Те жње за 
де цен тра ли за ци јом су, ме ђу тим, у же сто ком су ко бу са цен тра ли-
стич ким те жња ма да се што ви ше по сло ва и сред ста ва кон цен три-
ше у вр ху др жа ве.

До ми на ци ја др жав не упра ве до во ди до су жа ва ња де мо кра-
ти је и до оту ђе ња вла сти од гра ђа на. То се огле да у ра ду ка ко оп-
штин ских скуп шти на та ко и ре пу блич ке скуп шти не, ко је су уме сто 
гра ђа ни ма окре ну те вла да ју ћим по ли тич ким стран ка ма. Због не из-
гра ђе но сти де мо крат ских ме ха ни за ма, мо гућ но сти ути ца ја гра ђа на 
на са др жи ну скуп штин ских од лу ка су ве о ма ма ле. Чак се и за ко ни 
од ви тал ног зна ча ја за дру штве ну за јед ни цу до но се без ика кве ор-
га ни зо ва не кон сул та ци је гра ђа на, чи ја се де мо крат ска пра ва и оба-
ве зе утвр ђу ју не за ви сно од њи хо ве во ље.

Дру штво у ко јем јед ни вла да ју дру ги ма, мо же да ље на пре до-
ва ти са мо пре ва зи ла же њем та кве, и сва ке оту ђе не вла да ви не. Пра-
ви пут за то је тран сфор ма ци ја фор мал не у ствар ну де мо кра ти ју, 
ко ја у су шти ни зна чи за ме ну ауто крат ске вла да ви не де мо крат ском 
вла да ви ном. То је у ства ри исто риј ски про цес ор га ни зо ва ног пре у-
зи ма ња оту ђе не вла сти над на ро дом од стра не са мог на ро да. Ни ко 

22) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Ка ко ка ли мо де мо кра ти ју – шта ни смо на у чи ли, исто, 
стр. 199.



Драган Ж. Марковић Могућности и перспективе демократизације ...

65

власт на ро ду не мо же ни уде ли ти ни до де ли ти ако је соп стве ним 
ан га жо ва њем од сво јих вла сто др жа ца сам не узме и не пре у зме. 
„Ако је дру штво та кво да у ње му сву власт еко ном ску и по ли тич-
ку др жи ма ли број љу ди, он да ве ћи ни по је ди на ца не оста је ни шта 
дру го не го да се ор га ни зу ју – би ло по ста но ва њу или за ни ма њи ма 
– и да та ко ује ди ње ном сна гом шти те и за сту па ју сво је ин те ре се. 

То од њих тра жи њи хов по ло жај у том дру штву, на то их го ни 
бор ба за оп ста нак ко ја је уро ђе на сва ко ме жи вом ство ру“.23)

Уло га де мо крат ских про гре сив них сна га је да као мо би ли за-
тор ска сна га цео на род по кре ћу у ак ци ју за осва ја ње и оства ри ва ње 
соп стве не вла сти. Већ са мо оза ко њи ва ње и оства ри ва ње пра ва на 
сло бод ну гра ђан ску ини ци ја ти ву пред ста вља ини ци јал ни чин не-
по сред ног ан га жо ва ња на ро да у пре у зи ма њу и не по сред ном оства-
ри ва њу вла сти. Ко лек тив них ини ци ја ти ва, ме ђу тим, не ће би ти без 
ор га ни зо ва не ак тив но сти, а уко ли ко не ма ко лек тив не, не мо гу се 
оства ри ва ти, па сто га не ће ни по кре та ти по је ди нач не ини ци ја ти ве. 
Ра ди то га је нео п ход на од го ва ра ју ћа оп ште на род на ор га ни за ци ја 
сло бод не ини ци ја ти ве, ко ја ће о по је ди нач ним ини ци ја ти ва ма ор-
га ни зо ва ти де мо крат ску рас пра ву и про мо ви са ти их у ко лек тив не 
ини ци ја ти ве уко ли ко их при хва ти ве ћи на за ин те ре со ва них за њи-
хо во оства ри ва ње.

Ни по је ди нач них ни ко лек тив них ини ци ја ти ва, ме ђу тим, не-
ће би ти ако не ма за кон ске оба ве зе ор га ни за ци ја и ор га на ко ји ма се 
упу ћу ју, да их раз ма тра ју и из ја шња ва ју се о њи хо вом при хва та њу, 
јер не ће би ти мо ти ва за њи хо во по кре та ње. За то се про гре сив не 
сна ге мо ра ју за ла га ти да се та кве оба ве зе утвр де, по го то ву ако су 
у пи та њу оту ђе не ор га ни за ци је и ор га ни ко ји ма сло бод не на род не 
ини ци ја ти ве не од го ва ра ју.

Да би се при во ле ли на од го во ран од нос пре ма по кре ну тим 
ини ци ја ти ва ма, над ле жне ор га ни за ци је и ор га ни се мо ра ју оба ве-
за ти да евен ту ал но од би ја ње од ре ђе них ини ци ја ти ва јав но обра-
зла жу. Ти ме би се осу је ти ла њи хо ва са мо во ља да по кре ну те ини-
ци ја ти ве од би ја ју и кад су оне дру штве но це лис ход не, оства ри ве 
и оправ да не. „Они, из ме ђу оста лог, же ле не ак тив но и по слу шно 
ста нов ни штво. Сто га, јед на од ства ри ко ју мо же те ура ди ти да им 
за гор ча те жи вот је да не бу де те по слу шни и па сив ни... Чак са мо по-
ста вља ње пи та ња мо же има ти зна чај ног ути ца ја... Али нај ва жни ја 
ствар је да то бу де ор га ни зо ва но и ис трај но“.24) Пи та ње од го вор но-

23) Ми ха и ло Авра мо вић, Ор га ни за ци ја зе мљо рад ни ка, Са вез зе мљо рад ни ка, Бе о град, 
1920., стр. 4.

24) Но ам Чом ски, Шта то (у ства ри) хо ће Аме ри ка?, исто, стр. 74.
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сти пре ма по кре ну тим ини ци ја ти ва ма ор га ни зо ва не де мо крат ске 
сна ге тре ба да по кре ћу и кад ни су оне не по сред ни ини ци ја то ри. 

Гра ђан ска ини ци ја ти ва тре ба да је пре све га у функ ци ји не-
по сред ног од лу чи ва ња гра ђа на. Не мо же се оче ки ва ти да ини ци ја-
то ри та квог од лу чи ва ња бу ду по ли тич ке стран ке ко је те же мо но-
по ли за ци ји од лу чи ва ња пре ко пред став нич ких ор га на. „У реч ни ку 
де мо крат ских пар ти ја ко је су на вла сти не чу је се за ла га ње за ја-
ча ње „гра ђан ске пар ти ци па ци је“ као бит ног кон струк тив ног де ла 
раз во ја де мо крат ског дру штва, а по јам „де цен тра ли за ци је“ се сво-
ди на ад ми ни стра тив ну ре ги о на ли за ци ју, иза ко је се кри је на ме ра 
да се фак тич ки и да ље кључ не од лу ке до но се на цен тра ли зо ван 
на чин“.25) Не мо рал но је да глав ни ини ци ја то ри за до но ше ње дру-
штве них од лу ка не бу ду они ко ји и од лу чу ју, а у слу ча ју не по сред-
ног де мо крат ског од лу чи ва ња то су са ми гра ђа ни, ко ји пре све га 
ра ди то га тре ба да се са мо ор га ни зу ју у оп ште на род ни по крет, са 
мо гућ но шћу да сва ко бу де у уло зи ини ци ја то ра.

На не по сред ном од лу чи ва њу гра ђа на тре ба да се за сни ва ју 
и од лу ке ко је се до но се у на род ним скуп шти на ма, чи ји са став тре-
ба да од ра жа ва про фе си о нал ну, со ци јал ну и на ци о нал ну струк ту ру 
би рач ког те ла. То под ра зу ме ва да се о са др жи ни на ро чи то суд бо но-
сних од лу ка ор га ни зу је прет ход на рас пра ва и де мо крат ско утвр ђи-
ва ње ве ћин ског опре де ље ња гра ђа на као оба ве зу ју ћих ин струк ци ја 
за скуп штин ско из ја шња ва ње иза бра них пред став ни ка.

Та кав на чин скуп штин ског од лу чи ва ња прет по ста вља не-
по сред но де ле ги ра ње на род них иза сла ни ка од стра не гра ђа на, са 
флек си бил ним и про мен љи вим ман да том, за ви сним од са гла сно-
сти са опре де ље њи ма би рач ког те ла. По ли тич ке стран ке, као и дру-
ге ор га ни за ци је мо гу ис ти ца ти сво је кан ди да те и во ди ти из бор ну 
кам па њу, али иза бра ни пред став ни ци тре ба да ра де са мо по ин-
струк ци ја ма би рач ког те ла, и за свој рад са мо ње му од го ва ра ју. То 
је нај бо ља бра на про тив по ли тич ког оту ђи ва ња на ро да и на ме та ња 
ра зних се бич них ин те ре са као оп ште на род них, ко ји ма се дру штво 
не уна пре ђу је не го уна за ђу је. Не по сред на власт на ро да је ди ни је 
на чин да се дру штво за шти ти од до ми на ци је та квих ин те ре са и да 
се обез бе ди оства ри ва ње ње го вих ствар них ин те ре са као нај по у-
зда ни ја га ран ци ја дру штве ног про гре са.

Де мо крат ска власт у Ср би ји, као и би ло где у све ту, не мо-
же се ни ус по ста ви ти ни оства ри ва ти без не по сред ног ан га жо ва ња 
це лог на ро да. Ауто крат ска власт се је ди но де мо крат ском вла шћу 

25) Проф. др. За гор ка Го лу бо вић, Ка ко ка ли мо де мо кра ти ју – шта ни смо на у чи ли, исто, 
стр. 273.
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мо же уки ну ти, и за то се и она и уки да са мо у ме ри у ко јој се ова 
дру га ус по ста вља. 

За ус по ста вља ње де мо крат ске вла сти је пре суд на ини ци-
ја ти ва од о здо јер се ра ди о вла сти са мог на ро да, али по што је и 
де мо кра ти ја об лик др жав не вла сти, нео п ход не су и де мо крат ске 
ини ци ја ти ве из др жав ног цен тра. За то је по треб но да се од го вор не 
др жав не функ ци је по ве ра ва ју од го вор ним и де мо крат ски ори јен-
ти са ним по је дин ци ма, ко ји ће сво јим опре де ље њи ма из ла зи ти у 
су срет ма сов ним на род ним ини ци ја ти ва ма. 

Ини ци ја ти ве на ли ни ји ус по ста вља ња де мо крат ске вла сти 
тре ба да бу ду усме ре не пре све га на по ве ћа ње де мо крат ских пра ва 
и ства ра ње нео п ход них усло ва за њи хо во оства ри ва ње. Те жи ште је 
на про ши ри ва њу пра ва де мо крат ског од лу чи ва ња о суд бо но сним 
пи та њи ма за јед нич ког жи во та и ра да, као око сни це де мо крат ског 
си сте ма.

Да би си стем функ ци о ни сао, та пра ва тре ба и оства ри ва ти, 
што под ра зу ме ва стал ну ини ци ја ти ву са свих стра на и ње но де мо-
крат ско ар ти ку ли са ње, ко јим се по је ди нач не ини ци ја ти ве пре во де 
у ко лек тив не а ко лек тив не у де мо крат ске од лу ке. Де мо кра ти је ће 
би ти са мо ако функ ци о ни ше си стем де мо крат ског од лу чи ва ња, а 
уко ли ко не функ ци о ни ше де мо крат ски, функ ци о ни са ће ауто крат-
ски.

Де мо крат ска власт се и ус по ста вља кроз не пре ста ну бор-
бу с ауто крат ском вла шћу, ко ја се пре вла да ва са мо уко ли ко це ло 
дру штво по ста је су ве ре ни но си лац ко лек тив ног од лу чи ва ња о соп-
стве ној суд би ни. Сва ко по сре до ва ње пред став нич ким од лу чи ва-
њем зна чи оту ђи ва ње дру штве ног су ве ре ни те та од на ро да, ко јим 
се суд би на дру штва пре пу шта на ми лост и не ми лост оту ђе них дру-
штве них си ла. И власт и опо зи ци ја у Ср би ји мно го пу та до са да су 
по ка за ли да им ни је пу но ста ло до на ро да и бри ге за ње га. „Че сто 
су по кре та на она пи та ња за ко је се зна ло да не ма ре ше ња, а кад 
су она и по сто ја ла, та да су ду ге рас пра ве оне мо гу ћа ва ле ефи ка сне 
и пло до твор не од лу ке. Ак те ри су „на род ну во љу“ и му ке схва та-
ли као под руч је уза јам ног пре пу ца ва ња и вла сти те про мо ци је. У 
осно ви то је би ла бор ба ели та ко јој је на род био ма ло зна ча јан и 
по тре бан“.26)

Док по кре тач ку сна гу по ли тич ких стра на ка као но си ла ца 
оту ђе не по ли тич ке вла сти, чи не се бич ни ин те ре си од ре ђе них дру-
штве них гру па, глав на по кре тач ка сна га на ро да је оп ште на род ни 

26) Ми ро слав Пе чуј лић, Вла ди мир Ми лић, Де мо кра ти ја и ауто ри та ри зам, Срем пу блик, 
Прав ни фа кул тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1994., стр. 205.
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од но сно оп ште дру штве ни ин те рес. По кре та ње на род них ини ци-
ја ти ва за оства ри ва ње оп ште на род них ин те ре са, прак тич но зна чи 
пар ти ци пи ра ње на ро да у са мој вла сти. Ини ци ја ти ве се мо гу по-
кре та ти у ви ду пред ло га над ле жним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма 
за раз ма тра ње од ре ђе них пи та ња и до но ше ње од го ва ра ју ћих за ко-
на, про пи са, од лу ка и ме ра, или пу тем пе ти ци ја и јав них зах те ва 
у сред стви ма ин фор ми са ња, на ми тин зи ма, збо ро ви ма и улич ним 
де мон стра ци ја ма да се не ки про блем ре ши по во љи ини ци ја то ра.

Ини ци ја то ри ће би ти ви ше ува жа ва ни ако их је ви ше и ако 
има ју ве ћи дру штве ни углед и ути цај, ра ди че га је по жељ но да иза 
од ре ђе них ини ци ја ти ва ста не ве ћи број што ути цај ни јих по је ди на-
ца и ор га ни за ци ја. По кре ну те ини ци ја ти ве не ће, ме ђу тим, ни по ред 
све га би ти при хва ће не ако се ко се с ин те ре си ма оних ко ји о њи ма 
од лу чу ју и ако су они оту ђе ни од ини ци ја то ра и њи хо вих ин те ре са. 
У том слу ча ју је нео п ход но ко ри сти ти об ли ке бор бе и де мо крат-
ског при ти ска пу тем јав ног ди ја ло га и кри ти ке, гра ђан ске и рад не 
не по слу шно сти, бој ко та, штрај ко ва и про те ста. Али нај ва жни је је 
да де мо крат ски об ли ци бор бе бу ду ор га ни зо ва ни и ис трај ни, јер 
оно што љу ди на вла сти „не мо гу сва ри ти су ис трај ни и све ја чи 
при ти сци, удру же ња ко ја стал но не што ра де, љу ди ко ји се уче на 
ис ку стви ма од про шлог пу та и де лу ју успе шни је на ред ног пу та“.27) 

Оства ри ва ње и да љи раз вој не по сред не де мо кра ти је оне мо-
гу ћа ва вла да ви на пар ти ја. Али вла да ви на пар ти ја се не мо же пре-
ва зи ћи дру га чи је не го упра во раз во јем не по сред не де мо кра ти је. 
Не из о став ни услов за то је уки да ње по ли тич ког мо но по ли зма ко је 
под ра зу ме ва пот пу но сло бод но по ли тич ко ор га ни зо ва ње и де ло ва-
ње гра ђа на са под јед на ким мо гућ но сти ма ак тив ног уче шћа у по ли-
тич ком до го ва ра њу и дру штве ном од лу чи ва њу.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ва со вић, Ву чи на, при лог у збор ни ку: Ла ви рин ти кри зе, Ин сти тут за европ ске 
сту ди је, Бе о град, 1998.

Ве бер, Макс: При вре да и дру штво, том 3, Про све та, Бе о град, 1976.
Ву че тић, Сло бо дан: Де мо кра ти ја без до ка за, БИГЗ, Бе о град, 1994.
Го лу бо вић, За гор ка проф. др.: Ка ко ка ли мо де мо кра ти ју – шта ни смо на у чи-

ли, Ал ба трос Плус, Бе о град, 2011.
Ди вер же, Мо рис: Де мо кра ти ја без на ро да, Рад, Бе о град, 1968.
Druc ker, Pe ter F.: Пост ка пи та ли стич ко дру штво, Гр меч – При вред ни пре-

глед, Бе о град, 1995.

27)  Но ам Чом ски, Шта то (у ства ри) хо ће Аме ри ка?, исто, стр. 74-75.



Драган Ж. Марковић Могућности и перспективе демократизације ...

69

Ђу рић, Жи во јин, „Со ци јал но-по ли тич ки осврт на мо дел при ва ти за ци је у Ср-
би ји“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 4/2013.

Ет кин сон, Род ни: За ча ра ни европ ски круг, Све то ви, Но ви Сад, 1997.
Кне же вић, Ми лош: Не из ве сни пре ла зак: де мо кра ти ја и тран зи ци ја, Ин сти-

тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.
Мар ко вић, Дра ган: Де мо кра ти ја и пар то кра ти ја, Ин сти тут за по ли тич ке 

сту ди је, Бе о град, 2009.
Мар ко вић, Дра ган: Де мо кра ти ја и сво ји на, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 

Бе о град, 2012.
Мер, Ед монд: Са мо у пра вља ње – су тра шњи ца, Рад нич ка штам па, Бе о град, 

1977.
Na is bitt, John: Ме га трен до ви, Гло бус, За греб, 1985.
Пе чуј лић, Ми ро слав, Ми лић, Вла ди мир: Де мо кра ти ја и ауто ри та ри зам, 

Срем пу блик, Прав ни фа кул тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1994.

Чом ски, Но ам: Кон тро ли са на де мо кра ти ја, ЦИД, Под го ри ца, 1999.
Чом ски, Но ам: Шта то (у ства ри) хо ће Аме ри ка?, Ин сти тут за по ли тич ке 

сту ди је, Бе о град, 1994.

Dra gan Z. Mar ko vic

POS SI BI LI TI ES AND PER SPEC TI VES  
OF DE MOC RA TI ZA TION OF POLITICAL 

IN STI TU TI ONS IN SER BIA

Re su me
De moc ra ti za tion of pro pri e tary re la ti on ships has been set as an 

im pe ra ti ve to the who le world and espe ci ally to Ser bia. In or der to tran-
scend eco no mic bac kward ness and be in vol ved in glo bal eco no mic 
flows, Ser bia must ac cept an ade qu a te or ga ni za tion of pro duc tion ba sed 
on ef fi ca ci o us pro grams to which the or ga ni za tion of the com pany must 
adapt. It is ne ces sary for the di rect ma nu fac tu rers to con nect them sel ves 
eco no mi cally in smal ler or big ger as so ci a ti ons and to ma na ge so cial re-
pro duc tion de moc ra ti cally.

Con tem po rary in du strial pro duc tion ba sed on so ci a li za tion of 
pro perty and ma na ge ment ine vi tably le ads to real de moc ra ti za tion of 
so ci ety. In or der to im pro ve pro pri e tary sta tus of ma nu fac tu rers and real 
de moc ra ti za tion of pro pri e tary re la ti on ships, Ser bia must even pre ce de 
in or der to re du ce bac kward ness af tert he de ve lo ped co un tri es. 
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For op ti mal de ve lop ment of de moc racy and ex pan ding of de-
moc ra tic ca pa ci ti es of po li ti cal in sti tu ti ons it wo uld be in di spen sa ble 
ma xi mal de cen tra li za tion of com pe ten ce from re pu blic to lo cal le vel, 
which in clu des an ade qu a te fi nan cial de cen tra li za tion that is fol lo wed 
by de cen tra li za tion of po wer and ma na ge ment. Ho we ver, ten den ci es to 
de cen tra li za tion arein op po si tion to cen tra li stic ten den ci es to con cen-
tra te bu si ness and re so ur ces at the top of the sta te as much as pos si ble.

The part of de moc ra tic pro gres si ve po wers is to mo ve the pe o ple 
in to the ac tion as mo bi li za tion po wer for ta king and ga i ning the ir own 
aut ho rity. The very le gi sla tion and exer ci sing of rights to free ci vil ini-
ti a ti ve is an ini tial act of di rect en ga ge ment of pe o ple in over ta king and 
di rect ga i ning of po wer.

The ci vil ini ti a ti ve sho uld be, first of all, for the pur po se of di rect 
ci ti zen par ti ci pa tion in de ci sion ma king. It can not be ex pec ted from the 
po li ti cal par ti es to be ini ti a tors of that kind of de ci sion ma king be ca u se 
theytend to mo no po li za tion of de ci sion ma king thro ugh re pre sen ta ti ve 
or gans.

The cru cial thing for esta blis hing de moc ra tic po wer is ini ti a ti ve 
from be ne ath be ca u se it is a qu e sti on of the po wer of the very pe o ple, 
but sin ce de moc racy is the form of go vern men tal aut ho rity, de moc ra-
tic ini ti a ti ves from the sta te cen ter are ne ces sary too. That is the re a son 
why the re spon si ble sta te fun cti on sneed to be de le ga ted to re spon si ble-
and de moc ra tic ori en ted per sons, who will me et lar ge-sca le pe o ple’s 
ini ti a ti ves with the ir ori en ta tion.
Key words: po li ti cal in sti tu ti ons, de moc ra ti za tion, de moc ra tic ca pa ci ti es, di-

rect de moc racy 

* Овај рад је примљен 28. априла 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 01. јуна 2015. године.
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УПОТРЕБА ДЕМОКРАТИЈЕ И ДРЖАВЕ 
У ПОПУЛИСТИЧКЕ И ТОТАЛИТАРНЕ 

СВРХЕ САВРЕМЕНИХ ВЛАСТОДРЖАЦА

Сажетак
Пред мет овог ра да су сла бо сти са вре ме них де мо крат ских 

по ре да ка ко је про из и ла зе из упо тре бе мо дер них ма ни пу ла тив них 
тех ни ка оних ко ји успе ва ју да на де мо крат ским из бо ри ма до би ју 
по ве ре ње за ула зак у власт. Са вре ме не де мо кра ти је под уда ром су 
по пу ли стич ких обе ћа ња ко ја су нај че шће не ре ал на, од но сно нео-
ства ри ва. Спој по пу ли зма и де мо кра ти је нај че шће је про из вод не-
мо ћи по ли тич ких ели та, од но сно по ли тич ких пар ти ја у др жа ва ма 
да ре ша ва ју нај бит ни је про бле ме гра ђа на, од но сно да по диг ну раст 
и раз вој еко ном ског си сте ма, да уве ду вла да ви ну пра ва и опо ра ве 
по ли тич ке ин сти ту ци је да ра ци о нал но и ефи ка сно функ ци о ни шу у 
окви ру по ли тич ког си сте ма. Са вре ме не де мо кра ти је ни су под јед-
на ко раз ви је не и не ма ју под јед на ке шан се у раз ви ја њу. Па ра ле ли-
зам вла сти нај че шће је за вр ша вао у то та ли та ри за ци ји де мо кра ти је. 
У са вре ме ним де мо крат ским др жа ва ма, по себ но у оним ко је се на-
ла зе у про це су де мо крат ске тран зи ци је, по ка зу је се да по ли тич ке 
во ђе (пар тиј ске во ђе) и ка да на из бо ри ма осво је др жав не функ ци је 
не од ри чу се пар тиј ског вођ ства. На тај на чин де мо кра ти је по ста-
ју под ре ђе не и за ро бље не од стра не по ли тич ких пар ти ја, по себ но 
њи хо вог по ли тич ког вођ ства и во ђа. Ана ли зи ран је и од нос сло бо-
де и де мо кра ти је. Ис ку ства по ка зу ју да се де мо кра ти ја успе шни је 
уте ме љу је та мо где су љу ди осво ји ли сло бо де не го та мо где де-
мо кра ти ја тек тре ба да омо гу ћи сло бо де гра ђа ни ма. Ана ли зи ра не 
су и опа сно сти по де мо кра ти ју ко је про из и ла зе из зло у по тре бе де-
мо крат ских усло ва. По себ на опа сност по са вре ме не де мо кра ти је 
про из и ла зи из окол но сти у ко ји ма они ко ји до ђу на власт учи не 
све да дру штвом и др жа вом за вла да ју ан ти по ли тич ки прин ци пи: 
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рав но ду шност, страх и стреп ња и осе ћај не мо ћи. Ан ти по ли тич ки 
прин ци пи угро жа ва ју де мо крат ски по ре дак, а они ко ји се с њи ма 
слу же ру ше де мо кра ти ју.
Кључ не ре чи: де мо кра ти ја, по пу ли зам, до ми на ци ја, власт, то та ли та ри-

зам, сло бо да, ма ни пу ла ци ја, рав но ду шност, страх, не моћ 

1. СЛА БО СТИ СА ВРЕ МЕ НИХ  
ДЕ МО КРАТ СКИХ ПО РЕ ДА КА

По ли тич ка ре ал ност са вре ме них де мо кра ти ја и де мо крат-
ских др жа ва по ка зу је да су оне су о че не с ве ли ким иза зо ви ма на-
ста лим де мо крат ским осло ба ђа њем ма са. Прем да се де мо кра ти ја у 
мо дер ној исто ри ји сма тра за са да нај бо љим по ли тич ким по рет ком, 
од но сно вла да ви ном, она је и да ље при ти сну та сла бо сти ма ко је је 
уочио још Ари сто тел: упо тре бом и зло у по тре бом од де ма го га и 
ола ким за во ђе њем мно штва, од но сно све ти не. Те сла бо сти, због 
ко јих је Ари сто тел де мо кра ти ју свр стао у рђа ве по рет ке вла да ња, 
и да нас пред ста вља ју ње но уну тра шње огра ни че ње. Иако је по-
јам де мо кра ти је пре тр пео са др жин ске про ме не уно ше њем мно гих 
еле ме на та ко ји је тре ба ло да спре че упо тре бу и зло у по тре бу де-
мо кра ти је од де ма го га и исто вре ме но све ти ну пре тво ре у ак тив ни 
по ли тич ки су бјект ко ји би по се до вао не са мо по ли тич ку свест не го 
и са мо свест, од но сно спо зна ју ци ље ва и њи хо вог сми сла за за јед-
нич ки жи вот и да ље је сла бо сти ко је је уочио Ари сто тел пра те.

Са вре ме не де мо кра ти је ла ко за па да ју у зам ке мо дер них ма-
ни пу ла тив них тех ни ка ко је про из и ла зе из не спор но ли не ар ног 
на уч ног про гре са, по себ но тех нич ког и тех но ло шког. Дру гим ре-
чи ма, са вре ме не де мо кра ти је су под уда ром иде је ма ни пу ла ци је и 
ма ни пу ла ци је иде ја ма ко ји на но се ве шти ма ни пу ла то ри ко ри сте ћи 
раз не об ли ке ма ни пу ла тив них тех ни ка ко ји ма се у име де мо кра-
ти је нај че шће ра за ра ју де мо кра ти је. Ма ни пу ла тив ним тех ни ка ма 
и тех но ло ги ја ма чак и осве шће ни гра ђа ни, по себ но у пе ри о ди ма 
дру штве них кри за, по ста ју део ма се и го ми ле. Та ко да и оне ко-
ји би тре ба ло да бу ду но си о ци де мо кра ти за ци је и учвр шћи ва ња 
де мо крат ског по рет ка, што про из и ла зи и из ети мо ло ги је ре чи де-
мо кра ти ја, за во де ве шти и опа ки ма ни пу ла то ри. Уме сто вла да ви не 
осве шће них гра ђа на (де мо са) до би ја мо вла да ви ну над де мо сом у 
име де мо са.

За во дљи ва обе ћа ња са вре ме них по ли ти ча ра у пе ри о ду дру-
штве них те шко ћа и кри за гра ђа ни ола ко при хва та ју и оне ко ји се 
њи ма раз ме ћу пре по зна ју као је ди не ко ји су у ста њу да их из ву ку 
из про бле ма. Нај че шће су та обе ћа ња ла жна, не ре ал на и ви ше ли-
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че на фан та зи је не го на озби љан из лаз. Али што су те шко ће ве ће, 
а кри за ду бља, ре ал на обе ћа ња за на му че не и не стр пљи ве гра ђа не 
су не при хва тљи ви ја. Мно го су им пси хо ло шки бли жа фан та стич-
на и бр за, не го ре ал на и ду го роч на обе ћа ња. Пси хо ло шки, љу ди у 
не во ља ма ве зу ју се за не ствар на али од луч но из ре че на обе ћа ња. 
Од луч ност их ви ше во ди не го нео д луч ност и ре ал ност. Упра во те-
шко ће и кри за су шан са да од ре ђе ни по је дин ци или гру пе, уз упо-
тре бу нај де мо крат ски јих про це ду ра, до спе ју на власт и при гра бе 
чел не функ ци је у ор га ни зо ва њу јед ног дру штва и др жа ве. Њи хо во 
осва ја ње вла сти и учвр шћи ва ње нај че шће за вр ша ва у по пу ли зму, 
по пу ли стич кој ре то ри ци и по пу ли стич ким ги ба њи ма и зби ва њи ма 
гра ђа на, по мо ћу ко јих се на ри ту ал но-дра ма тич ни на чин од ла жу 
ре ше ња њи хо вих бит них жи вот них про бле ма. Ри ту а ли и ри ту ал на 
кре та ња одва ја ју их од сва ко днев них бри га и уно се им ди на ми зам, 
на ду и ве ру да ће се све бр зо окон ча ти. Ме ђу тим, то је ла жна на да и 
ве ра ко ја пси хо ло шки од вла чи њи хо ву па жњу од сва ко днев них те-
шко ћа, а ди на ми змом им се тро ши енер ги ја ко ја хо ће да се бр зо из-
на ђу ре ше ња. Ве шти ма ни пу ла то ри на вла сти по кре ћу уну тра шње 
ди на ми зме иза ко јих не ма де ла, сем уза луд ног тро ше ња енер ги је. 
Ка да ису ше енер ги ју гра ђа на ко ја во ди јед но дру штво и др жа ву он-
да пре ла зе на то та ли тар ни на чин упра вља ња. Тре ба све др жа ти под 
кон тро лом и не до пу сти ти би ло ка кву ак тив ност ко ја би мо гла да 
угро зи осво је не по зи ци је. У име де мо кра ти је та ко от по чи ње да се 
учвр шћу је то та ли тар на др жа ва. Ра ни ја ис ку ства у ус по ста вља њу 
то та ли тар не др жа ве, по себ но у 20. ве ку, би ла су ве за на за то та ли-
тар не иде о ло ги је (на ци зам и ста љи ни зам). Са вре ме ни по пу ли зам 
и то та ли та ри зам по чи ва нај че шће на ого ље ном праг ма ти зму где 
се иде о ло ги је са мо упо тре бља ва ју у ме ри ко ја им омо гу ћа ва да об-
ма на оста је што ду же на сна зи. Да на шње по пу ли стич ке во ђе ола-
ко ме ња ју и по гле де и иде о ло ги је и ор га ни за ци је за то што не ма ју 
ни ка кве сво је иде а ле, ни ти иде а ле из ван њих и из над њих. Све је 
у њи хо вом ин те ре су и све је за њих. Та вр ста са мо жи во сти по чи ва 
на лич ном ого ље ном его и зму и ло ги ци ор ган ског пре жи вља ва ња. 

2. ПО ПУ ЛИ ЗАМ И ДЕ МО КРА ТИ ЈА

По сто је раз ли чи те ти по ло ги је по пу ли зма. За свр ху овог ра да 
ко ри сти ћу ону по ко јој се раз ли ку ју сле де ћи по пу ли зми: по пу ли-
стич ке дик та ту ре, по пу ли стич ке де мо кра ти је, ре ак ци о нар ни по-
пу ли зам и по ли ти чар ски по пу ли зам.1) Из два јам по себ но по пу ли-

1) Ми лан Ма тић, Ли бе ра ли зам, По пу ли зам, Де мо кра ти ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 1992, стр. 73.
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стич ку де мо кра ти ју. Овај об лик вла да ви не је па ра док са лан. С јед не 
стра не, на ста је као про из вод де мо крат ских те жњи ши ро ких сло је ва 
ста нов ни штва и у том сми слу тај об лик вла да ви не мо же се увр сти ти 
у кла си фи ка ци ју де мо крат ских об ли ка ви ше не го у чи сто по пу ли-
стич ке вла да ви не.2) С дру ге стра не, ако де мо крат ске на ме ре ши ро-
ких сло је ва ста нов ни штва ис ко ри сте у ма ни пу ла тив не свр хе гру пе 
ко је су до би ле по ве ре ње на де мо крат ски на чин, он да ова вла да ви на 
ви ше при па да по пу ли стич ким вла да ви на ма. У по ли тич кој прак си 
мо гу ћа су и јед на и дру га свој ства ко ја чи не са др жај по пу ли стич ке 
де мо кра ти је.3) По сто је при ме ри да по пу ли стич ка де мо кра ти ја на-
ста је и као ре ак ци ја на из о па че ња или зло у по тре бе де мо крат ских 
фор ми у слу ча је ви ма ка да је на де лу де мо крат ски ели ти зам или 
што би мо гли на зва ти стран ча ре њем по ли тич ких ели та ко је у бор-
би за власт зло у по тре бља ва ју де мо крат ске усло ве.4) Дру гим ре чи-
ма, по пу ли стич ка де мо кра ти ја има еле мен те де мо крат ског на чи на 
во ђе ња по ли ти ке, али они су под ло жни из о па че њу, од но сно ква-
ре њу ка ко су још у ан тич кој Грч кој ис ти ца ли Пла тон и Ари сто тел. 
Сма тра се да је по сво јим ка рак те ри сти ка ма у нај бо љем пе ри о ду 
раз во ја по ли тич ког жи во та атин ска де мо кра ти ја би ла по пу ли стич-
ка де мо кра ти ја. На рав но, у њој на ла зи мо до бар спој вр ли на ет ни-
ко са, до сто јан ства по ли те је и ви со ких етич ких прин ци па ко је су 
пре ко мо рал них по на ша ња по ка зи ва ли по је дин ци.5) У та квом об-
ли ку де мо кра ти је прак ти ко ва на је из у зет на ан га жо ва ност и жр тво-
ва ње ка да су у пи та њу оп шта ко рист, прав да и до бро свих чла но ва 
по ли тич ке за јед ни це. Та вр ста по пу ли стич ке де мо кра ти је до бар је 

2) Пред сед нич ки пре тен ден ти у САД у вре ме из бор не кам па ње по пу ли стич ки де лу ју из 
раз ло га што је на род но си лац из вор ног су ве ре ни те та. Пол Пи ко не (Paul Pic co ne) сма тра 
да аме рич ки пред сед нич ки по пу ли зам ко ји се прак ти ку је у из бор ним кам па ња ма има 
ду гу исто ри ју и да он про из и ла зи из тра ди ци је не по сред не де мо кра ти је ко ја је ве за на за 
ло ка ли зам, али и кул ту ро ло шке спе ци фич но сти (Paul Pic co ne, „Post mo dern Po pu lism“, 
Te los, no.103/1995, стр. 45 – 86). 

3) Бен џа мин Мо фит и Сај мон Тор меј (Be nja min Mof fitt and Si mon Tor mey) сма тра ју да је 
по пу ли зам је дан од нај са др жај ни јих кон це па та по ли тич ке на у ке. Они о по пу ли зму у 
са вре ме ним де мо кра ти ја ма пи шу као о по себ ној вр сти по ли тич ког пер фор ман са и по ли-
тич ког сти ла ко ји зна чај но ме сто до би ја у ме диј ској пре зен та ци ји (Be nja min Mof fitt and 
Si mon Tor mey), „Ret hin king Po pu lism: Po li tics, Me di a ti sa tion and Po li ti cal Style“, Po li ti cal 
Stu di es, Vol. 62, no. 2/2014, стр. 381 – 397). 

4) Да ни јел Сми лов и Иван Кра стев (Da niel Smi lov and Ivan Kra stev) ис ти чу да по пу ли зам 
и по пу ли сти у вре ме ни ма дру штве них кри за обе ћа ва ју ожи вља ва ње по ли тич ког жи во та 
и по вра так по ли ти ци оног су штин ског што она гу би стран ча ре њем. Та ко ђе, сма тра ју да 
су по пу ли сти ал тер на ти ва ре пре зен та тив ном си сте му ко ји гу би по ве ре ње (Da niel Smi-
lov and Ivan Kra stev, „The Ri se of Po pu lism in Eastern Euro pe: Po licy Pa per“, у збор ни ку: 
Po pu list Po li tics and Li be ral De moc racy in Cen tral and Eastern Euro pe (Edi tors: Gri go rij 
Me se žni kov, Ol’ga Gyárfášová, Da niel Smi lov), In sti tu te for Pu blic Af fa irs, Bra ti sla va, 2008, 
стр. 7 – 13). 

5) Ми лан Ма тић, Ли бе ра ли зам, По пу ли зам, Де мо кра ти ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 1992, стр. 84.
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при мер пар ти ци па тив не и ди рект не де мо кра ти је ко ју у са вре ме но-
сти на ла зи мо у швај цар ском де мо крат ском по рет ку. Тај по ре дак је 
при мер спо ја по пу ли стич ких ка рак те ри сти ка и на њи ма из ра слих 
ин сти ту ци ја, али и по сто ја ња и прак ти ко ва ња об ли ка ре пре зен та-
тив не де мо кра ти је. На рав но, то су при ме ри де мо кра ти ја у ма лим 
по ли тич ким за јед ни ца ма у ко ји ма је мо гу ће на пра ви ти ова кав спој. 
У том сми слу оне су не са мо иде ал ни, не го и успе шни ре а ли зо ва ни 
при ме ри ви со ког уче шћа гра ђа на у де мо крат ским про це си ма и од-
лу чи ва њу. За са вре ме не де мо кра ти је овај иде ал и прак са нај бо ље 
се мо гу ре а ли зо ва ти у ло кал ним за јед ни ца ма. Раз ви је не ло кал не 
за јед ни це мо гу на ста ти са мо у дру штви ма и др жа ва ма где су де-
цен тра ли зо ва ни и де мо но по ли зо ва ни моћ и власт. 

Спој по пу ли зма и де мо кра ти је нај че шће је про из вод не мо-
ћи по ли тич ких ели та, од но сно по ли тич ких пар ти ја у др жа ва ма да 
ре ша ва ју нај бит ни је про бле ме гра ђа на, од но сно да по диг ну раст 
и раз вој еко ном ског си сте ма; да уве ду вла да ви ну пра ва и опо ра ве 
по ли тич ке ин сти ту ци је да ра ци о нал но и ефи ка сно функ ци о ни шу 
у окви ру по ли тич ког си сте ма; да омо гу ће успе шан раз вој сред-
њих сло је ва ста нов ни штва ко ји као но си о ци ства ра ла штва и зна ња 
успе ва ју да ста би ли зу ју и учвр сте ег зи стен ци јал ну си гур ност гра-
ђа на у окви ру со ци јал ног си сте ма; и да афир ма ци јом уни вер зал-
них вред но сти као ме ри ла за све по себ не и по је ди нач не вред но сти 
уте ме ље вред но сни си стем. Та че ти ри при мар на дру штве на си сте-
ма по ка зу ју да ли је у јед ном дру штву мо гу ће уте ме љи ти и по ка-
за ти ка кав је на де лу по ли тич ки и дру штве ни по ре дак, од но сно да 
ли је де мо крат ски или ни је. Пре ко њих се по ка зу је и ква ли тет, али 
и раз вој јед ног дру штва и др жа ве. На жа лост, чи ње ни це у мно гим 
дру штви ма и др жа ва ма вер бал но опре де ље ним за ус по ста вља ње 
де мо крат ске вла да ви не и от по чи ња ње де мо кра ти за ци је и дру штве-
ног и по ли тич ког жи во та по ка зу ју да се де мо кра ти ја по мо ћу по-
пу ли стич ких ме ра зло у по тре бља ва и сво ди на де мо крат ску фра-
зе о ло ги ју а ка да је у пи та њу ин сти ту ци о на ли за ци ја на ства ра ње 
де мо крат ских фа сад них ин сти ту ци ја. 

3. ДО МИ НА ЦИ ЈА И ДЕ МО КРА ТИ ЈА

Про блем са вре ме них де мо кра ти ја про из и ла зи и из уну тра-
шњих при ли ка у зе мља ма у ко ји ма се оне ус по ста вља ју или су ус-
по ста вље не и спо ља шњих окол но сти, од но сно гло бал ног рас по ре-
да мо ћи. Ова уну тра шња и спо ља шња ста ња по ка зу ју да са вре ме не 
де мо кра ти је ни су под јед на ко раз ви је не, али и да не ма ју под јед на ке 
шан се у раз ви ја њу. Мно ги ауто ри сма тра ју да су струк ту ре и ин-
сти ту ци је ка пи та ли зма, као и тр жи ште, бит но ути ца ли и од ре ђи ва-



СПМ број 2/2015, година XXII, свеска 48. стр. 71-89.

76

ли од но се ме ђу по ли тич ким ак те ри ма у де мо крат ским али и свим 
оста лим дру штви ма. Обра сци до ми на ци је не спор но у по след ња 
два ве ка пра те и ка рак те ри стич ни су и за де мо крат ске вла да ви не у 
ма њој или ве ћој ме ри. 

Док је у 19. ве ку Карл Маркс сма трао да ће три јум фом про-
ле те ри ја та би ти до ве де не у пи та ње, од но сно уки ну те, и екс пло а та-
ци ја и до ми на ци ја, дру ги те о ре ти ча ри, ме ђу њи ма по себ но Га е та-
но Мо ска, Вил фре до Па ре то и Ро берт Ми хелс, сма тра ли су да то 
не ће мо ћи да учи ни про ле та ри јат и да ће увек ма њи не до ми ни ра ти 
по ли тич ким жи во том јед не др жа ве и дру штва. Ро берт Дал сма тра 
да је њи хов при ступ мно го објек тив ни ји, од но сно тач ни ји и пре-
ци зни ји, али и на уч ни ји, а Марк сов ро ман ти чар ски и уто пиј ски.6) 
Вла да ју ће ма њи не под пла штом де мо кра ти је упра во због бит них 
ка рак те ри сти ка бур жо а ског дру штва до би ја ју шан су да се на мет ну 
као до ми нант не. У тим ма њи на ма по је дин ци или гру пе успе ва ју да 
по ка жу до ми на ци ју де мон стри ра њем мо ћи по мо ћу ко је се учвр-
шћу ју на вла сти. Код по је ди на ца, на шта је већ ука зи вао Ма ки ја ве-
ли, а по том Мо ска, Па ре то и Ми хелс, до ла зе до из ра жа ја осо би не 
по мо ћу ко јих успе ва ју да се на мет ну и до ми ни ра ју. То су пре пре де-
ност, лу кав ство, енер гич ност, оштро ум ност, ве ли ке ам би ци је, али 
нео спор но и по се до ва ње ин те ли ген ци је. У осва ја њу вла сти они су 
че сто бес кру пу ло зни. На рав но, Мо ска, Па ре то и Ми хелс сма тра ју 
и да они ко ји ма се вла да по се ду ју осо би не под ло жне до ми на ци ји. 
То су у пр вом ре ду скло ност ка ре ду, из бе га ва њу би ло ко јег ри зи ка, 
спрем ност на по слу шност, раз не вр сте кон фор ми зма, али и бе жа ње 
од мо гу ће од го вор но сти, као и спрем ност на хо мо ге ни за ци ју ка да 
се осе ћа ју угро же но. Њи хо ва оче ки ва ња че сто су под ло жна при-
хва та њу „не ра ци о нал них ми то ва“. Ово су осо би не ко је по го ду ју 
да у име де мо кра ти је по је дин ци и ма њин ске гру пе или по ли тич ке 
ели те на мет ну по пу ли стич ко по на ша ње и зло у по тре бе де мо крат-
ске про це ду ре и на чи не од лу чи ва ња. Не спор но је да тре ба има ти 
у ви ду да до ми на ци ја ма њи на има упо ри ште у бит ној чи ње ни ци 
људ ског жи во та – не јед на ко сти у мо ћи. На то ме упра во ин си сти-
ра ју те о ре ти ча ри ели та, прем да су, ка ко ис ти че Дал, у са вре ме ним 
де мо кра ти ја ма „гра ђа ни да ле ко од то га да бу ду јед на ки по сво јим 
по ли тич ким мо гућ но сти ма у свом ути ца ју на по ли ти ку уоп ште и 
на по на ша ње вла да ју ће струк ту ре у др жа ви“7), што не зна чи да се 
то мо же узе ти као чи ње ни ца ко ја до во ди у пи та ње де мо кра ти ју већ 
она ви ше го во ри о не ис пу ње но сти ма свих кри те ри ју ма ва жних за 
де мо крат ски про цес. Су шти на де мо крат ске вла да ви не су по ли тич-

6) Ро берт Дал, Де мо кра ти ја и ње ни кри ти ча ри, CID, Под го ри ца, 1999, стр. 358. 

7) Ibi dem, str. 363. 
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ки од го вор не од лу ке, а не ма сов но уче шће у до но ше њу по ли тич-
ких од лу ка ко је су не ре ал не, а по по сле ди ца ма опа сне.8) Дру гим 
ре чи ма, не тре ба ме ша ти де мо кра ти ју и хи је рар хи ју. Де мо кра ти ја 
под ра зу ме ва до но ше ње ис прав них од лу ка од ко јих ће сви гра ђа ни 
има ти ко рист и до бро, док се хи је рар хи ја не сме до во ди ти у пи та-
ње ка да је по треб но да ин сти ту ци је функ ци о ни шу на ра ци о на лан 
и ефи ка сан на чин. Хи је рар хи ја се у ин сти ту ци ја ма уво ди ра ди тач-
ног од ре ђи ва ња струч но сти и од го вор но сти и да би на тај на чин 
био из бег нут би ло ка кав ути цај спо ља шњих ин те ре сних гру па. Та-
мо где је по треб на хи је рар хиј ска ор га ни за ци ја у ин сти ту ци ја ма не 
мо же се уво ди ти прин цип јед на ко сти, већ ва жи прин цип ква ли фи-
ко ва не и ком пе тент не до ми на ци је. Уво ђе ње јед на ко сти та мо где се 
тра жи струч ност, ком пе тен ци ја и од го вор ност по губ но је за функ-
ци о ни са ње ин сти ту ци ја, са мим тим и де мо кра ти је.

4. ПА РА ЛЕ ЛИ ЗАМ ВЛА СТИ И ДЕ МО КРА ТИЈА 
(ТО ТА ЛИ ТА РИ ЗА ЦИ ЈА ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ)

Пр ви свет ски рат у 20. ве ку био је ве ли ки иза зов, али и ис-
ку ше ње за де мо крат ско уре ђе не др жа ве, али и за др жа ве у ко ји-
ма је де мо кра ти ја по че ла да се уте ме љу је и раз ви ја. То је по себ-
но из ра же но у Не мач кој по сле Пр вог свет ског ра та из ко јег је она 
иза шла као по ра же на стра на у ко јој је на ру шен ин сти ту ци о нал ни 
по ре дак због ус по ста вља ња ван ред ног, од но сно рат ног ста ња. По 
за вр шет ку Пр вог свет ског ра та Не мач ку је за хва ти ла ве ли ка еко-
ном ска кри за с ко јом де мо крат ске ин сти ту ци је ни су мо гле успе-
шно да иза ђу на крај. Иако је ус по ста вље на ре пу бли ка и до след на 
по де ла вла сти, али и по чео да се раз ви ја пар тиј ски плу ра ли зам, 
мла да не мач ка де мо кра ти ја ни је та да мо гла да из на ђе ре ше ња ко ја 
би про ду жи ла њен раз вој и жи вот.

Не ста бил ну еко ном ску и со ци јал ну си ту а ци ју у Не мач кој ис-
ко ри сти ла је но во фор ми ра на На ци о нал на со ци ја ли стич ка пар ти ја 
да се на нај де мо крат ски ји на чин пу тем из бо ра до ко па вла сти 1933. 
го ди не. На ци о нал со ци ја ли сти и њи хов во ђа Адолф Хи тлер, с вр ху-
шком пар тиј ске вла сти ко ја је би ла ор га ни зо ва на као за ве ре нич ка 
гру па, ну ди ла је не мач ким гра ђа ни ма из ла зак из кри зе да ју ћи сва-

8) Франц Ној ман је упо зо ра вао да „уко ли ко де мо кра ти за ци ја зна чи ре фор ми са ње из вр-
шних ор га на др жа ве у сми слу на ру ша ва ња хи је рар хиј ске струк ту ре, или до пу шта њем 
да ‘ин те ре сне гру пе’ су дје лу ју у до но ше њу ад ми ни стра тив них од лу ка, он да та кво ре-
фор ми са ње не са мо да не ма ни ка кве ве зе с де мо кра ци јом не го мо же чак и пред ста вља ти 
но ву при јет њу“ (Франц Ној ман,  Де мо крат ска и ауто ри тар на др жа ва, На при јед, За-
греб, 1974, стр. 119). 
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кој гру па ци ји обе ћа ња ко ја од го ва ра ју њи хо вим по тре ба ма и ин-
те ре си ма. Иако је за до во ља ва ње по тре ба и ин те ре са раз ли чи тих 
со ци јал них гру па ци ја пот пу но су прот ста вље но, и са аспек та ре-
ал но сти не мо гу ће, при пад ни ци тих гру па ци ја ни су во ди ли ра чу на 
о то ме. Вла да ју ћа пар ти ја као и дру ге пар ти је ни су се сна шле у 
окол но сти ма ду бо ке кри зе не мач ког дру штва и др жа ве и на пра ви 
на чин раз об ли чи ле на ме ре јед не ма ле за ве ре нич ке гру пе ко ја се 
до бро по кри ла пар тиј ским пла штом.

До ла ском на ци ста на власт 1933. го ди не све ин сти ту ци је Вај-
мар ске ре пу бли ке ни су ру ше не ни ти до во ђе не у пи та ње, као што 
ни је ни про ме њен Вај мар ски устав. Ме ђу тим, па ра лел но са др жав-
ним ор га ни ма, уста вом и за ко ни ма до не те су де се ти не но вих уред-
би и за ко на ко ји су пра ви ли при вид да се у не мач кој др жа ви ни-
шта не ме ња. Али оно што је на ста ло као но ви на, на шта по себ но 
ука зу је Ха на Арент, је сте да се упо ре до с др жав ним ме ха ни змом 
раз ви ја је дан но ви ме ха ни зам – пар тиј ски, од но сно на ци о нал со ци-
ја ли стич ки. Под јед на ко су функ ци о ни са ла два апа ра та: др жав ни 
и пар тиј ски. У ствар но сти на стао је од нос у ко јем се по ка зу је ко 
по се ду је власт. Ство рен је од нос из ме ђу при вид не и ствар не вла-
сти, „та ко да се др жав ни апа рат углав ном при ка зу је као без вред на 
фа са да ко ја скри ва и чу ва пра ву власт, власт пар ти је“.9) Оно што су 
на ци сти уве ли као но ви ну, ис ти че Арент, је сте да су на су прот др-
жав них ор га на фор ми ра ни исти ор га ни у окви ру пар ти је. Та ко ђе, 
на пра ви ли су и па ра лел ну др жав ну ор га ни за ци ју. Оста ли су упо ре-
до да по сто је пре ма Вај мар ском уста ву по кра ји не, али исто вре ме-
но су у окви ру пар ти је фор ми ра не но ве ор га ни за ци о не по де ле на 
сре зо ве. Ове две па ра лел не ор га ни за ци је ни су се ни те ри то ри јал но 
по кла па ле, та ко да су не ка ме ста исто вре ме но при па да ла по кра ји-
на ма у окви ру др жав не ор га ни за ци је, али ни су при па да ла сре зо ви-
ма у окви ру пар тиј ске ор га ни за ци је. Арент да је при мер да мно ги 
про ве ре ни пар тиј ски ка дро ви, ка да су до ла зи ли на че ло др жав ног 
ад ми ни стра тив ног апа ра та, на при мер на че ло ми ни стар ста ва као 
ми ни стри, ни су има ли моћ и власт ко ја би про из и ла зи ла из њи хо ве 
функ ци је. С дру ге стра не, функ ци о не ри на че лу ад ми ни стра тив них 
и уну тар пар тиј ских по де ла има ли су из у зет ну моћ и власт. Та ко се 
де ша ва ло да ми ни стар по ли ци је има ма њу моћ од ру ко во ди о ца тај-
не по ли ци је. Та ко ђе, но ви на у пар тиј ском ор га ни зо ва њу је сте да су 
че сто по сто ја ли па ра лел ни ор га ни ко ји ни су би ли те ри то ри јал но 
по кло пље ни па се де ша ва ло да се моћ у окви ру њих се ли ла с јед-
не на дру гу функ ци ју. То је при мер успе шне ма ни пу ла ци је по што 

9) Ха на Арент, Из во ри то та ли та ри зма, Фе ми ни стич ка из да вач ка ку ћа 94, Бе о град, 1998, 
стр. 403.
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ни ко не мо же да се из диг не то ли ко да би мо гао да фор ми ра не ку 
кли ку ко ја би до ве ла у пи та ње фи ре ра, од но сно Хи тле ра. И нај по-
вер љи ви ји и нај бли жи Хи тле ро ви са рад ни ци ни су мо гли тач но да 
про це не ка да су но си о ци при вид не или ствар не мо ћи. Са аспек та 
де мо крат ске вла да ви не овај на чин упра вља ња мо гао би се озна-
чи ти као де мо но по ли за ци ја, де цен тра ли за ци ја и дис пер зи ја мо ћи, 
а у ства ри ра ди ло се о ма ни пу ла ци ји мо ћи. За др жа ва њем ин сти-
ту ци ја Вај мар ске ре пу бли ке одр жа ва на је фа са да ста ре ре пу бли ке 
ко ја је би ла ви дљи ва и спо ља шња. Ме ђу тим, ствар на власт би ла 
је у ру ка ма на ци о нал со ци ја ли стич ке пар ти је, од но сно она је би-
ла из над и из ван за ко на Вај мар ске ре пу бли ке. Удво стру ча ва њем 
функ ци ја Хи тлер је на пра вио при вид да се све од ви ја у ин те ре су 
и за ин те ре се гра ђа на. Арент из но си и ин те ре сант ну тврд њу ко ју 
је на шла код Ерн ста Френ ке ла ко ји је сма трао да се ду а ли зам вла-
сти у Хи тле ро вој Не мач кој мо же ту ма чи ти као по де ла вла сти пре ма 
јед ном дру гом кри те ри ју му, а то је да су др жа ва и др жав ни апа рат 
за др жа ни ра ди га ран то ва ња да се не ће до ве сти у пи та ње ка пи та-
ли зам и при ват на сво ји на.10) Дру гим ре чи ма, др жа ва је за др жа ла 
овла шће ња ка да је у пи та њу функ ци о ни са ње еко ном ског си сте ма, 
од но сно при вре де, док је пар тиј ска власт бит но од лу чи ва ла ка да је 
у пи та њу све ве за но за по ли ти ку и по ли тич ки жи вот. Френ кел је 
је дан од рет ких ауто ра ко ји је сма трао да не мач ки на ци о нал со ци ја-
ли зам ни је увео при вид ну и ствар ну власт, већ да је по де лио вла сти 
у окви ру ре ша ва ња од ре ђе них про бле ма.

Арент не при хва та ње го во ту ма че ње, али се оно не мо же 
пре не бре ћи ка да су у пи та њу са вре ме не де мо крат ске др жа ве ко-
је на ста ју по сле ве ли ких про ме на с кра ја 20. ве ка ко је пре тен ду-
ју да ус по ста ве, уте ме ље и раз ви ја ју де мо кра ти ју и де мо крат ски 
по ре дак. Упра во се не што од ово га ве за ног за ана ли зу уте ме ље ња 
то та ли тар не др жа ве у од ре ђе ним пе ри о ди ма од ви ја у овим др жа-
ва ма. Ви ше као ка рак те ри сти ке, а ма ње као кон цепт. По ка зу је се 
да че сто пар ти је и пар тиј ске во ђе по ку ша ва ју да, ка да осво је власт 
на из бо ри ма, фор ми ра ју и па ра лел не ор га не пре ко ко јих осва ја ју и 
др жав не ор га не. Кад по сле из бо ра осво је др жав не ор га не, ло кал ни 
пар тиј ски моћ ни ци, ко ји ни су у др жав ним ор га ни ма, че сто иза зи-
ва ју на пе то сти са пар тиј ским ко ле га ма на функ ци ја ма у ор га ни ма 
вла сти. При ме ри по ка зу ју да ла ко гу бе моћ они пар тиј ски функ ци-
о не ри ко ји су се при хва ти ли др жав них функ ци ја, а за мр зну ли су 
или на пу сти ли пар тиј ске функ ци је. То је раз лог да се у са вре ме ним 
др жа ва ма у де мо крат ској тран зи ци ји по ли тич ке во ђе и ка да до би ју 
др жав не функ ци је не од ри чу пар тиј ског вођ ства.

10) Ibi dem, 403 – 404. 
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5. СЛО БО ДА И ДЕ МО КРА ТИ ЈА – НА ПЕ ТОСТ 

КОЈА ОП ТЕ РЕ ЋУ ЈЕ ДЕ МО КРАТ СКЕ ПО РЕТ КЕ

Је дан од те мељ них про бле ма са вре ме не де мо кра ти је је сте 
од нос сло бо де и де мо кра ти је. Тај про блем по сто ји од по чет ка фор-
ми ра ња де мо кра ти ја у мо дер ним вре ме ни ма. По ста вља се пи та ње: 
да ли је по треб но пр во осво ји ти сло бо ду, а по том гра ди ти де мо-
крат ску по ли тич ку за јед ни цу, од но сно дру штво и др жа ву, или обр-
ну то, ус по ста ви ти де мо крат ску вла да ви ну уз до бро пре ци зи ра на 
де мо крат ска пра ви ла ко ја ће омо гу ћи ти да се раз ви ја и сло бо да 
по је ди на ца, али и ма њин ских гру па у јед ном дру штву? На пе тост 
из ме ђу сло бо де и де мо кра ти је про из и ла зи из јед не ра ни је на пе то-
сти из ме ђу сло бо де и јед на ко сти. Та на пе тост пра ти ла је мо дер не 
ре во лу ци је – Аме рич ку и Фран цу ску. Стал ни су коб из ме ђу сло бо-
де и јед на ко сти пре ма мно гим ауто ри ма од ви ја се из ме ђу сло бо де 
и де мо кра ти је.

По ли тич ки фи ло зоф Иса и ја Бер лин пи сао је о на пе то сти сло-
бо де и де мо кра ти је пре ко пи та ња сло бо де и са мо у пра ве. Бер лин је 
раз ли ко вао две сло бо де: не га тив ну и по зи тив ну, од но сно сло бо ду 
од и сло бо ду за. Пре ма ње му, не га тив на сло бо да у би ти је „под-
руч је у ко ме чо век мо же да де лу је нео ме тан од дру гих“.11) Бер лин 
сма тра да тре ба огра ни чи ти моћ др жа ве ка да је у пи та њу „из ве сно 
ми ни мал но под руч је сло бо де ко ји ни по што не сме би ти угро же но; 
јер ако се у ње га за ко ра чи, по је ди нац ће се на ћи у под руч ју ко је је 
од већ ску че но, чак и за ми ни мал ни раз вој при род них спо соб но сти, 
и у том слу ча ју не ће би ти ка дар да те жи ра зним ци ље ви ма ко је 
љу ди сма тра ју до брим или пра вед ним или све тим, па чак ни да их 
за ми сли. Из то га сле ди да се мо ра по ву ћи гра ни ца из ме ђу при ват-
ног жи во та и оне сфе ре у ко ју власт има пра во да се ме ша“.12) Бер-
лин на овај на чин пра ви раз ли ку из ме ђу сло бо де и де мо кра ти је јер 
пре ма ње му де мо кра ти ја „мо же да ли ши по је ди нач ног гра ђа ни на 
мно гих сло бо да ко је би мо гао ужи ва ти у не ком дру гом об ли ку дру-
штва, та ко се исто да за ми сли ти де спот ли бе рал ног ти па ко ји сво-
јим по да ни ци ма до пу шта ве ли ку ме ру лич не сло бо де“.13) Дру гим 
ре чи ма, пре ма Бер ли ну ин ди ви ду ал на сло бо да не мо ра се ну жно 
по ве зи ва ти са де мо кра ти јом, од но сно де мо крат ским упра вља њем. 
Бер лин је имао су здр жа ност ка да је у пи та њу по зи тив на сло бо да, 

11) Иса и ја Бер лин, Че ти ри огле да о сло бо ди, Но лит, Бе о град, 1992, стр. 205. 

12) Ibi dem, стр. 205. 

13) Ibi dem, стр. 213. 



Милица С. Јоковић Употреба демократије и државе у ...

81

од но сно сло бо да за. Сма трао је да по зи тив на сло бо да по чи ва на 
же љи по је ди на ца да бу ду сво ји го спо да ри. Пре ма ње му, по зи тив на 
сло бо да се на тај на чин су ко бља ва с не га тив ном сло бо дом „ко ја се 
сво ди на ста ње у ко ме нас дру ги не спре ча ва ју да би ра мо“.14) Бер-
лин је упо зо ра вао да са мо го спо да ре ње и са мо о ства ри ва ње, ка да се 
спо је с по ли тич ким ми шље њем, мо гу ла ко да за вр ше у ства ра њу 
ре во лу ци о нар не иде о ло ги је. Он сма тра да ре во лу ци о нар на иде о ло-
ги ја мо же ла ко да за вр ши, ка да се ре а ли зу је, у опа ком тла че њу. По-
зи тив на сло бо да мо же ла ко да скон ча у то та ли тар ној прак си – као 
у окви ру два ве ли ка то та ли тар на по рет ка, на ци зму и ста љи ни зму. 
Пре ма ње му, за раз ли ку од по зи тив не сло бо де, не га тив на сло бо да 
омо гу ћа ва и при па да иде ји по ли тич ког плу ра ли зма. Оно што Бер-
лин ни је до кра ја оцр тао је сте да ли је по зи тив на сло бо да у сва ком 
слу ча ју де струк тив на ка да је у пи та њу не га тив на сло бо да? 

Арент, су прот но од Бер ли на, иако је и она же сто ко кри ти-
ко ва ла то та ли та ри зам, сма тра да је по зи тив на сло бо да омо гу ћи ла 
људ ско са мо о ства ри ва ње уче шћем у по ли тич кој за јед ни ци. Пре-
ма њој, по ли тич ка за јед ни ца га ран ту је јед на кост ко ја је зна чај на за 
јед на кост и у вла да њу и у по ко ра ва њу. Арент сма тра да по зи тив на 
сло бо да, уте ме ље на у по ли тич кој за јед ни ци, прет хо ди и исто риј-
ски и ло гич ки сва кој дру гој вр сти сло бо де. Она ис ти че да „све сни 
сло бо де или ње не су прот но сти по ста је мо тек у оп ште њу с дру ги-
ма, а не у оп ште њу са со бом“.15) Арент по зи тив ну сло бо ду ви ди као 
услов и из вор свих дру гих сло бо да јер се она оства ру је уче шћем у 
по ли тич кој за јед ни ци, од но сно јав ној сфе ри. Она на гла ша ва да та 
сло бо да омо гу ћа ва, али и га ран ту је, сло бо ду ми шље ња, уве ре ња, 
убе ђе ња, са ве сти, као што омо гу ћа ва уну тра шњи ре ли гиј ски или 
фи ло зоф ски ди ја лог по је дин ца са со бом, али и са дру ги ма ко је су-
сре ће. Дру гим ре чи ма, пре ма Арент, по зи тив на сло бо да је пред у-
слов за ус по ста вља ње и не га тив не сло бо де, али и дру гих ис ку ста ва 
ве за них за ре а ли за ци ју ове све те иде је и уни вер зал не вред но сти.

Про блем из ме ђу сло бо де и де мо кра ти је раз ма тра и Фа рид 
За ка ри ја. Он отва ра пи та ње ве за но за са вре ме не ли бе рал не ауто-
кра ти је у ко ји ма до ла зе до из ра жа ја по себ но еко ном ске сло бо де. 
Отва ра се пи та ње да ли су ли бе рал не ауто кра ти је по вољ не за уво-
ђе ње де мо кра ти је? Пре ма ње му, ва жни је је и ра ци о нал ни је ус по-

14) Ibi dem, стр. 215. 

15) Сло бо да „мо же и да ље оби та ва ти у ср ци ма љу ди као же ља, као хте ње, као на да, као че-
жња; али, као што сви зна мо, људ ско ср це је вр ло там но ме сто, и све оно што се од ви ја 
у ње го вој та ми те шко се мо же на зва ти при ка зи вом чи ње ни цом. Сло бо да као при ка зи ва 
чи ње ни ца и по ли ти ка се по ду да ра ју, и ме ђу соб но су по ве за не као две стра не јед не исте 
ства ри“ (Ха на Арент, О сло бо ди и ауто ри те ту, Град ска би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“, 
Зре ња нин, 1995, стр.  77–78).
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ста ви ти сло бо де, ма кар и ауто крат ским на чи ни ма и сред стви ма, 
не го по ку ша ва ти ус по ста вља ње де мо кра ти је у зе мља ма где не по-
сто је ин ди ви ду ал не сло бо де и вла да ви на за ко на, од но сно вла да ви-
на пра ва. Он сма тра да су га ран то ва не сло бо де у уста ви ма, чак и у 
ауто крат ским вла да ви на ма, као што су сло бо да го во ра, удру жи ва-
ња, ис по ља ва ња вер ских уве ре ња, као и га ран то ва ње лич не и при-
ват не сво ји не, ве ћа га ран ци ја да ће, ка да от поч не де мо кра ти за ци ја 
тих вла да ви на, она би ти успе шна, од но сно ла ко ће се уте ме љи ти и 
да ље раз ви ја ти. Пре ма За ка ри ји, из бо ри као је дан од усло ва за ус-
по ста вља ња де мо крат ског по рет ка ни су га ран ци ја за ус по ста вља-
ње и раз вој де мо кра ти је. Он ис ти че да „ши ром све та де мо крат ски 
иза бра ни ре жи ми… сва ког да на за не ма ру ју устав на огра ни че ња 
сво је вла сти и ли ша ва ју сво је гра ђа не основ них пра ва“.16) Као до-
бар при мер За ка ри ји слу же мо де ли ауто крат ских вла да ви на у ко-
ји ма су ус по ста вља не сло бо де и вла да ви на пра ва. Та ко он ис ти че 
да „Ју жна Ко ре ја, Тај ланд и Ма ле зи ја де це ни ја ма су жи ве ле под 
вла шћу вој них хун ти или јед но пар тиј ских си сте ма. Ови ре жи ми 
ли бе ра ли зо ва ли су еко но ми ју, прав ни си стем, као и вер ска пра ва, и 
пра ва на пу то ва ње, а он да су по сле не ко ли ко де це ни ја, одр жа ли и 
сло бод не из бо ре.“ 17)

Џон Бринк мен ис ти че да су мно ги по ли тич ки пи сци кри-
тич ни пре ма ста ву да тре ба пр во омо гу ћи ти еко ном ске сло бо де и 
раз ви ти еко но ми ју па по том уве сти де мо кра ти ју. Та ко на при мер, 
То мас Ке ро тес узи ма за при мер Еги пат у чи јој се ауто крат ској по-
ли тич кој вла да ви ни до во де у пи та ње еко ном ске ре фор ме јер не ма-
ју по др шку гра ђа на. А не ма ју по др шку гра ђа на јер ни су отво ре ни 
де мо крат ски про це си.18) Ова кри ти ка ни је у пот пу но сти тач на јер 
се по ка зу је да су у пи та њу при ме ри где ауто крат ске вла да ви не не 
омо гу ћа ва ју еко ном ске сло бо де не го обр ну то да јед на ре тро град-
на еко но ми ја до при но си ја ча њу и одр жа њу ауто крат ског по рет ка. 
Сви за ступ ни ци схва та ња да тре ба пр во ус по ста ви ти де мо кра ти ју, 
а упо ре до с њом раз ви ти и сло бо де, по себ но по је ди нач не, ко је ће 
та де мо кра ти ја га ран то ва ти, за бо ра вља ју чи ње ни цу да у про це су 
ус по ста вља ња де мо кра ти је ко ја по чи ва на ма сов ном уче шћу и ле-
ги ти ми те ту мо же ла ко да се од ха ри змат ских ли де ра ис ко ри сти у 
са свим дру ге свр хе. Та ко ха ри змат ски ли де ри мо би ли шу ћи ма се, 

16) Фа ред За ка ри ја (Fa reed Za ka ri ja), The Fu tu re of Fre e dom: Li be ral De moc racy at Ho me and 
Abroad,  New York: Nor ton 2003, p. 17. у: Џон Бринк мен, Кул тур не кон тра дик ци је де мо-
кра ти је, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2008, стр, 214.

17) Ibidem, стр. 214.

18) Џон Бринк мен, Кул тур не кон тра дик ци је де мо кра ти је, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2008, 
стр. 215.
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по себ но на вер ској или ет нич кој осно ви, мо гу на из бо ри ма да до би-
ју ле ги ти ми тет, али то не га ран ту је да ће ус по ста ви ти де мо кра ти ју. 
Ма сов но уче шће и на род ни ле ги ти ми тет од Аме рич ке до Фран цу-
ске ре во лу ци је за вр ша ва ли су и у де мо крат ским и у не де мо крат-
ским вла да ви на ма. У 20. ве ку то се по ка за ло и ка да су власт пу тем 
де мо крат ских из бо ра, од но сно уз на род ни ле ги ти ми тет, до би ја ле 
пар ти је ко је су ка сни је учвр сти ле то та ли та ри зам. Ни је до вољ но за 
ус по ста вља ње де мо кра ти је ма сов но уче шће и на род ни ле ги ти ми-
тет, по треб но је не што ви ше. По треб но је да бу ду ус по ста вље не и 
прак ти ко ва не ин ди ви ду ал не сло бо де и пра ва, да бу ду га ран то ва ни 
плу ра ли зам и до след на по де ла вла сти у ко јој ће пот пу но би ти не-
за ви сна суд ска власт. Дру гим ре чи ма, по треб на је рав но те жа раз-
ли чи тих вла сти. До са да шња свет ска ис ку ства, по себ но у раз ви је-
ним де мо крат ским зе мља ма, по ка за ла су да је по треб но одр жа ва ти 
рав но те жу ка да је у пи та њу од нос сло бо де и де мо кра ти је. Сва ка 
не рав но те жа до во ди у пи та ње или сло бо ду или де мо кра ти ју. До бро 
то опи су је Бринк мен ка да пи ше да се де мо крат ски по ли тич ки си-
стем „љу ља, на лик на ар ти сте на жи ци у оној не у хва тљи вој тач ки 
из ме ђу ста ја ња и па да ња, стал но из ми шља ју ћи при вре ме ну рав-
но те жу из ме ђу сло бо де, јед на ко сти, брат ства. Де мо кра ти је оп ста ју 
све док им по ла зи за ру ком да ову рав но те жу одр же и не пад ну“.19) 

6. ОПА СНО СТИ ПО ДЕ МО КРА ТИ ЈУ

Јед на од ва жних опа сно сти по са вре ме не де мо крат ске про-
це се, по себ но у зе мља ма у ко ји ма се ус по ста вља де мо кра ти ја, 
је сте зло у по тре ба де мо крат ских усло ва. Та ко се сви усло ви по-
треб ни за функ ци о ни са ње де мо крат ског по рет ка мо гу си му ли ра ти 
ма ни пу ла тив ним на чи ни ма. Фор мал но, мо гу у зе мља ма у ко ји ма се 
ус по ста вља де мо кра ти ја да по сто је сви де мо крат ски усло ви: вла-
да ви на пра ва, прин цип јед на ко сти и рав но прав но сти гра ђа на пред 
за ко ном, пар тиј ски плу ра ли зам, по де ла вла сти, сло бод ни и тај ни 
из бо ри, сло бод ни и отво ре ни ме ди ји, сло бод но тр жи ште, сло бод но 
кре та ње ро бе, љу ди и ка пи та ла, гра ђан ска и ко лек тив на пра ва,20) 
али да у ствар но сти бу ду из и гра ни, од но сно си му ли ра ни. Нај че шће 
се за ко ни из и гра ва ју или су до не ти за ко ни се лек тив ни. Се лек тив-
ни за ко ни угро жа ва ју прин цип јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном. 
По сто ји фор мал на по де ла вла сти на за ко но дав ну, из вр шно-упра-

19) Ibi dem, стр. 217.

20) Че до мир Чу пић, Де мо крат ска вла да ви на (по го вор), у: Рос Ха ри сон, Де мо кра ти ја, Clio,  
Бе о град, 2004, стр. 312.
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вљач ку и суд ску, али ствар на власт је у пар ти ји или ко а ли ци ји пар-
ти ја ко је су осво ји ле власт на де мо крат ским из бо ри ма. Осва ја ју ћи 
власт пар ти је под ре ђу ју све три гра не вла сти сво јим по тре ба ма и 
ин те ре си ма. Ра зним об ли ци ма за ви сно сти мо гу се и сло бод ни и 
отво ре ни ме ди ји пот пу но ста ви ти у слу жбу вла сто др жа ца. Ово су 
не ки од при ме ра ко ји по ка зу ју ка ко де мо крат ски усло ви мо гу да 
бу ду зло у по тре бље ни и да се њи ма ма ни пу ли ше, а пред гра ђа ни ма 
си му ли ра да све функ ци о ни ше на нај де мо крат ски ји на чин. 

Вла сто др шци ко ји се на де мо крат ски на чин до ко па ју вла-
сти све учи не да дру штвом и др жа вом за вла да ју ан ти по ли тич ки 
прин ци пи ка ко је до бро кон ста то ва ла Арент. Од тих ан ти по ли тич-
ких прин ци па нај при мар ни ји су: апа ти ја, страх и стреп ња и осе ћај 
не мо ћи. Апа ти ја, од но сно рав но ду шност гра ђа на у де мо крат ским 
по ре ци ма нај че шће је по сле ди ца из бор не се лек ци је ко ја у пред-
став нич ким ин сти ту ци ја ма омо гу ћа ва ма лом бро ју љу ди да до но-
се по ли тич ке од лу ке. Рав но ду шност гра ђа на по чи ње оног мо мен-
та ка да они ко ји до но се по ли тич ке од лу ке те од лу ке до но се да би 
за до во љи ли соп стве не лич не или груп не ин те ре се. Та кве од лу ке 
раз о ча ра ва ју гра ђа не, од но сно би ра че. Они су раз о ча ра ни што су у 
не че му уче ство ва ли и за шта су се за ла га ли или обе ћа ња при хва-
та ли, а пред со бом ви де да се ре а ли зу је не што са свим дру го а не 
обе ћа но и оче ки ва но. То је тре ну так ка да они по ста ју исто вре ме но 
раз о ча ра ни и рав но ду шни. Нор бер то Бо био до бро је уочио ка да је 
за кљу чио да „иде ал оно га ко др жи власт увек је био да има увид 
у сва ки по крет и да чу је сва ку реч сво јих по да ни ка (по мо гућ но-
сти, да при том не бу де ни ви ђен ни слу шан). Овај иде ал да нас 
је не мо гу ће до стиг ну ти... Ста ро пи та ње ко је се про вла чи кроз це-
ло куп ну исто ри ју по ли тич ке ми сли: 'Ко чу ва чу ва ре?' да нас мо же 
би ти фор му ли са но као 'Ко кон тро ли ше кон тро ло ре?' Уко ли ко се не 
пру жи од го ва ра ју ћи од го вор на ово пи та ње, де мо кра ти ја, као из раз 
ви дљи ве мо ћи, из гу бље на је. Ви ше не го о ис пу ње ном обе ћа њу, у 
овом слу ча ју се у ства ри ра ди о те жњи ко ја је у су прот но сти са 
прет по став ка ма: те жњи ко ја ви ше ни је усме ре на ка нај ве ћој мо-
гу ћој кон тро ли вла сти од стра не гра ђа на, већ ка нај ве ћој кон тро ли 
по да ни ка од стра не вла сти“.21)

Ка да по пу ли стич ке па ро ле у ко ји ма је нај ви ше оче ки ва них, а 
не ре ал них обе ћа ња, ко ји ма се за во де гра ђа ни, по сле осва ја ња вла-
сти сме ни ста ње иш че ки ва ња да се обе ћа ња ре а ли зу ју, отре жње ње 
на ста је оног мо мен та ка да то из о ста не. Исто вре ме но, отре жње ње 
код за ве де них гра ђа на ства ра не са мо осе ћај из не ве ра ва ња већ и 

21) Нор бер то Бо био, Бу дућ ност де мо кра ти је, Фи лип Ви шњић, 1990, стр. 28–29.
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лич ног осе ћа ја пре ва ре у ко јој су и са ми уче ство ва ли. Та кво по ли-
тич ко и пси хо ло шко ста ње гра ђа не во ди апа ти ји, од но сно рав но ду-
шно сти. Вла сто др шци ма та кво ста ње од го ва ра јер их оно уљуљ ка-
ва да им се не спре ма би ло ка ква вр ста гра ђан ске не по слу шно сти 
или от по ра. На рав но, и рав но ду шност вре ме ном има гра ни це, по-
себ но ако се про ду бљу ју ег зи стен ци јал ни про бле ми. На ду ги рок 
рав но ду шност гра ђа на по ста је за вла сто др шце опа сна. 

Дру ги би тан ан ти по ли тич ки прин цип је сте упо тре ба стра хо-
ва и стреп њи ра ди одр жа ња на вла сти. Вла сто др шци ма ни пу ла ци-
ја ма, ка да осво је власт на де мо крат ски на чин, ши ре стра хо ве ко ји 
им омо гу ћа ва ју да из бег ну од го вор ност ка да су у пи та њу њи хо ва 
пред из бор на обе ћа ња. Нај че шћи и нај у спе шни ји стра хо ви ко је се 
ши ре су ег зи стен ци јал ни. Ако су др жа ва и дру штво по го ђе ни кри-
зом ко ја иза зи ва гу би так рад них ме ста или за у ста вља мо гућ ност 
за по шља ва ња при сти глих ге не ра ци ја, он да се вла сто др шци успе-
шно, по мо ћу ег зи стен ци јал ног стра ха, одр жа ва ју на вла сти. Чак 
успе ва ју да су прот ста ве за по сле не и не за по сле не, а и ме ђу са мим 
за по сле ни ма да уве ду ста ње стра ха да мо гу сва ког мо мен та да из-
гу бе по сао. Дру ги ва жан страх ка да је у пи та њу оп ста нак на вла сти 
је ве зан за на ци о нал ну угро же ност. То је ти пич но груп ни страх. 
По мо ћу тог стра ха мо би ли ше се на ци ја и стал но јој се сер ви ра ју 
ста ња ње не угро же но сти и мо гу ћег не стан ка.22) У ви ше на ци о нал-
ним за јед ни ца ма ова кав страх ши ри се не са мо на ве ћин ску на ци-
ју већ и на све при пад ни ке ма њин ских на ци о нал них гру па. Овај 
страх во ди хо мо ге ни за ци ји, од но сно за тва ра њу, по до зре њу и стал-
ном осе ћа ју не си гур но сти и не ста бил но сти при пад ни ка ве ћин ске 
на ци је, али и на ци о нал них ма њи на.23) Та ко ђе, по пу ли стич ки вла-
сто др шци упо тре бља ва ју и вер ске стра хо ве. Та ко се иза зи ва осе ћај 
угро же но сти при пад ни ка јед не ре ли ги је од дру ге или дру гих. Ма-
ни пу ла ци ја вер ским осе ћа њи ма у по ли тич ке свр хе иза зи ва, по ред 
устра ше но сти и хо мо ге ни за ци је, и вер ски ра ди ка ли зам и фа на ти-

22) Та ко се да нас раз бук та ва ју на ци о на ли зми ко ји се ко ри сте да би се вла сто др шци одр жа-
ли на вла сти. Сар то ри сма тра да „на ци о на ли зми ко ји да нас пул си ра ју и екс пло ди ра ју 
је су ло кал ни, фраг мен тар ни и ис ки да ни. Ни су то осва јач ки на ци о на ли зми, већ је реч о 
по врат ку на прет ход но по сто је ћи иден ти тет, о по вра ћа ју ‘ма лих отаџ би на’. Пре о ста је 
да се ви ди да ли је та ес ху ма ци ја ма лих отаџ би на на ив на. У рас па ду со вјет ске им пе-
ри је (и око ли не) не игра ју са мо ‘на ци је’ – кул тур ни и лин гви стич ки иден ти те ти – већ 
ус поствља ње ‘но ве кла се’, од но сно ју ри ша на власт. Онај што је био ни шта или тек 
по руч ник у ве ли кој мул ти на ци о нал ној др жа ви мо же да по ста је ге не рал у мо но на ци о-
нал ној це ли ни ко ју при гра би за се бе“ (Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја шта је то?, CID, 
Под го ри ца, 2001, стр. 273). 

23) Ет ни фи ка ци ју по ли ти ке ко ри сте вла сто др шци ко ји су се до ко па ли на де мо крат ски на-
чин вла сти и пре ко ње ма ни пу ли шу на ци о нал ном при пад но шћу и на ци о нал ним осе ћа-
њи ма гра ђа на. То је ти пи чан при мер зло у по тре бе де мо кра ти је од ве штих по ли тич ких 
ма ни пу ла то ра.
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зам. Док три нар но та кво ста ње учвр шћу је вер ски фун да мен та ли-
зам ко ји он да на ду ги рок под сти че ра ди ка ли за ци ју, екс тре ми зам 
и фа на ти зам. Иза ових стра хо ва, ка да на ста ну су ко би, мо гу да се 
по чи не стра вич на на си ља и де струк ци је. Још је дан страх угро жа ва 
по себ но де мо кра ти ју – страх од моћ них. Ма ле, али че сто не моћ не 
др жа ве у по ли тич кој рас по де ли мо ћи мо ра ју и тре ба ју да во де ра-
чу на о то ме ко ли ки су и шта су ин те ре си моћ них. То че сто иза зи ва 
осе ћај по ни же ња, али и стра ха ка да их моћ ни усло вља ва ју. У да на-
шњим окол но сти ма че сто моћ ни од ре ђу ју ка ко ће се учвр шћи ва ти 
и раз ви ја ти де мо кра ти ја код ма лих на ро да и др жа ва ка да кре ну у 
про цес де мо кра ти за ци је. Не рет ко усло ви са стра не не од го ва ра ју 
уну тра шњим при ли ка ма др жа ва ко је су кре ну ле у де мо кра ти за ци-
ју. То исто вре ме но иза зи ва и не спо ра зу ме и стра хо ве јер че сто моћ-
ни ци мо гу да бу ду не са мо ба ха ти не го и при кри ве но сви ре пи ка да 
су у пи та њу њи хо ви ин те ре си. Ши ре њем раз ли чи тих стра хо ва, али 
и њи хо вим рђа вим по сле ди ца ма у мла дим де мо кра ти ја ма фор ми-
ра се обра зац по је ди нач них и ко лек тив них стреп њи. И ка да не ма 
кон крет ног узро ка гра ђа ни има ју осе ћај да им се не што рђа во при-
пре ма. Стреп ње су упра во ста ња ко ја про из и ла зе из по пу ли стич-
ких ко ри шће ња де мо кра ти је и по ку ша ја вла сто др жа ца да све др же 
под кон тро лом. Стреп ње сла бе де мо крат ске по тен ци ја ле гра ђа на 
и ши ре оп ште ста ње сум њи ча во сти ко је мо же да за вр ши у осе ћа ју 
не мо ћи. 

Нај о па сни ји ан ти по ли тич ки прин цип ве зан је за ста ње осе-
ћа ја не мо ћи код гра ђа на. То је прин цип ра ши рен у ауто ри тар ним 
по ре ци ма, али че сто га ко ри сте вла сто др шци и у де мо крат ским 
вла да ви на ма. Ка да на сту пи осе ћај по је ди нач не и ко лек тив не не-
мо ћи гра ђа на он да се ла ко њи ма ма ни пу ли ше, а и оно што је де-
мо крат ски ус по ста вље но по ла ко се уру ша ва. Осе ћај не мо ћи вла-
да ју ћи че сто ко ри сте за лич ну ко рист и до бит ке и за то се ла ко у 
та квим окол но сти ма ши ре две опа ке дру штве не по ја ве – ко руп ци ја 
и кри ми нал. 

Сва ки ан ти по ли тич ки прин цип угро жа ва де мо крат ски по ре-
дак, а они ко ји га упо тре бља ва ју ру ше де мо кра ти ју. Та мо где се 
тек од ви ја ју де мо крат ски про це си ко ји тре ба да учвр сте де мо кра-
ти ју из ме ђу оста лог под ло жни су ма ни пу ла ци ја ма по пу ли ста, али 
и оних ко ји су скло ни да ра ди за др жа ва ња вла сти уво де и то тал ну 
кон тро лу. Ни је рет ко да се у та квим др жа ва ма и дру штви ма ком-
би ну ју по пу ли зми и то та ли тар не ка рак те ри сти ке да би се оп ста ло 
на вла сти и омо гу ћи ло про ду же ње вла сти. Де мо крат ски про це си 
су про це си ла га них ко ра ка и ве ли ког стр пље ња свих ко ји има ју 
на ме ру да их учвр сте и раз ви ју. Исто вре ме но, де мо кра ти ја је пред 
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стал ним иза зо ви ма и ис ку ше њи ма да се у име де мо кра ти је уки не 
де мо кра ти ја.24) Дру гим ре чи ма, де мо кра ти ја има нај ви ше огра ни-
че ње, а то је са ма де мо кра ти ја.
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Mi li ca S. Jo ko vic

THE USE OF DE MOC RACY AND STA TE  
FOR THE PO PU LIST AND TO TA LI TA RIAN 
PUR PO SES OF CON TEM PO RARY RU LERS

Re su me
This ar tic le analyses the we ak nes ses of con tem po rary de moc ra-

tic or ders which stem from the use of mo dern ma ni pu la tion tec hni qu es 
em ployed by tho se who ma na ge to win the trust for ma king the go-

24) Мар сел Го ше упо зо ра ва да је де мо кра ти ја „у опа сно сти да по ста не фан том ска и да из ну-
тра из гу би су шти ну под ути ца јем вла сти тих иде ја“ (Мар сел Го ше, Де мо кра ти ја про тив 
са ме се бе, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2004, стр. 300).
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vern ment in de moc ra tic elec ti ons. Con tem po rary de moc ra ci es are un-
der the thre at of po pu list pro mi ses which are most of ten un re a li stic. 
The com bi na tion of po pu lism and de moc racyis usu ally a pro duct of the 
po wer les sness of po li ti cal eli tes, i.e. po li ti cal par ti es, in sta tes to sol ve 
ci ti ze nry’s most im por tant pro blems – to in cre a se the growth and de-
ve lop ment of the eco no mic system, to in tro du ce the ru le of law, and to 
re ha bi li ta te po li ti cal in sti tu ti ons so they co uld ra ti o nally and ef fi ci ently 
fun ction wit hin the po li ti cal system. Con tem po rary de moc ra ci es are not 
equ ally de ve lo ped, nor do they ha ve equ al chan ces for de ve lo ping. The 
facts de mon stra te how in many so ci e ti es and sta tes – for mally ori en ted 
to wards esta blis hing a de moc ra tic go ver nan ce and to wards star ting the 
de moc ra ti sa tion of so ci e tal and po li ti cal li fe – de moc racy gets mi su sed 
and di mi nis hed to de moc ra tic phra se o logy with the help of po pu lism, 
whi le in the in sti tu ti o nal aspect be ing di mi nis hed to cre a ting a façade 
of de moc ra tic in sti tu ti ons. It has been de mon stra ted that the pat terns of 
do mi nan ce fol low and are cha rac te ri stic for de moc ra tic go ver nan ces to 
a lar ger or smal ler de gree. The es sen ce of de moc ra tic go ver nan ce are 
po li ti cally re spon si ble de ci si ons, rat her than mass par ti ci pa tion in ma-
king po li ti cal de ci si on swhich are not re a li stic, whi le be ing dan ge ro us 
in terms of the ir con se qu en ces. De moc racy me ans ma king good de ci si-
ons for the be ne fit and good of all ci ti zens, whi le hi e rarchy must not be 
chal len ged when it is ne ces sary that in sti tu ti ons fun ction in a ra ti o nal 
and ef fi ci ent way. In tro du cing equ a lity whe re pro fes si o na lism, com pe-
ten ce and ac co un ta bi lity are ne e ded is de va sta ting for the fun cti o ning of 
in sti tu ti ons, the re fo re for the fun cti o ning of de moc racy as well. De moc-
racy can be tric ked with the help of aut ho ri ti es’ po pu lism, as was the 
ca se with Na zi Ger many. Af ter Na zis to ok po wer, not all in sti tu ti ons of 
the We i mar Re pu blic we re di sman tled nor chal len ged, nor was the We i-
mar Con sti tu tion chan ged. Ho we ver – pa ral lel to sta te aut ho ri ti es, Con-
sti tu tion and laws – do zens of new or ders and laws we re enac ted, cre-
a ting an il lu sion that not hing is chan ged in Ger man sta te. What Na zis 
did was de ve lo ping a new mec ha nism, party mec ha nism, pa ral lel to the 
sta te mec ha nism. The two fun cti o ned next to each ot her. Such pat terns 
lead to the pa ral le lism of po wer and de moc racy, which usu ally led to 
the to ta li ta ri a ni sa tion of de moc racy. In con tem po rary sta tes – espe ci ally 
tho se in the pro cess of de moc ra tic tran si tion – such pa ral le lism shows 
how party le a ders do not for fe it party le a der ship on ce they get elec ted 
to sta te of fi ces. In that way de moc ra ci es be co me sub mis si ve and cap-
tu red by po li ti cal par ti es, espe ci ally the ir le a der ships and le a ders. The 
re la tion of fre e dom and de moc racy has al so been analysed. Ex pe ri en-
ces show that de moc racy is fo un ded mo re suc cessfully in pla ces whe re 
pe o ple ma na ged to gain the ir li ber ti es,rat her than in tho se pla ces whe re 
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de moc racy is yet to pro vi de li ber ti es to ci ti zens. Dan ger sfor de moc racy 
tied with the abu se of de moc ra tic con di ti ons are be ing di scus ses in the 
last part of the ar tic le. Each con di tion ne ces sary for the fun cti o ning of 
a de moc ra tic or der can be si mu la ted thro ugh ma ni pu la ti ve ways. A spe-
cial dan ger for con tem po rary de moc ra ci es co mes from cir cum stan ces 
in which tho se who co me to po wer do everything so that so ci ety and 
sta te are ri led by an ti-po li ti cal prin ci ples: in dif fe ren ce, fe ar and tre pi da-
tion, and po wer les sness. An ti-po li ti cal prin ci ple sje o par di se de moc ra tic 
or der, and tho se who use them de mo lish de moc racy. De moc racy is fa-
cing con stant chal len ges and temp ta ti ons for scra ping de moc racy in the 
na me of de moc racy.
Key words: de moc racy, po pu lism, do mi nan ce, po wer, to ta li ta ri a nism, li berty, 

ma ni pu la tion, in dif fe ren ce, fe ar, po wer les sness

* Овај рад је примљен 18. маја 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
01. јуна 2015. године.
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Душан Достанић
Институт за политичке студије, Београд

КАНТОВ ПРОЈЕКАТ ВЕЧНОГ 
МИРА – 220 ГОДИНА ПОСЛЕ*

Сажетак
У овом ра ду аутор се ба ви Кан то вим про јек том веч ног ми-

ра. Реч је о спи су ко ји пред ста вља је дан од нај по зна ти јих ра до ва 
о ми ру и ко ји је ути цао на па ци фи стич ке и по кре те за ује ди ње ње 
Евро пе то ком XIX ве ка, као и на ор га ни за ци ју Дру штва на ро да и 
Ује ди ње них на ци ја. Рад је по де љен на три де ла. У пр вом де лу се 
Кан тов спис сме шта у ду хов но-по ве сни кон текст у ко ме је на стао, 
да би се у дру гом де лу ана ли зи рао са др жај Кан то вог де ла. Тре ћи 
део по ста вља пи та ње пла у за бил но сти кан тов ске ар гу мен та ци је у 
да на шње вре ме.
Кључ не ре чи: Има ну ел Кант, веч ни мир, свет ска ре пу бли ка, са вез др жа-

ва

Го ди не 2014. обе ле же но је 290 го ди на од ро ђе ња и 210 го ди-
на од смр ти Има ну е ла Кан та, а ове го ди не се на вр ша ва 220 го ди на 
од на стан ка ње го вог мо жда нај ин спи ра тив ни јег и нај ци ти ра ни јег 
по ли тич ког спи са Ка веч ном ми ру. Фи ло зоф ски на црт. Бе кер при-
ме ћу је да је овај Кан тов спис на и шао на по све дру га чи ји од јек код 
фи ло зо фа и код по ли ти ча ра. На и ме, ово Кан то во де ло ле жа ло је 
у сен ци ње го вих глав них ра до ва, те је сто га рет ко ана ли зи ра но.1) 
Шта ви ше, спис о ми ру је че сто од ба ци ван као при го дан, од но сно 
де ло ко је је на ста ло у тре нут ном рас по ло же њу.2) Са дру ге стра не 

*  Рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009 који финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије.

1) Та ко на при мер Ка си рер у сво јој књи зи о Кан то вом жи во ту и уче њу је два да по ми ње 
спис о ми ру. Ернст Ка си рер, Кант – жи вот и уче ње, Хи на ки, Бе о град, 2006.

2) Ma nuel Bec ker, „Im ma nuel Kants Trak tat 'Zum Ewi gen Frieden'; Eine Bi lanz zur An-
schlussfähigkeit der Fri e densschrift an die ak tu el le For schung“, in: Po li tisches Den ken Ja hr
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за по ли ти ча ре и по ли тич ке ак ти ви сте ово де ло би ло је мно го ин те-
ре сант ни је не го за фи ло зо фе. Кра јем ХIX ве ка спис би ва ак ту е ли-
зо ван у кон тек сту бу ђе ња па ци фи зма, да би на кон Пр вог свет ског 
ра та и ства ра ња Дру штва на ро да Кан тов веч ни мир до дат но до био 
на ва жно сти. Та ко на при мер Карл Фор лен дер при хва та и раз ра ђу-
је Кан то ву иде ју са ве за др жа ва, на ко ју се на до ве зу је и по ли ти чар 
Ма ти јас Ерц бер гер ка да пи ше о са ве зу на ро да, а иде је Вил со но вих 
14. та ча ка та ко ђе су ин спи ри са не Кан том.3) Кан тов веч ни мир че-
сто се по сма тра као идеј на пре те ча и осно ва за ства ра ње Дру штва 
на ро да и Ује ди ње них на ци ја.4) У по след њим де це ни ја ма ХХ ве ка 
Кан тов спис по но во по ста је ак ту е лан у кон тек сту зах те ва за де-
мо крат ским ми ром, гло бал ном прав дом, си сте мом ко лек тив не без-
бед но сти и гло бал ном за шти том људ ских пра ва.

У све тлу 220. го ди шњи це на стан ка овог де ла по треб но је по-
ста ви ти пи та ње учин ка Кан то вог спи са и пла у за бил но сти ње го ве 
ар гу мен та ци је. Дру гим ре чи ма, шта Кан тов спис зна чи и ко ја је 
ње го ва вред ност у да на шњем вре ме ну? 

***

Да би смо раз у ме ли не ко де ло по треб но је да га пр во исто ри-
зу је мо, а то зна чи схва ти ти ње го ву по за ди ну и пред у сло ве.5) Ве ћи-
на исто ри ча ра иде ја сло жи ће се да се фи ло зоф ска пи та ња не мо гу 
раз у ме ти као ап со лут но не за ви сна од исто риј ског ис тра жи ва ња.6) 7)

buch 2014, Dun cker & Hum blot, Ber lin, 2015, S. 117. От фрид Хе фе и Кла ус Ди ке до ка зу ју 
да је схва та ње спи са о ми ру као при год ног са свим по гре шно, те да он пред ста вља ин-
те грал ни део Кан то ве фи ло зо фи је. Ot fried Höffe, „Ein le i tung: Der Fri e de - ein vernachläs-
sigtes Ideal“ in: Ot fried Höffe (Hg.), Im ma nuel Kant: Zum ewi gen Fri e den, Aka de mie Ver lag, 
Ber lin, 2004, S. 15.

3) Bec ker, op. cit, 125.

4) Тач но је, та ко ђе, да и у слу ча ју Дру штва на ро да, као  Ује ди ње них на ци ја по сто је зна чај-
на од сту па ња од Кан то вог спи са. Та ко је Дру штво на ро да при хва та ло са мо пар ци јал ну 
за бра ну ра та. За раз ли ку од Кан то вог пред ло га, у члан ство у УН при мље не су не са мо 
де мо кра ти је, не го и др жа ве са то та ли тар ним ре жи ми ма. Осни ва ње Са ве та без бед но сти 
ко ји шти ти ин те ре се пет нај ве ћих др жа ва та ко ђе не од го ва ра Кан то вим на ме ра ма. Hen-
ning Ot tmann, Geschic hte des po li tischen Den kens, Die Ne u ze it, Das Ze i tal ter der Re vo lu ti o
nen, Ver lag J. B. Met zler, Stut tgart, We i mar, 2008, S. 189-190.

5) Тронд Берг Ерик сен, Шта је исто ри ја иде ја?, Кар пос, Бе о град, 2013, стр. 143.

6) Ra fael Ma jor, „The Cam brid ge School and Leo Stra uss: Texts and Con text of Ame ri can Po li-
ti cal Sci en ce“ in: Po li ti cal Re se arch Qu ar terly, Vol. 58, is sue 3, 2005, p. 481.

7) Кон тек сту ал на ре кон струк ци ја је уто ли ко по треб ни ја бу ду ћи да Кант у тек сту не по ми-
ње ни си стем ске ни по ве сне по во де за на ста нак де ла.
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Спис Ка веч ном ми ру об ја вљен је 1795. го ди не. Тре ба, ме ђу-
тим, има ти у ви ду да ни је реч о пр вом спи су та кве вр сте, не го да 
је слич на ли те ра ту ра би ла ши ро ко рас про стра ње на у XVII и XVI II 
ве ку. Ве ли ке европ ске мо нар хи је (Фран цу ска, Ен гле ска, Аустри ја, 
Ру си ја и Пру ска) де ли ле су ме ђу со бом вла да ви ну кон ти нен том, а 
ра то ви су по ста ја ли све кра ћи и све ма ње де струк тив ни. Вил хелм 
Дил тај пи ше, да за то што су се мо нар хи је ме ђу соб но др жа ле у ша-
ху „по сте пе но се сма њио број ра то ва и у дру гој по ло ви ни XVI II 
сто ле ћа Евро па је ви де ла ду го трај ни је ста ње ми ра не го у би ло ко је 
дру го вре ме од про цва та Рим ског цар ства. Ли те ра ту ра је би ла ис-
пу ње на иде а лом веч ног ми ра и про јек ти ма ка ко га оства ри ти.“8)

За го вор ни ци ми ра има ли су на уму ду го роч ни ји и ста бил-
ни ји ме ха ни зам очу ва ња ми ра не го што је то одр жа ње рав но те же 
сна га. Та ко је 1623. го ди не Еме рик Кру зе ски ци рао је дан од пр вих 
та квих пла но ва. У Есе ју о са да шњем и бу ду ћем ми ру у Евро пи Ви-
ли јем Пен пред ла же ства ра ње пар ла мен та Евро пе и европ ске кон-
фе де ра ци је, ода кле не са мо да би сле дио европ ски мир и тр го вач ка 
ко рист, не го би се и по ве ћао углед хри шћан ства.9) На истом тра гу 
је и опат де Сен-Пјер ко ји се за ла же за ус по ста вља ње јед ног хри-
шћан ског са ве за и са ве зног са ве та ко ји би се ба вио ар би тра жом у 
слу ча ју спо ро ва. На овај пред лог од го ва ра Ру со сна жном кри ти ком 
и јед ним у осно ви ре пу бли кан ским про тив пре дло гом. О ује ди ње-
њу и збли жа ва њу на ци ја, као не из бе жном про це су пи ше и Фри-
дрих Ши лер ко ји пред ска зу је до бре из гле де за ус по ста вља ње ми ра 
у Евро пи. Због по ра ста тр го ви не, твр дио је он, др жа ве су фор ми-
ра ле бли ске ве зе. Одр жа ва ње ми ра та ко не по чи ва на кли ма вим 
са ве зи ма не го на са мо ин те ре су сва ке на ци је.10) Кант је на рав но био 
упо знат са до та да шњим де ба та ма о ми ру, те се код ње га уоча ва 
не сла га ње са схва та њи ма Гро ци ју са и Пу фен дор фа, као и на до ве-
зи ва ње на иде је Сен-Пје ра и Ру соа.11)

Ме ђу тим, при пи са њу свог де ла Кант ни је пред очи ма имао 
са мо ове пла но ве не го и је под стрек за ба вље ње овом те мом на шао 
и у ак ту ел ним по ли тич ким де ша ва њи ма. На и ме, Фран цу ска ре во-
лу ци ја на и шла је на ве ли ки од јек у не мач ким зе мља ма, а по зна то 
је да се и Кант од са мог по чет ка по себ но ин те ре со вао за до га ђа је 

8) Wil helm Dilt hey, Das ac htzehnte Ja hr hun dert und die geschic htlic he Welt, in: Ge sam mel te 
Schrif ten, Band III, B. G. Te ub ner Ver lag sge sellschaft mbH., Stut tgart, 1992, S. 224.

9) Ot tmann, op. cit, 165. Höffe, op. cit, 12-13.

10) Fre de rick C. Be i ser, En light ment, Re vo lu tion, and Ro man ti cism: The Ge ne sis of Mo dern Ger
man Po li ti cal Tho ught, 17901800, Har vard Uni ve sity Press, Cam brid ge, 1992, p. 91.

11) Höffe, Ibi dem, S. 5-6.
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у Фран цу ској. За ње га је ре во лу ци ја зна чи ла оства ре ње иде је сло-
бо де. Без об зи ра на кри ти ке у по је ди но сти ма, од но сно не сла га ње 
са по је ди ним аспек ти ма ја ко бин ске по ли ти ке, те сво је од ба ци ва ње 
ре во лу ци је као по ли тич ког прин ци па, Кант је до кра ја имао сим па-
ти је за фран цу ску ствар.12) У том сми слу ре пу бли ка ко ја је про и за-
шла из Фран цу ске ре во лу ци је у сво јој пр вој фа зи, мо же се по сма-
тра ти као узор и лајт мо тив за ре пу бли ку на ко ју Кант ци ља у свом 
спи су.13)

Дру ги би тан исто риј ски до га ђај ко ји је ути цао на Кан та је 
ко а ли ци о ни рат европ ских мо нар хи ја про тив ре во лу ци о нар не 
Фран цу ске, од но сно за кљу че ње Ба зел ског ми ра 1795. го ди не, ко-
јим се Пру ска оба ве за ла да Фран цу ској пре пу сти по се де на ле вој 
оба ли Рај не. Због сво јих сим па ти ја пре ма фран цу ској ства ри, као и 
због сво јих ли бе рал них на зо ра Кант је по здра вио за кљу че ње ми ра. 
Исто вре ме но, спис о ми ру пред ста вља жу стру и иро нич ну кри ти ку 
про ти вре во лу ци о нар не по ли ти ке европ ских мо нар хи ја.

По ја ва Кан то вог спи са иза зва ла је ве ли ко ин те ре со ва ње са-
вре ме ни ка. Фих те, Фри дрих Шле гел, Ге рес и Генц, сва ки са сво јих 
по зи ци ја од го ва ра ју на Кан тов спис. Ово ин те ре со ва ње ни је оста ло 
огра ни че но са мо на Пру ску, па су усле ди ли пре во ди на дру ге је зи-
ке. Та ко је спис о ми ру био пр во Кан то во де ло об ја вље но у Фран-
цу ској где је на и шао на сна жно одо бра ва ње. Ре пу бли кан ске во ђе, 
ко је су још од ра ни је твр ди ле да Фран цу ска во ди „кр ста шки по ход 
у име сло бо де и чо ве чан ства“ до че ка ле су Кан тов веч ни мир као 
до бро до шао ар гу мент сво јој стра ни.

***

Ка веч ном ми ру пред ста вља крат ко, али си сте мат ско и ви ше-
слој но де ло. У ње му се Кант на до ве зу је на сво је уче ње о сло бо ди 
ко је је из нео у Кри ти ци прак тич ног ума, на ста во ве о чо ве ку из 
Ан тро по ло ги је, те ле о ло шки део фи ло зо фи је при ро де из Кри ти
ке мо ћи су ђе ња, кри тич ки раз ма тра те о ри ју и прак су оно вре ме не 

12) О Кан то вом од но су пре ма Фран цу ској ре во лу ци ји ви ди: Im ma nuel Kant, Ob das menschlic
he Geschlecht im beständigen Fortschre i ten zum Bes se ren sei? (Stre it der Fakultäten, 2. Ab
schnitt. Der Stre it der phi lo sop hischen Fakultät mit der ju ri stischen in: Ot to He in rich von der 
Ga blentz (Hg.) Po li tische Schrif ten, Sprin ger Fac hme dien, Wi es ba den, 1965, S. 157. Та ко ђе 
из све до че ња Кан то вих бив ших сту де на та и ко ле га са зна је мо да је он и на кон 1794. го-
ди не остао „пот пу ни де мо кра та“, да је ужа се Ре во лу ци је прав дао по зи ва ју ћи се на то 
да је де спот ски ре жим чи нио још ве ће стра хо те, те да су ја ко бин ци ве ро ват но у пра ву. 
Be i ser, op. cit, 38.

13)  Bec ker, op. cit, 119.
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ме ђу на род не по ли ти ке, да је у скра ће ном об ли ку сво ју фи ло зо фи ју 
по ве сти и пра ва, те из ла же мак си ме за во ђе ње мо рал не по ли ти ке.14) 

Као и Хобс, Кант по ла зи од уве ре ња да је ста ње ра та при род-
но ста ње, те да се на ци је ме ђу соб но на ла зе и та квом ста њу – би ло 
отво ре ном или ла тент ном. Та ко ђе, као и Хобс сма тра да је ми ро љу-
би вост тек епи зо да у том оп штем рат ном ста њу. Да кле, при род но 
ста ње је по треб но пре вла да ти од но сно ста ње ми ра тек тре ба да 
се ус по ста ви – у то ме се Кант сла же са сво јим прет ход ни ци ма.15) 
За Кан та је веч ни мир „крај њи циљ це лог ме ђу на род ног пра ва“.16) 
Дру гим ре чи ма, оства ре ње ми ра је мо рал но-прав на оба ве за. 

Та ко ђе, као ни Пен, Сен-Пјер и Ру со, ни Кант се не осла ња 
на уче ње о рав но те жи мо ћи, сма тра ју ћи да рав но те жа мо ћи ме ђу 
др жа ва ма ни је до во љан услов за ус по ста вља ње ми ра, те је по треб-
на прав на ор га ни за ци ја ме ђу др жа ва ма ка ко би се ус по ста вио и 
оси гу рао мир.

Кант сво је ми сли из ла же у об ли ку уго во ра. Пр ви оде љак са-
др жи шест пре ли ми нар них чла но ва веч ног ми ра ме ђу др жа ва ма, 
што се од но си на за бра не (le ges pro hi bi ti vae), док дру ги део са др жи 
три де фи ни тив на чла на, од но сно за по ве сти, а за тим сле де до да ци 
и при ло зи. 

Пре ли ми нар ни чла но ви по де ље ни су на три стрикт на (le ges 
stric tea), ко ји ва же без об зи ра на окол но сти те се мо ра ју из вр ши ти 
од мах (1, 5, 6) и три ко ји, пре ма при ли ка ма, да ју ши ра овла шће ња 
(le ges la tae) и као та кви пру жа ју мо гућ ност да се њи хо ва при ме на 
од го ди. На рав но, та кво од ла га ње не мо же да тра је до све тог ни кад 
(ad ca len das gra e cas), не го је до пу ште но са мо за то да се не би из-
вр ши ло пре бр зо и про тив но сво јој на ме ри.17) 

Ова ква фор ма спи са ства ра ути сак да је ус по ста вља ње ми ра 
ме ђу др жа ва ма ствар уго во ра, што сва ка ко има хоб сов ски при звук. 
Ако се др жа ве по сма тра ју у при род ном ста њу као и по је дин ци пре 
ства ра ња др жа ве, оне ће из тог при род ног ста ња иза ћи на исти 
на чин као и по је дин ци – ства ра њем ме ђу соб ног уго во ра. Та ко ђе, 

14) Höffe, op. cit, 15. Kla us Dic ke, „Im ma nuel Kant, Zum Ewi ge Fri e den“ in: (Hg.) Man fred 
Broc ker, Geschic hte des po li tischen Den kens, Ein Hand buch, Su hr kamp, Frank furt am Main, 
2007, S. 373. 

15) „При род но ста ње (sta tus na tu ra lis) ме ђу љу ди ма ко ји жи ве јед ни уз дру ге ни је ста ње 
ми ра, не го на про тив, рат но ста ње, тј. оно у ко јем, исти на, не при ја тељ ство не из би ја у 
сва ком тре нут ку, али то из би ја ње ипак стал но пре ти. Ми ров но ста ње тре ба да кле ус по
ста ви ти.“ Im ma nuel Kant, Zum ewi gen Fri e den. Ein phi lo sop hischer Ent wurf, in: Ot to He-
in rich von der Ga blentz (Hg.) Po li tische Schrif ten, Sprin ger Fac hme dien, Wi es ba den, 1965, 
S. 110-111.

16) Im ma nuel Kant, Me ta fi zi ka ću do re đa, § 60, Ma ti ca hr vat ska, Za greb, 1999, str. 140.

17) Kant, Zum ewi gen Fri e den, S. 109.
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фор ма уго во ра ин ди рект но су ге ри ше да је веч ни мир мал те не на 
до хват ру ке, те да је са мо по треб но за кљу чи ти од го ва ра ју ћи уго-
вор.18) Ме ђу тим, Кант на дру гом ме сту при зна је да је веч ни мир не-
из во дљив иде ал, али да су из во дљи ва по ли тич ка на че ла ко ја те же 
за тим да скло пе та кве са ве зе ме ђу др жа ва ма ко ји слу же кон ти ну и-
ра ном при бли жа ва њу веч ном ми ру.19)

Три ства ри ко је Кант од мах за бра њу је су: „Ни је дан ми ров ни 
уго вор не тре ба сма тра ти ва ља ним ако је скло пљен та ко да пре ћут-
но са др жи по вод бу ду ћем ра ту“, „Ни јед на др жа ва не сме се на сил-
но упли та ти у уре ђе ње и упра вља ње дру ге“ и „Ни јед на др жа ва се 
у ра ту са дру гом не сме упу шта ти у та ква не при ја тељ ства ко ја би 
у бу ду ћем ми ру ну жно оне мо гу ћи ла ме ђу соб но по ве ре ње, а то су: 
из најм љи ва ње пла ће них уби ца (per cus so res), тро ва ча (ve ne fi ci), кр
ше ње уго во ра, под сти ца ње на из да ју (per du el lio) у др жа ви с ко јом 
се ра ту је.“20) 

Три чла на чи ја се при ме на мо же од го ди ти су: „Ни јед ну са-
мо стал ну др жа ву (без об зи ра на то да ли је она ве ли ка или ма ла) не 
мо же дру га др жа ва сте ћи на сле ђем, за ме ном, ку по ви ном ни ти да-
ри ва њем“, „Ста ја ће вој ске (mi les per pe tu us) тре ба ју вре ме ном пот-
пу но не ста ти“ и „Др жа ва се не сме за ду жи ва ти због спо ља шњих 
др жав них раз ми ри ца“.21)

Ови чла но ви не пред ста вља ју са мо за бра не, не го и оштру 
кри ти ку др жав нич ке прак се Кан то вог до ба, за ко је је при ме ре мо-
гао про на ћи на сва ком ко ра ку – ка ко би ина че мо гао за бра њи ва ти 
не што ако то не што већ ни је при сут но у ствар но сти? Та ква прак са 
и са њом по ве зан си стем рав но те же сна га, ни су мо гли из др жа ти 
кри ти ку ума. Шта год да су др жав ни ци ра ди ли и ма чи ме прав да ли 
сво ју по ли ти ку то ни је ни за пе даљ свет при бли жа ва ло ми ру. На-
про тив, са мо је во ди ло да љим не при ја тељ стви ма. 

Да не би до шло до за бу не у ве зи са вре ме ном ва же ња ових 
за бра на (2, 3, 4) Кант се у фу сно ти ко ја сле ди за пре ли ми нар ним 
чла но ви ма огра ђу је ис ти чу ћи да ове за бра не не ва же у са да шњо-
сти, не го тек у бу дућ но сти. Да кле, оно што је у бу дућ но сти за бра-
ње но у са да шњо сти пот па да под le ges per mis si vae, оно што је до-
пу ште но.22) На тај на чин Кант чи ни усту пак вла да ју ћем ста њу, а 

18) Höffe, op. cit. 7.

19) Kant, Me ta fi zi ka ću do re đa, § 60, str. 140.

20) Kant, Zum ewi gen Fri e den, S. 105, 107, 108.

21) Ibi dem, 105, 106, 107.

22) Re in hard Brant, „Das Pro blem der Er la ub nis ge set ze im Spätwerk Kants“ in: Ot fried Höffe 
(Hg.), Im ma nuel Kant: Zum ewi gen Fri e den, Aka de mie Ver lag, Ber lin, 2004, S. 69-86. 



Душан Достанић Кантов пројекат вечног мира – 220 година после

97

ус по ста вља ње ми ра ви ди као по сте пе ни, исто риј ски про цес. Он 
гле да на ап со лу ти стич ке мо нар хи је свог вре ме на као на фак тич ко 
ста ње ства ри ко ме је до пу ште но да по сто ји још не ко вре ме. Та ко 
им Кант да је вре ме на да се по сте пе но ре фор ми шу и при ла го де зах-
те ви ма ума.

Пре ли ми нар ни чла но ви, од но сно за бра не, са ми по се би ни су 
до вољ ни. „При том, ока ну ти се не при ја тељ ства још не зна чи да ти 
га ран ци ју за мир; и све док је дан су сед не да дру го ме ту га ран ци ју 
(што је мо гу ће са мо у за кон ском ста њу) онај који ју је тражио може 
с овим поступати као са непријатељем.“23) Да би се успоставило то 
законско стање Кант након прелиминарних уводи и дефинитивне 
чланове, односно заповести. Ове заповести односе се на три врсте 
права: државно-грађанско право (ius civitatis), међународно право, 
односно право народа (Völkerrecht) (ius gentium) и право грађана 
света (Weltbürgerrecht) (ius cosmopoliticum). Кантова намера је да 
сви односи међу појединцима и државама буду правно регулисани. 
„Та подела није произвољна, већ је нужна ако је реч о идеји вечног 
мира. Јер, када би само један појединац или држава били у односу 
међусобног физичког утицаја, а уз то у природном стању, онда 
би такав однос био повезан са ратним стањем, док овде управо 
постоји намера да се људи таквог стања ослободе.“24)

Први дефинитивни члан вечног мира гласи: „Грађански устав 
у свакој држави мора бити републикански.“25) Кант републику 
схвата у модерном сми слу ре чи и раз ли ку је је од „ста рих та ко зва-
них ре пу бли ка.“26) По ње му ре пу бли кан ско уре ђе ње је оно ко је је 
за сно ва но на сло бо ди свих чла но ва дру штва (као љу ди); за ви сно-
сти свих од јед ног је ди ног за јед нич ког за ко но дав ца (као по да ни ка); 
и на за ко ну јед на ко сти свих (као гра ђа на). То уре ђе ње про ис ти че 
из иде је пр во бит ног уго во ра и на ње му мо ра по чи ва ти све у куп-
но за ко но дав ство јед ног на ро да.27) Кант при то ме раз ли ку је др жа ве 
по два кри те ри ју ма. Пре ма пр вом, об ли ку вла да ња (for ma im pe rii), 
др жа ве се де ле по то ме да ли вла дар ску власт вр ши је дан чо век 
сам, не ко ли ко љу ди или чи тав на род. У том сми слу Кант го во ри 
о ауто кра ти ји, ари сто кра ти ји и де мо кра ти ји. Пре ма дру гом кри те-

23) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 111.

24) Ibi dem, 111.

25) Ibi dem, 111.

26) Ibi dem, 115. На дру гом ме сту Кант пи ше да сва ка истин ска ре пу бли ка ни је ни не мо же 
би ти ни шта дру го не го пред став нич ки си стем на ро да ко ји сје ди њу је све др жа вља не и 
пре ко њи хо вих за ступ ни ка, у име на ро да, во ди ра чу на о њи хо вим пра ви ма. Kant, Me ta
fi zi ka ću do re đa, § 52, str. 132.

27) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 111-112.
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ри ју му, об ли ку упра вља ња (for ma re gi mi nis), ко ји је ти че на чи на 
ка ко се др жа ве слу же сво јом пу ном вла шћу за сно ва ном на уста ву, 
Кант раз ли ку је ре пу бли ку од де спо ти је. При хва та ју ћи Мон те скје-
о во уче ње о по де ли вла сти, Кант ре пу бли кан ски прин цип из во ди 
из по де ле на за ко но дав ну и из вр шну власт. Де спо ти зам, су прот но 
то ме, зна чи да власт са ма спро во ди за ко не ко је је са ма и до не ла, те 
да се вла дар јав ном во љом слу жи као сво јом при ват ном.28) Кант да-
ље на гла ша ва да сва ки об лик упра вља ња ко ји ни је пред став нич ки 
за пра во је из об ли чен, јер за ко но да вац не мо же у јед ној ис тој осо би 
би ти и из вр ши тељ сво је во ље.29) Ода тле сле ди и ње го во од би ја ње 
де мо кра ти је ко ја је ну жно де спо ти зам. 

Иде ја о ми ро љу би во сти ре пу бли ка ни је но ва, бу ду ћи да су 
на по ве за ност из ме ђу ми ра и ре пу бли кан ског уре ђе ња ука за ли још 
Ма ки ја ве ли и Мон те скје.30) Ме ђу тим, Кант иде ко рак да ље об ја-
шња ва ју ћи за што су ре пу бли ке ми ро љу би ве. Ње гов ар гу мент гла си 
да ако гра ђа ни са ми тре ба да од лу че о то ме да ли ће ићи у рат или 
не, они ће до бро раз ми сли ти пре не го што се упу сте у та кву игру, 
бу ду ћи да они са ми тре ба да ра ту ју и са ми да пла ћа ју тро шко ве 
ра та. На су прот то ме, у уре ђе њу ко је ни је ре пу бли кан ско и где по-
да ник ни је гра ђа нин „рат је не што нај јед но став ни је на све ту“.31) 
Вла дар ко ји се по на ша као вла сник др жа ве сам не тр пи ужа се ра та, 
па мо же от по че ти рат и због нај ма њих сит ни ца.

Кан то во раз ли ко ва ње об ли ка вла да ња и об ли ка упра вља ња 
та ко ђе је усме ре но на из бе га ва ње ре во лу ци о нар них кон се квен ци, 
од но сно ре фор ми зам ко ји при хва та тре нут но ста ње као „до пу ште-
но“. То до ла зи до из ра жа ја у Кан то вој по хва ли Фри дри ха II, за чи ју 
вла да ви ну ка же да је би ла у ду ху пред став нич ког уре ђе ња.32) Та ко-
ђе, не што да ље Кант из ри чи то ка же да се од др жа ве не мо же тра-
жи ти да се од рек не свог уре ђе ња, па ма кар оно би ло и де спот ско, 
све док по сто ји опа сност да ће је дру ге др жа ве од мах про гу та ти, 
јер та кво уре ђе ње ипак пру жа за шти ту од спољ них не при ја те ља.33) 
Да кле, зах те ве ума мо гу ће је од го ди ти за не ка бо ља вре ме на.

Дру ги де фи ни тив ни члан веч ног ми ра од но си се на ме ђу-
на род но пра во ко је тре ба да се за сни ва на фе де ра ци ји сло бод них 

28) Ibi dem, 114.

29) Ibi dem, 114.

30) Bec ker, op. cit. 120-121.

31) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 113.

32) Ibi dem, 114.

33) Ibi dem, 136.
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др жа ва.34) На овом ме сту до ла зи до из ра жа ја Кан то во ве зи ва ње за 
прет ход ни ке, пре све га Сен-Пје ра и Ру соа ко ји су го во ри о слич-
ном са ве зу.35) Др жа ве, као и по је дин ци тре ба да иза ђу из при род ног 
ста ња и сту пе у по ре дак сли чан гра ђан ском. „То би био са вез на ро
да (Völkerbund), ко ји ипак не би мо рао би ти ме ђу на род на др жа ва 
(Völkerstaat).“36) Кант да кле има пред очи ма је дан до бро во љан са-
вез сло бод них др жа ва, а не не ку свет ску др жа ву. На дру гом ме сту 
он екс пли цит но до пу шта др жа ва ма да мо гу по соп стве ној во љи 
на пу сти ти та кав са вез.37) Ово је пот пу но у скла ду са пре ли ми нар-
ним чла ном ко јим се за бра њу је на сил но упли та ње у уну тра шње 
ства ри дру ге др жа ве, чи ме Кант при хва та уче ње о су ве ре ни те ту. 
Та ко Кан то ва свет ска фе де ра ци ја ис кљу чу је би ло ка кву свет ску по-
ли ци ју или свет ски суд. Дру гим ре чи ма, он већ ту да је до зна ња да 
из над др жа ве не по сто ји не ка ви ша ин стан ца ко ја би има ла пра во 
ин тер вен ци је. Та ко ђе, то зна чи да се веч ни мир не мо же оче ки ва ти 
у сен ци не ке над моћ не им пе ри је ко ја би ус по ста ви ла свој Pax Ro
ma na. Он од би ја уни вер зал ну др жа ву, јер сма тра да „што је об у хват 
вла сти ве ћи, де ло ва ње за ко на по ста је сла би је“ те у њој ви ди уни-
вер зал ни де спо ти зам, а њен мир сма тра ми ром гроб ни це, ко ји не 
по зна је ни сло бод ну во љу, ни кул ту ру.38) Да кле, свет ска др жа ва ни-
ка да се не ће мо ћи ус по ста ви ти, не са мо за то што на ро ди од но сно 
др жа ве не ће при ста ти на та ко не што, не го њој не тре ба те жи ти ни 
из прин ци пи јел них раз ло га, по што она ни је у ста њу да про из ве де 
же ље но прав но ста ње.39)

Та ко ђе, Кант вр ло оштро на па да он да шње те о ре ти ча ре ме-
ђу на род ног пра ва Гро ци ју са, Пу фен дор фа, Фа те ла („све вр ли те-
ши те љи“) чи ји ко дек си не са др же ни нај ма ње за кон ске сна ге (јер 
др жа ве не под ле жу за јед нич кој спољ ној при ну ди).40) Све до чан ства 
и ар гу мен ти ових прав ни ка ни су до са да, и ни ка да не ће, ни јед ну 
др жа ву на го во ри ти да од у ста не од сво јих рат них на ме ра, али су за-
то они че сто ко ри шће ни да се пре ко њих оправ да ва ју рат ни на па ди. 

34) Ibi dem, 116.

35) Ипак, Кант пре ва зи ла зи сво је прет ход ни ке ко ји су углав ном го во ри ли о ми ру у Евро пи, 
од но сно ми ру ме ђу хри шћан ским др жа ва ма. Кант се ме ђу тим за ла же за гло ба лан и све-
о бу хва тан, вре мен ски и про стор но уни вер за лан мир. Höffe, op. cit.15.

36) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 116.

37) „(Т)о је са вез ко ји се мо же у сва ко до ба рас ки ну ти, а пре ма то ме се по вре ме но мо ра и 
об на вља ти...“ Kant, Me ta fi zi ka ću do re đa, § 54, str. 134.

38) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 130.

39) Ot tmann, op. cit, 172.

40) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 117.
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Дру гим ре чи ма, Кант је не за до во љан ста њем на у ке ме ђу на род ног 
пра ва и он пред ла же сво ју ал тер на ти ву, ства ра ње са ве за ми ра (fo e
dus pa ci fi cum). „Тај са вез би се од уго во ра о ми ру (pac tum pa cis) раз-
ли ко вао по то ме што овај по след њи хо ће да окон ча са мо је дан рат, а 
онај пр ви све ра то ве за у век. Овај са вез не иде за тим да се до мог не 
ка кве мо ћи за др жа ву, не го ис кљу чи во за одр жа њем и оси гу ра њем 
сло бо де сва ке др жа ве, као и дру гих др жа ва у са ве зу, а да се ипак 
ни јед на од њих не пот чи ни јав ним за ко ни ма и њи хо вој при нуд ној 
си ли (као што је то слу чај са љу ди ма у при род ном ста њу).“41) У том 
сми слу, за Кан та је та кав са вез „су ро гат гра ђан ског дру штве ног са-
ве за“.42)

Ка ко је мо гу ће оче ки ва ти ства ра ње јед ног ова квог са ве за, с 
об зи ром да људ ска по вест не зна за та ко не што? Да би од го во рио 
на то пи та ње Кант по се же за пр вим де фи ни тив ним чла ном. Да кле 
ка да јед ном про све ће ном на ро ду успе да ство ри ре пу бли ку, а бу-
ду ћи да су ре пу бли ке по се би ми ро љу би ве, та др жа ва по ста ће сре-
ди ште и за све оста ле др жа ве ко је ће се око ње оку пља ти, да би се 
са вез да ље про ши ри вао.

Тре ћи де фи ни тив ни члан веч ног ми ра ка же да пра во гра ђа-
на све та тре ба да се огра ни чи на усло ве оп штег хо спи та ли те та.43) 
У овом чла ну Кант се ба ви прав ним од но си ма јед не др жа ве пре ма 
стран ци ма. Ово пра во Кант огра ни ча ва на пра во по се те. То зна чи 
да стра нац ка да до ђе у дру гу др жа ву не тре ба да бу де при мљен не-
при ја тељ ски, све док се мир но вла да. У овом чла ну Кант на ме ти 
има пи ра те ри ју и пљач ка шке по хо де ди вљих пле ме на, али још ви-
ше ко ло ни јал ну прак су свог вре ме на. Иза овог чла на сто ји иде ја да 
се пре ма стран ци ма не сме по сту па ти не при ја тељ ски, али и да ни-
је дан стра нац не сме зло у по тре бља ва ти го сто прим ство ко је му је 
да то. „Упо ре ди ли се с тим не го сто љу би ви по сту пак ци ви ли зо ва-
них, по себ но тр го вач ких др жа ва на на шем кон ти нен ту, за кљу чи ће 
се да је не прав да ко ју оне чи не ка да по се ћу ју (од но сно, што за њих 
исто зна чи, осва ја ју) стра не зе мље и на ро де, стра хо ви то ве ли ка.“44) 
Да кле, ко ло ни за тор ска и осва јач ка прак са европ ских на ро да ко ји 
не по шту ју го сто прим ство са др жи у се би кли цу бу ду ћег ра та. Кант 
об ја шња ва по тре бу за овим чла ном ка да ка же: „Но, ка ко се ме ђу 
на ро ди ма на це лој Зе мљи раз ви ло за јед ни штво (у ужем или ши рем 
сми слу) до те ме ре да се по вре да пра ва учи ње на на јед ном ме сту 

41) Ibi dem, 118.

42) Ibi dem, 118.

43) Ibi dem, 120.

44) Ibi dem, 120-121.
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на Зе мљи осе ћа на свим дру гим ме сти ма, са мим тим иде ја о пра ву 
гра ђа на све та ни је ни ка ква фан та стич на прав на за ми сао, већ је у 
не пи са ном ко дек су и др жав ног и ме ђу на род ног пра ва ну жна до пу-
на за јав но пра во чо ве ка уоп ште, а ти ме и за веч ни мир.“45) От ман 
је у пра ву ка да ка же да је пра во хо спи та ли те та јед но ан ти ко ло ни ја-
ли стич ко и ан ти им пе ри ја ли стич ко пра во.46)

За пре ли ми нар ним и де фи ни тив ним чла но ви ма сле ди до да-
так ко ји се ба ви га ран ци јом веч ног ми ра. Дру гим ре чи ма, веч ни 
мир, ко ји је Кант до са да об ра ђи вао као ум ну и прав ну ду жност 
мо ра се та ко ђе до ка за ти на по љу по ве сти. Да би то учи нио Кант 
на сто ји да по ве же веч ни мир са сво јом фи ло зо фи јом по ве сти ко-
ју је већ ра ни је из нео у члан ку Иде ја оп ште по ве сти с гле ди шта 
свет ског гра ђан ства47) од но сно са те ле о ло шким схва та њем по ве-
сти из Кри ти ке мо ћи су ђе ња. Та ко се Кант по зи ва на при ро ду ка ко 
би до ка зао да је до сти за ње свет ског ми ра ње на на ме ра.48) По зи ва ње 
на при ро ду као на га ран ци ју оства ре ња ми ра ни ка ко ни је слу чај но. 
Без ње веч ни мир би остао са мо Кан то ва же ља, са ња ре ње, пу ка 
уто пи ја, а ње го ви кри ти ча ри мо гли би се мир не ду ше по зва ти на 
при ро ду ка ко би до ка за ли да је до сти за ње веч ног ми ра не мо гу ће. 
Са да Кант по се же за при ро дом ка ко би по ка зао да при ро да ни је 
пре пре ка ње го вом оства ре њу, шта ви ше она га га ран ту је. Та ко ни 
веч ни мир ни је са мо пу ка мо гућ ност ко ја се мо же, али и не мо ра 
оства ри ти, бу ду ћи да за ви си са мо од до бре во ље др жав ни ка. За-
хва љу ју ћи сво јој за сно ва но сти на при ро ди, веч ни мир до би ја ауру 
не из бе жно сти и по ста је део при род ног пла на. „Кад за при ро ду ка-
жем: она хо ће да се до го ди ово или оно, он да то не зна чи као да 
нам она на ме ће ду жност да то учи ни мо (јер то мо же са мо сло бо-
дан прак тич ни ум чо ве ков), не го то она са ма чи ни хте ли ми то или 
не (fa ta vo len tem du cunt, no len tem tra hunt).“49) Да кле, при ро да ће ка 
веч ном ми ру људ ски род или во ди ти или ву ћи. Ка да при ро да не-
што хо ће она ће на кра ју сва ка ко од не ти ко нач ну по бе ду, прем да 
уз ве ли ке не зго де. Дру гим ре чи ма, ако веч ни мир пред ста вља план 
при ро де, сва ки от пор је уза лу дан. 

45) Ibi dem, 122.

46) Ot tmann, op. cit, 171.

47) Im ma nuel Kant, Idee zu einer all ge me i nen Geschic hte in weltbürger lic her Ab sicht, in: Ot-
to He in rich von der Ga blentz (Hg.) Po li tische Schrif ten, Sprin ger Fac hme dien, Wi es ba den, 
1965, S. 9-24.

48) Па да у очи да се Кант не по зи ва на Бо га ко га је про све ти тељ ство про те ра ло из по ве сти. 
Као што при ме ћу је Хе фе, код ње га ниг де не из би ја ју ре ли гиј ски мо ти ви. Höffe, op. cit, 
14.

49) Kant, Zum ewi gen Fri e den,128.
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Та ко се Кант осла ња на при ро ду да би од био при го вор ка ко је 
ре пу бли кан ско уре ђе ње, ма ко ли ко ум но би ло и ма ко ли ко од го ва-
ра ло људ ском пра ву, те шко оства ри ти, а још те же одр жа ти. Пре ма 
Кан ту за оства ре ње ре пу бли кан ског иде а ла ни је нео п ход но да љу-
ди по ста ну ан ђе ли, оно је јед на ко по год но и за на род ђа во ла (са мо 
ако има ју ра зу ма), јер ће при ро да њи хо ве се бич не скло но сти не у-
тра ли са ти.50) По сред ством чо ве ко ве „не дру штве не дру штве но сти“ 
ње го ва зло ба во ди до оства ре ња до бра.51) На овом ме сту ва жно је 
на гла си ти да Кант не иде то ли ко да ле ко да зах те ва уки да ње кон-
фли ка та као та квих, што би уоста лом би ло не мо гу ће, с об зи ром на 
чо ве ко ву при ро ду. Оно што за ње га зна чи мир је са мо од у ста ја ње 
од на си ља као на чи на ре ша ва ња кон фли ка та.52)

Та ко ђе, при ро да је та ко ја је љу де по де ли ла пре ма раз ли чи-
тим је зи ци ма и ре ли ги ја ма53) те на тај на чин осу је ти ла мо гућ ност 
ства ра ња свет ске др жа ве. Иако мо же из гле да ти да су ме ђу соб но 
по де ље ни љу ди осу ђе ни на ме ђу соб ну мр жњу и ра то ве, Кант се 
узда у раст кул ту ре и по сте пе но збли жа ва ње љу ди. Ме ђу соб но по-
де ље не љу де при ро да на го ни на спо ра зу ме ва ње и са рад њу (не дру-
штве на дру штве ност). Но вац је она си ла и сна жан под сти цај за све 
др жа ве да пот по ма жу пле ме ни ти мир.54) По што тр го вач ки и рат-
нич ки дух не мо гу по сто ја ти је дан по ред дру гог, Кант за кљу чу је 
да при ро да ра ди на оства ре њу веч ног ми ра слу же ћи се чо ве ко вим 
ко ри сто љу бљем.55) Ако при ро да љу де не ми нов но во ди ка ус по ста-
вља њу ре пу бли кан ског уре ђе ња, а оно је услов за оства ре ње веч-
ног ми ра, то да кле зна чи да при ро да љу де ну жно во ди ка ми ру. „На 
тај на чин, са мим ме ха ни змом људ ских скло но сти, при ро да га ран-
ту је веч ни мир; са си гур но шћу, раз у ме се, ко ја ни је до вољ на да се 
те о риј ски про рек не ка да ће на сту пи ти тај мир.“56) Иако је оства ре-

50) На овом ме сту Кант пра ви сна жан от клон од ра ни јег схва та ња ре пу бли ке као по рет ка 
за сно ва ног на вр ли ни што су за сту па ли Ма ки ја ве ли, Мон те скје и Ру со. Он са да твр ди 
да ре пу бли кан ски по ре дак мо же ство ри ти и на род ђа во ла, са мо ако по се ду ју ра зум.

51) Кант ов де сто ји под нео спор ним ути ца јем Мен де ви ла.

52) Höffe, op. cit, 19.

53) Кант ову раз ли чи тост ре ли ги ја не узи ма су ви ше озбиљ но. У фу сно ти Кант до да је да по-
сто ји са мо јед на ре ли ги ја ко ја вре ди за све љу де и сва вре ме на. При то ме Кант не ми сли 
на хри шћан ство, не го на про све ти тељ ску ум ну ре ли ги ју. У том сми слу он пре ва зи ла зи 
Пе но ву иде ју ства ра ња хри шћан ског са ве за. 

54) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 130-131.

55) И на овом ме сту Кант мо же да се по зо ве на ве ли ки број прет ход ни ка. Та ко је на при мер 
Мон те скје пи сао да је тр го ви на лек за све пред ра су де, те да је мир при ро дан про из вод 
тр го ви не. На ми ро љу би во сти тр го вач ке  по ли ти ке ин си сти рао је и Ши лер.

56) Ibi dem, 131.
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ње ми ра не из бе жно, Кант из бе га ва сва ко оро ча ва ње, ко је би уоста-
лом зна чи ло де тер ми ни зам и ти ме по ри ца ње ауто но ми је чо ве ко ве 
во ље.

У дру гом из да њу свог спи са Кант уво ди тај ни члан веч ног 
ми ра. На пр ви по глед овај члан сто ји у не скла ду са Кан то вом иде-
јом пу бли ци те та, јер ка ко је мо гу ће за ла га ти се за јав ност и отво-
ре ност, а исто вре ме но у уго вор о веч ном ми ру уво ди ти тај ни члан? 
Ме ђу тим, ов де је реч о Кан то вој фи ној иро ни ји. Као што при ме ћу је 
От ман, Кант је об ја вио свој тај ни члан, чи ме је он пре стао би ти 
тај на.57) Дру го, тај ни члан не го во ри о ства ри ма ко је тре ба ју оста ти 
скри ве не. Упра во су прот но, он је за сно ван на иде ји јав но сти, отво-
ре но сти и ди ску си је, су прот ста вља ју ћи се та да вла да ју ћој прак си 
тај не ди пло ма ти је. Кант ка же: „др жа ве на о ру жа не за рат тре ба ју 
за тра жи ти са вет у мак си ма ма фи ло зо фа о усло ви ма ко ји би омо
гу ћи ли јав ни мир.“58) Та ко Кант оста је у про све ти тељ ској тра ди ци ји 
(То ма зи јус, Волф) ко ја је ин си сти ра ла на са рад њи вла да ра и фи ло-
зо фа, при че му би фи ло зо фи са ве то ва ли вла да ре. Кан ту је ја сно да 
вла да ри ни ка да не ће по ста ти фи ло зо фи, ни ти ће фи ло зо фи ика да 
по ста ти вла да ри. Шта ви ше, та ко не што не би би ло по жељ но, јер 
по се до ва ње вла сти не ми нов но ква ри сло бод но ра су ђи ва ње.59) Ка-
да већ ства ри та ко сто је, он да би се вла да ри тре ба ли осло ни ти на 
са ве те фи ло зо фа. Ме ђу тим, Кант не же ли да фи ло зо фи ма обез бе-
ди по зи ци ју тај них са вет ни ка и си ве еми нен ци је. Он сма тра да би 
ауто ри тет вла да ра мо гао би ти угро жен ако би се зна ло да они од 
сво јих по да ни ка тра же са ве те у ве зи са на че ли ма ко ја тре ба при ме-
њи ва ти у по ли ти ци пре ма дру гим др жа ва ма.60) Оту да Кант ре ше ње 
овог про бле ма ви ди у сло бо ди ди ску си је.61) Др жа ва ће фи ло зо фе 
пре ћут но под сти ца ти да је са ве ту ју та ко што им не ће за бра њи ва ти 
да ди ску ту ју о по ли тич ким пи та њи ма, од но сно о на че ли ма ка ко се 
во ди рат и ка ко се ства ра мир. Да кле фи ло зо фи ће сво ју функ ци-
ју оба вља ти на нај бо љи на чин ако им се до пу сти сло бо да ре чи и 
ис тра жи ва ња. Кант до да је да из то га не мо же на сту пи ти ни ка ква 
опа сност по др жа ву. 

57) Ot tmann, op. cit, S. 173. 

58) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 131.

59) Ibi dem, 132.

60)  Ibi dem, 131.

61)  На овом ме сту мо гу ће је уочи ти ве зу из ме ђу спи са о ми ру и дру гих Кан то вих ра до ва, 
на при мер члан ка о про све ти тељ ству. На и ме, Кант се на до ве зу је на свој ра ни је из ре чен 
зах тев да се од вла сти тог ума у свим ства ри ма на чи ни јав на упо тре ба. Im ma nuel Kant, 
Be ant wor tung der Fra ge: Was ist Aufklärung?, in: Ot to He in rich von der Ga blentz (Hg.) Po
li tische Schrif ten, Sprin ger Fac hme dien, Wi es ba den, 1965, S. 1-8.
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Спис о веч ном ми ру за вр ша ва се при ло гом ко ји се ба ви пи та-
њем од но са из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке. И ов де се Кант на до ве зу је 
на сво је ра ни је спи се, пре све га чла нак о од но су те о ри је и прак се.62) 
У пр вом де лу при ло га Кант се ба ви пи та њем не у са гла ше но сти мо-
ра ла и по ли ти ке у по гле ду веч ног ми ра, док у дру гом де лу го во ри о 
сло зи по ли ти ке и мо ра ла, пре ма тран сцен ден тал ном пој му јав ног 
пра ва. У овом до дат ку Кант по ку ша ва да по би је те зу о не са гла-
сно сти из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке, што до ла зи до из ра жа ја већ у 
пр вој ре че ни ци. „Мо рал је већ са мо по се би прак са у објек тив ном 
зна че њу као скуп без у слов но за по вед них за ко на по ко ји ма тре ба 
да по сту па мо, па је очи глед но бе сми сле но, бу ду ћи да смо том пој-
му ду жно сти већ при зна ли ње гов ауто ри тет, ре ћи да не мо же мо. ... 
Са мим тим, не мо же по сто ја ти спор из ме ђу по ли ти ке, као из вр шне 
прав не на у ке, и мо ра ла ко ји је, као та кав, са мо те о риј ска на у ка (па 
ти ме ни спор прак се са те о ри јом).“63) Твр ди ти су прот но пре ма Кан-
ту зна чи ства ра ти од мо ра ла не ка кву на у ку о му дро сти (Klug he it
sle hre), од но сно не ги ра ти ње го во по сто ја ње, бу ду ћи да је на у ка о 
му дро сти са мо те о ри ја мак си ма по ко ји ма ће се би ра ти нај по де сни-
ја сред ства за оства ре ње сво јих на ме ра, ма ка кве оне би ле. Да кле, 
на у ка о му дро сти и мо рал се ме ђу соб но ис кљу чу ју. Ти ме је овај 
до да так за пра во усме рен про тив Ма ки ја ве ли ја и ње го вог уче ња, 
што по себ но до ла зи до из ра жа ја ка да Кант на бра ја на че ла ре а ли-
стич ке по ли ти ке. На су прот ре а ли зму, Кант твр ди да по ла зна тач ка 
по ли тич ких мак си ма не сме би ти бла го ста ње и сре ћа што их оне 
до но се сва кој др жа ви, не го то тре ба да бу де чист по јам прав не ду-
жно сти, без об зи ра на фи зич ке по сле ди це ко је из то га мо гу про и за-
ћи.64) По ли ти ка ори јен ти са на на сре ћу је пре ма Кан ту ре а ли стич ка 
и ма ки ја ви стич ка. Са да Кант по ли ти ку под вр га ва мо ра лу, она ни је 
тех нич ки про блем, не го мо рал ни за да так. Пи та ње на пе то сти из ме-
ђу по ли ти ке и мо ра ла Кант ре ша ва та ко што твр ди да објек тив но 
су коб из ме ђу њих не по сто ји, али да ће су бјек тив но (с об зи ром на 
чо ве ко ве се бич не скло но сти) тај су коб увек по сто ја ти, шта ви ше он 
и тре ба да по сто ји јер са на ње му из о штра ва на ша вр ли на.65) 

Ка да је ре шио ово пи та ње Кант у дру гом де лу при ло га пре-
ла зи на пи та ње јав но сти. Ако је по ли ти ка под ре ђе на мо ра лу она 
мо ра би ти јав на, те се ви ше не мо же во ди ти као тај на по ли ти ка, 

62) Im ma nuel Kant, Über den Ge me in spruch: Das mag in der The o rie ric htig sein,ta ugt aber 
nicht für die Pra xis, in: Ot to He in rich von der Ga blentz (Hg.) Po li tische Schrif ten, Sprin ger 
Fac hme dien, Wi es ba den, 1965, S. 64-103.

63) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 133.

64) Ibi dem, 142.

65) Ibi dem, 142-143.
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ни ти мо гу по сто ја ти не ка кве др жав не тај не. Кант из ри чи то твр-
ди: „Сви по ступ ци ко ји се ти чу пра ва дру гих љу ди не пра вед ни су 
ако се њи хо ва мак си ма не сла же са пу бли ци те том.“66) То је ње го-
ва тран сцен ден тал на фор му ла јав ног пра ва, на че ло ко је ни је са мо 
етич ко, не го и прав но. Ова фор му ла је не га тив на, од но сно од но си 
се са мо на оно што ни је пра во у од но си ма пре ма дру ги ма. Кант ко-
ри сти ову фор му лу да по би је по сто ја ње пра ва на по бу ну, бу ду ћи да 
се оно не сла же са прин ци пом пу бли ци те та. У сфе ри ме ђу на род ног 
пра ва Кант, по мо ћу на ве де не фор му ле, твр ди да ни је пра во да се 
јед на др жа ва не при др жа ва сво јих ме ђу на род них оба ве за, од но сно 
да ма ње др жа ве не ма ју пра во во ди ти пре вен тив не ра то ве про тив 
ве ћих, исто као што ни ве ћа др жа ва не ма пра во да се би по ко ри ма-
њу и угро зи њен оп ста нак.67) 

На рав но, као не га тив но на че ло пу бли ци тет је ну жан, да би се 
ис кљу чи ло оно што ни је у скла ду са мо ра лом, али ни је и до во љан 
услов да би не ка кво по сту па ње би ло у скла ду са мо ра лом. Та ко 
Кант уво ди и по зи тив но тран сцен ден тал но на че ло јав ног пра ва ка-
да ка же: „Све мак си ме ко ји ма је по тре бан пу бли ци тет (да не про-
ма ше сво ју свр ху) сла жу се исто вре ме но и са пра вом и са по ли ти-
ком.“68) Да кле, ако се не ки по сту пак ко ји је усме рен на до сти за ње 
сре ће мо же оства ри ти по мо ћу на че ла јав но сти, реч је о по ступ ку 
ко ји се сла же и са по ли ти ком и са мо ра лом.

Свој спис о ми ру Кант за вр ша ва та ко што веч ни мир на зи-
ва за дат ком, ко ји се по сте пе но ре ша ван, стал но при бли жа ва свом 
крај њем ци љу.

***
Ка да по ста ви мо пи та ње ва ља но сти Кан то ве ар гу мен та ци је 

па да у очи да не во ље са ње го вим про јек том до ла зе до из ра жа ја 
већ од пр вог пре ли ми нар ног чла на. Да ли је је дан ми ров ни уго-
вор скло пљен та ко да пре ћут но са др жи по вод бу ду ћем ра ту, то у 
тре нут ку ње го вог за кљу че ња не мо же мо зна ти. Дру гим ре чи ма, на 
осно ву че га мо же мо твр ди ти да јед на од стра на ко је за кљу чу ју мир 
то чи ни у до број во љи или не, од но сно да ли ће не ка да у бу дућ но-
сти из ра зи ти зах те ве за не ким те ри то ри ја ма? По ред то га, зах те ве 
за про ме ном гра ни ца мо гу из ра зи ти и гру пе ко је ра ни је ни су би-
ле ор га ни зо ва не као др жа ва, те сто га ни ка да ни су ни пот пи са ле 
ни ка кав ми ров ни уго вор, на при мер не ки по кре ти ко ји се бо ре за 

66) Ibi dem, 145.

67) Ibi dem, 145-148.

68) Ibi dem, 149.
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не за ви сност. Као што уоча ва От ман, овај услов мо же се при хва ти-
ти са мо са ста но ви шта sta tus quoа, од но сно ако се прет по ста ви да 
је тре нут но ста ње пра вед но, те да су ус по ста вље не гра ни це не што 
што се не мо же до во ди ти у пи та ње.69) Упра во овај прин цип кроз 
пра ви ло не по вре ди во сти гра ни ца при хва ти ли су Дру штво на ро да 
и Ује ди ње не на ци је, ма да је у оба слу ча ја би ло оних ко ји та квим 
ста њем ства ри ни су би ли за до вољ ни. 

Та ко ђе, ако се прет по ста вља да над др жа ва ма не ма ни ка кве 
ви ше ин стан це, то зна чи да су га ран ци је трај ног ми ра до ста сла бе. 
Др жа ве са ме по сво јој во љи мо гу од лу чи ти да уђу као и да иза ђу 
из ме ђу др жав ног са ве за и не ма оног ко би их мо гао та мо за др жа-
ти ако оне то ви ше не же ле. Та ко ђе, не по сто ји ни ка кав ме ха ни зам 
ко јим би се мо гло спре чи ти да не ка ре пу бли ка пре ђе у де спо ти ју. 
Шта год се де ша ва ло то је уну тра шња ствар те др жа ве и ни јед на 
си ла ту не сме ин тер ве ни са ти, бу ду ћи да је ин тер вен ци ја за бра ње-
на пе тим пре ли ми нар ним чла ном ко ји од мах сту па на сна гу. Да би 
пред у пре дио овај при го вор Кант се окре ће при ро ди и ње ном на у-
му, од но сно јед ној оп ти ми стич ној кон цеп ци ји по ве сти. Ме ђу тим, 
не пру жа ли са ма по вест до вољ но до ка за ко ји оспо ра ва ју Кан то во 
ви ђе ње по ве сти, од но сно не рас по ла же мо ли ве ли ким бро јем при-
ме ра да су се по је ди не ре пу бли ке ипак пре тво ри ле у де спо ти је, те 
да у том про це су га ран ци је при ро де не ва же? 

Кан то ви зах те ви ве за ни за по на ша ње др жа ва у ра ту та ко ђе 
бо лу ју од не до ста та ка. Ка ко је мо гу ће зах те ва ти од јед не др жа ве 
да се од рек не шпи ју на же као та кве, од но сно об ма не не при ја те ља? 
Ако ову ар гу мен та ци ју сле ди мо до кра ја, то би зна чи ло да је до пу-
ште но уби ти не при ја те ља у бор би70), али га се не сме ла га ти. Та ко-
ђе и пре ли ми нар ни члан ко ји го во ри да се др жа ва не сме за ду жи ва-
ти због ме ђу др жав них раз ми ри ца де лу је сми сле но, али се по но во 
по ста вља пи та ње ње го ве при мен љи во сти.

Ме ђу тим, нај по зна ти је, нај ци ти ра ни је и нај ин спи ра тив ни је 
ме сто у Кан то вом спи су је пр ви де фи ни тив ни члан, од но сно тврд-
ња да је ре пу бли кан ско уре ђе ње бра на ра то бор но сти.71) Са ове вре-
мен ске дис тан це сло бод но мо же мо ре ћи да се Кант пре ва рио, бу ду-

69) Ot tmann, op. cit, 167.

70) Кант не осу ђу је уби ја ње у ра ту као та кво. На про тив, у Ме та фи зи ци ћу до ре ђа Кант пи-
ше да др жа ве има ју пра во да ме ђу соб но ра ту ју, од но сно да ша љу сво је гра ђа не у рат, да 
тро ше или ста вља ју на коц ку њи хо ва до бра и њи хо ве жи во те са мо под прет по став ком да 
су др жа вља ни пре ко сво јих пред став ни ка да ли при ста нак не са мо на ра то ва ње уоп ште 
не го и на сва ку об ја ву ра та. Kant, Me ta fi zi ka ću do re đa, § 55, str. 134-136.

71) Ова Кан то ва иде ја по ста ла је још то ком XIX ве ка лајт мо тив по кре та за европ ско ује ди-
ње ње, од но сно  раз ли чи тих па ци фи стич ких по кре та. 



Душан Достанић Кантов пројекат вечног мира – 220 година после

107

ћи да су др жа ве у ко ји ма по сто ји пред став нич ка де мо кра ти ја би ле 
уме ша не у ве ли ки број ра то ва и раз ли чи тих вој них ин тер вен ци ја. 
Осам де се тих го ди на Мајкл Дојл по ку шао је до пу ни ти Кан тов ар-
гу мент тврд њом да де мо крат ске др жа ве не ће ра то ва ти ме ђу со бом, 
што под у пи ре исто ри јом „ли бе рал них“ ре жи ма од кра ја ХVIII ве-
ка, ка да их је би ло са мо три (Швај цар ска, САД и Фран цу ска) до 
кра ја ХХ ве ка ка да је та квих др жа ва би ло пре ко че тр де сет.72) Осла-
ња ју ћи се на Кан та Дојл за кљу чу је да што се ви ше по ве ћа ва број 
ли бе рал них др жа ва, ве ће су шан се за ус по ста вља ње гло бал ног 
ми ра.73) Чак ни ова до пу на не по ма же мно го Кан то вом ар гу мен ту, 
бу ду ћи да те о ри ја ли бе рал ног, од но сно де мо крат ског ми ра и са ма 
по чи ва на ста кле ним но га ма. Оба кључ на еле мен та ове те о ри је, а 
то ће ре ћи и де фи ни ци ја де мо кра ти је (од но сно ли бе рал не др жа ве) 
и де фи ни ци ја ми ра, оста ју под зна ком пи та ња, бу ду ћи да Дојл из 
пој ма ра та ис кљу чу је ко ло ни јал не и гра ђан ске ра то ве, те тај не опе-
ра ци је што уна пред су жа ва по ље на ко ме се мо же при ме ни ти ње гов 
ар гу мент.74) Про бле ма ти чан је Дој лов по јам де мо кра ти је (ли бе рал-
не др жа ве)75), бу ду ћи да се из кру га ли бе рал них зе ма ља на си лу 
ис кљу чу је на при мер цар ска Не мач ка. Ово ис кљу че ње слу жи то ме 
да се те о ри ја де мо крат ског ми ра не би рас па ла на при ме ру Пр вог 
свет ског ра та, ко ји би он да по стао од ли чан при мер ме ђу соб ног ра-
та ли бе рал них др жа ва.76) Ме ђу тим, чак и ка да се ис кљу чи не мач ки 

72) Mic hael W. Doyle, “Kant, Li be ral Le ga ci es, and Fo re ign Af fa irs” in: Phi lo sophy and Pu blic 
Af fa irs, Vol. 12, No. 3, 1983, pp. 205-235. Mic hael W. Doyle, “Li be ra lism and World Po li tics” 
in: The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, Vol. 80, No. 4, 1986, pp. 1151-1169.

73) Doyle, “Li be ra lism and World Po li tics”, 1156.

74) Doyle, “Kant, Li be ral Le ga ci es, and Fo re ign Af fa irs”, pp. 214-216. Doyle, “Li be ra lism and 
World Po li tics”, pp. 1165-1167. По зна то је да је САД во ди ла ви ше та квих тај них опе ра ци-
ја, а свр га ва ње Аљен деа у Чи леу би ло је при мер тај не опе ра ци је про тив јед не де мо кра-
ти је, што у фу сно ти при зна је и Дојл ко ји све јед но у то ме не ви ди ве ли ку пре пре ку сво јој 
те зи.

75) Дојл го во ри о ин ди ви ду ал ној сло бо ди, по ли тич кој пар ти ци па ци ји, при ват ној сво ји ни и 
јед на ко сти шан си, као ка рак те ри сти ка ма ко је де ле све ли бе рал не др жа ве, иако ни јед на 
ни је уса вр ши ла све ове ка рак те ри сти ке. Doyle, “Li be ra lism and World Po li tics”, 1152.   

76) У јед ној ду гач кој фу сно ти, Дојл при зна је да је цар ска Не мач ка „те жак слу чај“ и по ку-
ша ва да оправ да ње но ис кљу че ње из кру га ли бе рал них др жа ва. Ме ђу тим, из гле да да је 
Дојл био мно го стро жи пре ма Не мач кој не го пре ма дру гим др жа ва ма на ње го вој ли сти. 
Би ло ка ко би ло, Дој ло ва ли ста и са и без Не мач ке оста је из у зет но про бле ма тич на. Ни је 
ја сно из ко јих раз ло га ме ђу ли бе рал не др жа ве ни је увр ште на кра ље ви на Ср би ја, чак ни 
у пе ри о ду 1903-1914, као ни кра ље ви на Ју го сла ви ја (из у зи ма ју ћи пе ри од дик та ту ре). 
Са дру ге стра не Фран цу ска је у пе ри о ду од 1790. до 1795. го ди не ли бе рал на др жа ва, 
што укљу чу је и вре ме ре во лу ци о нар ног те ро ра! Та ко ђе, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
се тре ти ра ју као ли бе рал на др жа ва од 1776. го ди не иако Дојл у фу сно ти до да је да су до 
кра ја гра ђан ског ра та са мо се вер не др жа ве би ле ли бе рал не. Исти слу чај је и са Швај цар-
ском за ко ју твр ди да је би ла ли бе рал на, са мо у не ким кан то ни ма. Пре ма то ме, сва три 
слу ча ја са кра ја XVI II ве ка су про бле ма тич на. Doyle, “Kant, Li be ral Le ga ci es, and Fo re ign 
Af fa irs”, pp. 209-212, 216-217. Doyle, “Li be ra lism and World Po li tics”, pp. 1164-1165.
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слу чај Дојл тре ба да се из бо ри са ве ли ким бро јем дру гих слу ча је ва 
на при мер грч ко-тур ским су ко бом, по де лом Ки пра, Фо кланд ским 
ра том, те агре си јом НА ТО на СР Ју го сла ви ју. 

По ред то га, по за ди на Дој ло вог ар гу мен та је та ко ђе про бле-
ма тич на, јер ако се ли бе ра ли зам схва ти као јед на од иде о ло ги ја, то 
за пра во зна чи да ка да би чи тав свет при хва тио јед ну исту иде о ло-
ги ју су ко ба у све ту ви ше не би би ло.77) 

По чет ком XXI ве ка Иван Јан ко вић и Бо ри слав Ри стић од ла-
зе да ље од Дој ла по ку ша ва ју ћи да по мо ћу Кан то вог спи са о ми-
ру оправ да ју аме рич ку спољ ну по ли ти ку и вој не ин тер вен ци је у 
вре ме Џор џа Бу ша мла ђег.78) Ре ган, Буш, Рам сфелд и Вол фо виц се 
ов де схва та ју као кан тов ски „мо рал ни по ли ти ча ри“, а аме рич ка ин-
тер вен ци ја у Ира ку као мо рал но оправ да на са ста но ви шта уво ђе ња 
ре пу бли кан ског уре ђе ња у овој зе мљи.79) Ако је ре пу бли кан ско уре-
ђе ње услов ус по ста вља ња веч ног ми ра, он да је мо рал но оправ да но 
во ди ти ра то ве про тив де спо ти ја ка ко би се по ве ћао број ре пу бли ка 
у све ту, чак и он да ка да де спо ти је не пред ста вља ју ни ка кву прет њу 
свет ском ми ру. „Са ста но ви шта 'мо рал ног' иде а ла ми ра, не ма ни ка-
квих не до у ми ца у по гле ду ко ри шће ња си ле у ци љу ње го вог ус по-
ста вља ња; је ди на гра ни ца ко ју по ста вља пра ву ли бе рал них др жа ва 
да пу тем си ле укло не де спот ске ре жи ме, је сте ре ал на мо гућ ност да 
се то оба ви, од но сно це лис ход ност пре у зи ма ња вој не ин тер вен ци је 
са аспек та фак тич ког од но са сна га. Ако је вој но укла ња ње не ког 
'не ре пу бли кан ског' ре жи ма са овог аспек та мо гу ће, он да је мо рал-
на оба ве за ко а ли ци је ли бе рал них зе ма ља да пре ду зму ак ци ју.“80) 
Ова кво по зи ва ње на Кан та је про бле ма тич но, јер ауто ри за не ма-

77) Исти ни за во љу Дојл по ку ша ва да се од бра ни од ове при мед бе та ко што твр ди да исто 
не ва жи и за дру ге иде о ло ги је. Та ко он ка же да су со ци ја ли стич ки, фа ши стич ки и ко-
му ни стич ки ре жи ми су ви ше крат ко тра ја ли да би се мо гли узи ма ти у раз ма тра ње, те да 
су фа ши стич ке (у ши рем сми слу) и ко му ни стич ке др жа ве ипак би ле уме ша не у су ко бе 
са сво јим иде о ло шким исто ми шље ни ци ма. На жа лост, Дојл из бе га ва да на ве де при ме ре 
та квих су ко ба за др жа ва ју ћи се са мо на оп штој тврд њи. Са дру ге стра не, Дојл је по но во 
у про бле му ка да ка же да су др жа ве при ти сну те свет ским ра том при ну ђе не да се од лу че 
на ко јој стра ни ће се бо ри ти, ли бе рал не др жа ве ће и по ред свих ме ђу соб них на пе то сти, 
ући у са вез про тив не ли бе рал них. Та кве иде о ло шке са ве зе оства ри ли су и ко му ни стич ке 
и фа ши стич ке др жа ве. По ред то га, ако Дојл ми сли на Дру ги свет ски рат, он мо ра об ја-
сни ти чи ње ни цу да су ли бе рал не др жа ве би ле у са ве зу не са мо јед не са дру ги ма, не го и 
са јед ном то та ли тар ном др жа вом. Doyle, “Kant, Li be ral Le ga ci es, and Fo re ign Af fa irs”, pp. 
217, 222.

78) Иван Јан ко вић, Бо ри слав Ри стић, „Pax Ame ri ca na и веч ни мир“, у: Ка та лак си ја. Ин тер
нет ма га зин за ли бе рал ну Ср би ју http://katalaksija.com/2004/01/31/pax-americana-i-vecni-
mir/ (приступљено 6. 4. 2015.)

79) Пада у очи сличност између интерпретације Кантовог списа код француских 
револуционара и тумачења које нуде Јанковић и Ристић. И једни и други се служе 
Кантом како би оправдали крсташки поход у име слободе и мира.

80) Ibi dem.
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ру ју свих шест пре ли ми нар них чла но ва веч ног ми ра, а по себ но 
за бра ну ин тер вен ци је у уну тра шње ства ри дру гих др жа ва. При 
то ме пре ли ми нар ни чла но ви и вре мен ски и ло гич ки пред хо де де-
фи ни тив ним чла но ви ма. Та ко ђе, ни је си гур но да би ова ква ин тер-
пре та ци ја Кан та из др жа ла услов пу бли ци те та. Ка да би ко а ли ци ја 
ре пу бли кан ских ре жи ма јав но об зна ни ла сво је пла но ве да сву да 
где је то мо гу ће сме њу је де спот ске и уво ди ре пу бли кан ске ре жи ме 
ну жно би про тив се бе иза зва ла вој ну ак ци ју угро же них де спот ских 
ре жи ма. Са дру ге стра не, ауто ри по ка зу ју вр ло ма ло раз у ме ва ња за 
Кан тов ар гу мент по сте пе них ре фор ми. 

На су прот Кан то вом ар гу мен ту Хер фрид Мин керл до ла зи до 
па ра док сал ног за кључ ка да су де мо крат ске им пе ри је ра то бор ни је 
од ауто крат ских, чи ме би се мо гло об ја сни ти мно штво ра то ва ко-
је су САД во ди ле по сле 1945. го ди не.81) Иако Кант ни је го во рио о 
им пе ри ја ма, то у овом тре нут ку и ни је од ве ће ва жно сти. Ме ха ни-
зам по ко ме се на род ко ји тре ба да ра ту је и сам сно си тро шко ве 
ра та те шко од лу чу је за рат очи глед но не де лу је, бу ду ћи да јав ност 
мо же би ти ра то бор ни ја од вла де. Чак и ка да је јав ност рас по ло же-
на за мир, по ли ти ча ри мо гу од лу чи ти да во де при кри ве не ра то ве, 
тај не ин тер вен ци је или ра то ве ко ји по чи ва ју на из ми шљо ти на ма 
и пре ва ра ма (на вод но уби ја ње ку вај тских бе ба, слу чај Ра чак или 
ирач ко оруж је за ма сов но уни ште ње). На при ме ру Ира ка ви ди се 
да је јав ност све сно до ве де на у за блу ду. Та ко ђе Кан тов ар гу мент 
се по ка зао при лич но тан ким ка да се по сма тра у све тлу афе ре Ви-
ки ликс. До ку мен та Ви ки лик са до во де у сум њу прет по став ку да 
се де мо кра ти је (код Кан та ре пу бли ке) у сво јој спољ но-по ли тич кој 
прак си по на ша ју дру га чи је не го де спо ти је.82) Шта ви ше на при ме ру 
САД се по ка за ло да су де мо кра ти је скло не да шпи ју ни ра ју чак и 
сво је са ве зни ке (та ко ђе де мо кра ти је). Као што по ка зу ју до ку мен та 
Ви ки лик са, твр ди Ју ли јан Ни да-Ри ме лин, и де мо крат ске др жа ве су 
скло не по вре ди прин ци па пу бли ци те та.83) 

По ред то га, ар гу мент тро шко ва се мо же окре ну ти на дру гу 
стра ну, ка да ста нов ни штво ни је не по сред но за хва ће но ра том, ка-
да мо же да се осло ни на стра ну или про фе си о нал ну ар ми ју и ка да 
уви ди да се из јед ног крат ког и ефи ка сног ра та мо же из ву ћи ко рист, 
на род јед не де мо крат ске др жа ве мо же се од лу чи ти за рат, што се 

81) Хер фрид Мин клер, Им пе ри је: ло ги ка вла да ви не све том – од ста рог Ри ма до Сје ди ње
них Др жа ва, Ал ба трос плус, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 208. 

82) Ju lian Ni da-Rüme lin, „De mo kra tie will Öffentlichkeit: Hat Im ma nuel Kant von Wi ki le aks 
geträumt? Der Phi lo soph hi elt ra di ka le Publizität für eine Be di nung des Fri e dens“ in: Die Ze it 
http://www.ze it.de/2010/51/Wi ki le aks (при сту пље но 6. 4. 2015.)

83) Ni da-Rüme lin, op. cit. 
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по но во мо же уочи ти на слу ча ју САД, ко је су ви ше стру ко про фи ти-
ра ле од уче шћа у Пр вом свет ском ра ту.84)

Ни дру ги де фи ни тив ни члан, од но сно иде ја са ве за др жа ва 
ни је без сво јих ма на. На и ме, Кант ни шта не го во ри о мо гућ но сти 
да се је дан та кав са вез из мет не у ин стру мент им пе ри ја ли стич ке 
по ли ти ке јед не др жа ве, ко ја би та кав са вез мо гла ко ри сти ти за ши-
ре ње сво је мо ћи и ути ца ја. На рав но, Кант оста вља мо гућ ност да 
др жа ве на пу сте са вез, али из це ли не спи са мо же се за кљу чи ти да 
он сам не раз ма тра озбиљ но та кву мо гућ ност, јер ка да би др жа ве 
мо гле сту па ти у та кав са вез или из ње га из ла зи ти по сво јој во љи, 
мо гло би се прет по ста ви ти и исто вре ме но по сто ја ње ви ше та квих 
са ве за. Ова ква мо гућ ност од ве ла би Кан та до пи та ња прав ног ре-
гу ли са ња од но са ме ђу са ве зи ма.

По ред оста лог, као што је при ме тио још Генц, Кан тов ар-
гу мент по чи ва на по јед но ста вље ном схва та њу чо ве ка и при ро де. 
Чо век ни је чи сто ум но би ће и у ње му де лу је бор бе ни на гон.85) Кан-
то во ин си сти ра ње на чо ве ко вој ра ци о нал но сти оне мо гу ћа ва му да 
у људ ским по ступ ци ма пре по зна сна жну уло гу емо ци ја и на го на. 
Веч ни мир мо же би ти зах тев ума, али ако ра зум ни је у ста њу да нас 
усме ра ва у на шем де ло ва њу, тај зах тев ће за у век оста ти не ис пу-
њен.86) Ако се чо век схва ти као про бле ма тич но, опа сно и ди на мич-
но би ће, скло но су ко бља ва њу, веч ни мир оста је нео ства рив.87) Ова-
кво схва та ње чо ве ка до во ди и Дој ла у не при јат ну по зи ци ју. Мо же 
се прет по ста ви ти да се ли бе рал не др жа ве не ће су ко бља ва ти ме ђу 
со бом све док бу де би ло не ли бе рал них др жа ва, ко је се по сма тра ју 
као за јед нич ки не при ја те љи. Али ка да ви ше не бу де би ло не ли бер-
лних др жа ва, чо ве ко ва про бле ма тич на при ро да ће иза зи ва ти раз ли-
чи те по де ле и ме ђу ли бе рал ним др жа ва ма. Као што је по ка зао Карл 
Шмит, из ре ли гиј ских ра то ва XVI ве ка на ста ли су на по ла још кул-
тур но, а на по ла већ еко ном ски де тер ми ни са ни на ци о нал ни ра то ви 
XIX ве ка и, ко нач но, на про сто еко ном ски ра то ви.88) „Крат ки“ ХХ 
век био је пе ри од су ко бља ва ња ве ли ких иде о ло ги ја. Ако је та ко, за 

84) Мин клер, op. cit. 209-213.

85) Fri e drich Gentz, „Über den ewi gen Fri e den“ in: Nans Jörg Nen nec ke (Hg.), Re vo lu tion und 
Gle ic hge wicht, Ma nu script, Wal trop und Le ip zig, 2010, S. 319.

86) Ово је при ме тио још Ши лер (ина че оду ше вље ни кан то вац) ко ји је сма трао да Кан то ва 
ри го ро зна ети ка чи ни људ ско де ло ва ње не мо гу ћим. Она јед но став но су ви ше зах те ва од 
чо ве ка.

87) Карл Шмит, По јам по ли тич ког, у: Сло бо дан Са мар џић (ур.) Нор ма и од лу ка: Карл 
Шмит и ње го ви кри ти ча ри, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001. 

88) Карл Шмит, До ба не у тра ли за ци ја и де по ли ти за ци ја, у: Сло бо дан Са мар џић (ур.) Нор ма 
и од лу ка: Карл Шмит и ње го ви кри ти ча ри, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001, стр. 64.
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прет по ста ви ти је да ће се из во ри су ко ба ме ња ти и у бу дућ но сти, 
те да ће у бу ду ћим су ко би ма ли бе рал но уре ђе ње игра ти ону уло гу 
ко ју је пи та ње ре ли ги је игра ло у вре ме еко ном ски де тер ми ни са них 
ра то ва.

И по ред свих не до ста та ка ко ји му се мо гу пре ба ци ти из да-
на шње пер спек ти ве, Кан тов спис и 220 го ди на на кон свог на стан ка 
пред ста вља је дан од нај вред ни јих до при но са иде ји оства ре ња ми-
ра. 
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Du san Do sta nic

KANT’S PRO JECT OF ETER NAL 
PEACE – 220 YEARS LA TER

Re su me
In this pa per the aut hor de als with Kant's pro ject of eter nal pe a-

ce. Re a son for this is 220th an ni ver sary of the first pu bli ca tion of this 
most ci ted and pro bably most in te re sting Kant's po li ti cal work. Many 
aut hors find in this do cu ment ro ots of in ter na ti o nal in sti tu ti ons such as 
Le a gue of Na ti ons and Uni ted Na ti ons. In most re cent ti me this Kant's 
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work is be co mes mo re and mo re in te re sting in the con text of de mands 
for de moc ra tic pe a ce, glo bal ju sti ce and system of col lec ti ve se cu rity. 
In the light of such re-ac tu a li sa tion of Kant's eter nal pe a ce the aut hor 
de als with pla u si bi lity of Kant's ar gu men ta tion. 

The pa per is di vi ded in three se pa ra te parts. In the first part is gi-
ven hi sto ri cal con text of Kant's eter nal pe a ce. Af ter that in the se cond 
part the aut hor analysis Kant's work and his ar gu men ta tion. Fi nal part 
de als with the pla u si bi lity of Kant's ar gu men ta tion. 

Af ter 220 years most of Kant's sug ge sti ons and ide as so und too 
op ti mi stic and in so me ca ses Kant fa ils to pro vi de a mec ha nism which 
sho uld gi ve so me gu a ran ti es for his pro po si ti ons. His op ti mism is ba-
sed on a ra ti o na list idea of a man who is in es sen ce non pro ble ma ti cal 
cre a tu re. Ho we ver, with all his flaws Kant's in ter nal pe a ce re ma ins in-
te re sting and in spi ra ti o nal do cu ment in our ti me.
Key words: Im ma nuel Kant, eter nal pe a ce, the world re pu blic, a union of sta tes

* Овај рад је примљен 20. маја 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
01. јуна 2015. године.
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ЗНАЧАЈ ДИСКУРСА У РАЗУМЕВАЊУ 
МОРАЛНЕ ПАНИКЕ

Сажетак
У ра ду аутор раз ма тра про бле ма ти ку дис кур са у кон тек сту 

ме диј ског при ка зи ва ња кри ми на ли те та а на ро чи то у ци љу бо љег 
раз у ме ва ња фе но ме на мо рал не па ни ке. Нај пре су ана ли зи ра ни по-
че ци ба вље ња дис кур сом и по јам дис кур са. У том сми слу по себ на 
па жња је по све ће на ана ли зи схва та ња о дис кур су ко је је из ло жио 
фран цу ски фи ло зоф Ми шел Фу ко. Аутор ис ти че да се дис курс мо-
же ана ли зи ра ти на ви ше на чи на. Је дан од њих је сте се ми о тич ка 
ана ли за ко ја под ра зу ме ва утвр ђи ва ње де но та тив ног и ко но та тив-
ног зна че ња са др жа ја. У ме диј ском при ка зи ва њу кри ми на ли те та 
на ро чи то су при сут ни дис кур си до ми нант них дру штве них гру па. 
Исто вре ме но мо гу по сто ја ти и до не кле са мо стал ни ме диј ски дис-
кур си чи ја се осо бе ност за сни ва на пра ви ли ма из ра де ме диј ских 
из ве шта ја. У сфе ри фор мал не со ци јал не кон тро ле до ми ни ра по ли-
циј ски дис курс ко ји мо же до ћи у ко ли зи ју са са мо стал ним ме диј-
ским дис кур сом. По че ци мо рал не па ни ке обе ле же ни су дис кур сом 
ко ји се углав ном ба зи рао на кон цеп ту „на род них де мо на“ (folk de
vils). Та кав дис курс је ста вљао жр тве у дру ги план, за раз ли ку од 
са вре ме ног дис кур са ко ји ис ти че да сва ко мо же да по ста не жр тва. 
Има ју ћи све то у ви ду, аутор ис ти че да би мо де ран при ступ мо-
рал ној па ни ци, ко ји узи ма у об зир ана ли зу дис кур са у ме диј ском 
из ве шта ва њу о кри ми на ли те ту, тре ба ло са гле да ти у све тлу кон цеп-
та дру штва ри зи ка. На кра ју ра да, у скла ду са Фу ко о вом иде јом о 
је дин стве но сти и ин ди ви ду ал но сти сва ког по је ди нач ног дис кур са, 
аутор ис ти че зна чај та квог при сту па и у про у ча ва њу мо рал не па-
ни ке.
Кључ не ре чи: дис курс, ана ли за, Фу ко, ме ди ји, кри ми на ли тет, мо рал на 

па ни ка
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1. ПО ЧЕ ЦИ НА УЧ НОГ БА ВЉЕ ЊА 
ПРОБЛЕ МА ТИ КОМ ДИС КУР СА

Раз ма тра ње уло ге дис кур са у на стан ку мо рал не па ни ке но-
ви јег је да ту ма. Пр во по ми ња ње овог фе но ме на ве зу је се за де ло 
Ми ше ла Фу коа (Mic hel Fo u ca ult) „По ре дак дис кур са“ (L’or dre du 
di sco urs) ко је пред ста вља при ступ но пре да ва ње на Ko lež de Frans 
(Col le ge de Fran ce), одр жа ном 2. де цем бра 1970. го ди не, у ко јем је 
из нео хи по те зу ка ко би об ја снио иде ју дис кур са.1) Хи по те за гла си: 
„у сва ком се дру штву про дук ци ја дис кур са у исти мах кон тро ли-
ше, се лек ту је, ор га ни зу је и рас по де љу је, и то из ве сним по ступ ци-
ма чи ја је уло га да укро те мо ћи и опа сно сти дис кур са, да овла да ју 
ње го вим не пред ви дљи вим до га ђа ји ма, да из бег ну ње го ву те шку и 
опа сну ма те ри јал ност“. Фу ко је у из ре че ној хи по те зи ука зао на су-
шти ну функ ци о ни са ња дру штва. Сви бит ни сег мен ти дру штва се 
на ла зе под кон тро лом оних ко ји по се ду ју моћ да до но се од лу ке и 
ру ко во де на шим жи во ти ма. Моћ ни ма ни је све јед но шта се из го ва-
ра, ка да се из го ва ра и ка ко се из го ва ра јер од то га за ви си и оства ре-
ње њи хо вих по ста вље них ци ље ва ко ји су нај че шће у су прот но сти 
с ци ље ви ма обич ног чо ве ка. Дис курс је моћ ко ју тре ба за до би ти.2)

Мно ги са вре ме ни те о ре ти ча ри, по пут Фу коа, уда ља ва ју се 
од функ ци о на ли стич ких об ја шње ња дру штве них по ја ва ко ја углав-
ном по ла зе од те зе да су ра зни де ло ви дру штва ме ђу соб но по ве за ни 
и за јед но чи не си стем. Фу ко твр ди да са вре ме ни си сте ми дру штве-
не кон тро ле ви ше не за ви се од јав них дра ма у ве зи с пре сту пом и 
ка зном, већ се уме сто то га осла ња ју на рас про стра ње ну „ка пи лар-
ну“ мре жу при ват них и ин сти ту ци о нал них „ди сци плин ских“ ме ха-
ни за ма. Раз ли чи ти исто риј ски пе ри о ди и дру штве ни до ме ни има ли 
су сво је ка рак те ри стич не дис кур се ко ји ма су упра вља ли од ре ђе ни 
ис ка зи са чи ње ни на осно ву од го ва ра ју ћих пра ви ла и по сту па ка.3)

У ли те ра ту ри је из не то гле ди ште да ана ли за дис кур са пред-
ста вља још јед ну пер спек ти ву ду ге пред и сто ри је ко ја је ста ра ви ше 
од 2000 го ди на. Tа пред и сто ри ја по чи ње с ре то ри ком ко ја је би ла 
усме ре на на ефи ка сност убе ђи ва ња и ба ви ла се пла ни ра њем, ор га-

1) Ми шел Фу ко, По ре дак дис кур са (пре вод де ла: L´or dre du di sco urs, Pa ris, 1970, пре во ди-
лац: Де јан Ани чић), Кар пос, Бе о град, 2007, стр. 8.

2) Ibiд., стр. 9.

3) Ке нет Томп сон, Мо рал на па ни ка (пре вод де ла: Mo ral Pa nics, 1998, пре во ди лац: Ива на 
Вра нић), CLIO, Бе о град, 2003, стр. 33 и 34.
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ни зо ва њем, спе ци фич ним опе ра ци ја ма и го вор нич ким на сту пи ма 
у по ли тич ким и прав ним ми ље и ма.4) 

Од ре ђи ва ње пој ма дис кур са тре ба за по че ти Фу ко о вом ана-
ли зом овог фе но ме на с об зи ром да се он овом про бле ма ти ком нај-
ви ше ба вио. Дис курс за ње га пред ста вља гру пу ис ка за ко ји са чи ња-
ва ју је зик, од но сно на чин пред ста вља ња зна ња о од ре ђе ној те ми, у 
од ре ђе ном исто риј ском тре нут ку.5) По сто ја ње од ре ђе ног дис кур са 
зна чи да о кон крет ној те ма ти ци у да тој дру штве ној за јед ни ци по-
сто ји утвр ђен на чин раз ми шља ња ко ји се ма ни фе сту је кроз број не 
ис ка зе, тек сто ве или из во ре. Је дан исти дис курс, ка рак те ри сти чан 
за на чин ми шље ња или ста ње зна ња о не че му (епи сте ма),6) по ја-
вљи ва ће се у ни зу раз ли чи тих тек сто ва и у број ним ра зно ли ким 
ин сти ту ци о нал ним под руч ји ма дру штва.7)

Дис курс је за Фу коа та ко ђе не што ве о ма јед но став но: то је 
нај пре ци зни ји, нај гу шћи опис не ке исто риј ске тво ре ви не у ње ној 
ого ље но сти, то је обе ло да њи ва ње ње не ко нач не по је ди нач не раз-
ли чи то сти. На тај на чин се до ла зи до dif fe ren tia ul ti ma јед не да те 
син гу лар но сти што зах те ва пред у зи ма ње ум ног на по ра апер цеп ци-
је: по треб но је раз гр ну ти пре ши ро ке за ве се ко је ту по ја ву ба на ли-
зу ју и ра ци о на ли зу ју.8)

Љу ди има ју тен ден ци ју да све по ја ве ко је се на ла зе око нас 
ту ма че у скла ду са не ким оп штим иде ја ма за ко је ве ру ју да им нај-
бо ље од го ва ра ју. То под ра зу ме ва при ме ну прин ци па де дук ци је. 
Ме ђу тим, Фу ко сма тра да је то у пот пу но сти по гре шан при ступ, да 
не по сто ји ни јед на та ква иде ја ко ја би од го ва ра ла об ја шње њу би ло 
ко је по је ди нач не по ја ве, би ла она ра ци о нал на или уни вер зал на.9) 
Утвр ђи ва ње dif fe ren tia ul ti ma фе но ме на од но сно дис кур са ко ји га 

4) Van Dijk, Te uen A., Hand bo ok of Di sco ur se Analysis, Aca de mic Press, Lon don, 1985, Vol. 
1, pp. 1, на ве де но пре ма: Ро ленд Ло ри мер, Ма сов не ко му ни ка ци је: ком па ра тив ни увод 
(пре вод де ла: Mass Com mu ni ca tion: A com pa ra ti ve in tro duc tion, Man che ster, пре во ди лац: 
Зо ри ца Ба бић), CLIO, Бе о град, 1998, стр. 272.

5) Stu art Hall, The west and the rest: di sco ur se and po wer, in: S. Hall, B. Gi e ben (eds) For ma
tion of Mo der nity, Cam brid ge, Po lity Press, 1992, на ве де но пре ма: Ке нет Томп сон, op. cit., 
стр. 33 и 34.

6) Тер мин епи сте ма Фу ко је увео у свом де лу Ред ства ри (L’Or dre des cho ses). Од но си се 
на сре ђе не не све сне струк ту ре ко је се на ла зе у осно ви на стан ка на уч них зна ња у од ре-
ђе но вре ме и на од ре ђе ном ме сту. http://www.mic hel-fo u ca ult.com/con cepts/ (до ступ но 
да на: 15/04/2015.).

7) Ке нет Томп сон, op. cit., стр. 34.

8) Пол Вен, Фу ко: као ми сли лац и као чо век (пре вод де ла: Fo u ca ult: sa pensée, sa per son ne, 
Édi ti ons Al bin Mic hel, Fran ce, 2008, пре во ди лац: Оља Пе тро нић), Me di ter ran Pu blis hing, 
Но ви Сад, 2014, стр. 17.

9) Ibiд., стр. 24.
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опи су је до во ди нас, по Фу коу, до исти не о том фе но ме ну. Кад се 
на тај на чин ду бин ски ис тра жи од ре ђен број фе но ме на, уоча ва се 
син гу лар ност сва ког и про из вољ ност свих, и то нас ин дук ци јом во-
ди до фи ло зоф ске кри ти ке са зна ња, до кон ста та ци је да су људ ске 
ства ри не у те ме ље не и до скеп тич но сти на ра чун оп штих иде ја.10) 

2. АНА ЛИ ЗА ДИС КУР СА

Да би се дис курс мо гао бо ље раз у ме ти, нео п ход но је освр ну-
ти се на из вор не по став ке о овој про бле ма ти ци. Раз у ме ва ње из ра за, 
ис ка за и тек сто ва ко ји чи не је дан дис курс под ра зу ме ва про у ча ва ње 
зна ко ва и зна че ња. Знак се мо же схва ти ти као фи зич ки објект са 
зна че њем11) и њи хо вим про у ча ва њем се ба ви ди сци пли на ко ја се 
зо ве се ми о ло ги ја.12) Зна ко ви и зна че ња се мо гу про у ча ва ти на сва-
ком по љу људ ске те жње ко ји се мо гу ре про ду ко ва ти за по је дин ца 
или пу бли ку, или се њи ма мо же пред ста ви ти. То мо же да бу де је-
зик, умет ност, звук, као и ме ди ји.13)

Се ми о тич ка ана ли за по пу лар не кул ту ре кон цен три са на је на 
кри тич ко де ши фро ва ње иде о ло шког зна че ња, скри ве ног у би ло ко-
јој фор ми ко ја је по год на да бу де пред мет ана ли зе.14) Ме диј ски са-
др жа ји су на ро чи то при клад ни за то с об зи ром на раз ли чи те фор ме 
у ко ји ма се јав но сти пре зен ту ју и ко ји углав ном по ред ви дљи вог 
има ју и скри ве но зна че ње. У том сми слу, се ми о тич ка ана ли за раз-
ли ку је две рав ни зна че ња – де но та тив ну и ко но та тив ну.15) Де но та-
тив но зна че ње је оно што је очи глед но, ви дљи во, при род но, што 
се не мо ра по себ но ту ма чи ти.16) Ко но та тив но зна че ње је скри ве но, 
им пли цит но и по треб но је при сту пи ти ана ли зи ме диј ског са др жа ја 
да би се утвр ди ло. Код ко но та тив не ана ли зе је по себ но на гла ше на 
дво сми сле ност, па је у по ре ђе њу са де но та тив ном ана ли зом она 

10) Ibiд., стр. 25.

11) Ову де фи ни ци ју зна ка дао је Фер ди нанд де Со сир у де лу Курс оп ште лин гви сти ке (Fer-
di nand de Sa us su re, Co ur se on Ge ne ral Lin gu i stics, Owen, 1916), на ве де но пре ма: Стју арт 
Прајс, Из у ча ва ње ме ди ја (пре вод де ла: Me dia Stu di es, 1998, пре во ди лац: Вла ди мир Ко-
ло вић), CLIO, Бе о град, 2011, стр. 113.

12) Тер мин се ми о ло ги ја по ти че од грч ке ре чи „se me ion“ ко ја зна чи знак. Ibiд., стр. 111 и 112.

13) Ibiдem

14) Ро ленд Ло ри мер, op. cit., стр. 269.

15) Ibiдem

16) Деј вид Мек Квин, Те ле ви зи ја (пре вод де ла: Тelevision, 1998, пре во ди лац: Ма ри ја Ђор ђе-
вић), CLIO, Бе о град, 2000, стр. 309.
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отво ре ни ја за ту ма че ња.17) Ко но та тив но зна че ње је мо жда и ва жни-
је у про це су фор ми ра ња и одр жа ва ња од ре ђе ног дис кур са јер мо же 
има ти иде о ло шку осно ву.18) 

Де ма ски ра ње иде о ло шке осно ве не ког са др жа ја по ма же нам 
у раз у ме ва њу ка рак те ра дис кур са ко ји до ми ни ра. Те о ре ти чар Стју-
арт Хол (Stu art Hall) твр ди да ме диј ски тек сто ви, по пут те ле ви-
зиј ског про гра ма, са др же до ми нан тан иде о ло шки дис курс. У том 
сми слу про из и ла зи зна чај иде о ло шке ана ли зе ме диј ских са др жа ја 
ко ја мо же из ма ми ти на по вр ши ну прет по став ке, ми то ве и до ми-
нан тан дис курс ко ји ле жи иза тек ста ко ји се ана ли зи ра. Углав ном 
про фе си о нал на ру ти на и прак са но ви на ра и ме диј ских про ду це на-
та ути че на про цес фор ми ра ња не ког ме диј ског са др жа ја ко ји нај-
че шће од го ва ра до ми нант ној иде о ло ги ји. Та кав са др жај се по том 
ко ди ра ка ко би се оба вио про цес ши фро ва ња. Због све га на ве де ног, 
иде о ло шка ана ли за се рет ко ба ви на ме ра ма са мог ауто ра, већ на-
чи ном на ко ји је текст ко ди ран, а и у ма њој ме ри ка ко га пу бли ка 
де ши фру је.19) 

Об ја шња ва ње не ког дис кур са или дис кур зив не прак се, са-
сто ја ће се у ту ма че њу оно га што су љу ди ра ди ли или го во ри ли, у 
раз у ме ва њу оно га што прет по ста вља ју њи хо ви по кре ти, ре чи или 
ин сти ту ци је.20) Сва ко днев но се ба ви мо та квим ту ма че њем и то ра-
ди мо углав ном спон та но, без мно го раз ми шља ња. Мо же се ре ћи да 
дис курс на ста је у ин тер ак ци ји из ме ђу љу ди. Из го во ре на реч или 
по крет ко ји је не ко пред у зео има не ко сво је зна че ње ко је не ко дру-
ги от кри ва од но сно ту ма чи. 

Фу ко се ба вио ана ли зом зна ња, мо ћи и ор га на над зо ра у са-
вре ме ном дру штву.21) Моћ се не кре ће јед но ли ниј ски, од вр ха до 
дна, већ кру жи на свим ни во и ма дру штва, на „ка пи ла ран“ на чин.22) 
На свим тим ни во и ма се од ви ја бор ба, раз ли чи тих су бје ка та, за ус-
по ста вља њем кон тро ле над ства ра њем и тра ја њем дис кур са. Фу ко 
раз ли ку је фор ме ис кљу чи ва ња, огра ни че ња и при сва ја ња као мо-
да ли те те дис кур зив не кон тро ле, при че му ње го ва ана ли за под ра зу-
ме ва кри тич ко пре и спи ти ва ње про це са на стан ка дис кур са.23)

17) Ibiд., стр. 310.

18) Ро ленд Ло ри мер, op. cit., стр. 269 и 270.

19) Деј вид Мек Квин, op. cit., стр. 311.

20) Пол Вен, op. cit., стр. 26.

21) Ке нет Томп сон, op. cit., стр. 34

22) Ibiд., стр. 35.

23) Ми шел Фу ко, По ре дак дис кур са, op. cit., стр. 45-49.
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По сто ји не ко ли ко на чи на на ко ји се про из вод ња дис кур са 
кон тро ли ше и огра ни ча ва. Реч је о по ступ ци ма ис кљу чи ва ња ко-
ји се, пре ма Фу коу, мо гу раз вр ста ти у три гру пе.24) Нај по зна ти ји 
и нај о чи глед ни ји је за бра на. У кон тек сту ме диј ског из ве шта ва ња, 
сло бо да го во ра је углав ном мр тво сло во на па пи ру, цен зу ра и ауто-
цен зу ра су све при сут не. По сто је по жељ ни и не по жељ ни са го вор-
ни ци а то ва жи и за те ме ко је се ме диј ски про бле ма ти зу ју. Да ље је 
мо гу ће раз ли ко ва ти три ти па за бра не ко ји се ме ђу соб но пре се ца ју, 
осна жу ју и на до пу њу ју и та ко фор ми ра ју сло жен оквир ко ји се не-
пре ста но ме ња. Пре ма Фу коу то су: та бу пред ме та го во ра, ри ту ал 
окол но сти го во ра и при ви ле го ва но или ис кљу чи во пра во су бјек та 
ко ји го во ри.25) Та бу пред ме та го во ра пред ста вља за бра ну да се го-
во ри о од ре ђе ним те ма ма и она се од но си на све су бјек те, сто га 
ово мо жда пред ста вља нај ве ће за ди ра ње у сло бо ду го во ра. Ри ту ал 
окол но сти го во ра се од но си на огра ни ча ва ње усло ва под ко ји ма 
се мо же го во ри ти о од ре ђе ној те ми. Тре ћи тип за бра не по ста вља 
огра ни че ње у по гле ду су бје ка та ко ји мо гу да го во ре о од ре ђе ној  
те ми. До зво ље но је го во ри ти о не кој те ми али ту до зво лу има ју са-
мо од ре ђе ни су бјек ти ко ји та ко по се ду ју ис кљу чи во пра ва го во ра.  

Дру га вр ста ис кљу чи ва ња се за сни ва на су прот ста вља њу ра-
зу ма и лу ди ла. Кроз ве ко ве и раз ли чи те епо хе ме ња ли су се на чи-
ни тог раз гра ни ча ва ња али је су шти на од у век би ла иста.26) Пре-
ма ре чи ма Фу коа: „Оно лу ди ло чи је је гла со ве ре не сан са упра во 
осло бо ди ла, али чи ју је си ло ви тост већ укро ти ла, чуд но ва том ће 
при си лом ућут ка ти до ба кла си ци зма.“27) У са вре ме ном дру штву и 
да ље по сто ји гра ни ца из ме ђу ра зу ма и лу ди ла, са мо је дру га чи је 
по ву че на, пре ма раз ли чи тим ли ни ја ма, пу тем но вих ин сти ту ци ја 
и са по сле ди ца ма ко је ни су исте.28) По жељ но по на ша ње и го вор и 
да ље ће се сма тра ти ра зум ним, а не по же љан, не а де ква тан го вор 
тре ти ра ће се као лу ди ло. 

Тре ће ис кљу чи ва ње ко је има за да так да кон тро ли ше на ста-
нак дис кур са је су прот ста вља ње исти не и ла жи.29) Сва ко исто риј-
ско до ба је има ло сво је исти ни те дис кур се, што ва жи и за вре ме у 

24) Ibiд., стр. 8.

25) Ibiдem.

26) Ibiд., стр. 9.

27) Ми шел Фу ко, Исто ри ја лу ди ла у до ба кла си ци зма (пре вод де ла: Hi sto i re de la fo lie à 
l,ȃge clas si que, 1994, пре во ди лац: Је ле на Ста кић), Me di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад, 
2013, стр. 63.

28) Ми шел Фу ко, По ре дак дис кур са, op. cit., стр. 9-11.

29) Ibiд., стр. 11.
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ко јем жи ви мо. Ис ка зи ко ји се не укла па ју у ту ви зи ју исти ни тог 
дис кур са, тре ти ра ју се као лаж.

Про у ча ва ње дис кур са је увек вре мен ски оме ђе но. У том 
сми слу је Фу ко о во ис тра жи ва ње ори ги нал но јер је пр ви про у ча-
вао исти ну у кон тек сту вре ме на. Оно што су не ка да би ле исти не 
са да ви ше ни су. Сли ко ви то се то мо же из ра зи ти на сле де ћи на чин: 
„дав на шња и ско ра шња про шлост чо ве чан ства ни је ни шта дру го 
до про стра но гро бље ве ли ких мр твих исти на“.30) Фу ко је „пре о рао“ 
то гро бље на на чин ко ји је под ра зу ме вао ду бин ско ис ко па ва ње дис-
кур са, об ја шња ва ње ко нач них раз ли ка из ме ђу исто риј ских тво ре-
ви на и, са мим тим, крај оп штих иде ја.31)

На кра ју овог оп штег раз ма тра ња о дис кур су тре ба ис та ћи да 
је не спор но да су Фу ко о ве иде је кон тро верз не, ве о ма ути цај не и да 
се о њи ма до ста ди ску ту је. Не ко ће ре ћи да је он је дан од нај бри ли-
јант ни јих ми сли ла ца у два де се том ве ку, док ће дру ги сма тра ти да 
ње го во те шко пи са ње и ком плек сност ума њу ју по ве за ност са оним 
што се де ша ва у ствар ном све ту.32) 

3. ДИС КУР СИ У МЕ ДИЈ СКОМ 
ПРИКАЗИВАЊУ КРИ МИ НА ЛИ ТЕ ТА

Ана ли зу дис кур зив не прак се у ме диј ском при ка зи ва њу кри-
ми на ли те та би тре ба ло за по че ти ре зи ме ом до са да шње те о риј ске 
ана ли зе дис кур са. Дру гим ре чи ма, тре ба ука за ти на све мо гу ће на-
чи не де фи ни са ња пој ма дис кур са ко ји до брим де лом за ви се и од 
на уч не обла сти у ко јој се при ме њу ју. У скла ду с тим, мо гу се на ве-
сти че ти ри де фи ни ци је дис кур са:33)

1. У лин гви сти ци, дис курс пред ста вља из раз ве ћи од ре че-
ни це.

2. У не ким сту ди ја ма књи жев но сти дис курс озна ча ва је-
зич ки из раз уоп ште.

3. У не ким је зич ким и струк ту ра ли стич ким сту ди ја ма, дис-
курс пред ста вља из раз спе ци ја ли зо ва не фор ме је зи ка, 
као што је је зик пра ва.

30) Пол Вен, op. cit., стр. 26.

31) Ibiдem

32) Eamonn Car ra bi ne, Pam Cox, Maggy Lee, Ken Plum mer и Ni gel So uth, Cri mi no logy:a so ci
o lo gi cal in tro duc tion, Se cond edi tion, Ro u tled ge, Lon don and New York, 2009, стр. 113.

33) Стју арт Прајс, op. cit., стр. 120.
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4. У не ким ис тра жи ва њи ма по ли ти ке и кул ту ре, дис курс 
је го вор но из ра жа ва ње иде о ло ги је, или јед но од бој них 
по ља где се од ви ја ју бор бе за моћ. 

Раз ма тра ње дис кур са у кон тек сту ме диј ске сли ке кри ми на-
ли те та је спе ци фич но. Због то га тре ба од ба ци ти пр ве две де фи-
ни ци је дис кур са јер не ма ју зна чај у об ја шње њу од но са ме ди ја и 
кри ми на ли те та. Тре ћа и че твр та де фи ни ци ја за слу жу ју па жњу, с 
тим што пред ност тре ба да ти по след њој де фи ни ци ји. Тре ћа се, из-
ме ђу оста лог, од но си на је зик пра ва ко ји се по вре ме но ко ри сти у 
ме диј ским из ве шта ји ма о кри ми на ли те ту. Ме ђу тим, тај „прав ни“ 
из раз ни је до во љан јер не ма по треб ну сна гу и увер љи вост да би  
у зна чај ној ме ри об ли ко вао пер цеп ци ју јав ног мње ња о про бле му 
кри ми на ли те та. У ци љу ана ли зе и раз у ме ва ња ме диј ског из ве шта-
ва ња о кри ми на ли те ту, по себ но се тре ба за др жа ти на че твр тој де-
фи ни ци ји дис кур са. 

Од нос дис кур са и ме диј ског из ве шта ва ња уоп ште се мо ра 
по сма тра ти у кон тек сту Фу ко о ве кон ста та ци је да је „дис курс моћ 
ко ју тре ба за до би ти“. Ме ди ји су у да на шње вре ме основ но сред-
ство бор бе за оства ри ва ње ути ца ја на јав но мње ње ка ко би се по-
сти гли же ље ни ци ље ви. Ме диј ско из ве шта ва ње се са сто ји из мно-
штва ис ка за о раз ли чи тим дру штве ним те ма ма пре све га у сфе ри 
по ли ти ке, али и у мно гим дру гим обла сти ма. Сви ти ис ка зи чи не 
од го ва ра ју ћи/е дис курс/е. У за ви сно сти од сте пе на оства ре но сти 
сло бо де ме диј ског из ве шта ва ња по сто ја ће са мо је дан или ви ше 
дис кур са ко ји до ми ни ра ју. Овла да ти дис кур сом зна чи оства ри ти 
ути цај на јав ност. 

Моћ ко ја је свој стве на дис кур су углав ном при па да они-
ма ко ји у да том тре нут ку у дру штву има ју до ми нан тан по ло жај у 
еко ном ском или по ли тич ком сми слу. За хва љу ју ћи тој мо ћи, обез-
бе ђе на им  је при ви ле го ва на ре про дук ци ја дис кур са. По ред то га, 
до ла зи до ши ре ња тих дис кур са ко ји у ве ли кој ме ри од ре ђу ју обри-
се до ми нант не иде о ло ги је ко ја је дру штве но осми шље на.34) 

Ме ђу тим, па ра лел но са дис кур сом/има до ми нант них гру па 
по сто ји и не што што се мо же на зва ти ме диј ски дис курс ко ји има 
из ве сну са мо стал ност и чи ја се осо бе ност за сни ва на пра ви ли ма 
из ра де ме диј ских из ве шта ја.35) Без об зи ра на моћ ко ју са др же дис-
кур си дру штве но до ми нант них гру па, они не мо гу ди рект но ути-

34) Re neé Gol dsmith Ka sinsky, Pa trol ling the Facts: Me dia, Cops, and Cri me, in Ba rak G. (ed.): 
Me dia, Pro cess, and the So cial Con struc tion of Cri me, Gar land Pu blis hing, New York & Lon-
don, 1994, стр. 204.

35) Ibiд., стр. 205.
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ца ти на јав но мње ње. Они про ла зе кроз ме диј ско си то, што зна чи 
да си гур но не ће оста ти не про ме ње ни, а по сто ји и ве ро ват но ћа да 
се та од ре ђе на са мо стал ност ме ди ја ис по љи у крај њем про из во-
ду ко ји ће би ти пред ста вљен нпр. чи та о ци ма днев них но ви на. С 
об зи ром да ме ди ји, као и моћ ни по је дин ци, има ју сво је ин те ре се 
ко ји их ру ко во де, ло гич но би би ло да ме ђу соб но ус по ста ве не ки 
вид са рад ње на обо стра но за до вољ ство. У том сми слу је ком про-
мис не за о би ла зан и пр во бит ни дис кур си јед них и дру гих на кра ју 
до би ја ју но ву ди мен зи ју, ства ра ју ћи је дан но ви дис курс ко ји ути че 
на јав ност. Ипак, не ка да то уза јам но про жи ма ње дис кур са не по-
сто ји. По не кад се ме ди ји у пот пу но сти на ла зе у слу жби оних ко ји 
про мо ви шу до ми нант ну иде о ло ги ју. Дис курс до ми нант них се та да 
пре но си јав но сти у не про ме ње ном об ли ку и та кав ди рект но ути че 
на јав но мње ње. 

Ми жи ви мо у дру штву где се по ли тич ки про це си и ме диј-
ски дис курс не при мет но и уза јам но уста но вља ва ју.36) Сим би о зна 
ве за из ме ђу ме ди ја и по ли ти ча ра ма ни фе сту је се у ви ше де це ниј-
ском ме диј ском про па ги ра њу ре пре сив не по ли ти ке у обла сти бор-
бе про тив кри ми на ли те та, с об зи ром да та кав став до но си нај ви ше 
по ли тич ких по е на.

Ана ли за ути ца ја ко ји по је ди ни ак те ри бор бе про тив кри ми-
на ли те та има ју на јав ност пу тем ме ди ја по ка зу је да по ли циј ски 
дис курс оства ру је ве ћи ути цај на јав но мње ње не го дис кур си ту жи-
ла штва и су до ва. По ли ци ја је при сут ни ја у ме диј ском из ве шта ва њу 
о кри ми на ли те ту, а то зна чи да је ак тив ни ја у ства ра њу соп стве не 
сли ке. То ће углав ном под ра зу ме ва ти пре у ве ли ча ва ње по зи тив ног 
учин ка по ли циј ског де ло ва ња, а ми ни ми зи ра ње не у спе ха.37) 

Ка да се до го ди не ко кри вич но де ло, по ли ци ја обич но пр ва 
пред у зи ма ко ра ке у прав цу раз ја шња ва ња оно га што се до го ди ло. 
Ако је у пи та њу та кво де ло ко је је ме диј ски ин те ре сант но, про-
ак тив на по ли циј ска стра те ги ја ће зна чи ти ус по ста вља ње кон тро ле 
над ме диј ским из ве шта ва њем о том до га ђа ју. По ли циј ски дис курс 
ће ути ца ти на об ли ко ва ње вер зи је ствар но сти о том кри вич ном де-
лу. Да би се то оства ри ло нео п ход но је оства ри ти ути цај над ме диј-
ским ор га ни за ци ја ма, њи хо вим из ве шта чи ма и про це сом ства ра ња 
ве сти.38)

36) Yvon ne Jew kes, Me dia and Cri me, SA GE, Lon don, 2004, стр. 58.

37) Schle sin ger, P., Tum ber H., and Mur dock G., The me dia po li tics of cri me and cri mi nal ju sti ce, 
Bri tish jo ur nal of cri mi no logy, 1991, pp. 397-420, на ве де но пре ма: Re neé Gol dsmith Ka-
sinsky, op. cit., стр. 207.

38) Ibiдem
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На пу ту до оства ре ња ути ца ја на ме ди је, по ли циј ски дис курс 
ће до ћи у ко ли зи ју са ме диј ским дис кур сом. То сва ка ко не ће би ти 
не пре мо сти ва пре пре ка јер ме ди ји и по ли ци ја јед ни дру ги ма има ју 
шта да пру же. По ли ци ја је зна чај на за ме ди је јер пред ста вља ста-
лан из вор ин фор ма ци ја о кри ми на ли те ту. На дру гој стра ни ме ди ји 
по др жа ва ју по ли циј ску иде о ло ги ју та ко што до при но се ства ра њу 
по зи тив не сли ке у јав но сти. С тим у ве зи, по ста вља се не за о би-
ла зно пи та ње од но са по ли циј ског и ме диј ског дис кур са од но сно 
њи хо ве (не)рав но прав но сти. У те о рет ским ра до ви ма о ме ди ји ма 
пре о вла ђу је ми шље ње да је од нос по ли ци је и ме ди ја аси ме три чан 
и то у ко рист по ли ци је.39) Та кво ми шље ње је ре зул тат ис тра жи ва ња 
ко ја су под ра зу ме ва ла са гле да ва ње про бле ма ти ке из но ви нар ског 
угла, за не ма ру ју ћи при том по ли циј ску пер спек ти ву. Ме ђу тим, по-
сто је и но ви на ри ко ји се све сно не кри тич ки од но се пре ма по ли-
циј ским са оп ште њи ма, а то ће по не кад зна чи ти и не ар гу мен то ва но 
из но ше ње по да та ка о ста њу кри ми на ли те та у дру штву и по ли циј-
ским ак ци ја ма. У та квом ме диј ском из ве шта ва њу до ми ни ра по ли-
циј ски дис курс ко ји ни је ре зул тат „рав но прав ног“ су че ља ва ња по-
ли циј ског и ме диј ског дис кур са, већ по тре бе но ви на ра да по ди ла зи 
вла да ју ћим струк ту ра ма у дру штву у скла ду са „не љу љај брод“ 
(„don’trockthebo at“) при сту пом.40)

Од нос по ли ци је и ме ди ја у кон тек сту дис кур са се мо же раз-
мо три ти на још је дан на чин. По сто ји јед на спе ци ја ли зо ва на је зич ка 
фор ма ко ју ме ди ји че сто ко ри сте ка да из ве шта ва ју о кри ми на ли те-
ту, а то је по ли циј ски је зик. Но ви на ри ма је по треб но да ко му ни-
ци ра ју уста ље ном тер ми но ло ги јом ко ја већ по сто ји за хва љу ју ћи 
по ли циј ском мо но по лу у ства ра њу јав ног дис кур са о кри ми на ли-
те ту. Ова за ви сност се нај ви ше ис по ља ва кроз по тре бу но ви на ра да 
бр зо упа ку ју сво ју при чу, и обез бе де сва ко днев не из ве шта је о по-
ли циј ској ак тив но сти.41) У тој сва ко днев ној жур би да се обез бе ди 
ма те ри јал, но ви на ри ма је по пра ви лу лак ше да са мо пре у зму део 
по ли циј ског из ве шта ја, пре пи су ју ћи га до слов це, чи ме се по ли циј-
ски дис курс пре но си у ме диј ски про стор, за у зи ма ју ћи до ми нан тан 
по ло жај. Но ви нар је увек у сла би јем пре го ва рач ком по ло жа ју у од-
но су на по ли цај ца: ре пор тер ко ји не мо же да из ву че зна чај ну ин-
фор ма ци ју оста ће без по сла, док по ли ца јац ко ји за др жи ту ин фор-
ма ци ју за се бе не ће до ћи у та кву не при јат ну по зи ци ју.42) 

39) Chib nall, S., LawandOr der News, Lon don: Ta vi stock, 1977 и Fis hman, M., Ma nu fac tu ring 
the News, Uni ver sity of Te xas Press, Austin, 1980, на ве де но пре ма: Re neé Gol dsmith Ka-
sinsky, op. cit., стр. 208.

40)  Ibiд., стр. 210.

41) Ibiд., стр. 212.

42) Ibiдem
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Ка кав ће би ти кон кре тан дис курс, са др жан у тек сту ал ном 
или го вор ном ме диј ском са др жа ју, за ви си од мно штва, углав ном 
прет ход но спо ме ну тих фак то ра. Та ко ђе, ме ди ји за ви се и од оп штег 
дру штве ног и дис кур зив ног кон тек ста у ко јем функ ци о ни шу, и 
мо ра ју узе ти у об зир ши ро ки ди ја па зон ми шље ња и ма те ри ја ла.43)  
Иако вла да ге не рал но ми шље ње да се дис кур си о со ци јал ним про-
бле ми ма (као што је кри ми на ли тет) по ја вљу ју из од ре ђе ног кул-
тур ног кон тек ста, мно ги ауто ри су усред сре ђе ни на ори ги нал не, 
спе ци фич не еле мен те про бле ма, за не ма ру ју ћи исто вре ме но по зна-
ти је еле мен те ко ји већ по сто је у до ступ ном кул тур ном ре пер то а ру, 
као што су: ме та фо ре, мо ти ви, при ме ри, иди о ми, фра зе, со ци јал ни 
ти по ви итд.44)

Сло же ност ме ђу од но са раз ли чи тих дру штве них чи ни ла ца 
ко ји се оства ру је у про це су на стан ка ме диј ских из ве шта ја, оне мо-
гу ћа ва не ку кла си фи ка ци ју дис кур са од но сно про на ла же ње њи хо-
вих за јед нич ких и оп штих ка рак те ри сти ка. Иако је то уоби ча јен 
при ступ у те о риј ском ба вље њу раз ли чи тим фе но ме ни ма, ов де би 
се тре ба ло за до во љи ти Фу ко о вим при сту пом про бле ма ти ци дис-
кур са ко ји ис ти че њи хо ву ин ди ви ду ал ност. 

4. ДИС КУРС И МО РАЛ НА ПА НИ КА

По себ но је зна чај на ана ли за дис кур са у ме диј ском из ве шта-
ва њу ка да се по сма тра у кон тек сту мо рал не па ни ке. Прет по став ка 
на стан ка кон крет них мо рал них па ни ка је ме диј ско при ка зи ва ње 
не ко га или не че га као прет ње вред но сти ма или ин те ре си ма ко ји су 
за јед нич ки ве ћи ни чла но ва дру штва.45) Та кво при ка зи ва ње је ма ни-
фе ста ци ја од го ва ра ју ћег дис кур са ко ји у да том тре нут ку до ми ни ра 
у ме диј ском про сто ру. 

Иако је ана ли за дис кур са у ве зи с мо рал ном па ни ком но ви јег 
да ту ма, не ке ства ри  о овој про бле ма ти ци су до вољ но раз ја шње не. 
Пр во бит на мо рал на па ни ка, 60-их и 70-их го ди на про шлог ве ка, 
на ста ја ла је на дис кур су ко ји се углав ном ба зи рао на кон цеп ту „на-
род них де мо на“ (folk de vils) од но сно глав на пре о ку па ци ја ме ди ја је 
би ла сте ре о ти пи за ци ја, у не га тив ном сми слу, при пад ни ка од ре ђе-

43) Стју арт Прајс, op. cit., стр. 640-642.

44) Joel Best и Mary M. Hutchin son, The Gang Ini ti a tion Ri te as a Mo tif in Con tem po rary Cri me 
Di sco ur se, in: W. Pot ter, G. and E. Kap pe ler, V. (ed.): Con struc ting Ci me: Per spec ti ves on 
Ma king News and So cial Pro blems, Wa ve land Press, Long Gro ve, Il li no is, 2006, стр. 95.

45) Део де фи ни ци је мо рал не па ни ке (Стен ли Ко ен). Stan ley Co hen, Folk De vils and Mo ral 
Pa nics, Ro u tled ge Clas sics, Lon don and New York, 2002, стр. xxvi ii и xxix.
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них дру штве них гру па. Та кав дис курс се ни је мно го ба вио жр тва-
ма, а ако се о њи ма уоп ште и го во ри ло то је чи ње но на на чин да је 
на гла ша ва на по себ на осе тљи вост по је ди них ка те го ри ја ста нов ни-
штва или ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке осо ба ко је су на ро чи то по-
год не да по ста ну жр тве не ког кри вич ног де ла. Ме ђу тим, у но ви је 
вре ме овај дис курс се про ме нио. Кри ми на ли тет се све ви ше пред-
ста вља као прет ња не са мо за осе тљи ве жр тве, већ и за обич не љу-
де у њи хо вој сва ко дне ви ци. У том дис кур су кри ми на ли тет је  све 
ма ње прет ња за јед нич ким и оп ште при хва ће ним вред но сти ма већ 
се на гла сак ста вља на пред ста вља ње кри ми на ли те та као праг ма-
тич ног на чи на на но ше ња ште те по је ди нач ним жр тва ма.46) Са вре-
ме ни дис курс ис ти че да сва ко мо же да по ста не жр тва. 

Мо дер ни дис курс на гла ша ва још јед ну ди мен зи ју ко ја је бит-
на у ства ра њу мо рал не па ни ке, а по ве за на је с прет ход но по ме ну-
тим аспек том жр тве. Ра ни ји дис курс је по вла чио ја сну гра ни цу из-
ме ђу ри зич ног по на ша ња, ри зич них си ту а ци ја или нпр. ри зич них 
про фе си ја. Да нас се та гра ни ца из гу би ла и ме ди ји се тру де да нам 
ста ве до зна ња да је све што ра ди мо ри зич но и да су све си ту а ци-
је у ко ји ма се мо же мо на ћи опа сне. Та ко се до ла зи до још јед ног 
кон цеп та ко ји у мо дер ној те о ри ји мо рал не па ни ке за у зи ма ва жно 
ме сто. У пи та њу је дру штво ри зи ка. Кон цепт дру штва ри зи ка је 
но ви јег да ту ма, услед че га, уоста лом као и дис курс, још увек ни је 
до био од го ва ра ју ће ме сто у те о риј ским раз ма тра њи ма о мо рал ној 
па ни ци.47) 

Мо де ран при ступ мо рал ној па ни ци ко ји узи ма у об зир ана-
ли зу дис кур са у ме диј ском из ве шта ва њу о кри ми на ли те ту тре ба ло 
би исто вре ме но да по ве же то раз ма тра ње са кон цеп том дру штва 
ри зи ка. Дис курс о ри зи ку је про цес се лек ци је, у ко ме се јед ном 
ри зи ку при да је ве ли ка те жи на, а дру ги се за не ма ру је. Ис ти ца ње 
јед них од но сно за не ма ри ва ње дру гих ри зи ка је сте ре зул тат њи хо-
вог укла па ња у ши ру це ли ну до ми нант них схва та ња ко ја ва ри ра ју 
од кул ту ре до кул ту ре.48) Кад је кри ми на ли тет у пи та њу, вла да ју ћи 
дис курс ис ти че ри зик од на сил нич ког, за не ма ру ју ћи исто вре ме но 
ри зик од имо вин ског кри ми на ли те та. Тај дис курс не узи ма у об зир 

46) Ibiд., стр. xxix и xxx.

47) Ро до на чел ник иде је о ри зич ном дру штву је не мач ки со ци о лог Ул рих Бек (Ul rich Beck). 
Он је у сво јим ка сни јим ра до ви ма увео и по јам свет ско ри зич но дру штво ко ји се до-
не кле раз ли ку је у од но су на по јам ри зич но дру штво. Ви де ти ви ше: Ул рих Бек, Свет
ско ри зич но дру штво: у по тра зи за из гу бље ном си гур но шћу (пре вод де ла: Wel tri si ko
ge sellschaft: Auf der Suc he nach der ver lo re nen Sic her he it, Su hr kamp Ver lag, Frank furt am 
Main, 2007, пре во ди лац: Љи ља на Гли шо вић), Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2011.

48) Лаш Фр. Х. Свен сен, Фи ло зо фи ја стра ха, (пре вод де ла: Frykt, Осло, пре во ди лац Ра јић 
Љ.), Ге о по е ти ка, Бе о град, 2008, стр. 58.
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све раз ли чи то сти ко је су не ми нов не из ме ђу љу ди већ ин си сти ра 
на не ком за јед ни штву, што би зна чи ло да смо сви под јед на ко угро-
же ни на сил нич ким кри ми на ли те том од но сно да сви има мо јед на-
ку шан су да по ста не мо жр тве. Овај дис курс се од лич но укла па у 
иде ју о ри зич ном дру штву, па је њи хо во исто вре ме но про у ча ва ње 
дра го це но за бо ље раз у ме ва ње мо рал не па ни ке у са да шњем али и 
бу ду ћем вре ме ну.

Уко ли ко се дис курс схва ти на Фу ко ов на чин, он да би ана ли за 
мо рал не па ни ке тре ба ло да бу де дру га чи ја у од но су на до са да шњи 
при ступ. Ако се по ђе од кон ста та ци је да је сва ки дис курс ин ди ви-
ду а лан и по се бан и да пред ста вља исти ну ко ја је ре ла тив на, он да 
су и све мо рал не па ни ке по је ди нач но та кве јер на ста ју на син гу лар-
ним дис кур си ма. Раз ви ја њем та квог при сту па мо ра ло би се до ћи 
до за кључ ка да сва ка по је ди нач на мо рал на па ни ка на ста је у осно ви 
по сред ством је дин стве ног и не по но вљи вог ме ха ни зма. 

Кла сич на те о ри ја о мо рал ној па ни ци, по пут ве ћи не те о риј-
ских при сту па, про на ла зи свој осло нац у по сто је ћем фон ду зна ња, 
са на ме ром да до при не се ње го вом про ду бљи ва њу. Ипак, Фу ко ов 
дис курс не ма ту ам би ци ју. У пи та њу је исти на ко ја се от кри ва у њој 
са мој и из ње са ме, не ма ни ка квог оп штег ме ста од ко јег се по ла зи 
и у ко је се на кра ју вра ћа. Шта би то зна чи ло кад је у пи та њу мо-
рал на па ни ка? Тра ди ци о нал на те о ри ја о мо рал ној па ни ци ис ти че 
три основ на те о риј ска при сту па: мо дел ши ро ких ма са, ели ти стич-
ки кон стру и сан мо дел и мо дел не струч них ин те ре сних гру па од но-
сно дру штве них по кре та.49) Сва ки од на ве де них при сту па на сто ји 
да об у хва ти што ви ше кон крет них мо рал них па ни ка, тј. да об ја сни 
њи хов на ста нак са ис кљу чи вим или пре те жним осла ња њем на по-
став ке кон крет не те о ри је. То под ра зу ме ва ко ри шће ње де дук тив ног 
за кљу чи ва ња ко је је у Фу ко о вом раз ма тра њу дис кур са пот пу но не-
при хва тљив пут сти ца ња зна ња о све ту у ко јем жи ви мо.

Иако се Фу ко ни је по себ но ба вио про бле ма ти ком ме диј ског 
из ве шта ва ња о кри ми на ли те ту или кон крет ни је мо рал ном па ни ком 
као основ ним ме ха ни змом ути ца ја на јав но мње ње, при ме на ње го-
вих иде ја у об ја шње њу тих про це са из у зет но је зна чај на. Мно ги 
ауто ри ко ји су раз ма тра ли дис курс у том кон тек сту, по ла зи ли су 
пре све га од Фу ко о ве кон цеп ци је дис кур са.50) Иако се има ло у ви ду 
да је дис курс исто риј ски ре ла тив на ка те го ри ја чи ни се да је јед на 
ди мен зи ја те про бле ма ти ке оста ла не раз мо тре на. Углав ном се све 

49) Erich Go o de and Nac hman Ben-Yehu da, Mo ral Pa nics: The So cial Con struc tion of De vi an ce, 
Wi ley-Blac kwell, UK, 2009, стр. 51-72.

50) Де фи ни ци ја дис кур са ко ја је спо ме ну та ра ни је у тек сту. Ви де ти ви ше: Ке нет Томп сон, 
op. cit., стр. 33 и 34.
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мо рал не па ни ке о истом фе но ме ну об ја шња ва њу истим дис кур сом 
и ту на из глед не ма ни шта спор но. Ак ти ви ра на мо рал на па ни ка о 
пе до фи ли ма у са да шњо сти, за ко ју је оки дач био не ки ак ту е лан 
слу чај, нај че шће се об ја шња ва на иден ти чан или сли чан на чин, као 
и те мат ски иста мо рал на па ни ка ко ја се до го ди ла го ди ну или две 
ра ни је, а ко ја је и са ма има ла свој оки дач. Али те две мо рал не па ни-
ке не мо гу ни ка ко би ти исте. Ме ха ни зми ак ти ви ра ња тих мо рал них 
па ни ка су са мо на из глед исти. Ипак су сви они по себ ни, што зна чи 
да су и мо рал не па ни ке сва ка за се бе не по но вљи ве. Та ко ђе, и сва ки 
по је ди на чан дис курс ко ји се на ла зи у осно ви кон крет не мо рал не 
па ни ке, има сво ју ин ди ви ду ал ност или тзв. dif fe ren tia ul ti ma ко ји 
нам омо гу ћа ва да спо зна мо исти ну о тој кон крет ној мо рал ној па-
ни ци. Та исти на, ма ко ли ко на из глед де ло ва ла ло гич но да се мо же 
при ме ни ти на об ја шње ње дру гих слич них мо рал них па ни ка, ипак 
при па да са мо тој од ре ђе ној мо рал ној па ни ци. 
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Alek san dra Z. Ilic

THE IM POR TAN CE OF DI SCO UR SE  
IN UN DER STAN DING OF MO RAL PA NIC

Re su me
The aut hor di scus ses the pro blem of di sco ur se in the con text of 

me dia por trayals of cri me and in par ti cu lar in or der to bet ter un der-
stand the phe no me non of mo ral pa nic. At the be gin ning of the pa per it 
is analyzed the ori gins of di sco ur se de a ling and the no tion of di sco ur se. 
In this re gard, spe cial at ten tion was paid to di sco ur se analysis of the 
French phi lo sop her Mic hel Fo u ca ult, who tho ught that di sco ur se in vol-
ves a gro up of sta te ments that con sti tu te lan gu a ge and way of pre sen-
ting know led ge on a par ti cu lar su bject in a par ti cu lar hi sto ri cal mo ment. 

Di sco ur se analysis can be do ne in se ve ral ways. One of them is 
the se mi o tic analysis which in vol ves the de ter mi na tion of de no ta ti ve 
and con no ta ti ve me a ning of the con tent. Con no ta ti ve me a ning is mo re 
im por tant in the analysis of me dia co ve ra ge as it per ta ins to the hid den 
and am bi gu o us mes sa ges and can ha ve an ide o lo gi cal ba sis. The me dia 
por trayal of cri me in par ti cu lar con ta ins di sco ur ses of do mi nant so cial 
gro ups or tho se ac tors who ha ve the po wer. At the sa me ti me, but to a 
les ser ex tent, the re may be so mew hat in de pen dent me dia di sco ur ses 
which sin gu la rity is ba sed on the ru les of ma king me dia re ports. 

In the sphe re of for mal so cial con trol the po li ce di sco ur se is do-
mi na ted be ca u se it ac hi e ves gre a ter im pact on pu blic opi nion than di-
sco ur ses of pro se cu tion and co urts. Po li ce di sco ur se has a sig ni fi cant 
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im pact on the pu blic un der stan ding of the pro blems of cri me and that 
di sco ur se can co me in to con flict with in de pen dent me dia di sco ur se. It 
cer ta inly will not be an in sur mo un ta ble ob stac le be ca u se the me dia and 
the po li ce ha ve what to of fer to each ot her. The do mi nant opi nion in the 
the o re ti cal work of the me dia is that the re la ti on ship bet we en the po li ce 
and the me dia is asymme tri cal in fa vor of the po li ce.

The di sco ur se analysis of me dia re por ting is espe ci ally im por tant 
when vi e wed in the con text of a mo ral pa nic. This analysis is mo re re-
cent but cer tain spe ci fics of past and re cent mo ral pa nic can be re cog-
ni zed. The be gin nings of mo ral pa nic are mar ked with di sco ur se that 
is ma inly ba sed on the con cept of folk de vils or ne ga ti ve ste re otypi cal 
re pre sen ta tion of mem bers of cer tain so cial gro ups. Such di sco ur se put 
the vic tim in the bac kgro und, as op po sed to con tem po rary di sco ur se 
which emp ha si zes that anyone can be co me a vic tim. The do mi nant di-
sco ur se al so po ints out the risk of vi o lent cri me whi le dis re gards the 
risk of pro perty cri me. Ke e ping all this in mind, the aut hor po ints out 
that a mo dern ap pro ach to mo ral pa nic, which ta kes in to ac co unt the 
analysis of di sco ur se in the me dia co ve ra ge of cri me, sho uld at the sa me 
ti me con nect that con si de ra tion with the con cept of risk so ci ety. 

At the end of the pa per, ac cor ding to Fo u ca ult’s idea of the uni-
qu e ness and in di vi du a lity of each di sco ur se, the aut hor emp ha si zed the 
im por tan ce of such sa me ap pro ach in the study of mo ral pa nic. Every 
mo ral pa nic is spe cial. Al so every sin gle di sco ur se, that is ba si cally in 
con cre te mo ral pa nic, has its own in di vi du a lity or dif fe ren tia ul ti ma that 
al lows us to know the truth abo ut this par ti cu lar mo ral pa nic.
Key words: di sco ur se, analysis, Fo u ca ult, me dia, cri me, mo ral pa nic

* Овај рад је примљен 20. маја 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
01. јуна 2015. године.



УДК 316.32:323.1(091) 

Прегледни
рад

Српска политичка мисао 
број 2/2015.

год. 22. vol. 48.
стр. 131-147.

131

OГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

* Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009 који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја.

Радослав Гаћиновић
Институт за политичке студије, Београд
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Sibi imperare maximum imperium est.
 (Собом владати највећа је власт)
Латинска пословица

Сажетак
Овај рад је по ку шај да се ука же на опа сност ко ло ни јал не по-

ли ти ке по на ци о нал ну без бед ност ма лих др жа ва ко је ни су у ста њу 
да са чу ва ју соп стве ни су ве ре ни тет и на ци о нал ну без бед ност на по-
чет ку XXI ве ка. Сам кoлонијализам је по јам ко ји де фи ни ше прак су 
у ко јој по је ди не др жа ве ши ре свој су ве ре ни тет из ван ма тич не те-
ри то ри је кроз осни ва ње ко ло ни ја, од но сно за ви сних под руч ја чи је 
се ста нов ни штво ста вља под не по сред ну власт. На кон за вр шет ка 
хлад ног ра та и на ру ша ва ња рав но те же мо ћи осам де се тих го ди на 
XX ве ка не ке запaдне си ле су ди пло мат ским сред стви ма под из-
го во ром гло ба ли за ци је ин тен зи ви ра ли спро во ђе ње ко ло ни јал не 
по ли ти ке. Где то ни је мо гло уз по моћ ди пло ма ти је при ме њи ва ли 
су нај гру бље на сил не ме то де, укљу чу ју ћи и агре си ју  про тив оних 
др жа ва ко је ни су има ли ни ка кве шан се за од бра ну. На по чет ку XXI 
ве ка гло ба ли за ци ја је сво јим упор ним и не прин ци пи јел но на сил-
ном по ли ти ком по ка за ла да она пред ста вља са вре ме ни при вред ни 
ко ло ни ја ли зам, или  ста ро роп ство у но вим окви ри ма.
Кључ не ре чи: ко ло ни ја, ко ло ни ја ли зам, ме тро по ла, ко ло ни јал на по ли ти-

ка, без бед ност 
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Са вре ме ни ко ло ни ја ли зам и на по чет ку XXI ве ка ис по ља ва  
ре ци ди ве и вр ло упор но на гри за су ве ре ни тет мно гих ма лих др жа-
ва. Он да нас по ка зу је сво ја два раз ли чи та али по ве за на сти ла. Пр-
ви ње гов стил об ли ко ва ле су исто риј ски на ста ле ад ми ни стра тив не 
уста но ве За пад не Евро пе (и, у крат ком пе ри о ду, Ја па на) у Ази ји, 
Афри ци и у обе Аме ри ке. Тај фе но мен по ти че из XVI ве ка а углав-
ном је не стао сре ди ном ХХ ве ка. У сво јој дру гој ин кар на ци ји ко ло-
ни ја ли зам је до нео вред но сти, ста во ве и сте ре о ти пе ко ји се ве зу ју 
за ко ло ни јал не вла да ви не од ко јих ће се свет спо ро опо ра вља ти, ако 
се уоп ште опо ра ви.1) Ка да су ко ло ни јал на цар ства до сти гла свој вр-
ху нац – у пр вим де це ни ја ма ХХ ве ка – ве ћи на на уч ни ка је сма тра ла 
да је ко ло ни ја ли зам имао свој по чет ни и сред њи пе ри од раз во ја, и 
да је, ло гич но, до жи вео крај. Ко ло ни је су пред ста вља ле са мо но ви 
об лик цар ства ко ји су сми сли ли и раз ви ја ли Евро пља ни од XVI 
ве ка на да ље. До 1900. го ди не го то во сва ко дру штво из ван Евро пе 
по ста ло је или је већ би ло ко ло ни ја не ке европ ске др жа ве. На уч-
ни ци су рас пра вља ли о раз ли ка ма из ме ђу хо ланд ске енер гич но сти 
и пор ту гал ске ле тар гич но сти, фран цу ске аси ми ла ци је и бри тан ске 
ин ди рект не упра ве, али су то би ли са мо на ци о нал ни об ли ци у ко ји-
ма се ис по љи ла оп шта при ро да европ ског ко ло ни ја ли зма. Ус по ста-
вљен је си лом и прет њом, ка да су гу вер не ри од го вор ни европ ским 
др жа ва ма пре у зе ли и по че ли да вр ше власт. Чи ни ло се да је бе да 
ве ћи не ко ло ни зо ва них на ро да и њи хо вих при вре да би ла по сле ди ца 
штет ног ути ца ја ко ло ни јал не по ли ти ке и ње ног про гра ма. А ка да 
су ко ло ни јал не др жа ве осе ти ле си гур ност, по че ле су све ви ше да 
за ди ру у жи вот сво јих по да ни ка, па је не за до вољ ство љу ди на го ве-
шта ва ло крај те ко ло ни јал не епо хе.2) 

КО ЛО НИ ЈА ЛИ ЗАМ НА ПО ЧЕТ КУ XXI ВЕ КА

По јам ко ло ни ја ли зам (на стао од лат. co lo nia, на се о би на, на се-
ље, енгл. co lo ni a lism) пред ста вља: под јарм љи ва ње од ре ђе не зе мље 
(ко ло ни је) од стра не не ке др жа ве (ме тро по ле) у ци љу пу не еко-
ном ске екс пло а та ци је, али и при па ја ње соп стве ним те ри то ри јал-
ним по се ди ма; од нос из ме ђу ме тро по ле и ко ло ни је ко ји се огле да 
у на ме та њу ко ло ни ји нео гра ни че не вла сти ме тро по ле и еко ном ској 
екс пло а та ци ји при род них бо гат ста ва ко ло ни је; по ли ти ка ко ло ни-

1) До налд Де нон, Ко ло ни ја ли зам, Ен ци кло пе ди ја дру штве них на у ка, При ре ди ли: Адам 
Ку пер и Џе си ка Ку пер, Том I, „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2009, стр. 630. 

2) Tho mas, N, Co lo ni a lism`s Cul tu re, New York, 1994, стр. 51. 
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јал них си ла ко ја се огле да у на сто ја њу да се стек ну но ве ко ло ни је 
и за др же ста ре; док три на ко ја оправ да ва ко ло ни јал на осва ја ња и 
ко ло ни јал не од но се.3) Да кле, тек што су ко ло ни јал ни моћ ни ци на-
го ве сти ли  по вра так са пе ри фе ри је у ме тро по лу, и нај ма ња сит ни ца 
оно га што се зна ло о ко ло ни ја ли зму до ве де на је у пи та ње. Пра во 
на ци ја на су ве ре ни тет усло ви ло је по тре бу да се де фи ни ше по јам 
на ци је. У том сми слу дис хар мо нич не тен ден ци је пот хра њу ју пост-
мо дер ни стич ке кри ти ке ака дем ског по зи ти ви зма.  Не ки на уч ни ци 
у но ви јим ра до ви ма уме сто да се ба ве по ли тич ким и еко ном ским 
по ја ва ма, на гла ше но ис ти чу кул тур ни са др жај и спо соб ност ко ло-
ни јал них кул ту ра да пре жи ве крај фор мал не ко ло ни јал не вла да ви-
не.  

Ко ло ни ја ли зам ни је, уоста лом, пред ста вљао ано ма ли ју, ни ти 
је био огра ни чен вре ме ном и про сто ром. Не ки те о ре ти ча ри сма-
тра ју да га у сво јој при ро ди но си за пад но про све ти тељ ство, па на-
во де, на при мер, Џо на Ло ка (John Loc ke), ко ји је сма трао да је „Бог 
ство рио свет за све љу де, али ка ко им га је да ри вао за рад ко ри сти 
и нај ве ћих жи вот них угод но сти ко је из ње га мо гу из ву ћи, сто га 
му је на ум си гур но био да га у ру ке пре да вред ни ма и ра ци о нал-
ни ма“. У ори ги нал ном де лу Едвар да Са и да (Ed ward Wa die Said) 
Ори јен та ли зам (Ori en ta lism) и у књи зи Кул ту ра и им пе ри ја ли зам 
(Cul tu re and Im pe ri a lism), као и у мно гим ра до ви ма гру пе ауто ра 
ко ји су про те ра ни из ју жне Ази је, оку пље них на про јек ту под на-
зи вом Мар ги нал не сту ди је (Sub bal tern Stu di es), на во ди се да ко ло-
ни ја ли зам ни је ве зан за не ку до вр ше ну епо ху и да не озна ча ва не ки 
од ре ђе ни скуп уста но ва. Де ко ло ни ја ли за ци ја сто га зах те ва не што 
ви ше од при ме не тех нич ких ре ше ња за ма те ри јал не про бле ме. Ко-
ло ни јал на апо ло ге ти ка и три јум фа ли стич ке те о ри је о ан ти ко ло ни-
јал ном на ци о на ли зму, ка ко ис ти че До налд Де нон пред ста вља ју два 
ли ца исте ме да ље, оне ни су ни шта дру го до за ме на за те о ри је по-
сте пе ног, ево лу тив ног раз во ја дру штва, ко је ис кри вљу ју уме сто да 
ра све тља ва ју до га ђа је у про шло сти и са да шњо сти.4)

Епо ха раз во ја ова ко схва ће ног ко ло ни ја ли зма по кла па се с 
вре ме ном ис тра жи вач ких пу то ва ња и ге о граф ских от кри ћа, кра јем 
XV и по чет ком XVI ве ка, с тим да су та да шње ве ли ке по мор ске 
си ле осни ва ле сво је ко ло ни је5) (на се о би не сво јих по да ни ка) и тр-

3) Бо рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но-
са, „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2010, стр. 421.

4) До налд Де нон, Ко ло ни ја ли зам, Ен ци кло пе ди ја дру штве них на у ка, При ре ди ли: Адам 
Ку пер и Џе си ка Ку пер, Том I, „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2009, стр. 632. 

5) Ко ло ни ја (од лат. co lo nia, на се о би на, на се ље, се о ско има ње; енгл. сolony) 1. У ан тич ком 
све ту, на зив за на се ља (обич но пре ко мор ска) гра ђа на јед не др жа ве (гра да) ван ње них 
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го вач ке ста ни це у зе мља ма ко је су от кри ли њи хо ви мо ре плов ци. 
По след ња ве ли ка по де ла ко ло ни ја из вр ше на је на Бер лин ској кон-
фе рен ци ји 1855. го ди не. Све по сле то га зна чи ло је по нов ну пре ра-
спо де лу већ по де ље ног све та.6)

Иако је ве ћи на ко ло ни ја би ла пот пу но обес пра вље на и укљу-
че на у те ри то ри јал не по се де ме тро по ле, по је ди не ме ђу њи ма (по-
себ но оне ко је су би ле ге о граф ски знат но уда ље не од ме тро по ле и 
ко ји ма су упра вља ли ра зни ви це кра ље ви, гу вер не ри и сл.) ужи ва ле 
су у ра зним пе ри о ди ма из ве сне об ли ке ауто но ми је, укљу чу ју ћи и 
ма кар еле мен тар не об ли ке ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та у 
вре ме ка да је осла би ла власт ко ло ни јал не си ле, од но сно у ду жем 
или кра ћем пе ри о ду пред сти ца ње не за ви сно сти. Нај по зна ти ја ко-
ло ни ја у Евро пи је сте Ги брал тар, та ко ђе под бри тан ском вла шћу. У 
про шло сти, вој на ко ло ни ја је би ла те ри то ри ја дуж гра ни це на ко јој 
су на се ље ни вој ни ци.7) 

Иде о ло ги ја и прак са ко ло ни ја ли зма до жи вља ва ју вр ху нац 
кроз им пе ри ја ли зам. Ка ко твр ди исто ри чар Фи лип Кер тин (Phi lip 

гра ни ца, а на ро чи то за на се о би не Ста рих Гр ка, осни ва не у VI II-VI ве ку п. н. е. на си ци-
ли јан ским, ју жно и та ли јан ским, цр но мор ским и дру гим оба ла ма (Си ра ку за, Не а по лис, 
Ма си ли ја, Ви зант, Ге ла, Ким, Си ба рис, Кро тон, Та рент и др.). Не ке од ових ко ло ни ја 
то ли ко су се раз ви ле да су осни ва ле и соп стве не „ко ло ни је-кће ри” (та ко је нпр. Ге ла 
осно ва ла Акра гас, Си ба рис је осно вао По сеј до ни ју итд.). Јед на од осо бе но сти ових пр-
вих ко ло ни ја је сте то да су се оне, по пра ви лу, осни ва ле на до та да пу стим (не на ста-
ње ним) ме сти ма, тј. ни су под ра зу ме ва ле оти ма ње зе мље од ло кал них ста нов ни ка. 2. У 
но ви јој исто ри ји та ко се на зи ва не са мо у прав на те ри то ри ја, под врг ну та нео гра ни че ној 
вла сти од ре ђе не др жа ве (ме тро по ле), од ко је је нај че шће про стор но знат но уда ље на (ко-
ло ни је европ ских др жа ва у Афри ци, Аме ри ци и др.). Ње но ста нов ни штво не чи не (или 
чи не у ре ла тив но ма лом бро ју) из вор ни гра ђа ни ме тро по ле, већ при пад ни ци дру гих, 
до мо ро дач ких на ро да, при си ље них да тр пе власт ко ло ни јал не си ле ко ја за пра во вр ши 
еко ном ску екс пло а та ци ју њи хо ве зе мље, ко ри сте ћи је као из вор си ро ви на и тр жи ште 
за пла сман соп стве них про из во да. Не ка да шње ве ли ке ко ло ни јал не си ле би ле су Пор-
ту га ли ја, Шпа ни ја, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, Хо лан ди ја, Не мач ка, Ја пан и др. (Бо-
рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но са, 
„Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2010, стр. 420). 

6) Бли же гле да ју ћи, 1900. го ди не, на са мом по чет ку ХХ ве ка, од укуп но 132,8 мил. км ква-
драт них, ко ли ка је по вр ши на по зна тог све та, ко ло ни је су за у зи ма ле укуп но 79,2 мил. км 
ква драт них или чак 59,4%. Нај ве ће по се де има ла је Ве ли ка Бри та ни ја (32,7 мил. км ква-
драт них), за тим Фран цу ска (11 мил. км ква драт них), Не мач ка (2,6 мил. км ква драт них), 
Бел ги ја (2,4 мил. км ква драт них), Пор ту га ли ја (2,1 мил. км ква драт них), Хо лан ди ја (2 
мил. км ква драт них), САД (1,9 мил. км ква драт них), Ита ли ја (0,5 мил. км ква драт них), 
Шпа ни ја и Дан ска (по 0,2 мил. км ква драт них) итд. Сма тра се да је 1914. на ко ло ни је 
от па да ло чак 57,9% Зе мљи не по вр ши не и 34,3% свет ског ста нов ни штва. Та ко су пред 
по че так Пр вог свет ског ра та у Афри ци по сто ја ле са мо три су ве ре не др жа ве – Еги пат, 
Ли бе ри ја и Ети о пи ја. Још 1923. го ди не ко ло ни је Ве ли ке Бри та ни је би ле су ве ће од сво је 
ме тро по ле, по бро ју ста нов ни ка 9,2 пу та, а по по вр ши ни те ри то ри је – 176 пу та (Исто, 
стр. 420).

7) Ко ло ни јал ним раз до бљем сма тра се епо ха но во ве ков ног ко ло ни ја ли зма од от кри ћа Аме-
ри ке 1492. до кра ја Дру гог свет ског ра та 1945. го ди не. Ово је те сно по ве за но с на стан-
ком и раз во јем ка пи та ли зма (Бо рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног 
пра ва и ме ђу на род них од но са, „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2010, стр. 419-420). 
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Cur tin), ко ло ни ја ли зам је „вла да ви на од стра не на ро да ко ји при па-
да ју дру га чи јој кул ту ри”. Но, да би се ја сно ин тер пре ти рао мо дер-
ни ко ло ни ја ли зам, тре ба раз ја сни ти вла да ви ну и при пад ност дру-
га чи јој кул ту ри. Ко ло ни јал ни го спо да ри од у зи ма ју це лом дру штву 
мо гућ ност соп стве ног раз во ја. Тим раз во јем упра вља ју стран ци, 
во ђе ни пре све га сво јим при вред ним ин те ре си ма. Још јед на вр ло 
ва жна ка рак те ри сти ка ко ло ни ја ли зма је сте у свет ској исто ри ји рет-
ко ви ђе но од би ја ње ко ло ни јал них го спо да ра да ус по ста ве кул ту ро-
ло шку ве зу с на ро ди ма ко ји ма су го спо да ри ли.8) 

Као им пе ри ја ли зам се озна ча ва ју све ак тив но сти ко је би тре-
ба ло да по слу же за из град њу тран скон ти нен тал них им пе ри ја. Ту, 
уз ја сну на ме ру по нов ног на ме та ња соп стве них на ци о нал них ин-
те ре са, спа да и моћ за спро во ђе ње тих ин те ре са у ме ђу на род ном 
си сте му. При то ме, им пе ри ја ли зам пре ко ко ло ни ја ли зма пре ла зи у 
свет ску по ли ти ку, у ко јој ко ло ни је вр ше циљ са ме по се би, по ста ју 
из вор мо ћи и мо гу се за ме њи ва ти у гло бал ној бор би за моћ. Осим 
то га, им пе ри јал не си ле (на при мер Бри тан ска им пе ри ја у XIX и 
XX ве ку) има ју при вред ни и по ли тич ки ути цај ко ји на ди ла зи под-
руч ја ди рект не ко ло ни је. То се по ка за ло ефи ка сни јом ме то дом вла-
да ња. Ка ко им пе ри ја ли зам са др жи и спо соб ност об у хва та ња ве ли-
ких при вред них под руч ја, са мо се Ве ли ка Бри та ни ја и САД мо гу 
сма тра ти пот пу но раз ви је ним им пе ри јал ним си ла ма. Фран цу ска, 
Не мач ка, Ру си ја и Ја пан или ни су би ли до вољ но ду го при сут ни на 
свет ској сце ни, или су би ли при вред но пре ви ше сла би за про бој на 
уда ље на тр жи шта. Да кле, ко ло ни ја ли зам је по јам ко ји де фи ни ше 
прак су у ко јој по је ди не др жа ве ши ре свој су ве ре ни тет из ван ма-
тич не те ри то ри је кроз осни ва ње ко ло ни ја, од но сно за ви сних под-
руч ја чи је се до мо ро дач ко ста нов ни штво ста вља под не по сред ну 
власт или исе ља ва. Ко ло ни ја ли зам је и на зив за иде о ло ги ју ко јом 
се оправ да ва ју та кви по ступ ци, нај че шће кроз раз не вер ске и ра сне 
док три не о су пер и ор но сти од ре ђе не ве ре, ра се или кул ту ре над ве-
ра ма, ра са ма и кул ту ра ма на ро да и под руч ја над ко ји ма се вр ши по-
ли ти ка ко ло ни ја ли зма. По јам ко ло ни ја ли зам бли ско је по ве зан, али 
не и исто ве тан с пој мом им пе ри ја ли зма. У XX ве ку сте као је пе жо-
ра тив но зна че ње, јер се по ве зу је с угње та ва њем азиј ских, африч-
ких и ла ти но а ме рич ких на ро да од стра не европ ских ко ло ни јал них 
си ла. У исто ри ји су по зна те три вр сте ко ло ни ја ли зма:

1. Кла сич ни ко ло ни ја ли зам – во ди пот пу ном (по ли тич ком 
и еко ном ском) пот чи ња ва њу на ро да и др жа ва. Да би се овај циљ 

8) До налд Де нон, Ко ло ни ја ли зам, Ен ци кло пе ди ја дру штве них на у ка, При ре ди ли: Адам 
Ку пер и Џе си ка Ку пер, Том I, „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2009, стр. 633. 
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по сти гао, че сто је при ме њи ва на и ору жа на си ла.9) На кон што сло-
бод не зе мље по ста ну ко ло ни је дру гих зе ма ља, по ста ју и бес пла тан 
из вор си ро ви на и јеф ти не рад не сна ге, а ме тро по ла до би ја но во 
тр жи ште за из воз ро бе и ка пи та ла. Про цес де ко ло ни за ци је ни је 
се раз ви јао јед на ко бр зо у свим де ло ви ма све та. Се вер на и Ју жна 
Аме ри ка осло бо ђе не су још у XVI II и XIX ве ку, а Афри ка и Ази ја 
у XX ве ку.

2. Нео ко ло ни ја ли зам – пред ста вља но ви ји об лик ко ло ни ја-
ли зма. На ста је и раз ви ја се у XX ве ку. Ње го ви глав ни но си о ци су 
ви со ко-раз ви је не зе мље. Су шти на нео ко ло ни ја ли зма је сте у то ме 
што се зе мља ма, у ма њој или ве ћој ме ри, при зна је по ли тич ка не-
за ви сност, али се у еко ном ском сми слу оне до во де у за ви сан по ло-
жај. Ме тро по ла10) ула же ка пи тал у онај сег мент про из вод ње за ко ји 
ми сли да ће нај бр же до не ти про фит. Ова ква вр ста ко ло ни ја ли зма 

9)  Ко ло ни јал не тру пе (енгл. co lo nial tro ops). У до ба ко ло ни ја ли зма: 1. у нај ши рем сми-
слу, све тру пе ко је су ко ло ни јал не си ле упу ћи ва ле у дру ге де ло ве све та ра ди ко ло ни-
јал них осва ја ња и очу ва ња свог ста ту са у ко ло ни ја ма; нај че шће су би ле са ста вље не од 
др жа вља на ме тро по ле; 2. у ужем сми слу, спе ци ја ли зо ва не је ди ни це (по себ но ода бра не, 
об у че не, опре мље не и сл.), фор ми ра не спе ци јал но за вр ше ње бор бе них за да та ка у ко-
ло ни ја ма; пр ве та кве тру пе ја ви ле су се у Фран цу ској у XVII ве ку, као че те мор на рич ке 
пе ша ди је, а за тим њи хов број ра сте, с тим да их убр зо фор ми ра ју и дру ге др жа ве; ко ри-
шће не су углав ном у Афри ци, Ази ји и Се вер ној Аме ри ци; ка сни је се у не ким слу ча је ви-
ма фор ми ра ју, ма кар де ли мич но, из са ста ва до мо ро да ца, од но сно од др жа вља на ра зних 
др жа ва (раз не ле ги је стра на ца), с тим да су офи ци ри увек др жа вља ни ме тро по ле; 3. 
у по себ ном зна че њу, на зив за вој не је ди ни це ко је су ко ло ни јал не си ле фор ми ра ле од 
ста нов ни ка ко ло ни ја, њи хо вом на сил ном мо би ли за ци јом, ра ди ко ри шће ња у ра то ви ма 
на дру гим про сто ри ма; та кве тру пе бо ри ле су се и у Пр вом и у Дру гом свет ском ра ту; 
њи хов ста ре шин ски ка дар, у пр вом ре ду офи цир ски са став, био је, по пра ви лу, ис кљу-
чи во из ме тро по ле (Бо рис Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и 
ме ђу на род них од но са, „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2010, стр. 421).

10) Да кле, реч ме тро по ла, по ти че од грч ке ре чи me tro po lis, што зна чи град, ма ти ца, глав ни 
град; а енгл. me tro po lis зна чи град, глав ни град. По ред ових зна че ња, у ста рој Грч кој, 
ме тро по ла пред ста вља град ко ји је имао сво је ко ло ни је, град ма ти цу. У ме ђу на род ним 
од но си ма до дру ге по ло ви не XX ве ка, ме тро по ла је би ла др жа ва ко ја је има ла ко ло ни-
јал не по се де над ко ји ма оства ру је сво ју власт, а реч про вин ци ја по ти че од ла тин ске ре чи 
pro vin cia, што зна чи већ осво је на зе мља, у ен гле ском је зи ку pro vin ce. Док су на За па ду 
сна жне ди на сти је кон тро ли са ле од ре ђе ну те ри то ри ју, у Сред њој и Ју го и сточ ној Евро пи 
ди на сти је се ни су ве за ле уз тач но од ре ђе ну те ри то ри ју и по да ни ке, а ка сне и оста ли 
про це си мо дер ни за ци је (ин ду стри ја ли за ци ја, ур ба ни за ци ја, де мо кра ти за ци ја по ли ти ке, 
ин те гра ци ја на ци је). Због то га је то про стор „за ка сне лих на ци ја“ (Hel mut Ples sner) и 
„ду гог тра ја ња XIX ве ка“, у ко јем је an cien régi me ус пео да се одр жи још ду го на кон свог 
сло ма на За па ду. Тер ми ном an cien régi me ов де се озна ча ва вла да вин ски по ре дак ко ји 
има хи брид на свој ства, од но сно пред ста вља ме ша ви ну ста рог си сте ма и зна че ње мо дер-
не др жа ве. Упра во та не мо гућ ност пре о вла да ва ња ста рог и до вр ше ња про це са мо дер ни-
за ци је об ли ко ва ла је глав но зна че ње пој ма an cien régi me: an cien régi me је устро јен као 
им пе ри ја у ко јој цен тар до ми ни ра над пе ри фе ри јом; власт и вла сни штво ни су одво је ни, 
не го вре ди фор му ла: што ви ше вла сти, то ви ше вла сни штва; власт, на да ље, фор мал но 
при па да др жа вља ни ма као но си о ци ма су ве ре ни те та, но фак тич ки је у по се ду мо нар-
ха; мо нарх је ујед но и нај бо га ти ји по је ди нац; он кон тро ли ше при сва ја ње ма те ри јал них 
до ба ра и до де љу је раз не при ви ле ги је и по сто ји ди хо том на по де ла на бо га ту ма њи ну и 
си ро ма шну ве ћи ну (Ти хо мир Ци пек, Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца - an ci ent 
régi me, За греб, 1998, стр. 292-293), 
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нај че шће се ја вља из ме ђу бив ших ко ло ни ја и ме тро по ле. По ја вом 
нео ко ло ни ја ли зма на ста вља се екс пло а та ци ја при род них бо гат ста-
ва си ро ма шних зе ма ља све та.

3. Тех но ло шки ко ло ни ја ли зам – на ста је као вид за ви сно сти 
јед не др жа ве од дру ге, без об зи ра на ње ну моћ или вој ну сна гу. 
На у ка по ста је основ ни но си лац тех но ло шког на прет ка, па сто га 
све зе мље те же што ве ћем тех но ло шком на прет ку, ка ко би сво је 
про из во де мо гле да про да ју на ве ћем тр жи шту. Пра те ћа по ја ва тех-
но ло шког ко ло ни ја ли зма је ку по ва ње (вр бо ва ње) ви со ко ква ли фи-
ко ва них струч ња ка. На овај на чин фа во ри зу је се ма ли број др жа ва 
ко је су во де ће у не кој обла сти на уч ног или тех но ло шког раз во ја. 
Ко ло ни јал ном кла у зу лом ко ло ни јал не си ле су по сти за ле да се од-
ред бе од ре ђе них ме ђу на род них уго во ра не при ме њу ју на њи хо ве 
ко ло ни јал не по се де, чи ме су се би оста вља ле од ре ше не ру ке.11) 

Кра јем XIX ве ка Аустро у гар ска мо нар хи ја је по ста ви ла се-
би циљ да по ста не ве ли ка ко ло ни јал на си ла, по угле ду на већ по-
сто је ће си ле. Цен тар12) је ви де ла у Бе чу, а пе ри фе ри ју на про сто ру 
Бал ка на. Ако би су ве ре но овла да ла про сто ром Бал ка на, ње на аспи-

11) Ко ло ни јал на кла у зу ла (нлат. Сolonialis, ко ји се ти че ко ло ни ја, cla u su la, од ред ба; енгл. 
co lo nial cla u se) 1. Од ред ба ме ђу на род ног уго во ра ко јом се уре ђу је при ме на уго во ра на 
не са мо у прав не те ри то ри је (ко ло ни је), та ко што се пре ци зи ра да ли ће се на њих од но-
сни уго вор при ме ни ти и под ко јим усло ви ма. У том сми слу, под „ко ло ни ја ма“ се, по ред 
пра вих ко ло ни ја, по не кад под ра зу ме ва ју и те ри то ри је под ста ра тељ ством, од но сно ра-
зни об ли ци за ви сних др жа ва (про тек то ра ти, ва зал не др жа ве). 2. У ужем сми слу, од ред ба 
ме ђу на род ног уго во ра ко јом се на про сто ис кљу чу је при ме на тог уго во ра на све или 
са мо не ке не са мо у прав не те ри то ри је под упра вом др жа ве уго вор ни це. (Бо рис Кри во-
ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но са, „Слу жбе-
ни гла сник”, Бе о град, 2010, стр. 421; An kerl, Guy, Co e xi sting Con tem po rary Ci vi li za ti ons, 
INU Press, Ge ne va, 2000. p. 341).

12) У раз ма тра њу од но са цен тра и пе ри фе ри је ва жно је ана ли зи ра ти и нео марк си стич ку 
те о ри ју свет ског по рет ка Има ну е ла Ва лер штај на (Im ma nuel Wal ler ste in), у ко јој се кон-
цепт цен тар/пе ри фе ри ја ана ли зи ра у ве о ма раз ра ђе ној фор ми. Ва лер штај но ва те о ри ја 
по ка за ла се по пу лар ном, пре све га, у обла сти еко ном ске исто ри о гра фи је, а ин спи ри са ла 
је, из ме ђу оста лих, и не мач ког исто ри ча ра Хан са Хајн ри ха Нол теа (Hans He in rich Nol te) 
и ње гов ис тра жи вач ки тим да по мо ћу ње ис тра жу ју уну тра шње пе ри фе ри је у Евро пи 
и њи хов од нос пре ма цен тру на раз ли чи тим ни во и ма, не са мо на свет ском или ме ђу на-
род ном, не го и на ре ги о нал ном, или у окви ру јед не др жа ве. Ова кав при ступ мо гао би се 
при ме ни ти и на Хаб збур шку мо нар хи ју, у ко јој се ве о ма ла ко от кри ва ви ше цен та ра (по-
ред Бе ча и Бу дим пе ште, и Праг, на при мер, игра зна чај ну уло гу) и раз ли чи те уну тра шње 
пе ри фе ри је, за ви сно од то га из ко је пер спек ти ве и у ко јем се прав цу ана ли зи ра. По зна ти 
бал ка но лог Га бри је ла Шу берт (Ga bri el la Schu bert) у свом тек сту „Има ги нар не ге о гра-
фи је пе ри фе ри је” ис ти че да је Бал кан рас трг нут на по при шту европ ских па ра диг ми и 
раз ма тра пе ри фер ну по зи ци ју ко ја је Бал ка ну до де ље на на ког ни тив ној ма пи За пад не 
Евро пе. За раз ли ку од по зи тив ни је вред но ва ног ре ги о на Сред ње Евро пе, Бал ка ну се, од 
по чет ка XX ве ка, у за пад но е вроп ском (јав ном, на уч ном, но ви нар ском...) дис кур су при-
пи су је цео спи сак не га тив них осо би на, чи не ћи га там ном стра ном европ ске са мо све сти, 
сме тли штем не га тив них ка рак те ри сти ка, на су прот ко јих се из гра ди ла по зи тив на сли ка 
о европ ским Евро пеј ци ма и ци ви ли зо ва ном За па ду (Га бри је ла Шу берт, „Има ги нар на 
ге о гра фи ја „Бал ка на” из су прот них пер спек ти ва и њи хо ве ма ни фе ста ци је у књи жев ним 
де ли ма“, Збор ник ра до ва Сли ка дру гог у бал кан ским и сред њо е вроп ским књи жев но сти-
ма, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град, 2006, стр. 17-21).



СПМ број 2/2015, година XXII, свеска 48. стр. 131-147.

138

ра ци ја би ла би да ље на сту па ње пре ма ис то ку. Бо сна и Хер це го ви на 
би ла је аутен ти чан при мер про вин ци је са свим ње ним ка рак те ри-
сти ка ма пот чи ње но сти ме тро по ли, због че га је и на сту пи ла ма сов-
на са мо ор га ни за ци ја гра ђа на Бо сне и Хер це го ви не и при пре ма за 
бор бу за по сто ја ње и оп ста нак. Ве ли ке ко ло ни јал не си ле ни су се 
од ре кле ко ло ни јал не по ли ти ке, ни по сле за вр шет ка Дру гог свет-
ског ра та. На кон на ру ша ва ња рав но те же мо ћи осам де се тих го ди на 
XX ве ка не ке запaдне си ле су ди пло мат ским сред стви ма под из го-
во ром гло ба ли за ци је на ста ви ли са спро во ђе њем ко ло ни јал не по-
ли ти ке. Где то ни је мо гло уз по моћ ди пло ма ти је  при ме њи ва ли су 
нај гру бље ме то де, укљу чу ју ћи и агре си ју  про тив оних др жа ва ко је 
ни су има ли ни ка кве шан се за од бра ну. Да кле, на по чет ку XXI ве ка 
„гло ба ли за ци ја“ пред ста вља са вре ме ни при вред ни ко ло ни ја ли зам, 
или ста ро роп ство у но вим окви ри ма. Ова ми сао се мо же по твр-
ди ти мно гим при ме ри ма. Нпр. Аустро у гар ска мо нар хи ја је на по-
чет ку XX ве ка спро ве ла еко ном ску бло ка ду Ср би је као од го вор на 
ње ну не по слу шност, јер ни је ку пи ла то по ве у „Шко ди ним“ фа бри-
ка ма. Тра жи ла је од Ср би је за се бе кла у зу лу нај ве ћих  по вла шће ња 
и то без уза јам но сти, а на по чет ку XXI ве ка ЕУ од Ср би је тра жи да 
ку пу је ци га ре те од хр ват ских про из во ђа ча по ни жим це на ма, та ко-
ђе без уза јам но сти,  без об зи ра што Ср би ја има сво је фа бри ке ци-
га ре та и што би тим по ступ ком мо жда за тво ри ла соп стве не фа бри-
ке а ве ли ки број рад ни ка остао без по сла. Је дан од нај по зна ти јих 
ана ли ти ча ра про це са гло ба ли за ци је у ње ној при вред ној ди мен зи ји 
сва ка ко је  еко но ми ста – но бе ло вац  Jo seph E. Sti glitz. Он сма тра 
да је гло ба ли за ци ја из ра зи то кон тра верз на по ја ва. С јед не стра не, 
она је сма њи ла осе ћај изо ло ва но сти у ве ћи ни зе ма ља у раз во ју, а 
с дру ге стра не, за мно ге љу де, гло ба ли за ци ја се мо же опи са ти као 
пот пу на ка та стро фа.13) Швај цар ски со ци о лог Зи глер (Jean Zi e gler) 
твр ди да се ствар ност су прот ста вља свим пре ми са ма на ко ји ма по-
чи ва иде о ло ги ја гло ба ли за ци је, као што су: гло ба ли за ци ја ко ри сти 
сви ма, за пра во две ста нај ве ћих свет ских ком па ни ја кон тро ли ше 
23% свет ске тр го ви не, а из ме ђу 1992-2002. го ди не, до хо дак по ста-
нов ни ку пао је у 81 зе мљи; гло ба ли за ци ја нов ча них тр жи шта ује-
ди њу је пла не ту. У су шти ни гло ба ли за ци ја ни је гло ба ли зо ва ла свет, 
она га је још ви ше по де ли ла. Мир у све ту за га ран то ван је  свет ском 
тр го ви ном, уме сто да сти ша рат не стра сти љу ди, при ва ти за ци ја др-
жав них по сло ва и ли бе ра ли за ци ја тр го ви не још их иза зи ва ју и под-
сти чу на но ве зло чи не. За илу стра ци ју ове тврд ње Zi e gler на во ди 
по да так да су 2002. го ди не на зе мљи ха ра ла 23 ме ђу на род на ра та.14)

13) Jo seph E. Sti glitz, Гло ба ли за ци ја и двој бе ко је иза зи ва, Ал го ри там, За греб, 2004, стр. 174

14) Jean Zi e gler, Но ви го спо да ри сви је та и они ко ји им се про ти ве, Из во ри, За греб, 2003, 
стр. 60-68
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ЗЛО У ПО ТРЕ БА МО ЋИ У СПРО ВОЂЕЊУ 
КО ЛО НИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

У са вре ме ну на у ку о по ли ти ци по јам мо ћи пр ви је увео То-
мас Хобс (Ho bes) у де лу „О гра ђа ни ну“ (De ci ve), ис ти чу ћи моћ др-
жа ве као нај ве ћу моћ, јер је она збир по је ди нач них мо ћи нај ве ћег 
бро ја љу ди.15) Дал (Dahl) нпр., сма тра да моћ пред ста вља „спо соб-
ност да се на те ра дру ги су бјект да учи ни оно што ина че не би ура-
дио.“16) Сли чан при ступ при од ре ђе њу зна че ња тер ми на моћ има и 
Ке нет Волц твр де ћи: „...мо ћан је онај ко ути че на дру гог ви ше не го 
онај на ње га“.17) Да кле, бор ба за моћ се сма тра бор бом за из гра ђи-
ва ње спо соб но сти ути ца ја и сам ути цај на дру ге су бјек те у ме ђу-
на род ним од но си ма, ра ди оства ри ва ња сво јих ин те ре са и ци ље ва. 
Упра во ко ло ни јал ну по ли ти ку су спро во ди ле моћ не др жа ве, зло-
у по тре бља ва ју ћи моћ кроз при ме ну вој не си ле. Макс Ве бер сма-
тра да: „Моћ пред ста вља из гле де да се у окви ру јед ног дру штве ног 
од но са спро ве де соп стве на во ља18) упр кос от по ру, без об зи ра на 
то на че му се за сни ва ју ти из гле ди“. Они ко ји има ју ве ћу моћ за-
ко ни то те же вла да ви ни над они ма ко ји има ју ма њу моћ. „Моћ је 
спо соб ност по је дин ца, гру пе или др жа ве да на мет не сво ју во љу 
дру го ме, осла ња ју ћи се при том на ефи ка сност сред ста ва си ле у 
слу ча ју не по ко ра ва ња“.19) Број на зна че ња ре чи „моћ“ ко ја се мо гу 
на ћи у ен ци кло пе диј ском реч ни ку Срп ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти, мо гу се све сти на сле де ће: де ло твор на сна га го спо да ре ња, 
од лу чи ва ња о не че му, или дар за оба вља ње ка кве ин те лек ту ал не 
или слич не рад ње.20) Моћ се сма тра и нај па ра док сал ни јом по ја вом 
са вре ме ног све та, јер је без ње ско ро не за ми слив чо ве ков оп ста нак, 
а са не до вољ ном кон тро лом мо ћи оп ста нак људ ског ро да по ста је 
ве о ма не из ве стан, ње на су шти на се огле да у ис по ља ва њу  по ли тич-
ке, еко ном ске, вој не и дру штве не мо ћи.21)

15) Та дић, Љ., На у ка о по ли ти ци, Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1996, стр. 
79.

16) Ro bert А. Dahl, Mo dern Po li ti cal Ana lisys, пре ма Си мић, Д., По ре дак све та, За вод за уџ-
бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1999. го ди не, стр. 224.

17) Ken neth, W., The ory of In ter na ti o nal Po li tics, Re a ding, MA: Adi son-We sley, 1979.

18) О пој му во ље ви ди ши ре у Пе да го шкој ен ци кло пе ди ји 2 (у ре дак ци ји Пот ко ња ка Н. и 
Ши мле ше П.), За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1989. 

19)  Ве бер, М., При вре да и дру штво, Про све та, Бе о град 1976. го ди не, стр. 57. и 58.

20)  Ви шњић, Д., На уч на из гра ђе ност те о ри је стра те ги је (док тор ска ди сер та ци ја), Вој на 
ака де ми ја, Бе о град, 2003., стр. 21.

21)  Ра до слав Га ћи но вић, „При ме на си ле у ме ђу на род ним од но си ма“, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, бр. 3-4/2007, стр. 10.
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По ли тич ка моћ огле да се у спо соб но сти ства ра ња по вољ-
них усло ва, у гло бал ним и ре ги о нал ним окви ри ма, за ефи ка сно 
ре а ли зо ва ње свих др жав них функ ци ја, ра ди до сти за ња и очу ва-
ња на ци о нал них и др жав них ин те ре са, вред но сти и по тре ба. По-
ли тич ка моћ под ра зу ме ва рас по ла га ње и мо гућ ност при ме не си ле 
у про це су очу ва ња или до сти за ња дру штве не мо ћи. Спо соб ност 
при ме не си ле са став ни је део ве шти не вла да ња и на ме та ња во ље 
дру гим су бјек ти ма ко ји се су прот ста вља ју оства ри ва њу на ци о нал-
них и др жав них ин те ре са и ци ље ва. То не зна чи да се по ли тич ка 
моћ по кла па са по ли тич ком вла шћу. По ли тич ка моћ је ско ро увек у 
по се ду дру штве них гру па, дру штве них сло је ва, по ли тич ких су бје-
ка та, ин сти ту ци ја др жа ве, ре ги о нал них и ме ђу на род них по ли тич-
ких ин сти ту ци ја. Нај зна чај ни ја по ли тич ка моћ скон цен три са на је 
у др жа ви и у раз ли чи тим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и ин сти-
ту ци ја ма, ко је ис по ља ва ју пре су дан ути цај на ско ро сва дру штве на 
кре та ња на гло бал ном пла ну.22) 

Еко ном ска моћ је осно ва по ли тич ке мо ћи и услов ис по ља-
ва ња си ле уоп ште, а по себ но вој не си ле. По ли тич ка моћ слу жи за 
из град њу и ства ра ње што по вољ ни јих усло ва за очу ва ње и уве ћа ње 
еко ном ске мо ћи. Вој на моћ је из раз спо соб но сти из вр ша ва ња за-
да та ка, ко ји про ис ти чу из устав не уло ге вој ске или ко је де фи ни ше 
ру ко вод ство др жа ве. Она је усло вље на дру штве ном и еко ном ском 
мо ћи. Кван ти фи ко ва ње вој не мо ћи остао је и да нас про блем нај-
са вре ме ни јих те о ри ја рат не ве шти не у све ту, јер се кон ти ну и ра но 
ме ња ју па ра ме три вој не мо ћи, у скла ду са про ме на ма фи зи о но ми је 
ра та и ору жа них су ко ба. Про блем кван ти фи ко ва ња вој не мо ћи че-
сто се по ста вља као услов по у зда не и ва ља не про це не, а са мим тим 
и по бе де у ору жа ној бор би. Вој на моћ се да нас нај че шће из во ди из 
укуп не тзв. „твр де мо ћи“, при че му се без раз ло га за бо ра вља зна-
ча јан ути цај „ме ке мо ћи“ на ток и ис ход ору жа них су ко ба, и укуп-
ну спо соб ност за шти те на ци о нал них ин те ре са од ору жа них об ли ка 
угро жа ва ња. То се пр вен стве но од но си на кре а тив ност ко манд ног 
ка дра и уве жба ност ко ман ди и је ди ни ца.23)

Дру штве на моћ – моћ (по је дин ца, ску пи не) да ути че на дру-
штво у це ли ни или по је ди не ње го ве де ло ве и чла но ве, тј. да иза-
зи ва она кво њи хо во по на ша ње ка кво се же ли. Осно ве, па ти ме и 
вр сте дру штве не мо ћи су вр ло ра зно вр сне. То мо гу би ти лич не 
осо би не по је ди на ца (сна га, па мет, ле по та, сна ла жљи вост, по ре кло, 
углед, хра брост) или осо би не гру пе (број ност, чвр сти на, сна га и 

22) Исто, стр. 10-11.

23) Сти шо вић М., При ме на си ле у ме ђу на род ним од но си ма, ШНО, Бе о град, 1996, стр. 12. 
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сл.) бо гат ство, дру штве ни углед или функ ци ја, власт (др жав на или 
дру га). По себ но је зна чај на дру штве на моћ ко ја по ти че од рас по-
ла га ња и упо тре бе сред ста ва при ну де. У ра зним дру штве ним усло-
ви ма раз ли ку је се и ве ли чи на дру штве не мо ћи, што та ко ђе за ви-
си од обла сти и вр сте дру штве них од но са у ко ји ма се дру штве на 
моћ по ка зу је. Упо тре ба дру штве не мо ћи мо же би ти ор га ни зо ва на 
или сти хиј ска, про пи са на или сло бод на итд. Дру штве на моћ је ва-
жан дру штве ни чи ни лац, јер од ње у ве ли кој ме ри за ви си уре ђе ње 
дру штва, ње го во кре та ње, по ло жај и суд би на љу ди. Но си о ци дру-
штве не мо ћи су че сто скло ни да сво ју моћ зло у по тре бе. Про ме на 
у од но си ма дру штве не мо ћи и ње но ја ча ње или сла бље ње, узрок 
су дру штве ним про ме на ма као што су, обр ну то дру штве не про ме-
не узрок ме ња ња од но са дру штве не мо ћи.24)  Ко ло ни јал ну по ли-
ти ку спро во де моћ не др жа ве уз при ме ну си ле. Да би се ис по љи ла 
од ре ђе на си ла, нео п ход но је да по сто ји и од ре ђе на моћ за ту на-
ме ру. Си ла је јед но од основ них и кон стант них обе леж ја др жа ве, 
ме ђу на род них од но са, ин те гра ци о них и дез ин те гра ци о них про це-
са у све ту. Си ла се ко ри сти за ре а ли за ци ју др жав них ин те ре са и 
ци ље ва. По себ не и по је ди нач не вред но сти или ин те ре си по сти жу 
се од го ва ра ју ћом вр стом си ле и мо ћи (ди пло мат ском, по ли тич ком, 
еко ном ском, вој ном, де мо граф ском, кон фе си о нал ном, ин фор ма ци-
о ном и сл.). Им пли ка ци је успе шног или не у спе шног ис по ља ва ња 
јед не вр сте си ле мо гу раз ли чи то де ло ва ти на при ме ну и ис по ља ва-
ње дру гих вр ста си ле. На при мер, успе шно ис по ља ва ње по ли тич ке 
мо ћи и си ле до во ди до ре ша ва ња без бед но сних иза зо ва и прет њи 
без при ме не ору жа не си ле и обрат но. Да кле, си ла је про дукт мо ћи, 
тј. си лу при ме њу је са мо онај ко по се ду је моћ. Ка да је у пи та њу 
при ме на вој не си ле, њу успе шно при ме њу ју са мо моћ не др жа ве. 
Да кле, су штин ска раз ли ка из ме ђу си ле и мо ћи је у то ме што је 
моћ ши ри по јам од си ле, а си ла је про дукт мо ћи. Си ла је удар на 
„пе сни ца“ мо ћи. Си ла25) је да кле, сред ство за оства ри ва ње мо ћи, 
што зна чи да је си ла и основ но сред ство за оства ри ва ње ко ло ни-
јал не по ли ти ке. 

24) Р. Лу кић, Со ци о ло шки лек си кон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1982, стр. 95-96.

25) Тер мин си ла има ви ше знaчења: у нај ши рем, не спе ци фич ном, зна че њу она озна ча ва 
исто што и моћ (вој на, еко ном ска, по ли тич ка, дру штве на моћ); у ужем, спе ци фич ном 
сми слу, она зна чи по себ ну вр сту мо ћи и то ону ко ја је упе ре на про тив во ље оно га пре ма 
ко ме је усме ре на;  у нај у жем зна че њу ко је се по себ но упо тре бља ва у дру штве ним на у ка-
ма, си ла озна ча ва фи зич ку си лу, тј. мо гућ ност сред ста ва фи зич ке при ну де, од но сно ње-
ну упо тре бу и  по не кад се из раз си ла из јед на ча ва са на си љем ко је пред ста вља упо тре бу 
си ле ра ди одр жа ва ња и при си ља ва ња на не што што се не же ли. (Ра до слав Га ћи но вић, 
„При ме на си ле у ме ђу на род ним од но си ма“, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 3-4/2007, стр. 
13), 
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Ка да се си ла схва ти као об лик при ме не фи зич ке си ле она, 
не сум њи во, има ве ли ку ва жност за дру штво, би ло да се упо тре-
бља ва за ус по ста вља ње или од бра ну уну тра шњих дру штве них од-
но са или да се ко ри сти у за шти ти од агре си је. У пр вом об ли ку из-
раз си ла се нај че шће упо тре бља ва као еле мент дру штве них од но са 
или по ли ти ке. Као еле мент дру штве них од но са, си ла се ко ри сти у 
дру штве ним бор ба ма, и то у слу ча је ви ма ка да је ре ша ва ње ан та-
го ни стич ких ин те ре са из ме ђу ра зних дру штве них гру па не мо гу ће 
ре ши ти дру гим – мир ним сред стви ма, зна чи, ка да се си ла упо тре-
бља ва као крај ње сред ство ре ша ва ња дру штве них су прот но сти. У 
по ли ти ци, си ла та ко ђе игра ве о ма ва жну уло гу, на ро чи то у упра-
вља њу др жа вом,  као ор га ни за ци јом ко ја има мо но пол да при ну дом 
ре гу ли ше про тив реч но сти да тог дру штва, при че му у тој при ну ди 
си ла има зна чај но ме сто. Тaкође, екс пан зи о ни стич ка по ли ти ка ве-
ли ких си ла на по чет ку XXI ве ка, тј. ко ло ни јал на по ли ти ка се не би 
мо гла спро ве сти без упо тре бе си ле.

УГРО ЖА ВА ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ 
СПРО ВО ЂЕ ЊЕМ КО ЛО НИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Основ ни об лик ис по ља ва ња опа сно сти је угро жа ва ње по сто-
је ће сло бо де. Угро жа ва ње мо же би ти  де струк тив но де ло ва ње не-
ке при род не или дру штве не си ле  на не ку по ја ву, не на мер но или 
на мер но, циљ но и свр сис ход но – да кле са на ме ром да се иза зо ву 
од ре ђе не по сле ди це по при ро ду или по дру штво од но сно по чо ве-
ка. Угро жа ва ње без бед но сти26) уз при ме ну ко ло ни јал не по ли ти ке 
или пак гло ба ли за ци је пред ста вља  све сно – на мер но, циљ но или  
ор га ни зо ва но ко ри шће ње си ле за уни ште ње, оне мо гу ћа ва ње, при-
ну ду, итд. Дру гих љу ди, гру па, ор га ни за ци ја, итд. или за њи хо ву, по 
њих не ку не по вољ ну про ме ну или про ме ну не ког ста ња су прот ну 
њи хо вој во љи.27) Људ ска дру штва су уоп ште, ка рак те ри стич на по 
стал ној опа сно сти од, по чо ве ка и дру штво, или њи хо вих де ло ва 
не по вољ ног де ло ва ња и по сле ди ца де ло ва ња ра зних си ла, по себ но 
ко ло ни јал них. Угро же ност је об лик кон кре ти зо ва не опа сно сти по 
од ре ђе не де ло ве и су бјек те дру штва од, у осно ви пред ви ди вих, си-

26) Без бед ност је ста ње ко је људ ској по пу ла ци ји га ран ту је кон ти ну и тет сло бод ног функ-
ци о ни са ња из ко јег се раз ви ја ју про це си из град ње ствар ног осе ћа ја сло бо де, прав де 
и здра ве жи вот не сре ди не где се сло бод но жи ви, ра ди и раз ви ја ју соп стве не ин те лек-
ту ал не спо соб но сти (Ра до слав Га ћи но вић, Без бед но сна функ ци ја др жа ве, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 14).

27) Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић, Увод  у сту ди је без бед но сти, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр. 78.
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ла од ко јих са мо ве ли ке и сред ње др жа ве  мо гу пред у зи ма ти ак тив-
не и па сив не ме ре обез бе ђи ва ња и пре вен ти ве, ак ту ел не за шти те, 
као и ме ре пра те ће (пост)за шти те. У људ ском дру штву, ко је је по 
сво јој при род ној осно ви кон ку рент ско, до ми нант но је угро жа ва ње 
(као де лат ност) и угро же ност (као си ту а ци ја) чи је је по ре кло у 
дру штву и где је ак тив ност јед не ску пи не су бје ка та усме ре но с од-
ре ђе ним раз ло гом (ци љем) про тив дру ге ску пи не љу ди, а у сми слу 
пред ме та овог ра да, ма ле др жа ве су угро же не од ко ло ни јал не – гло-
бал не по ли ти ке ве ли ких си ла.28) У ци љу спре ча ва ња угро жа ва ња 
дру штва фор ми ра ју се си сте ми за шти те од угро жа ва ња, од но сно 
формирaју се си сте ми без бед но сти. Сви са вре ме ни си сте ми без-
бед но сти, без об зи ра на ко ји на чин и са ко јим ци љем су ор га ни зо-
ва ни, пред ста вља ју об лик ор га ни зо ва ња  дру штва у за шти ти сво јих 
ви тал них ин те ре са и вред но сти. Њи хо во ор га ни зо ва ње по ла зи од 
два основ на пи та ња: од ко га и од че га тре ба шти ти ти дру штво и на 
ко ји на чин тре ба усме ра ва ти су бјек те си сте ма без бед но сти да би се 
оства рио основ ни циљ по сто ја ња дру штва. Ме ђу тим, и по ред свих 
ак тив но сти ма лих др жа ва у ци љу из град ње си сте ма на ци о нал не 
без бед но сти, оне без моћ них са ве зни ка или по се до ва ња ну кле ар-
ног оруж ја сва ка ко по ста ју плен ко ло ни јал них си ла, по себ но ако 
по се ду ју при род на бо гат ства.29) 

По ла зе ћи од раз ли чи тих на уч них, те о риј ских-ме то до ло шких 
и прак тич них ста но ви шта мо гу се де фи ни са ти, клaсификовати и 
об ја сни ти раз ли чи ти из во ри и об ли ци ан ти дру штве ног де ло ва ња. 
По ја ве угро жа ва ња вред но сти дру штва при сут не су још од ње го-
вог на стан ка. Сва дру штва кроз исто ри ју би ла су ма ње-ви ше из ло-
же на угро жа ва њу у раз ли чи том об ли ку и оби му. У по чет ку је био 
угро жен њи хов оп ста нак, а за тим и њи хов по ли тич ки, еко ном ски 
и кул тур ни раз вој. У те о ри ји дру штве них на у ка не по сто ји са гла-
сност о зна че њу пој ма угро жа ва ње, јер се овај по јам рaзличито 
упо тре бља ва. Нај че шће се за овај по јам ко ри сте раз ли чи ти тер ми-
ни, али се исто та ко под тим тер ми ни ма под ра зу ме ва ју и раз ли чи те 
су шти не. Основ ни је зич ки из раз „Угро жа ва ње без бед но сти“ има 
зна че ње ста ва ко ји у ло гич ком сми слу не пред ста вља ис каз јер не 
из ра жа ва вред но сни суд (по ја ву угро жа ва ња без бед но сти ни ти не-
ги ра ни ти по твр ђу је већ са мо прет по ста вља мо гућ ност до га ђа ња). 
Ка ко се овај по чет ни став ко ји из ра жа ва сум њу ка сни је по твр дио 

28) Ра до слав Га ћи но вић, „Дру штве ни из во ри угро жа ва ња ка па ци те та без бед но сти др жа ве“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 1/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је Бе о град, 2012, стр. 
132.

29) Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић, Увод  у сту ди је без бед но сти, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр. 97.
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по је ди нач ним ис ка зи ма нео п ход но је раз ја сни ти обим и са др жај 
по чет ног ста ва, тј. да се ко ри сте аде кват ни јед но знач ни ис ка зи 
угро жа ва ња без бед но сти.30)

Ако се на ве де на син таг ма раш чла ни на нај ва жни је пој мо ве и 
из њих се из ве де де фи ни циј ски  ни во при хва тљи вог ло гич ког ста-
ва, он да се мо же ис та ћи да реч угро жа ва ње пред ста вља не свр ше ни 
гла гол ко ји у свом свр ше ном об ли ку гла си угро зи ти31) и као та кав 
се спо ми ње у Реч ни ку Срп ског је зи ка и има тро ја ко зна че ње и то 
за пре ти ти ко ме опа сно шћу, згро зи ти и упла ши ти се, тј. „за пре ти ти 
не ко ме опа сно шћу“.

Без бед ност као оп шти по јам у од но су на су шти ну и ствар но 
ста ње пој ма мо же се де фи ни са ти као ста ње, ор га ни за ци ја и функ-
ци ја32). То зна чи, да син таг ма „угро жа ва ње без бед но сти“ има ло-
гич ко – лек сич ко зна че ње у ис ка зу као за пре ти ти не ко ме опа сно-
шћу, тј. до ве сти га у ста ње ег зи стен ци јал не не си гур но сти, тј. 
до ве сти у не си гур ност не што што он има и што је сте као а што 
пред ста вља вред но и за шти ће но до бро. Угро жа ва ње без бед но сти 
мо же би ти у тех нич ко-фи зич ком сми слу (без бед ност на ра ду, без-
бед ност у са о бра ћа ју итд.) али и у ду хов ном, мо рал ном, кул тур ном 
и сва ком дру гом сми слу. Угро жа ва ње без бед но сти јед не др жа ве об-
у хва та до во ђе ње у опа сност ста ње др жа ве као по ли тич ке ин сти ту-
ци је (уста но ве) свим ви до ви ма штет них по ја ва, де лат но сти и ути-
ца ја спо ља и из ну тра. Спо ља се до во ди у опа сност: не за ви сност; 
су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет, а из ну тра се до во ди у 
опа сност устав ни по ре дак. Сва дру штва кроз исто ри ју би ла су из-
ло же на угро жа ва њу у раз ли чи том об ли ку и оби му. У по чет ку је 
био угро жен њи хов оп ста нак, а за тим и њи хов дру штве но-еко ном-
ски и кул тур ни раз вој. Иако  не по сто ји са гла сност о де фи ни са њу 
пој ма угро жа ва ње, ве о ма је ва жно са ин тер ди сци пли нар ног аспек-
та из у ча ва ти тај по јам, ка ко би се са на уч ног аспек та по ну ди ла оп-
ште при хва тљи ва де фи ни ци ја пој ма „угро жа ва ње“.33) Упра во због 
раз ли чи тог при сту па пој му „угро жа ва ње“‘ бит но је ана ли зи ра ти  
не ке ка рак те ри стич не де фи ни ци је овог пој ма. По сто ји и ми шље ње 
да је угро жа ва ње про цес ко ји на ста је услед су прот них ин те ре са 
ко ји се не мо гу оства ри ти исто вре ме но, ни ти се мо же по сти ћи ком-

30)  Ра до слав Га ћи но вић, Угро жа ва ње ка па ци те та без бед но сти др жа ве, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 2013, стр. 34. 

31)  Реч ник  Срп ског-Хр ват ског  је зи ка, Издaвачки за вод ЈА ЗУ, дeо XIX, 
За греб 1967-1971, стр. 35.

32)  Вој ни лек си кон, ВИЗ Бе о град, 1981., стр. 56.

33)  Ра до слав Га ћи но вић, Угро жа ва ње ка па ци те та без бед но сти др жа ве, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 2013, стр. 29. 
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про мис о ста во ви ма о укла ња њу узро ка су ко ба, при че му но си о ци 
раз ли чи тих ин те ре са мо гу би ти су бјек ти уну тар са ме др жа ве или 
не ке дру ге др жа ве. По сма тра но са ста но ви шта из у ча ва ња пред ме-
та овог ра да, а узи ма ју ћи у об зир све при хва тљи ве чи ње ни це из 
ове обла сти, под пој мом угро жа ва ња под ра зу ме ва ју се дру штве не 
по ја ве или по на ша ње на ста ло де ло ва њем чо ве ка (по је ди нач но или 
груп но) при ро де или тех нич ких си сте ма у ду жем пе ри о ду ко је су 
зна чај ног оби ма, при че му на ста ју или мо гу на ста ти, штет не по-
сле ди це по ин те гри тет чо ве ка, ње го ву сло бо ду и имо ви ну, као и по 
ин те гри тет и су ве ре ни тет др жа ве и ње них ин сти ту ци ја.

Да кле, угро жа ва ње је сва ка вр ста дру штве не, при род не и 
тех нич ке опа сно сти ко јом се угро жа ва ју ин те гри тет, сло бо да, имо-
ви на или здра вље љу ди, као и те ри то ри јал ни ин те гри тет и су ве-
ре ни тет и устав ни по ре дак и пра во др жа ве, на ро да, на ци ја или 
дру штве них гру па и по је ди на ца. Угро жа ва њу без бед но сти нај ин-
тен зив ни је су из ло же не ма ле др жа ве од стра не ве ли ких си ла, кроз 
при ме ну ко ло ни јал не по ли ти ке ко ја се на по чет ку XXI ве ка на зи ва 
гло ба ли за ци ја.
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Ra do slav Ga ci no vic

PO WER IN THE IM PLE MENTATION 
OF CO LO NIAL PO LICY

Re su me
Con tem po rary co lo ni a lism is ma ni fe sting the re cur ren ces at the 

be gin ning of the XXI cen tury, con si stently cor ro ding the so ve re ignty of 
many small sta tes. It shows its two dif fe rent, al be it re la ted styles. The 
first style has been hi sto ri cally sha ped by the ad mi ni stra ti ve in sti tu ti ons 
of the We stern Euro pe (and Ja pan in the short pe riod) in Asia, Afri ca 
and both Ame ri cas. That phe no me non ori gi na tes from the XVI cen tury 
and it has mostly di sap pe a red in the mid dle of the XX cen tury. In its 
ot her in car na tion, co lo ni a lism bro ught va lu es, at ti tu des and ste re otypes 
which are re la ted to co lo nial ru lings from which the world will re co ver 
slowly, if it re co vers at all. Co lo ni a lism is al so the na me for ide o logy 
which is used to ju stify such acts, most of ten thro ugh va ri o us re li gi o us 
and ra cial doc tri nes of su per i o rity of cer tain re li gion, ra ce of cul tu re 
over re li gi ons, ra ces and cul tu res of pe o ple and are as over which the 
po li tics of co lo ni a lism is be ing per for med. The no tion of co lo ni a lism is 
clo sely re la ted, but not the sa me, as the no tion of im pe ri a lism. It ga i ned 
pe jo ra ti ve me a ning in the XX cen tury, be ca u se it is re la ted with the op-
pres sion of Asian, Afri can and La tin Ame ri can pe o ples by the Euro pean 
co lo nial po wers. The re are three known types of co lo ni a lism in hi story: 
clas si cal co lo ni a lism – it le ads to com ple te (po li ti cal and eco no mic) 
sub dual of pe o ples and sta tes; neo-co lo ni a lism – who se es sen ce is that 
co un tri es, mo re or less, ha ve re cog ni sed po li ti cal in de pen den ce, but in 
the eco no mic sen se they are be ing bro ught in the de pen dent sta tus; tec-
hno lo gi cal co lo ni a lism – it emer ges as a form of de pen den ce of one 
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sta te from the ot her, re gar dless of its po wer or mi li tary strength. En dan-
ge ring of se cu rity with the usa ge of co lo nial po li tics or glo ba li sa tion 
re pre sents con sci o us – de li be ra te, tar ge ted or or ga ni sed usa ge of po wer 
to de stroy, di sa ble, co er ce, etc. of ot her pe o ple, gro ups, or ga ni sa ti ons, 
etc. or for the chan ge un fa vo ra ble for them or the chan ge of a cer tain 
con di tion aga inst the ir will. In ge ne ral, hu man so ci e ti es are mar ked by 
the con stant dan ger of un fa vo ra ble ope ra tion and the con se qu en ce of 
ope ra tion of va ri o us for ces, par ti cu larly co lo nial, to man and so ci ety. 
En dan ger ment is a form of con cre ti sed dan ger to cer tain parts and su-
bjects of so ci ety of the for ces which can es sen ti ally be pre dic ted, of 
which only big and me di um-si zed co un tri es can ta ke ac ti ve and pas si ve 
me a su res of pro vi sion and pre ven tion, cur rent pro tec tion and the me-
a su res of ad di ti o nal (post) pro tec tion. In the hu man so ci ety which is 
by its very na tu re ba si cally a com pe ti ti ve one, the en dan ge ring (as an 
ac ti vity) and en dan ger ment (as a si tu a tion), ori gi na ting from wit hin the 
so ci ety, are do mi na ting as an ac ti vity of one gro up of su bjects di rec ted 
with cer tain ca u se (goal) aga inst anot her gro up of pe o ple. The re fo re, 
small sta tes are en dan ge red by the co lo nial – glo bal po li tics of big sta-
tes. With the aim of pre ven ting the en dan ger ment of so ci ety, systems 
of pro tec tion from en dan ger ment, i.e. systems of se cu rity are be ing for-
med. Ho we ver, apart from all ac ti vi ti es of small sta tes with the aim of 
bu il ding a system of na ti o nal se cu rity, they be co me the prey of co lo nial 
sta tes, espe ci ally if they ha ve na tu ral we alth in the ir pos ses sion, if they 
don’t ha ve po wer ful al li es or nuc le ar we a pons.  
Key words: co lony, co lo ni a lism, me tro po lis, co lo nial po li tics, se cu rity

* Овај рад је примљен 04. октобар 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 01. јуна 2015. године.
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Сажетак
У ра ду ће би ти раз ма тра ни исто риј ски то ко ви кон струк ци-

је на ци о нал них иден ти те та у вре ме ни ма њи хо вог ин тен зив ног 
на стан ка и кон со ли да ци је као фак то ра ин те гра ци је мо дер не на-
ци о нал не др жа ве. Та ко ђе би ће раз ма тран и ак ту ел ни кон текст и 
про це си  раз град ње  срп ског на ци о нал ног иден ти те та као ул ти ма-
тив ног усло ва за евро ин те гра ци је Ср би је. У ра ду ће се та ко ђе ана-
ли зи ра ти и дво стру ки стан дар ди ме ђу на род не за јед ни це у по др-
шци из град ње син те тич ких на ци ја на про сто ру бив ше Ју го сла ви је.
Kључне ре чи:  иден ти тет, на ци ја, др жа ва, ме ђу на род не ин те гра ци је, Ср-

би ја, син те тич ке на ци је

Кључ ни то ко ви из град ње иден ти тет ске осно ве мо дер них 
европ ских на ци ја  ве за ни су за ње ну ин те гра тив ну функ ци ју. То је 
ва жи ло ка ко у пе ри о ду исто риј ског кон сти ту и са ња на ци ја, та ко и 
да нас. Без кључ не ин те гра тив не функ ци је,  мо дер не на ци је Евро пе 
не са мо да не би мо гле да се кон сти ту и шу као но ва иден ти тет ска 
струк ту ра, већ ни да нас не би мо гли да одр же, са чу ва ју и раз ви-
ја ју сло же но и осе тљи во тки во на ци о нал ног кор пу са. Ову кључ-

* Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009, који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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ну и зах тев ну  функ ци ју на ци о нал не ин те гра ци је и хо мо ге ни за ци-
је пред на ци о нал них ет нич ких, кул тур них и др жав них ен ти те та у 
број ним ета па ма на ци о нал ног кон фи гу ри са ња оба вља ли су број ни 
дру штве ни су бјек ти. У пр вој фа зи су то чи ни ли про то на ци о нал-
ни по кре ти и на ци о нал но осве ште на ин те ли ген ци ја, да би ка сни-
је, на кон кон сти ту и са ња мо дер не на ци о нал не др жа ве, ту функ ци ју 
пре у зе ле ва жне др жав не ин сти ту ци је као што су вој ска, по ли ци ја, 
про све та, кул ту ра, спорт и сл. али и дру штве не ор га ни за ци је и под-
си сте ми као што су еко но ми ја, за јед нич ко тр жи ште, ва лу та, прав-
ни по ре дак и др.

  Са вре ме на по ли тич ка со ци о ло ги ја по зна је нај ма ње два мо-
де ла ства ра ња мо дер них на ци о нал них др жа ва, од ко јих су ор га ни-
ци стич ки и по ли тич ки (гра ђан ски) пред ста вља ли не ку вр сту са да 
већ кла сич них мо де ла де вет на е сто ве ков ног на стан ка од го ва ра ју-
ћих на ци о нал них иден ти те та. На при ме ру фран цу ског и не мач ког 
мо де ла, то ће се мо ћи об ја сни ти на вр ло пла сти чан на чин. Фран-
цу ска иде ја на ци о на ли те та ко ја је на ста ла у про це су ра ди кал ног 
рас та ка ња тзв. ста рог ре жи ма, фо ку си ра ла се на ин сти ту ци о нал ни 
и те ри то ри јал ни оквир др жа ве, са сна жним на гла ском на по ли тич-
ком је дин ству гра ђан ства у на ра ста њу, ко је свој на ци о нал ни оквир 
по ста вља у кон текст  за јед нич ког по ли тич ког пред став ни штва, 
за ко на и истих по ли тич ких уста но ва. Не мач ки кон цепт, пар ти-
ку ла ри стич ки по свом ка рак те ру (су про тан гра ђан ском прин ци пу 
уни вер за ли за ци је) и ор га ни ци стич ки по су шти ни, под ра зу ме вао 
је ра сну, кул тур ну, је зич ку и на род но сну за јед ни цу, као је дан вид 
ет но кул тур ног је дин ства, за о кру жен те ри то ри јал ним и др жав ним 
окви ром. Пр ви фран цу ски мо дел био је ин клу зи ван по свом ка рак-
те ру, за сно ван на кон цеп ту уни вер зал ног гра ђан ства, и др жа вљан-
ства, док је дру ги не мач ки, по свом ка рак те ру био екс клу зи ван, и 
ис кљу чу ју ћи, ба зи ран на ор ган ском је дин ству за јед нич ког ра сног 
по ре кла, је зи ка, тра ди ци је и ње го ве те ри то ри јал не од ре ђе но сти.1) 
По ста во ви ма Ан-Ма ри Ти јес овај пр ви, мо дел би се још мо гао 
сма тра ти и тзв. су бјек тив ном кон цеп ци јом на стан ка фран цу ске на-
ци је јер је пред ста вљао ре зул тат ра ци о нал ног из бо ра при па да ња 
на ци ји као по ли тич кој и прав ној за јед ни ци. Док би се овај дру ги, 
озна чен као не мач ки ор га ни ци стич ки мо дел, мо гао сма тра ти тзв. 
објек ти ви стич ким кон цеп том на ци је, јер на ци о нал ну при пад ност 

1) Де спо то вић  Љ. (2014), Кон струк ци ја и де кон струк ци ја иден ти те та, Н. Сад, Фа кул тет 
за европ ске прав но-по ли тич ке сту ди је, стр. 177.
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до во ди у ди рект ну ве зу са ет нич ким и кул тур ним кри те ри ју ми ма, 
од но сно осо бе но сти ма јед не ет ни је.2)

Ге не рал но узев ши оно што је свој стве но ве ћи ни на ци о нал-
них то ко ва кон струк ци је иден ти тет ског окви ра ка да го во ри мо о 
европ ским на ци ја ма, је сте да је  на ста јао као до ми нан тан про цес 
ле ги ти ми за ци је иде је и кон цеп та су ве ре ног на ро да ко ји се кон сти-
ту и ше на су прот иде ји вла дар ске су ве ре но сти, кон стру и шу ћи по ли-
тич ку за јед ни цу за сно ва ну на вред но сти ма – прин ци пи ма јед на ко-
сти и брат ства уну тар соп стве ног на ци о нал ног кор пу са. Кон цепт 
на ци је као су ве ре ног те ла, на сто ји да пре вла да и тран сцен ди ра 
кла сну струк ту ри ра ност и со ци јал ну усло вље ност ста ре за јед ни-
це ко ја је по чи ва ла на под ра зу ме ва ној ло јал но сти  мо нар хиј ском 
ауто ри те ту. „За раз ли ку од гру пи са ња ста нов ни штва ко је де фи ни-
ше по кор ност јед ном мо нар ху, на ци ја се схва та као не за ви сна од 
ди на стич ке и вој не исто ри је: она је по сто ја ла пре, а над жи ве ће и 
свог вла да ра.“3) На сле ђе на фраг мен тар ност ста рог по рет ка ка ко у 
со ци јал но-стра ти фи ка циј ском сми слу та ко и кла сном по гле ду би ће 
пре вла да на у про це си ма су ве ре ни за ци је на ци је, до во де ћи ма кар у 
кон цеп ту о ло шком сми слу сва ког при пад ни ка на ци о на у по зи ци ју 
рав но прав но сти ка ко пре ма прав ном по рет ку но ве за јед ни це та ко и 
у сми слу ње го вог пу ног по ли тич ког пред ста вља ња у је дин стве ном 
пар ла мен тар ном те лу на ци је.

Да би по ста ла и оп ста ла као за јед ни ца су ве ре ног на ро да, на-
ци ја је мо ра ла да из гра ди чвр сту за јед нич ку иден ти тет ску осно ву 
ко ја ће би ти у ста њу да је ин те гри ше, струк ту ри ше и на дах њу је. За 
та кав по ду хват би ло је нео п ход но ан га жо ва ти и ор га ни зо ва ти, све 
или го то во све ка па ци те те осо би то кул тур но-обра зов не и др жав не 
ка ко би се успе шно кон стру и са ла сло же на иден ти тет ска под ло га 
на ци је у на ста ја њу. За тај ва жан на ум би ло је нео п ход но у пр вом 
ре ду кон со ли до ва ти за јед нич ку кул ту ру, тра ди ци ју, оби чај ност и 
пре то чи ти је у чвр шће фор ме на ци о нал не исто ри је као про дук та 
ко лек тив ног пам ће ња но ве за јед ни це. У ту свр ху би ће ко ри шће на 
сва до зво ље на сред ства иден ти тет ског  ин же ње рин га укљу чу ју ћи 
и са кра ли за ци ју за јед нич ке тра ди ци је, ми то ло ги зо ва ње исто ри је, 
до га ђа ја и лич но сти. У том про це су би ће по ти сну то и из бри са но  
све оно што нас је де ли ло у про шло сти а на гла ше но и ка но ни зо-
ва но све што нас спа ја и ин те гри ше. Уло га на ци о нал не исто ри о-
гра фи је у том по слу би ла је кључ на и не за мен љи ва. „По ли тич ки 
ми то ви има ју осо би то ва жну уло гу у ства ра њу по ли тич ке под ло ге 

2) Ти јенс Ан-Ма ри (2009), „На ци ја као иден ти тет ски оквир“, у збор ни ку Иден ти те ти, 
Клио, Бе о град, стр. 333.

3) Исто, стр. 334.
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ко јом се осми шља ва ју осно ве на стан ка и осни ва ња јед не по ли тич-
ке за јед ни це. Ти тзв. осни вач ки ми то ви по ста ју та ко не за о би ла зан 
сег мент све сти о кон сти ту и са њу сва ког на ци о нал ног по ли тич ког 
по рет ка без об зи ра на ње го ву ве ли чи ну и ка рак тер.“4)

Та ко ђе у про це си ма кон струк ци је на ци о нал ног иден ти те та 
тре ба ло је учи ни ти огро ман на пор за стан дар ди за ци ју и со ци ја ли-
за ци ју мо дер ног је зи ка као кључ ног фак то ра ин те гра ци је на ци је. 
„У це лој Евро пи, хо мо ге ни за ци ја је зи ка ја вља се као нео п ход ни 
услов за оства ре ње на ци је као дру штве не и кул тур не це ли не.“5) 
Не до ста так јед ног стан дар ди зо ва ног је зич ког окви ра на ци је мо-
гао је бу де не пре мо стив про блем у про це су до вр ша ва ња из град ње 
на ци о нал ног иден ти те та. Сто га су на ци о нал ни по кре ти и број ни 
кул тур ни су бјек ти и ор га ни за ци је овај за да так схва ти ле од ви ше 
озбиљ но, не пре пу шта ју ћи га во лун та ри зму и сти хиј но сти. Не чу-
ди сто га озби љан при го вор  Ј. Г. Хер де ра не мач кој ари сто кра ти ји 
то га вре ме на, да не мач ки го во ре „са мо са сво јим ко њи ма и по слу-
гом“. Чак су и мно ге мо дер не ака де ми је на у ка и умет но сти (као у 
Фран цу ској, на при мер) на ста ле пре све га у свр ху из град ње, стан-
дар ди за ци је  и по пу ла ри за ци је на ци о нал ног је зи ка. „Не мој мо се 
пре ва ри ти, упо тре ба је зи ка је су штин ски ва жан улог вла сти. Све је 
је зик. Све кре ће од је зи ка да би се је зи ку вра ти ло.“6)

Уз то на рав но упо ре до су ишли и дру ги про це си не ма ње 
зна чај ни, као што су из град ња ин сти ту ци о нал них ка па ци те та на-
ци о нал не др жа ве, ње не еко ном ске а на ро чи то ин ду стриј ске ба зе. 
Та ко ђе би ло је нео п ход но у со ци јал ном кон тек сту до вр ши ти про-
це се кон сти ту и са ња гра ђан ства као кла се, јер је оно би ло и оста ло, 
упр кос број ним при ме са ма фол клор ног и ру рал ног са др жа ја ко ји 
је ис пу ња вао но ви иден ти тет ски оквир, глав ни но си лац на ци о нал-
ног кон сти ту и са ња. Гра ђан ство ко је се оку пи ло око ре пу бли кан-
ског прин ци па др жав ног уре ђе ња осо би то је би ло сна жно у Фран-
цу ској. Та иде ја са жи ма ла је у се би не ко ли ко ва жних де мо крат ских 
и ин те гра тив них прин ци па – иде ју на род не су ве ре но сти, за јед нич-
ког пред став нич ког те ла, је дин стве ног прав ног по рет ка, рав но-
прав ност гра ђа на по ро ђе њу и сл. Сви ови ин те гра тив ни прин ци пи 
по ста ће око сни ца сва ког бу ду ћег устрој ства де мо крат ског по рет ка 
вла сти, без об зи ра да ли је ор га ни зо ван као ре пу бли кан ски или мо-
нар хиј ски. 

4) Де спо то вић Љ. (2010),  По ли тич ки ми то ви и иде о ло ги је, Ка и рос, Срем ски Кар лов ци, 
стр. 5.

5) Ти јенс Ан-Ма ри, стр. 336.

6) Гро су вр А (2014), Па риз, Бер лин, Мо сква – Пут не за ви сно сти и ми ра, Фон да ци ја До-
сто јан ство, Н. Сад, стр. 33.
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ИН ТЕ ГРА ЦИ О НА ИН ВЕР ЗИ ЈА  

И ДЕСТРУК ЦИ ЈА ИДЕН ТИ ТЕ ТА

У фа зи ин тен зив ног со ци јал ног ин же ње рин га на ци о нал них 
иден ти те та глав ни ак це нат је ста вљан на оне функ ци је ко је су 
до при но си ле ње ној ин те гра ци ји, кон со ли да ци ји и хо мо ге ни за ци-
ји. Сви ови про це си код ве ћи не европ ских на ци ја од ви ја ли су се 
углав ном у 19. ве ку, па га не слу чај но мно ги исто ри о гра фи на зи-
ва ју ве ли ким ве ком на ци ја. Но то ни је слу чај и са де лом за ка сне-
лог на ци о нал ног кон сти ту и са ња ко ји се од ви јао ма њим де лом на 
про сто ру Сред ње Евро пе (сло вач ка, укра јин ска и дру га на ци о нал-
на кон сти ту и са ња) а нај ве ћим де лом на Ју го и сто ку Евро пе, од но-
сно бив ше Ју го сла ви је, где је до ми нан тан био про цес ства ра ња тзв. 
син те тич ких на ци о нал них иден ти те та. Син те тич ки ка рак тер но вих 
псе у до на ци о нал них тво ре ви на на ста лих на раз ва ли на ма ста рог по-
рет ка бив ше СФРЈ то нај бо ље илу стру ју. „По не кад се иден ти те ти 
мо гу на про сто пре ли ва ти пре ко те ри то ри јал них гра ни ца или би ти 
све сно ства ра ни та ко да на ди ла зе по сто је ћи мо за ик др жа ва и њи-
хо вих гра ни ца.“7)

  За раз ли ку од на ве де на два мо де ла ко ји су као сво ју прет-
ход ни цу има ли и сна жан про цес про то на ци о нал не са мо и ден ти-
фи ка ци је и мо де ли ра ња, код мо де ла син те тич ких на ци ја8), глав ни 
на ци о нал ни кон сти ту ен си би ли су сме ште ни у ре ли гиј ско-кон фе-
си о нал ну и лин гви стич ку сфе ру, као и стра не, спољ но по ли тич ке 
фак то ре – ка та ли за то ре. Фор ми ра ње но вих син те тич ких на ци о нал-
них иден ти те та ком би на ци ја је ауто ном них те жњи на ци о нал но још 
увек не до вољ но из ди фе рен ци ра них ет ни ци те та са ових про сто ра, 
и по ли тич ких про је ка та ве ли ких ге о по ли тич ких фак то ра ко ји су 
у сво је екс пан зи о ни стич ке пла но ве укљу чи ва ли и ства ра ње но-
вих на ци о нал них др жа ва игра ју ћи на кар ту ре ги о нал них раз ли ка, 
кон фе си о нал не не тр пе љи во сти и оно га што је Сиг мунд Фројд у 
пси хо ло шком сми слу озна ча вао као „нар ци зам ма лих раз ли ка”.  
Су ве ре не на ци је су се ства ра ле на при ро дан на чин то ком ду жег 
вре мен ског пе ри о да и на ет нич ким те ри то ри јал ним це ли на ма на 
ко ји ма су ве ко ви ма оби та ва ле, као и на осно ва ма ја сног је зич ког 
кон ти ну и те та,ет нич ког иден ти те та, за јед нич ке кул ту ре, на ци о нал-
не све сти, и на ци о нал не др жа ве као из ра за ње не пу не су ве ре но сти. 

7) Доддс К. (2009), Ге о по ли ти ка, Ша хин па шић, Са ра је во, стр. 96.

8) Ви ди: Де спо то вић Љ. (2013), „Син те тич ке на ци је као мо дел за ка сне ле иден ти тет ске 
кон со ли да ци је на ци ја на про сто ру бив ше СФРЈ“, Срп ска по ли тич ка ми сао, број. 4, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град. стр. 169.
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На су прот то ме син те тич ке на ци је су ства ра не под пре суд ном уло-
гом псе у до на ци о нал них ели та оку пља њем ет ни је, де ло ва раз ли чи-
тих на ро да, или раз ли чи тих вер ских иден ти те та истог на ро да, на 
јед ном про сто ру, ства ра ју ћи и гра де ћи син те тич ку свест о при па-
да њу јед ној по ли тич кој за јед ни ци, и ње ној но во фор ми ра ној др жав-
ној је ди ни ци.9) „Тај про цес је зич ког ства ра ња, по ве зан  са по ја вом 
тра же ња на ци о нал них пра ва, на ста вља се и да нас. Он је упра во на 
де лу у но вим др жа ва ма на ста лим по сле рас па да бив ше Ју го сла ви-
је...“10) 

Ства ра ње син те тич ких на ци ја због сво је ве ли ке исто риј ске 
доц ње про из ве ло је не у та жи ву по тре бу код но си о ца ових про це-
са да вр ше де кон струк ци ју од но сно ра за ра ње дру гих на ци о нал них 
иден ти те та не би ли  но вом син те тич ком иден ти те ту у фа зи ње го-
ве убр за не кон струк ци је и кон со ли да ци је при ба ви ли нео п хо дан 
исто риј ски, лек сич ки, кул ту ро ло шки, ре ли гиј ски и сим бо лич ки 
са др жај. Нај ве ћи део но вих син те тич ких иден ти те та на ста јао је у 
про це су де ва ста ци је и са ка ће ња на ци о нал ног иден ти те та Ср ба на 
це лом про сто ру бив ше СФРЈ. О зло ћуд но сти тих про це са по Ср бе 
у кон тек сту ди рект ног ра за ра ња бив ше СФРЈ не при стра сно све до-
чи  бел гиј ски пу бли ци ста Ми шел Ко лон у сво јој књи зи „Ла жљи-
ви по кер – ве ли ке си ле, Ју го сла ви ја и бу ду ћи ра то ви“ ка да ка же: 
„Бон и Ва шинг тон ра ди ли су на раз би ја њу Ју го сла ви је; Ср би ко ји 
су од би ја ли то раз би ја ње мо ра ли су да кле, би ти уни ште ни. А да би 
се то по сти гло – нај пре де мо ни зо ва ни.“11) Ови опа сни и по срп ску 
на ци ју ма лиг ни про це си, пре те да угро зе оп ста нак на ци о на, јер је 
де ва ста ци ја иден ти тет ског и је зич ког тки ва до те ме ре бру тал на да 
про из во ди не са гле ди ве по сле ди це. Као што је  то ком два де се тог 
ве ка под нео зна чај на де мо граф ска и те ри то ри јал на са ка ће ња, та ко 
и да нас срп ски на ци он тр пи до дат ну де ва ста ци ју и де кон струк ци ју  
иден ти те та. Оти ма му се је зик, за ти ре кул ту ра, кру ни тра ди ци ја, 
бри ше пам ће ње, ре про гра ми ра свест, ру ше бо го мо ље, фал си фи-
ку је исто ри ја,  по ти ре др жав ност, от ки да те ри то ри ја, не ги ра су-
ве ре ност и ме ња ко лек тив ни код у ви ше ве ков ној ка рак те ро ло ги ји 
на ро да из гра ђе ног на ко сов ском за ве ту. „Дез ин те гри са ње срп ског 
чи ни о ца по сле сло ма ‘дру ге’ ју жно сло вен ске су пра на ци о нал не ин-
те гра ци је не мо же да се ту ма чи као пост би по лар на инер ци ја за то 
што тра је већ че тврт ве ка по сле па да Бер лин ског зи да. Да се ра ди 

9) Де спо то вић  Љ. (2014), Кон струк ци ја и де кон струк ци ја иден ти те та, Н. Сад, Фа кул тет 
за европ ске прав но-по ли тич ке сту ди је, стр. 178.

10) Ти јенс Ан-Ма ри, стр.337.

11) Col lon M. (1998), Po ker Men te ur les gran des pu is san ces la Yugo sla vi et les proc ha i nes qu er-
res, Edi ti ons EPO et Mic hel Co lon, Brus hel. стр. 15.
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о ва жном ге о по ли тич ком ци љу по ка зу је по др шка зе ма ља За па да 
ја ча њу др жав но сти и уни тар но сти оста лих пост ју го сло вен ских ре-
пу бли ка, (...) Оне сти му ли шу на ци о нал но кон сти ту и са ње от пад ни-
ка од срп ског ет нич ког ста бла и њи хо во све же шће ан та го ни зо ва ње 
пре ма Ср би ма, док исто вре ме но де струк тив но де лу ју на срп ски 
на ци о нал ни иден ти тет и ул ти ма тив но зах те ва ју ‘про ме ну све сти’ 
као услов срп ског укљу чи ва ња у но ве, евро а тлант ске су пра на ци о-
нал не ин те гра ци је.“12)

Глав ни са др жај град ње иден ти те та син те тич ких на ци ја на 
на шем про сто ру ве зан је за про це се де кон струк ци је иден ти те та 
срп ске на ци је. У струк ту рал ном сми слу тај про цес има не ко ли ко 
сво јих зна чај них ком по нен ти:

 – спољ но по ли тич ка ди мен зи ја, ука зу је на до ми нан тан ко а-
у тор ски до при нос стра ног фак то ра у по др шци ло кал ним 
не срп ским псе у до на ци о нал ним ели та ма али и на њи хов 
ди рек тан при ти сак и де ва ста ци о ни учи нак. Ме ђу на род-
ни фак тор, је при ме ном по ли ти ке дво стру ких стан дар да 
пре ма Ср би ма при ме њи вао нај стро жи је ме ре уце њи ва ња, 
ка жња ва ња и се гре га ци је.13)

 – ге о по ли тич ка ди мен зи ја, де ко ди ра укуп не кон тек сту ал не 
струк тур не про ме не  ко је су у пр вој фа зи би ле усме ре-
не на ру ше ње и ра за ра ње устав ног и по ли тич ког  по рет ка 
бив ше СФРЈ, а у дру гој, ди рект ну по др шку кон сти ту и са-
њу па ту ља стих псе у до др жав них тво ре ви на на ње ним те-
ме љи ма. Мно ге од тих др жа ва (Цр на Го ра, БиХ, Ма ке до-
ни ја, КиМ и др.) да нас су пот пу но дис функ ци о нал не и 
не спо соб не за  вла сти ту ег зи стен ци ју, оп ста ју ћи са мо уз 
ди рект ну фи нан сиј ску, по ли тич ку и вој ну по др шку јед ног 
де ла ме ђу на род не за јед ни це ди рект но и ду бо ко ин вол ви-
ра не у овај про цес. 14)

 – еко ном ско-ета то ло шка ди мен зи је ука зу је на ди мен зи је 
убр за не де ва ста ци је и ра за ра ња при вред ног и ин сти ту ци-
о нал ног тки ва но во на ста лих др жа ва кроз про це се њи хо ве 
де ин ду стри ја ли за ци је, де су ве ре ни за ци је, де ин сти ту ци о-
на ли за ци је и сл. Кроз кон цепт тзв. ге о по ли ти ке си ро ма-
штва, др жа ве из ре ги о на гур ну те су у си ро ма штво, ду-

12)  Сте пић М. (2014), „Срп ски па ра докс: на ци о нал на дез ин те гра ци ја као услов су пра на ци-
о нал не ин те гра ци је“, у збор ни ку: (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и иден ти тет, ИПС, Бе о-
град, стр. 169.

13) Ви ди: Труд Алек сис-Жил ( 2013), Ра за ра ње Бал ка на, Ме тел ла, Бе о град.

14) Ви ди: Јев то вић З., Де спо то вић Љ. (2010), „Ге о по ли ти ка и ме ди ји“, Кул ту ра По ли са, Н. 
Сад.
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го ве, и трај ну бес пер спек тив ност, не би ли на овај на чин 
би ле лак ше кон тро ли са не  и ме ђу соб но кон фрон ти ра не.15) 
„За наш про стор овај кон цепт зна чи ства ра ње но ве без-
бед но сне ар хи тек ту ре Ју го и сто ка Евро пе, у ко јој је Ср би-
ји на ме ње на муч на по зи ци ја еко ном ски не ко ри сне зо не 
Евро пе.“16)

Тра гич ну и де струк тив ну ком по нен ту ових де ша ва ња ге не-
ри са ну од стра не ме ђу на род ног фак то ра са За па да, још у уво ду 
сво је књи ге ис ти че и Жил Труд ко ји  ка же: „Не дав ни рас пад јед не 
зе мље ко ја се на ла зи усред Евро пе на пет, па и шест не за ви сних 
ен ти те та, на кон што је та др жа ва се дам де сет го ди на ра ни је би ла 
ство ре на уз под сти цај и ак тив ну по др шку са ве знич ке, а у пр вом 
ре ду фран цу ске ди пло ма ти је, пред ста вља, по ми шље њу свих по-
сма тра ча, је дан од нај те жих не у спе ха Евро пе, а уз то је по кре нуо 
и нај кр ва ви ји су коб на на шем кон ти нен ту по сле Дру гог свет ског 
ра та, су коб у ко ме је па ло око две ста хи ља да жр та ва и би ло пре ко 
два ми ли о на ‘ра се ље них’ ли ца, ово по ме ри ли ма Ује ди ње них на-
ци ја.“17) 

Као што ви ди мо из на ве де ног при ме ра, још увек је на де лу 
ло ги ка ко ја на уну тра шњем пла ну ни же стра ти фи ко ва не со ци јал-
не сло је ве по сма тра као тзв. опа сне кла се а на ме ђу на род ном пла-
ну на ци о нал не др жа ве до жи вља ва као пре жи ве ли и пре те ћи об лик 
на ци о на ли зма ко ји је нео п ход но де стру и са ти због на вод не ре ме-
ти лач ке прак се ко ја сме та ла га ном и без кон фликт ном на ме та њу 
гло ба ли зма. У та квим кон цеп ту о ло шким окви ри ма гло ба ли за ци је, 
на ци о нал на др жа ва је по ста ла глав на ме та. Иде о ло зи гло ба ли зма 
сма тра ју да је тре ба дез ин те гри са ти и за ме ни ти ма ње опа сним ре-
ги о нал ним и под ре ги о нал ним струк ту ра ма ко је се фор си ра но гра-
де као део но ве гло ба ли зо ва не ар хи тек ту ре но вог свет ског по рет ка. 
Ова ква стра те ги ја де ло ва ња по Ро бе ту Ку пе ру „по чи ва на прет по-
став ци да су на ци о нал не др жа ве су штин ски опа сне и да је је ди-
ни на чин да се укро ти анар хи ја на ци ја хе ге мо ни ја над њи ма.“18) 
У скло пу ова кве кон цеп ту о ло шке стра те ги је де ва сти ра на је чак и 
бив ша СФРЈ, иако је би ла ви ше на ци о нал на и мул ти кон фе си о нал на 
др жав на за јед ни ца. Исти ну го во ре ћи,  дез ин те гра ци ју ове др жа ве 

15) Ви ди: Ми тро вић Љ. (2008), Са вре ме ни Бал кан у кљу чу ге о по ли ти ке, ИПС, Бе о град.

16) Пе тро вић З. Пи ро ћа нац (2013), Ва шинг тер на и Ср би, ИПС, Бе о град, стр. 280.

17) Труд Жил (2010), Ет нич ки су ко би у Ти то вој Ју го сла ви ји 1960-1980. , ИК Зо ра на Сто ја-
но ви ћа, Н. Сад. стр. 5.

18) Ку пер Р. (2009), Рас пад на ци ја, Ф. Ви шњић, Бе о град, стр. 48.
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опре де ли ли су и дру ги ге о по ли тич ки ин те ре си а не са мо озна че ни 
гло ба ли за циј ски ци ље ви.

У по след њој де це ни ји ак ту ел них по ли тич ких то ко ва у Ср би-
ји, ње на је  тзв. по ли тич ка ели та ми мо де мо крат ског ре фе рен дум-
ског из ја шња ва ња гра ђа на и озбиљ не рас пра ве у струч ној јав но сти, 
пот пу но  не кри тич ки, глав не по ли тич ке про це се у зе мљи усме ри ла 
у прав цу тзв. ме ђу на род них ин те гра ци ја од ко јих је при мар ни пра-
вац дат пу ту Ср би је ка члан ству у Европ ској Уни ји. Упр кос ни ка да 
ар гу мен то ва ним раз ло зи ма за ис по ље ни евро фа на ти зам, тзв. де мо-
крат ска по ли тич ка ели та у Ср би ји (пост пе то ок то бар ска ко јој су се 
„по кај нич ки“ при дру жи ли и  по ли тич ки  па трљ ци  Ми ло ше ви ће-
вог ре жи ма) упор но на сто ји да про мо ви ше и им пле мен ти ра стра не 
по ли тич ке ин те ре се у зе мљи, прав да ју ћи та кву по ли ти ку  на вод-
ним ин те ре сом гра ђа на Ср би је да по ста ну део си сте ма  ЕУ ин те-
гра ци ја. Она де лу је са мо као ва зал на тран сми си ја, јер су штин ским 
то ко ви ма и „по ли тич ким про це си ма у зе мљи не упра вља ју на ци-
о нал ни ка дро ви већ пред став ни ци дру гих зе ма ља, ко ји ор га ни зу-
ју про ме ну вла да, спро во де спе ци јал не опе ра ци је у ци љу про ме не 
по ли тич ког си сте ма, усме ра ва ња по ли тич ких стра на ка, раз би ја ња 
не по доб них опо зи ци о них стра на ка и осни ва ња но вих стра на ка“.19) 

Кри тич ки на стро је ни европ ски ин те лек ту ал ци ду го већ уна-
зад ука зу ју да чак ни на ци је ко је су већ чла ни це ЕУ ни су вла сни це 
и кон тро ло ри сво јих ви тал них на ци о нал них ин те ре са, те да су их 
го то во не по врат но пре да ли хи ро ви тој во љи за пад но а тлант ског хе-
ге мо на. Не слу чај но то по себ но ис ти че фран цу ски ге о по ли ти чар 
мла ђе ге не ра ци је Ан ри де Гро су вр ка да апе лу је да се Евро па ре ши 
овог  ту тор ства и из бо ри за сво ју не за ви сност; „Не за ви сност Евро-
пе ни је лук суз ни ти та шти на већ ви тал ни услов. Или је јед на за јед-
ни ца го спо дар сво јих ви тал них ин те ре са, или их она по ве ра ва тре-
ћој стра ни за ко ју они ни су ви тал ни.“20) Еман ци па ци ја европ ских 
на ци ја из „за гр ља ја“ Евро а тлан ти зма на ме ће се та ко као при мар но 
пи та ње њи хо вог оп стан ка и раз во ја. 

На су прот на сле ђе ним мо дер ни за циј ским де фи ци ти ма, и сто-
га нео спор ном по тре бом за истин ском мо дер ни за ци јом, срп ска др-
жа ва и дру штво ће   на   пу ту евро мо дер ни за ци је мо ра ти да пре жи ви 
мно штво  про ме на ко је на ди рек тан на чин де ва сти ра ју и оно ма ло 
др жав ног, дру штве ног и на ци о нал ног тки ва ко је је ус пе ло да пре-
жи ви екс пе ри мен те со ци ја ли стич ке псе у до мо дер ни за ци је,  ужа се 

19) Гу ско ва Ј. (2010), „Са вре ме ни ге о по ли тич ки по ло жај Ср би је, као ре зул тат ак тив но сти 
спољ ног фак то ра у усло ви ма гло ба ли за ци је“, у збор ни ку Ср би ја у са вре ме ном ге о стра-
те шком окру же њу, Ме ди ја цен тар Од бра на, Бе о град, стр. 23.

20) Гро су вр А, стр. 35.
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гра ђан ског ра та, еко ном ских санк ци ја, пљач ка шке при ва ти за ци је, 
На то агре си је и дру гих тран зи циј ских ма ри фе тлу ка на ра чун гра-
ђа на Ср би је. Ипак, нај те жи усло ви евро ин те гра ци ја Ср би је ис ка за-
ни су у ул ти ма тив ном зах те ву за од ри ца њем од глав них ви тал них 
ин те ре са на ци је:  при зна ва ње КиМ, са ка ће ње те ри то ри ја, де ва ста-
ци ја еко но ми је, па у пе ри за ци ја гра ђа на, упро се ча ва ње обра зов ног 
си сте ма, ра за ра ња се ла, и сл. И ов де се бе ло да но ви ди до са да ја-
сно ис ка зан и ар гу мен то ван став да су пре ма Ср би ји при ме њи ва ни 
прин ци пи по ли ти ке дво стру ких стан дар да. То та ко ђе ис ти че и ко-
ле га С. Са мар џић ко ји је у ра зним свој стви ма (са вет ник пре ми је ра, 
члан ти ма за пре го во ре и ми ни стар) био не по сред ни уче сник пре-
го во ра о ЕУ ин те гра ци ја ма Ср би је и ста ту су КиМ-а. „Ка ко год по-
сма тра ли и оце њи ва ли ви ше не го по лу ве ков ни про цес европ ских 
ин те гра ци ја у кљу чу Европ ске за јед ни це или Европ ске уни је, оста-
је на сна зи мо дер на ма три ца др жав но сти, ко ју ни тај је дин стве ни 
ин те гра ци о ни про цес у све ту и са вре ме ној исто ри ји ни је до вео у 
пи та ње. Ту ма три цу чи не три ства ри у ко је се ЕЗ-ЕУ ни ка да ни је 
ме ша ла: пи та ње др жав них гра ни ца, пи та ње уну тра шњег др жав ног 
уре ђе ња и пи та ње иден ти те та др жа ве. Та кву ин тер вен ци ју Уни ја је 
се би до пу сти ла са мо у слу ча ју Ср би је, и то у сва три сег мен та.“21)

Је дан од нај тра гич ни јих зах те ва по на ци о нал ни иден ти тет 
Ср ба ко ји већ не ко ли ко го ди на до ла зи из про сто ра ЕУ а на ро чи-
то СР Не мач ке, фо ку си рао се на им пе ра ти ву про ме не на ци о нал-
ног ко да и мен та ли те та срп ског на ци о на као ба зич ног усло ва за 
при сту па ње Уни ји. „ЕУ је у Ср би ји све вре ме во ди ла пер ма нент-
ни кул тур ни рат (про тив срп ске кул ту ре). По др жа ва ли су про јек те 
ко ји су има ли за циљ ‘усва ја ње европ ских вред но сти и европ ског 
иден ти те та’ а ома ло ва жа ва ли и ру га ли се тра ди ци о нал ној срп ској 
кул ту ри и вред но сти ма.“22) При том, зва нич ни ци ЕУ ко ји су би ли 
за ду же ни за пре ко ди ра ње срп ског на ци о нал ног иден ти те та  ни су 
по што ва ли соп стве не стан дар де ка да го во ри мо о из гра ђи ва њу тзв. 
европ ског иден ти тет ског окви ра, ко ји не дво сми сле но ин си сти ра ју 
на по што ва њу из вор них на ци о нал них осо бе но сти ко је не сме ју да 
се жр тву ју у про це су из град ње тзв. европ ског кул тур ног иден ти-
те та. „Уго вор из Ма стрих та на ро чи то на гла ша ва да Европ ска за-
јед ни ца до при но си раз во ју кул ту ра др жа ва чла ни ца уз по што ва ње 
њи хо ве на ци о нал не и ре ли гиј ске ра зно ли ко сти, уз исто вре ме но 
ис ти ца ње за јед нич ког кул тур ног на сле ђа.“23) Да кле, опет је реч о 

21)  Са мар џић С. (2008), Град ња и раз град ња др жа ве, Ф. Ви шњић, Бе о град, стр. 26.

22)  Ми ло ше вић З. (2010), По ли тич ка мо дер ни за ци ја, ИПС, Бе о град, стр. 247.

23)  Де спо то вић Љ. (2014), Кон струк ци ја и де кон струк ци ја иден ти те та, стр. 168.
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при ме ни дво стру ких ар ши на ко ји се на ме ћу Ср би ма као екс пли-
ци тан услов ме ђу на род них ин те гра ци ја, упр кос не дво сми сле но ја-
сним стан дар ди ма по на ша ња у тим при ли ка ма ко ји су утвр ђе ни 
нај ва жни јим кон сти ту ци о нал ним ак ти ма Европ ске Уни је. „При че 
о иден ти те ту и по ли тич ка прак са ко ја се ти че Европ ске уни је ме-
ђу соб но се до пу њу ју и оспо ра ва ју при че ко је се ти чу на ци о нал них 
др жа ва.“24)

Не чу ди ова кав став ви со ких зва нич ни ка ме ђу на род не за-
јед ни це, јер је реч о спе ци фич ном фе но ме ну тзв. ин те гра ци о не 
ин вер зи је, на ко ју с пра вом упо зо ра ва ко ле га Ми ло мир Сте пић, а 
ко ји под ра зу ме ва сво је вр сну ре ла ти ви за ци ју основ ног сми сла пој-
ма ин те гра ци ја, ко ји је до те ме ре из ви то пе рен да у сво јој крај-
њој ко но та ци ји пред ста вља „со фи сти ци ра но“ сред ство оправ да ња 
за оку па ци ју не ке зе мље. „Сход но то ме, нео ли бе рал но схва та ње 
ин те гра ци ја да нас ма ње под ра зу ме ва спа ја ње де ло ва у це ли ну и 
по ве ћа ва ње уну тра шње ко хе зи је, већ углав ном тај по јам до би ја ге-
о по ли тич ку ко но та ци ју те ри то ри јал не екс пан зи је. Ин те гра ци ја је 
по ста ла при вид но бе ниг на ва ри јан та и ‘по ли тич ки ко рект на’ за ме-
на за тра ди ци о нал не по ступ ке (не)ору жне агре си је, (не)по сред не 
оку па ци је, (нео)ко ло ни ја ли зма и (нео)им пе ри јал не до ми на ци је.“25)  

ЗА КЉУ ЧАК

Не мо же мо а да не ис так не мо као глав ну по ен ту на шег ра да 
–  сво је вр сну исто риј ску и по ли тич ку ан ти но ми ју ка да го во ри мо 
о фе но ме но ло ги ји и су шти ни на ци о нал них иден ти те та. Та ан ти но-
мич ност се огле да у чи ње ни ци да је оно што је у по чет ку био основ-
ни суп стан ци јал ни мо дус на стан ка на ци ја и њи хо ве кон со ли да ци је 
– ин те гра тив на функ ци ја – да нас у ве ли кој ме ри за хва љу ју ћи бру-
тал ним ме ра ма на ме та ња гло ба ли зма као иде о ло ги је пре тво ре но у 
ње го ву пот пу ну по ли тич ку су прот ност. Та сво је вр сна ин те гра тив-
на ин вер зи ја су шти не и функ ци је на ци о нал ног иден ти те та, про из-
ве ла је низ де струк тив них по сле ди ца, ме ђу ко ји ма су не дво сми-
сле но нај тра гич ни је и нај ра зор ни је, раз би ја ње на ци о нал не др жа ве 
и раз град ња ње них ин сти ту ци о нал них ка па ци те та. Ово осо би то 
у др жа ва ма ко је су ка те го ри зо ва не као по лу пе ри фе ри ја и пе ри фе-
ри ја но вог свет ског по рет ка мо ћи. Као по сле ди це ових оп скур них 

24) Доддс К. (2009), Ге о по ли ти ка, Ша хин па шић, Са ра је во, стр. 101.

25) Сте пић М. (2014), „Срп ски па ра докс: на ци о нал на дез ин те гра ци ја као услов су пра на ци-
о нал не ин те гра ци је“, у збор ни ку: (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и иден ти тет, ИПС, Бе о-
град, стр. 154. 
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про це са, срп ска др жа ва и срп ски на ци о нал ни иден ти тет тр пе не-
са гле ди во те шке де ва ста ци о не учин ке ко ји ако се и да ље на ста ве 
овим ин тен зи те том, ре ал но пре те да  у не ко ли ко на ред них де це ни-
ја про из ве ду др жав ни не ста нак и де мо граф ски слом срп ске на ци је. 

Срп ска др жа ва и на ци ја мо гу се у ак ту ел ној си ту а ци ји тре ти-
ра ти као сво је вр сна раз ва ље на за јед ни ца, чи ји су др жав ни, вој ни, 
еко ном ски, обра зов ни, на уч ни, кул тур ни, ин сти ту ци о нал ни и дру-
ги под сег мен ти дру штва и по ли тич ког по рет ка  у ве ли кој ме ри де-
ва сти ра ни и дис функ ци о нал ни. Раз ло зи за та ко те шко ста ње по ред 
ко а у тор ског до при но са до ма ће олош ели те26),  на ла зе се пре све га,  
у на мет ну том ге о по ли тич ком  окви ру де струк ци је ко ји се мо же 
де фи ни са ти као при кри ве на и „при ја тељ ска“ оку па ци ја зе мље, ко-
ја је у по ли тич ком и еко ном ском сег мен ту по кри ла це лу др жав ну 
те ри то ри ју, а у вој ном сми слу до дат но – про стор ње не ју жне по-
кра ји не Ко со ва и Ме то хи је.27) 
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THE CON STRUC TION AND DE CON STRUC TION  
OF IDEN TITY AND IN TER NA TI O NAL IN TE GRA TION

Re su me
We will di scuss now abo ut hi sto ri cal pro ces ses of con struc tion 

of na ti o nal iden tity du ring the ti me of in ten se for ma tion and con so li-
da tion as a fac tor of in te gra tion of the mo dern na tion-sta te. It will al so 
be di scus sed the cur rent con text and de gra da tion pro ces ses of Ser bian 
na ti o nal iden tity as a de si ra ble con di tion for the sup po sedly easi er Ser-
bia’s Euro pean in te gra tion. We will al so analyze do u ble stan dards of 
the in ter na ti o nal com mu nity to sup port the con struc tion of synthe tic 
Na ti ons in the for mer Yugo sla via. 
Key words: iden tity, na tion, co un try, in ter na ti o nal in te gra tion, Ser bia, synthe-

tic na tion

* Овај рад је примљен 20. маја 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
01. јуна 2015. године.
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Сажетак
У члан ку се раз ма тра по ре кло и ми гра ци је Ро ма из пра по-

стој би не, ко је тра ју све до да на шњих да на, што је има ло ути ца ја 
на њи хов по ло жај, ет но кул тур не ка рак те ри сти ке и фор ми ра ње спе-
ци фич ног на ци о нал ног иден ти те та. Ана ли за је на осно ву број них 
на уч них из во ра об у хва ти ла вре ме до се ља ва ња и по ре кло Ро ма на 
под руч ју Балканa и Ср би је и по ка за ла да Ро ми пред ста вља ју ет нич-
ку за јед ни цу ко ја се по свим обе леж ји ма на ла зи у нај не по вољ ни јем 
по ло жа ју јер ни су до вољ но ин те гри са ни у дру штво и укљу че ни 
у со цио-кул тур не и еко ном ско-по ли тич ке про це се. Због не по вољ-
ног дру штве ног ста ту са и ма те ри јал не угро же но сти, кул тур не и 
по ли тич ке мар ги на ли зо ва но сти, Ро ми ни су за хва ће ни со ци јал-
ном мо бил но шћу ко ја би по зи тив но де ло ва ла на раз ви ја ње све сти 
о соп стве ном на ци о нал ном  иден ти те ту, ко ји је спе ци фи чан и у 
стал ним про ме на ма. Број ни про бле ми ром ске на ци о нал не ма њи не 
(струк тур но си ро ма штво, не пи сме ност, не за по сле ност, усло ви ста-
но ва ња и др.) не мо гу се на пра ви на чин ре ши ти без мул ти ди сци-
пли нар ног при сту па и до брог по зна ва ња ет но ло ги је, лин гви сти ке, 
де мо гра фи је, со ци о ло ги је, исто ри је и дру гих срод них на уч них ди-
сци пли на. За кљу чу је се да ис тра жи ва ње по ре кла Ро ма има ве ли ки 
на уч ни и дру штве ни зна чај, а у на сто ја њу да оства ре сво ја људ ска 
и ма њин ска пра ва, Ро ми се све ви ше бо ре и за очу ва ње и уна пре ђе-
ње свог на ци о нал ног иден ти те та.
Кључ не ре чи: ет но ге не за, ми гра ци је, по ло жај, ет но ми ми кри ја, дис кри-

ми на ци ја, на ци о нал ни иден ти тет, Ср би ја, Бал кан, Ро ми

* Рад је реализован у оквиру пројекта број 179009 који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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У не пре ста ној бор би за пре жи вља ва ње, Ро ми ни су по зна ва-
ли ни ти су про у ча ва ли сво је по ре кло, па је због то га ет но ге не за 
Ро ма у ве ли кој ме ри би ла не по зна ни ца, а ром ски на ци о нал ни иден-
ти тет не до вољ но афир ми сан, при че му је у по след ње вре ме че сто 
при сут на и по ли ти за ци ја тог пи та ња. Ром ска за јед ни ца ду го је по-
ка зи ва ла од ли ке слич не при ми тив ним дру штви ма, јер не ма др жав-
ну ор га ни за ци ју, кла сну струк ту ру и оста ла обе леж ја ко ја се обич-
но при пи су ју ци ви ли зо ва ним дру штви ма, од но сно обе леж ја ко ја 
чи не је дан ви ши ни во со цио-кул тур не и дру штве не ин те гра ци је, 
нео п ход на за ко лек тив ну иден ти фи ка ци ју. Дру штве но-исто риј ске 
од ли ке Ро ма ре зул тат су ду го ве ков ног тра ди ци о нал ног на чи на жи-
во та ко ји је усло вио спе ци фич не об ли ке ор га ни зо ва ња, по на ша ња 
и за ни ма ња. Услед се о ба, ко је су не сум њи во њи хов стал ни пра ти-
лац и суд би на, Ро ми су ра се ја ни по мно гим др жа ва ма, где су се у 
зна чај ној ме ри мо ра ли адап ти ра ти и при ла го ди ти вла да ју ћем мо де-
лу жи вље ња, док је њи хо ва кул ту ра не ми нов но би ла про же та кул-
ту ром тог дру штва. По ста вља се пи та ње да ли су Ро ми као на род 
из ло же ни стал но при сут ним про ме на ма на ци о нал не при пад но сти 
и про це си ма ин те гра ци је и аси ми ла ци је, или се кроз исто ри ју за-
пра во од ви јао про цес па ра лел не ег зи стен ци је два све та: ром ског и 
не ром ског, од ко јих је овај пр ви био ин ди фе рен тан на вред но сне 
си сте ме дру гог, а дру ги је те жио да Ро ме са о бра зи соп стве ном мо-
де лу по на ша ња, обра зо ва но сти, ци ви ли зо ва но сти, па нај зад и на-
ци о нал не при пад но сти.1)

ИН ДИ ЈА – ПРА ПО СТОЈ БИ НА РО МА

Да нас се све че шће сре ће мо са пи та њем о по ре клу и по стој-
би ни Ро ма, не са мо у струч ној, већ и у ши рој дру штве ној јав но сти, 
на ко је ни је ла ко од го во ри ти има ју ћи у ви ду раз ли чи те те о ри је и 
ми шље ња о ет но ге не зи Ро ма. О по ре клу и име ну Ро ма по сто је раз-
не прет по став ке, јер је те шко ис тра жи ва ти и пи са ти о на ро ду ко ји 
иза се бе ни је оста вио го то во ни ка кав пи са ни до ку ме нат. Због то га, 
да ље из у ча ва ње ет но ге не зе ром ске ет нич ке за јед ни це, на осно ву 
нај но ви јих на уч них са зна ња и до ступ не ет но граф ске, лин гви стич-
ке, ге не тич ке, ар хив ске и дру ге гра ђе, не сум њи во има ве ли ки на уч-
ни и дру штве ни зна чај и у бу ду ћем пе ри о ду.

1) Едит Пе тро вић, „Сте ре о ти пи је о ром ским за ни ма њи ма и ет нич ке гра ни це Ро ма“, у: Дру-
штве не про ме не и по ло жај Ро ма (ур. Ми лош Ма цу ра), СА НУ, Бе о град, 1993, стр. 137-
154.
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По сто је број ни усме ни из во ри о по ре клу и се о ба ма Ро ма, за 
раз ли ку од пи са них до ку ме на та ко ји су рет ки, а по себ но они ко ји 
се од но се на вре ме њи хо вог про го на из пра по стој би не. Пр ви пи-
са ни траг ко ји го во ри о Ро ми ма по ти че са  по чет ка 11. ве ка, а то је 
до ку мент о жи во ту све тог Ђор ђа Ан тон ског ко ји је на стао у ма на-
сти ру на Ато су, за тим ту је и од ре ђе на ар хив ска гра ђа, пу то пи си и 
по чев од 15. ве ка по пи си ста нов ни штва. Да ља ис тра жи ва ња но вих 
из во ра и до ку ме на та до при но се ра све тља ва њу ет но ге не зе Ро ма, 
као и раз би ја њу пред ра су да о то ме да су на род без ко ре на, по ре кла, 
тра ди ци је и кул ту ре.

Тра го ви о по ре клу Ро ма у сва ком слу ча ју во де у Ин ди ју, њи-
хо ву пра по стој би ну. У овој зе мљи ста ре ци ви ли за ци је, пр ви ста-
нов ни ци би ли су Дра ви ди, ка сни је по ко ре ни од стра не Ари ја ца 
ко ји су жи ве ли ор га ни зо ва ни у пле мен ским са ве ти ма, све док у 
Ин ди ју ни су сти гли стра ни осва ја чи. Ан тич ка Ин ди ја, ко ју је са-
чи ња вао скуп ма лих др жа ва, ус по ста ви ла је ве зе са за пад ним све-
том и са ши ре њем бу ди зма по ста ла ме ђу на род но по зна та. У пе ри-
о ду 273-232. го ди не пре но ве ере, ин диј ско цар ство је об у хва та ло 
ве ли ке про сто ре, да би се по сле вла да ви не ца ра Ашо ке рас па ло. 
Тек у че твр том ве ку но ве ере по но во до ла зи до ује ди ње ња, од ка да 
Ин ди јом вла да ју ца ре ви из ди на сти је Гуп та. У сед мом и по чет ком 
осмог ве ка на сту пи ло је вре ме ве ли ког успо на Ара па, ко ји су сти-
гли у Ирак, Иран и Цен трал ну Ази ју. Ка да је у Ав га ни ста ну на 
власт до шао Мах муд из Га зни ја (чи је име је код Ро ма си но ним за 
стран ца – чо ве ка ко ји не при па да ром ској за јед ни ци, тзв. „Га џо“) 
и на пао Ин ди ју, за по че ле су се о бе Ро ма. Са вре ме ни ис тра жи ва чи 
ром ске кул ту ре ука зу ју на по се бан зна чај до ку мен та хро ни ка ди-
на сти је Амин („Ка тиб али Ами ни“, от кри вен у Егип ту де ве де се те 
го ди не 20. ве ка) ко ји упу ћу је на чи ње ни цу да Ро ми по ти чу из се ве-
ро за пад не Ин ди је. На и ме, Ро ми су у два на вра та на се ља ва ли град 
Ка на уџ, ко ји је у то вре ме био кул тур ни и по ли тич ки цен тар, пр ви 
пут у пр вом ми ле ни ју му пре но ве ере ка да се пле ме Ка ру на се ли ло 
на Ин диј ски пот кон ти нент, а дру ги пут у ше стом ве ку но ве ере под 
ди на сти јом Гуп та.2) Ме ђу тим, суд би на Ро ма би ла је детерминисaна 
осва ја њи ма се ве ро за пад не Ин ди је и овог гра да, ка да је Мах муд Га-
зни (у 11. ве ку) под сво ју власт ста вио Пен џаб и Синд. За јед ни ца 
Ро ма се фак тич ки рас па ла, део ста нов ни штва је про дат као ро бље, 
зна тан број пле ме на је већ био из ван Ин ди је, а она ко ја су оста ла 
рас ту ри ла су се на се вер и југ, па се и да нас мо гу на ћи у овим и 
дру гим обла сти ма Ин ди је. Од то га пе ри о да за пра во пре ста је за јед-

2) Бо жи дар Јак шић, Го ран Ба шић, Умет ност пре жи вља ва ња – Где и ка ко жи ве Ро ми у 
Ср би ји, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град, 2005, стр. 16-17.
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нич ка исто ри ја Ро ма и Ин ду са.3) Исе ља ва њу Ро ма из Ин ди је до при-
не ли су и по хо ди дру гих вој ско во ђа, на ро чи то Џин гис Ка на. Ка сни-
ји до га ђа ји и ра то ви ко ји су уз др ма ли арап ско цар ство ути ца ли су 
да се се о бе Ро ма на ста ве, а то ме су до при не ли и те шки еко ном ски 
усло ви и њи хов но мад ски на чин жи во та. Ван гра ни ца Ин ди је, сти-
гав ши до Евро пе, Ро ми ће све до да на шњих да на би ти из ло же ни 
не пре ста ним про го ни ма и дис кри ми на ци ји.

Ро ми су, пре ма исто риј ским и не ким књи жев ним из во ри ма, 
на пу стив ши Ин ди ју нај пре сти гли у Иран. Ма да су и ра ни је до ла-
зи ли у ма њим гру па ма и у раз ли чи тим пе ри о ди ма, због арап ске 
ин ва зи је на Ин ди ју, Ро ми су ма сов ни је сти гли у Пер си ју (Иран) у 
11. ве ку. Ис тра жи ва ње да љих пра ва ца ми гра ци ја и др жа ва на чи јој 
те ри то ри ји су се Ро ми на ста њи ва ли по ка зу ју да је из Ира на јед на 
ве ћа гру па Ро ма пре шла у Ар ме ни ју где су се нај ду же за др жа ли, а 
за тим се по де ли ла и кре ну ла у раз ли чи тим прав ци ма. Јед на стру ја 
(се вер на) је пре ко Кав ка за оти шла у Ру си ју, а дру га је на ста ви ла 
пут пре ма Грч кој и зе мља ма Бал кан ског по лу о стр ва. Та ју жна стру-
ја, ко ја се кре та ла то ко ви ма ре ка Ти гар и Еуфрат, де лом је оти шла 
пре ма Цр ном мо ру, а де лом пре ма Си ри ји. Нај ве ћи број пле ме на 
сти гао је у Тур ску, а ода тле пре ко Бос фо ра у Грч ку и у Евро пу, па 
све до Фран цу ске, Ен гле ске и Шкот ске, Дан ске и Швед ске, Вла-
шке и Мол да ви је, Пољ ске и Ру си је. Нај ју жни ја гра на на ста ви ла је 
пут уз Сре до зем но мо ре пре ко Па ле сти не и Егип та, дуж се вер не 
африч ке оба ле, ода кле су пре шли мо ре уз Ги брал тар и ушли у Шпа-
ни ју.4) Ду го се ве ро ва ло да су шпан ски Ро ми због број них спе ци-
фич но сти у Евро пу сти гли пре ко африч ког кон ти нен та, али но ви ја 
ис тра жи ва ња по твр ђу ју мо гућ ност да су и они по том ци гру пе ко ја 
је пре 1.500 го ди на на пу сти ла сво ју пра по стој би ну у се вер ној Ин-
ди ји и пре ко Тур ске и Грч ке сти гла на европ ско тло. Исто вре ме но, 
у мно гим европ ским зе мља ма Ро ми су по зна ти као Егип ћа ни, јер 
се Еги пат по ми ње у њи хо вим ле ген да ма, а при пад ни ци по је ди-
них ет нич ких гру па су го во ри ли да до ла зе са оба ле Ни ла ода кле 
су прог на ни. Ге не рал но гле да но, мо же се ре ћи да ме ђу на уч ни ци-
ма пре о вла да ва ми шље ње да су пр ве се о бе Ро ма по че ле од пе тог 
до сед мог ве ка, а ма сов ни је од 11. до 13. ве ка, од ка да су Ро ми 
пре ла зи ли у Иран (и Ав га ни стан), па на ста вља ли ка Евро пи пре ко 

3) Рај ко Ђу рић, Се о бе Ро ма – Кру го ви па кла и ве нац сре ће, Бигз, Бе о град, 1987, стр. 17-19.
 Ран ко Ја ко вље вић, „Ци га ни/Ро ми Кла до ва“, у: Дру штве не на у ке о Ро ми ма у Ср би ји 

(уред. Љу бо мир Та дић и Го ран Ба шић), СА НУ, Бе о град, 2007, стр. 241-257.

4) Clébert, Jean-Paul, Ci ga ni, Stvar nost, Za greb, 1967. Ele na Ma rus hi a ko va, Ve se lin Po pov, 
„Hi sto ri cal and Et hno grap hic Bac kgra und: Gypsi es, Ro ma, Sin ti“, In: Bet we en Past and Fu-
tu re: the Ro ma of Cen tral and Eastern Euro pe (еd. Guy W.), Uni ver sity of Hert for dshi re 
Press,  Hat fi eld, 2001, pp. 33-53.
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Тур ске. Пр ви пут при су ство Ро ма би ло је зва нич но за бе ле же но око 
855. го ди не у Ви зан ти ји, а за тим око 1068. го ди не на Ато су.5)

Иако су по је ди ни на уч ни ци до ка за ли да је Ин ди ја, од но сно 
се вер ни део Ин ди је (Пен џаб) пра по стој би на Ро ма, ка сни ја ис тра-
жи ва ња по ка за ла су мно ге со ци јал не, исто риј ске, кул тур не, је зич ке 
и дру ге не до у ми це у ве зи ет но ге не зе Ро ма. Из ве сно је да су од 11. 
ве ка Ро ми у ве ћем бро ју кре ну ли ка Евро пи, али је не ја сно да ли је 
та да ром ска за јед ни ца већ би ла фор ми ра на, или је реч о ви ше слич-
них пле ме на ко ја су се вре ме ном ста па ла у ре ла тив но хо мо ге ну 
ет нич ку гру пу. Ме ђу до се ље ним пле ме ни ма по сто ја ле су од ре ђе не 
кул тур не и ци ви ли за циј ске раз ли ке, али су вре ме ном при хва та ли 
ре ли ги ју, је зик и оби ча је аутох то ног ста нов ни штва. 

Ми гра ци о на кре та ња Ро ма ка Евро пи про у ча ва на су де таљ-
ни је тек од кра ја 19. ве ка и то пр вен стве но на осно ву лин гви стич ке 
ли те ра ту ре ко ја је у ром ском је зи ку уоча ва ла при ме се је зи ка дру-
гих на ро да. Знат но ра ни је, не мач ки фи ло зоф Ри ди гер и ма ђар ски 
све ште ник Ва ли за па зи ли су слич но сти у го во ру сту де на та из Ин-
ди је и при пад ни ка ром ских за јед ни ца ко ји су жи ве ли у Не мач кој 
и Ма ђар ској. На осно ву тих ис тра жи ва ња по ја ви ле су се пр ве зна-
чај не сту ди је ко је су по ка за ле да је Ин ди ја пра по стој би на Ро ма и 
да је њи хов је зик бли зак хин ду је зи ку. Ме ђу тим, ми гра ци је Ро ма 
и пу те ви ко ји ма су се кре та ли од Ин ди је ка Евро пе мо гу се на ћи 
тек у ис тра жи ва њу Ми кло ши ћа, ко ји је на кра ју 20. ве ка об ја вио 
сту ди ју у ко јој се прет по ста вља да ром ски је зик во ди по ре кло из 
дар ду је зич ке гру пе. Он је по твр дио да су Ро ми по ре клом из Ин-
ди је, ром ски је зик упо ре дио је са ин диј ским је зи ци ма и по ста вио 
осно ве та квих ис тра жи ва ња, по ко ји ма по сто ји ви ше ми гра ци о них 
то ко ва ко ји су Ро ме во ди ли пут Ви зан ти је, а пре не го што су сти гли 
на Бал кан, Ро ми су ду же жи ве ли у Пер си ји, Јер ме ни ји и Грч кој.6) 

Да кле, ве ћи број на уч ни ка от крио је да ром ски је зик има 
слич но сти са хин ду је зи ком, од но сно да при па да ин диј ској по ро ди-
ци је зи ка.7) Ка сни је су мно ги  лин гви сти (Ри ди гер, Со ло ва, Кранц, 
Мин стер) у сво јим ра до ви ма утвр ди ли да ром ски је зик има ве зе 
са сан скри том, ме ђу пр ви ма Вул ка ни јус Бо вен ту ра, а што се ти че 

5) Пр ви до ка зи о при су ству Ци га на у Евро пи ве зу ју се за вре ме и  те ри то ри ју Ви зан тиј-
ског цар ства. Ве ће на се ља ва ње у бал кан ским зе мља ма од но си се на пе ри од од 11. до 
13. ве ка, у 14. и 15. ве ку по сте пе но сти жу и у дру ге европ ске зе мље, па их је у 16. и 17. 
ве ку при лич но ве ли ки број већ трај но на се љен. Tренутне про це не укуп ног бро ја ром-
ског ста нов ни штва у Евро пи кре ћу се од 4 до 10 ми ли о на, са нај ве ћом кон цен тра ци јом 
у Цен трал ној и Ју го и сточ ној Евро пи. Ви де ти: Иби дем.

6) Го ран Ба шић, По ли тич ка ак ци ја – Ром ски по крет и про ме не,  Бе о град, 2010, стр. 61.

7) Пре ма ми шље њу ро мо ло га Рај ка Ђу ри ћа, на уч ник Х.М. Грел ман је пр ви у сво јој књи зи 
„Ци га ни“ (1783. го ди не) до ка зао да Ро ми по ти чу из Ин ди је, као и слич ност та два је зи ка 
и та ко от кло нио мно ге не до у ми це о по ре клу Ро ма.



СПМ број 2/2015, година XXII, свеска 48. стр. 163-181.

168

ис тра жи ва ња ром ског је зи ка на Бал ка ну нај ве ћа за слу га при па да 
Ра ду Ухли ку. Он ис ти че да ром ски је зик пред ста вља је дан но ви ин-
диј ски иди ом ко ји се раз вио ин ди рект но из ста рог ин диј ског је зи ка 
сан скри та, а ко ји је за тим био под ути ца јем иран ског, у то ку се о ба 
јер мен ског, да би по до ла ску на Бал кан на ње га ути ца ли је зи ци из 
тих дру штве них сре ди на.8) 

По ред лин гви стич ких до ка за, би о ло шко срод ство Ро ма са 
не ким ет нич ким за јед ни ца ма Ин ди је очи та ва се у из ве сним фи зич-
ким ка рак те ри сти ка ма ме ђу ко ји ма су цр на ко са, там на пут (ма да 
у не ким нор диј ским зе мља ма, па и код нас, има и Ро ма све тле пу-
ти), ни зак или сред њи раст, итд. То зна чи да не са мо бли скост по 
по ре клу, је зи ку, тра ди ци ји, ве ро ва њу и оби ча ји ма, не го и ан тро-
по ло шке и не ке дру ге осо би не, ром ско ста нов ни штво по ве зу ју у 
спе ци фич ну ет нич ку це ли ну. Нај ком плет ни је и нај све о бу хват ни је 
ан тро по ло шке по дат ке у бив шој СФРЈ оста вио је Ан тон По гач ник 
по чет ком 1960-их го ди на, ко ји је про у ча вао ром ске ен кла ве у Пре-
ко мур ју, а по да ци су об ја вље ни у сту ди ји (у из да њу Сло ве нач ке 
ака де ми је) под на зи вом: „Ан тро по ло шке ин мор фо ло шке ка рак-
те ри сти ке Ци га на у Пре ко мур ју“.9) Ро ми у Ср би ји ни су хо мо ге ни, 
већ се де ле на не ко ли ко ан тро по ло шких ти по ва и гру па ци ја. Та ко, 
ни ском ра сту при па да ју ром ске ску пи не у ју жној Ср би ји и на Ко-
со ву, сред њи раст је нај ра спро стра ње ни ји и за сту пљен је код Ро ма 
на свим под руч ји ма, док је ви сок раст уочен у за пад ној Ср би ји и у 
Вој во ди ни.10)     

Пре ма нај но ви јим ис тра жи ва њи ма по сто је и ге нет ски до ка-
зи да Ро ми  по ре кло во де из Ин ди је. Сту ди ја ме ђу на род ног ти ма 
ге не ти ча ра на че лу са про фе со ром Ман фре дом Кај зе ром са Уни-
вер зи те та у Ро тер да му по твр ђу је не са мо по ре кло Ро ма, већ и озна-
ча ва под руч је са ко јег овај на род по ти че, а то је се ве ро и сток Ин ди-
је.11) Исе ља ва ње Ро ма са ове те ри то ри је (ко ја да нас под ра зу ме ва и 
де ло ве Па ки ста на) за по че ло је пре око 1.500 го ди на, а пре око 900 

8) Ибра хим Осма ни, „Гла сов ни си стем у ром ском је зи ку“, у: Ци га ни/Ро ми у про шло сти и 
да нас (уред. Ми лош Ма цу ра), СА НУ, Бе о град, 2000, стр. 139-152.

9) Пе тар Вла хо вић, „Ет но ан тро по ло шке од ли ке Ро ма у Ју го сла ви ји“, у: Раз ви так Ро ма у 
Ју го сла ви ји – про бле ми и тен ден ци је (уред. Ми лош Ма цу ра), СА НУ, Бе о град, 1992, стр. 
53-59. 

10) Та то мир Ву ка но вић, Ро ми (Ци га ни) у Ју го сла ви ји, Но ва Ју го сла ви ја, Вра ње, 1983, стр. 
22. 

11) Иако су ге не ти ча ри на ову сту ди ју ве о ма по но сни, њи хо ве ко ле ге лин гви сти сма тра ју да 
ни је реч о не кој пре ве ли кој сен за ци ји. „Са ста но ви шта лин гви сти ке до сад смо са зна ли 
мно го ви ше о Ро ми ма не го на осно ву ге не тич ких ис тра жи ва ња. Ге не ти ка је са мо по твр-
ди ла оно што је лин гви сти ка зна ла још одав но“, ка же про фе сор лин гви сти ке из Ман че-
сте ра Ја рон Ма трас. Лин гви стич ке сту ди је одав но су до ка за ле да је та ла су исе ља ва ња 
са се ве ро и сто ка Ин ди је прет хо дио та лас ми гра ци је из цен трал не Ин ди је пре ма се ве ру. 
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го ди на они су до шли на про стор да на шњег Бал ка на, где је по че ло 
одва ја ње тог на ро да на ис точ не и за пад не за јед ни це европ ских Ро-
ма. Ге нет ске сту ди је и спро ве де не ана ли зе до ка зу ју ко ре ла ци ју са 
ми гра ци о ном исто ри јом Ро ма у Евро пи, а исто вре ме но, дру штве на 
ор га ни за ци ја и по де ла ром ских гру па по про фе си ја ма ука зу је на 
но ви ју ре сти ту ци ју си сте ма ка сти у Ин ди ји. Дру гим ре чи ма, иден-
ти фи ка ци ја ве ћег бро ја ин ди ви ду ал них по ре ме ћа ја и му та ци ја код 
Ромa ука за ла је на је дин стве но ге нет ско на сле ђе, лин гви стич ки до-
ка зи та ко ђе упу ћу ју на ин диј ско по ре кло Ро ма, а и њи хо ва дру-
штве на струк ту ра у Евро пи под се ћа на ен до ге не гру пе у Ин ди ји, 
че сто дефинисанe по про фе си ји, као при мар ни об лик ор га ни зо ва-
ња.12) 

Да кле, ма да ин диј ско по ре кло Ро ма ви ше ни ко не до во ди у 
сум њу, а по твр ђу ју га и мно га лин гви стич ка, ет но граф ска, ми то-
ло шка, со ци о ло шка и дру га ис тра жи ва ња, тре ба ре ћи да још увек 
не ма де таљ ни јих по да та ка о то ме где су тач но и ка ко Ро ми жи ве ли 
у Ин ди ји, ка да и за што су је на пу сти ли, као и број не дру ге не до у-
ми це. И нај зад, по ста вља се пи та ње да ли у Ин ди ји да нас по сто ји 
ет нос ко ји је сли чан ром ском и чи ји се при пад ни ци из ја шња ва ју 
као Ро ми. Са дру ге стра не, ако је по стој би на Ро ма Ин ди ја, он да 
је њи хо ва да ле ка про шлост део исто ри је Ин ди је, а за тим Ира на, 
Арап ског, Ви зан тиј ског и Осман лиј ског цар ства. С тим у ве зи, про-
у ча ва ње ет но ге не зе Ро ма зах те ва и по зна ва ње исто ри је ових зе ма-
ља, док су ка сни ју суд би ну и по ло жај Ро ма углав ном де тер ми ни са-
ли кључ ни по ли тич ки до га ђа ји на ши рем про сто ру Евро пе.13) 

Ипак, и лин гви сти при зна ју да су ге не тич ке сту ди је по зи ти ван до при нос учвр шће њу 
са зна ња до би је них је зич ким ана ли за ма. Ви де ти: www.na slo vi.net/te ma/449463.

12) „У овој сту ди ји, ба ви мо се пи та њем ге нет ске срод но сти ко ја је по сле ди ца дру штве не и 
кул тур не ра зно ли ко сти ром ске по пу ла ци је. Ми смо ко ри сти ли Y-хро мо зо ме и мтДНК 
мар ке ре раз ли чи тих про мен љи во сти да ис пи та мо по ре кло и ди вер си фи ка ци ју очин ских 
и мај чин ских ро до ва у 14  де фи ни са них ром ских за јед ни ца. На ла зи ука зу ју на за јед нич-
ке ко ре не из Ази је, али и да су ра не по де ле и ми гра ци је ка Евро пи игра ле глав ну уло-
гу у об ли ко ва њу ге нет ске струк ту ре Ро ма“. Ви де ти: Lu ba Ka laydji e va, Da vid Gres ham, 
Fran cesc Ca la fell. „Ge ne tic stu di es of the Ro ma (Gypsi es)“, in: BMC Me di cal Ge ne tics 2(1), 
2002/5, http://www.bi o med-cen tral.com/1471-2350/2/5.

13) Ен то ни Смит го во ри о уло зи кон фли ка та, не прав ди или не во ља ко ји игра ју ве ли ку уло гу 
у про це су на ци о нал не иден ти фи ка ци је не ког на ро да. Та ко су Ро ми у ве ли кој ме ри због 
дис кри ми на ци је и агре сив но сти су се да пре ма њи ма, упр кос про стор ној дис пер зив но-
сти, одр жа ли осе ћај за јед нич ке при пад но сти.  Ви де ти: An to ni D. Smith, Na ci o nal ni iden-
ti tet, Bi bli o te ka 20. vek, 1998, str. 46-49. 
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РО МИ НА ТЛУ БАЛ КА НА И СР БИ ЈЕ

Пр ви Ро ми су на под руч је Бал ка на сти гли већ сре ди ном 11. 
ве ка, ка да су на пу стив ши Јер ме ни ју кре ну ли пре ма Ана до ли ји, а 
за тим ка Грч кој и да ље ка се ве ру. Не ки из во ри Ду бро вач ког ар хи ва 
упу ћу ју да су Ро ми до шли на Бал кан из Јер ме ни је, а по ми њу се као 
Егип ћа ни, Вла си и Ви та ни. Не што ка сни је, сре ди ном 14. ве ка, на ла-
зи мо ар хив ску гра ђу о Ро ми ма и у За гре бу и Љу бља ни.14) Иако не ма 
по у зда ни јих по да та ка о Ро ми ма на про сто ру Ср би је до по чет ка 12. 
ве ка, мо же се са си гур но шћу прет по ста ви ти да су они бо ра ви ли на 
овој те ри то ри ји у том пе ри о ду. Број ни ја гру па Ро ма сти гла је у срп-
ске зе мље за вре ме вла да ви не срп ског кра ља Сте фа на Де чан ског, а 
ње гов син Сте фан Ду шан (1348. го ди не) про пи су је по себ на да ва ња 
за Ро ме ко ји се ба ве пот ки вач ким за на том.15) Са дру штве ног аспек-
та зна ча јан је и до ку ме нат из ва ти кан ске збир ке (1422. го ди не) ко ји 
по твр ђу је да су Ро ми пре ми гра ци ја при па да ли ви шим ка ста ма, у 
ко ме се на во ди да је па па при мио 200 ли ца ром ске на ци о нал но сти, 
као и да су Ро ми по до ла ску у Евро пу има ли до бре ве зе са фран цу-
ском и пољ ском вла сте лом.16) Ро ми су још пре до ла ска Ту ра ка у ве-
ли ком бро ју би ли на ста ње ни на про сто ру Бал кан ског по лу о стр ва, 
што по твр ђу је ма сов на по ја ва сло вен ских име на код Ро ма у пр вој 
по ло ви ни 16. ве ка.17)  За вре ме Осман лиј ског цар ства они су има-
ли по себ ну те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју – Ци ган ски сан џак, пр во у 
Ана до ли ји, а за тим и на Бал ка ну.18) Ма да не по сто је чвр сти до ка зи 
о то ме, из ве сно је да су се у то вре ме у тур ске књи ге по себ но по пи-
си ва ли Ро ми хри шћан ске, а по себ но Ро ми ислам ске ве ре, при че му 
су сe ови дру ги, по пра ви лу, из два ја ли од оста лог му сли ман ског 
ста нов ни штва. Кон фе си о нал на при пад ност Ро ма у по чет ку ни је 
би ла основ за ства ра ње раз ли ка у од но су на њи хов дру штве ни и 
прав ни ста тус јер су и јед ни и дру ги би ли об у хва ће ни ин сти ту ци-

14) Ђур ђи ца Пе тро вић, „Дру штве ни по ло жај Ци га на у не ким ју го сло вен ским зе мља ма у 15. 
и 16. Ве ку“, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис , Бе о град, бр.1-2/1976, стр. 45-66.

15) Та то мир Ву ка но вић, Ро ми (Ци га ни) у Ју го сла ви ји, оп. цит, стр. 27.

16) Го ран Ба шић, По ли тич ка ак ци ја – Ром ски по крет и про ме не, оп. цит, стр. 61.

17) Фор ми ра ње да на шњих ром ских за јед ни ца у европ ским зе мља ма ре зул тат је ми гра ци ја 
са про сто ра Бал ка на ка За пад ној Евро пи ко је су се за вр ши ле кра јем 15. ве ка, а за тим 
још три ми гра ци о на та ла са: пр ви, кра јем 19. ве ка, по сле уки да ње ци ган ског роп ства у 
Ру му ни ји, дру ги из Ју го сла ви је то ком 1960-их и 1970-их, и тре ћи та лас то ком по след ње 
де це ни је 20. ве ка, на кон по ли тич ких и еко ном ских про ме на у Ис точ ној Евро пи. Ви де ти: 
Аngus Fra ser, The Gypsi es, Blac kwell, Ox ford, 1992.

18) Ол га Зи ро је вић, „Ро ми на под руч ју да на шње Ју го сла ви је у вре ме тур ске вла да ви не“, 
Гла сник Ет но граф ског му зе ја, Бе о град, 1981, стр. 228.
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јом „му сле ма“, што је зна чи ло да су би ли осло бо ђе ни др жав них 
и фе у дал них оба ве за ако су оба вља ли не ку вој ну слу жбу. У вре ме 
до ла ска на Бал кан Ро ми су углав ном при па да ли хри шћан ству, али 
су под вла шћу Ту ра ка ма сов но при ми ли ислам. Као зва нич на ре-
ли ги ја и др жав на иде о ло ги ја, ислам вре ме ном оства ру је све ве ћи 
ути цај на дру штве на кре та ња и по ло жај при пад ни ка Осман лиј ског 
цар ства. Пре ва га ислам ског жи вља код Ро ма оства ру је се исла ми-
за ци јом хри шћа на и знат ни јим до ла ском ислам ских Ро ма из Ма ле 
Ази је, као и пре ла ском Ро ма у ту ре ли ги ју да би би ли осло бо ђе ни 
од ре ђе них вр ста по ре за по вер ском осно ву.

Пра ва и ду жно сти Ро ма под тур ском вла шћу би ла су ре гу ли-
са на дру штве ним и за кон ским нор ма ма ко је су ва жи ле за све гра ђа-
не, ма да су се не ке од но си ле са мо на Ро ме му сли ма не (ко ји су би ли 
по вла шће ни у од но су на оста ле Ро ме), а по је ди не нор ме са мо на 
Ро ме хри шћа не (ко ји су тре ти ра ни као и оста ла ра ја). Раз ли ке ме ђу 
Ро ми ма као по сле ди ца њи хо вог вер ског опре де ље ња, ма ни фе сто-
ва ле су се у то ме што су Ро ми хри шћа ни  пла ћа ли све на ме те као и 
дру го хри шћан ско ста нов ни штво, док су Ро ми ислам ске ве ре ужи-
ва ли ста тус ко ји су има ли дру ги му сли ма ни у од ре ђе ној ад ми ни-
стра тив ној је ди ни ци. Све у све му, Ро ми у Осман лиј ском сул та на ту 
су ужи ва ли зна чај на гра ђан ска пр ва, ко ри сти ли свој је зик, има ли 
прав ну за шти ту и њи хов по ло жај је био знат но по вољ ни ји не го у 
Хаб збур шкој мо нар хи ји и у дру гим европ ским зе мља ма. Др жа ва се 
ни је ме ша ла у њи хо ве оби ча је, је зик и кул ту ру, али су Ро ми  би ли 
у оба ве зи пла ћа ња „ци ган ског ха ра ча“, та ко што су го ди шњи да-
нак да ва ли од ре ђе ном ли цу (ци ган ски ха рач ли ја), ко га су би ра ли из 
соп стве них ре до ва. Ци ган ски ха рач, као спе ци јал на вр ста на ме та 
от кри ва по себ ну вр сту дис кри ми на тор ског од но са пре ма ром ској 
по пу ла ци ји од стра не вла да ју ћег сло ја, зва нич но је уки нут сре ди-
ном 19. ве ка (из у зев Ро ми ма ски та чи ма) од лу ком кне за Ми ло ша. 
Тек са За ко ном о не по сред ном по ре зу (1884. го ди не),  Ро ми су до-
би ли сва гра ђан ска пра ва у сми слу да су пла ћа ли исте по ре зе као и 
оста ли гра ђа ни Ср би је.19) У вре ме тур ске вла да ви не, у бор би за оп-
ста нак и же љи да по бег ну од раз ли чи тих нов ча них да жби на и на-
ме та, Ро ми су при бе га ва ли на ци о нал ном не из ја шња ва њу, про ме ни 
сво је ет нич ке при пад но сти и вољ ној аси ми ла ци ји. Ина че, по ја ва 
ет нич ке ми ми кри је, сим би о зе и аси ми ла ци је свој стве на је при пад-
ни ци ма ром ске за јед ни це, а до то га је до ла зи ло и у ра ни јим пе ри-
о ди ма, у ви зан тиј ским зе мља ма сред њег ве ка, али по себ но у до ба 

19) Дра ган То до ро вић, „Ро ми у ју го и сточ ној Ср би ји: од деф те ра до по пи са 2002.“, у: Ста-
нов ни штво ју го и сточ не Ср би је: де мо граф ска ре про дук ци ја и со цио-кул тур на ди на ми ка 
(уред. Љу би ша Ми тро вић), Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни вер зи те та у 
Ни шу, 2011, стр. 201-222.
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Ту ра ка, ка да су мно ги Ро ми пре шли у вла шку ет нич ку ску пи ну, а 
ме ша ли су се и са Цин ца ри ма. На осно ву сво јих за ни ма ња, Ро ми 
су че сто би ли по вла шће ни у окви ру тур ског цар ства, или су има ли 
олак ши це у по гле ду пла ћа ња ра зних да жби на, док је пот пу но су-
про тан др жав но-прав ни од нос био у Аустро у гар ској мо нар хи ји, у 
до ба Ма ри је Те ре зи је и Јо си фа Дру гог, ка да су мно ге за бра не би ле 
упе ре не про тив ром ског на чи на жи во та и тра ди ци о нал ног мо де ла 
при вре ђи ва ња.20) Да кле, на чин жи во та и дру штве ни по ло жај Ро ма 
у ве ли кој ме ри су за ви си ли од та да шњих по ли тич ких при ли ка и 
уре ђе ња.

У 15, 16. и 17. ве ку Ро ми су у ве ли ком бро ју већ при сут ни у 
Ср би ји, а о њи ма као ста ро се де лач ком ста нов ни штву го во ре број ни 
тур ски из во ри. По чет ком 16. ве ка (1522. го ди не) из вр шен је пр ви 
по пис Ро ма у Ру ме ли ји, из ко га мо же мо за кљу чи ти да су они у то 
до ба на под руч ју да на шње Ср би је жи ве ли у Ре са ви, Пи ро ту, Но вом 
Бр ду, Но вом Па за ру, Сме де ре ву, Вра њу и на Ко со ву (При шти на, 
При зрен, Пећ).21) У пи са ним тра го ви ма о бо рав ку Ро ма у Ср би ји у 
вре ме тур ске вла да ви не, и то у По ду на вљу, на во де се џе ма ти (ску-
пи не) Ро ма ко ји су ту жи ве ли ду жи низ го ди на под осман лиј ском 
вла шћу и ко ји се ме ђу соб но раз ли ку ју по вер ској струк ту ри, за на-
ти ма и по сло ви ма ко је оба вља ју. По сле за ко на ко је је до нео тур ски 
сул тан Су леј ман, еви ден ти ра но је зна чај но сма ње ње њи хо вог бро-
ја. Ро ми су по че ли да се исе ља ва ју у дру ге зе мље, из бе га ва ли да се 
по пи шу, или су пак пре ла зи ли у дру ги ет нос. У Бе о гра ду Ро ми су 
пр ви пут по пи са ни 1536. го ди не, а по сле то га не ма ви ше тач них 
по да та ка о њи хо вом бро ју, све до 20. ве ка. 

У Ср би ји се у вре ме Пр вог и Дру гог срп ског устан ка (1804-
1818) пре ма Ро ми ма по сту па ло без пред ра су да. На и ме, по зна то је 
да су Ро ми у вре ме Пр вог срп ског устан ка има ли свог пред став ни-
ка – вој во ду ко ји је по зи ван у Скуп шти ну уста нич ких ста ре ши на. 
Ка ко је ис ти цао наш ет но лог Ти хо мир Ђор ђе вић, вој во дом се на-
зи ва ци ган ски по гла ви ца у Угар ској и Тран сил ва ни ји, док је у то 
вре ме у Ср би ји тур ски на зив „це ри ба ше“ за ме њи ван са „ци ган ски 
кнез“, а ка сни је, у вре ме кне за Ми ло ша, „ци ган ски кмет“. О то ме 
је и Вук Ка ра џић го во рио у свом Срп ском Рјеч ни ку (1820. го ди не), 
а по сле ње га у исто риј ској ли те ра ту ри пр ви је Си ма Ми лу ти но вић 

20) Ол га Зи ро је вић, „Ро ми на под руч ју да на шње Ју го сла ви је у вре ме тур ске вла да ви не“, оп. 
цит, стр. 227.

21) Ко ста Јо ва но вић ис тра жу ју ћи Кра ји ну и Кључ по чет ком 20. ве ка, оста вио је дра го це на 
све до чан ства о то по ни ми ма и ет нич кој струк ту ри тог ста нов ни штва што упу ћу је на за-
кљу чак да је ов де знат но пре на се ља ва ња Цр но го ра ца (сре ди ном 19. ве ка) би ла зна чај на 
на се о би на Ро ма (Ци ган ски крај, Ци ган ске кр че ви не, Ци ган ски брег, Ци ган ски по ток и 
дру ги). Ви де ти: Ран ко Ја ко вље вић, „Ци га ни/Ро ми Кла до ва“, оп. цит, стр. 245. 
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на вео по дат ке о уло зи Ро ма у срп ско-тур ском ра то ва њу на стра ни 
Ср ба, и то у три раз ли чи та кра ја Ср би је (Бе о град ског па ша лу ка): 
у ва љев ском кра ју, у по жа ре вач кој на хи ји и у Шу ма ди ји.22) По ли-
тич ки и прав ни по ло жај Ро ма у Ср би ји осло бо ђе ној од Ту ра ка, за 
вре ме Пр вог и ка сни је Дру гог срп ског устан ка, био је на вр ло ви-
со ком ни воу.  Ро ми ма су при зна та мно га гра ђан ска пра ва као што 
су пра во на лич ну сло бо ду, на сло бо ду ве ро и спо ве сти, не го ва ње 
сво јих оби ча ја и тра ди ци је, јед на кост пред су до ви ма и за ко ном, 
што је би ло ве ли ко до стиг ну ће за Ро ме и њи хо ву еман ци па ци ју. 
Две ва жне др жав не од лу ке су у прак си спро ве де не: пр во, уки ну то 
је чер га ре ње, а Ро ми ма је уста нич ка власт усту пи ла зе мљу (бив ша 
тур ска има ња) на ко ри шће ње и трај но на ста њи ва ње са пра вом на 
вла сни штво, и дру го, уве де не су исте по ре ске оба ве зе за све гра ђа-
не чи ме је уки нут дис кри ми на тор ски по рез (тзв. ци ган ски по рез) 
из вре ме на тур ске вла сти. Ме ђу тим, не у спех Пр вог срп ског устан-
ка имао је за по сле ди цу и уки да ње ме ра ко је су Ро ми ма обез бе ђи-
ва ле рав но пра ван по ло жај. Ма да су ре фор ме на ста вље не и по сле 
Дру гог срп ског устан ка, има ле су мно го ма ње ефе ка та не го прет-
ход не. Тек ће Сре тењ ски устав (1835. го ди не) из јед на чи ти Ро ме са 
оста лим гра ђа ни ма Ср би је, као што је то био слу чај у вре ме Пр вог 
срп ског устан ка.23) 

У про у ча ва њу ром ске по пу ла ци је у Ср би ји ко је има ре ла тив-
но ду гу тра ди ци ју, а за по че ло је кра јем 19. ве ка, ис ти че се да су се 
на про сто ру Бал ка на  фор ми ра ле мно го број не ром ске за јед ни це са 
по себ ним ет но граф ским и лин гви стич ким ка рак те ри сти ка ма, што 
ука зу је на њи хо во раз ли чи то по ре кло, прав це ми гра ци ја, на се ља-
ва ња, но мад ски или се ден тар ни на чин жи во та, ра зно вр сна за ни ма-
ња, и слич но.24) Бу ду ћи да по ти чу из раз ли чи тих ми гра ци о них та-
ла са, Ро ми чак у ис тој др жа ви има ју раз ли чи то кул тур но на сле ђе, 

22) Ти хо мир Ђор ђе вић, Наш на род ни жи вот, Про све та, Бе о град, 1984, стр. 123.

23) Вла ди мир Сто јан че вић, „По ли тич ки и прав ни по ло жај Ци га на (Ро ма) у Ср би ји за вре ме 
Пр вог и Дру гог устан ка“, у: Раз ви так Ро ма у Ју го сла ви ји-про бле ми и тен ден ци је (уред. 
Ми лош Ма цу ра), СА НУ, Бе о град, 1992, стр. 26-30.

24) Ве ко ви ма су Ро ми жи ве ли но мад ски или по лу но мад ски, оба вља ју ћи за ни ма ња без стал-
не, ве ли ке и ком пли ко ва не опре ме за рад, па су тр го ва ње ко њи ма, об ра да ме та ла, ба кро-
рез, про ри ца ње суд би не и му зи ка по ста ли њи хо ва глав на по ро дич на за ни ма ња. Ка сни је, 
у со ци ја ли зму, Ро ми су под по ли тич ким при ти ском мо ра ли да на пу сте но ма ди зам. У 
СССР, Бу гар ској, Че хо сло вач кој, Пољ ској и Ру му ни ји се ден та ри за ци ја је спро ве де на 
кроз спе ци фич на вла ди на ак та, а у Ма ђар ској, Ал ба ни ји и Ју го сла ви ји то је ре гу ли са но 
оп штим про пи си ма ко ји су зах те ва ли стал но ме сто бо рав ка и фик сно рад но ме сто. Ви-
де ти: La u ra Ša ka ja, „The Ro ma ni (Gypsi es) in the So cial Spa ce of Post-So ci a list Co un tri es: 
the Exam ple of Cro a tia“, in: The Ove rar ching Is su es of the Euro pean Spa ce, Fa cul da de Le tras 
Uni ver si da de, Por to, 2013, p. 390.
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со ци јал не, ет нич ке и де мо граф ске осо бе но сти и по ка зу ју дру га чи је 
на чи не при ла го ђа ва ња и ин те гри са но сти у дру штво. 

РОМ СКИ НА ЦИ О НАЛ НИ ИДЕН ТИ ТЕТ

Стал не се о бе и но мад ски на чин жи во та основ на су ка рак те-
ри сти ка ет но ге не зе Ро ма, а ујед но и ва жна де тер ми нан та у про це су 
фор ми ра ња и очу ва ња њи хо вог иден ти те та, и то од ра них ми гра-
ци ја из пра по стој би не за по че тих по чет ком про шлог ми ле ни ју ма, 
па све до да на шњих да на. Али, где год су се до се ља ва ли, они су 
би ли не по жељ ни и не при хва ће ни, увек на ег зи стен ци јал ном ми ни-
му му, из ло же ни ра си зму, пред ра су да ма и дис кри ми на ци ји, па чак и 
кул тур ном ге но ци ду и ет нич ком чи шће њу.25) Ми гра ци је ста нов ни-
штва, до бро вољ не или при сил не, ка рак те ри стич не за ову по пу ла-
ци ју као на чин пре жи вља ва ња, у ра ни јим пе ри о ди ма пре те жно су 
би ле усло вље не еко ном ским фак то ри ма, док су у по след ње времe 
због дру штве них и по ли тич ких окол но сти, све ви ше под стак ну те 
на ци о нал ним пред ра су да ма, ра си змом и про го ни ма.26) По ре кло, 
но мад ски на чин жи во та, ми гра ци је, си ро ма штво, се гре га ци ја, мар-
ги на ли за ци ја и стал но при сут ни не га тив ни фак то ри из спољ ног 
окру же ња, има ли су пре су дан ути цај на фор ми ра ње њи хо вог иден-
ти те та чи ја је основ на ка рак те ри сти ка не ста бил ност и про мен љи-
вост.  Ме ђу тим, Ро ми су упр кос хо ло ка у сту, кул тур ном ге но ци ду и 
дис кри ми на ци ји ипак ус пе ли да са чу ва ју свој то ли ко спе ци фи чан 
на ци о нал ни иден ти тет. Струк тур но си ро ма штво као њи хов глав-
ни пра ти лац, по ста ло је нај си гур ни ја „за шти та“ иден ти те ту ко ји 
се ди на мич но ме њао, али у ко јем су се за др жа ли и ди ја лек ти и 
оби чај но пра во и спе ци фич ни со ци јал ни и кул тур ни обра зац по-
на ша ња.27) 

25) Пред ста ва о Ро ми ма углав ном је фо ку си ра на на њи хов из глед (бо ја ко же, нео бич но 
оде ва ње..), за ни ма ња (тр го ви на ко њи ма, га та ње...) и екс це сне до га ђа је (џе па ре ње, кра-
ђе...).“Ана ли зи ра ју ћи раз ло ге дав но уко ри је ње них и до да нас при сут них не га тив них 
сте ре о ти па Еуро пља на, не ки ауто ри иду та ко да ле ко да из во ре тих сте ре о ти па тра же 
у бо ји ко же, тј. у по ве зи ва њу сред њо вје ков не кр шћан ске док три не свје тла (сви је тло га) 
с чи сто ћом и не ви но шћу, а мра ка (там но га) с гри је хом“. Ви де ти: Hr vo je Šle zak, La u ra 
Ša ka ja, „Pro stor ni aspek ti so ci jal ne dis tan ce pre ma Ro mi ma“, Hr vat ski ge o graf ski gla snik,  
Hr vat sko ge o graf sko dru štvo, Za greb, 74/1/2012, стр. 92.

26) Ан ти ром ски ста во ви при сут ни у Евро пи, до ку мен то ва ни су још кра јем 15. ве ка, па и ра-
ни је, ка рак те ри шу ћи Ро ме као оне ко ји су „пљач ка ли фран цу ски југ”. Ви де ти: Jean-Paul 
Clébert, Ci ga ni, Stvar nost, Za greb, 1967, str .45.

27) Го ран Ба шић, „Со ци јал на ин те гра ци ја Ро ма и про ме не ет но кул тур ног иден ти те та“, у: 
Про ме не иден ти те та, кул ту ре и је зи ка Ро ма у усло ви ма план ске со ци јал но-еко ном ске 
ин те гра ци је (уред. Ти бор Ва ра ди и Го ран Ба шић), СА НУ, Бе о град, 2012, стр. 153-175.



Нада Радушки Етнoгенеза као фактор националног идентитета...

175

Хро но ло шки по сма тра но, пра те ћи по пи сно ста ти стич ке по-
дат ке, до ла зи мо до са зна ња о ко ле бљи вом, тзв. си ту а ци о ном ром-
ском иден ти те ту, бу ду ћи да га Ро ми че сто ме ња ју, а у из ве сном 
слу ча ју га се и од ри чу, што је пре суд но ути ца ло на њи хо ву по пу-
ла ци о ну ди на ми ку и де мо граф ски раз ви так. Че ста про ме на на ци-
о нал не при пад но сти ре зул тат је аси ми ла ци је или ет нич ке ми ми-
кри је, услед стал но при сут не дис кри ми на ци је, због че га се Ро ми 
при ли ком по пи си ва ња нај че шће де кла ри шу као при пад ни ци ве-
ћин ске на ци о нал но сти на под руч ју где жи ве или пре ла зе у не ки 
дру ги ет нич ки кор пус, гу бе ћи или при кри ва ју ћи та ко свој на ци о-
нал ни иден ти тет.28) Због то га је и ста ти стич ка еви ден ци ја о Ро ми ма 
не по у зда на, па се про це њу је да је њи хов број знат но ве ћи не го што 
по ка зу ју зва нич ни по пи си ста нов ни штва, што има да ле ко се жне по-
сле ди це за ром ску по пу ла ци ју, али и за утвр ђи ва ње и спро во ђе ње 
аде кват не др жав не по ли ти ке. Раз ло ге за ову по ја ву тре ба тра жи ти 
у не за ин те ре со ва но сти Ро ма за по пис и не по ве ре њу у спро во ђе ње 
и зва нич не ре зул та те по пи са, за тим у њи хо вом но мад ском на чи ну 
жи во та и че стим про ме на ма ме ста бо рав ка, не по се до ва њу  лич них 
до ку мен та (тзв. прав но не ви дљи ва ли ца), ет нич ком тран сфе ру, од-
но сно про ме ни на ци о нал не при пад но сти и пре ла ску у не ки дру ги 
ет нич ки кор пус, и дру го.29) На пи та ње за што се Ро ми че сто од ри чу 
свог иден ти те та, од го вор тре ба тра жи ти у њи хо вом бек ству од бе де 
и си ро ма штва и по тре би за бо љом за шти том од не прав де и не то ле-
ран ци је. Због зна чај ног по ра ста ксе но фо би је и ра си зма, на ро чи то у 
тур бу лент ним вре мен ским пе ри о ди ма, Ро ми су на свим про сто ри-
ма из ло же ни ма њој или ве ћој, при кри ве ној или отво ре ној аси ми-
ла ци ји, па је за то ром ски „на ци о нал ни иден ти тет увек ре зул тат ин-
тер ак ци је уну тра шњих и спољ них фак то ра, са мо и ден ти фи ка ци је и 
иден ти фи ка ци је од стра не дру гих“.30)

Да кле, основ на осо бе ност при пад ни ка ром ске ет нич ке за јед-
ни це је фло тан тан на ци о нал ни иден ти тет усло вљен дру штве ном 
сре ди ном, окол но сти ма и вре ме ном јер на сто је да се де кла ри шу 
за ет нос ко ји је ве ћин ски или нај по жељ ни ји на под руч ју где жи ве. 
Због то га, Ро ми пред ста вља ју спе ци фич ну, хе те ро ге ну ет нич ку за-
јед ни цу, јер основ не ком по нен те њи хо вог на ци о нал ног иден ти те-

28) На да Ра ду шки, „Де мо граф ске ком по нен те на ци о нал ног иден ти те та“, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град,  01/2011, стр. 321-336.  

29) На да Ра ду шки, „На ци о нал ни иден ти тет Ро ма у про це су европ ских ин те гра ци ја“, Кул-
ту ра по ли са,    Кул ту ра-По лис, Но ви Сад, Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град, бр. 
24/2014, стр. 206.

30) Са ња Зла та но вић, „Пре го ва ра ње о иден ти те ту: Ро ми ко ји то је су и ни су“, у: По ло жај 
на ци о нал них ма њи на у Ср би ји (уред. Во ји слав Ста нов чић), СА НУ, Бе о град, 2007, стр. 
639.
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та – је зик и ре ли ги ја ни су до вољ но јак ко хе зи о ни фак тор, бу ду ћи 
да ис по ве да ју раз ли чи те ре ли ги је и го во ре раз ли чи тим је зи ци ма.31) 
Из ра же на ал те ро фо ни ја (не по кла па ње на ци о нал не при пад но сти и 
је зи ка) ка рак те ри стич на за ром ску за јед ни цу, по твр да је де ло ва ња 
ет но ге нет ских и аси ми ла ци о них про це са, а усло вље на про стор ном 
дис пер зив но шћу и дру штве ним по ло жа јем Ро ма. Та ко ђе, у по гле ду 
ре ли гиј ске при пад но сти нај че шће при хва та ју ре ли ги ју ве ћин ског 
на ро да у же љи да им се при бли же и бр же при ла го де окру же њу, па 
су код Ро ма за сту пље не го то во све ве ро и спо ве сти и сви мо да ли те-
ти ре ли гиј ског из ја шња ва ња 32)

Пре ма јед ном од гле ди шта, у Ср би ји је мо гу ће из дво ји ти три 
ка рак те ри стич не гру пе: Срп ски Ци га ни, Ђор гов ци и Ба ња ши. 33)

 Срп ски Ци га ни су при пад ни ци број них ром ских за јед ни ца 
ко је од ли ку је флек си бил ност, од но сно по де ље ност из ме ђу ром ског 
и срп ског ет нич ког иден ти те та. Њи хо во основ но ет нич ко обе леж је 
је пра во слав на ве ра и дис тан ци ра ње од ром ског, од но сно при бли-
жа ва ње срп ском иден ти те ту. Го во ре срп ски је зик чак и у окви ру 
сво је за јед ни це, а њи хо ва бо ја ко же не пред ста вља ет нич ку гра-
ни цу (Ср би их иден ти фи ку ју као бе ле). Па ипак, дис тан ца из ме-
ђу Ср ба и њих по сто ји, ко ли ко год да је њи хов ет нич ки иден ти тет 
отво рен за про ме ну и пре ла зак у дру ги на ци о нал ни кор пус. Ђор-
гов ци (Јор гов ци, Ка ра ђор ђев ци) пред ста вља ју спе ци фич ну гру пу 
Ро ма пра во слав не ве ре и срп ског је зи ка ко ји жи ве у се о ским сре-
ди на ма, пре те жно на под руч ју ју жне Ср би је и Ко со ва и Ме то хи је, 
а прет по ста вља се да су на Бал кан до шли пре му сли ман ских Ро ма. 
Они не при па да ју ја сно де фи ни са ним гру па ма (Ро ми, Ср би), па на-

31) Вик тор Фрид ман, по зна ти ро мо лог и бал ка но лог, скре ће па жњу на чи ње ни цу да су због 
сво је дру штве но-по ли тич ке мар ги на ли за ци је, го вор ни ци ром ског је зи ка на Бал ка ну 
при нуд но ви ше је зич ни, док дру ги рет ко ка да зна ју њи хов је зик. Ви де ти: Би ља на Си-
ки мић, „Ви ше је зич ност ба нат ских Ро ма: ром ски, срп ски и ру мун ски је зик у сва ко днев-
ној ко му ни ка ци ји“ у: Про ме не иден ти те та, кул ту ре и је зи ка Ро ма у усло ви ма план ске 
со ци јал но-еко ном ске ин те гра ци је (уред. Ти бор Ва ра ди, Го ран Ба шић), СА НУ, Бе о град, 
2012, стр. 420.  

32) На при мер, по по да ци ма из 2011. го ди не, у Ср би ји је сва ки тре ћи Ром  на вео не ки не-
ром ски је зик као svoj ма тер њи. У по гле ду ре ли гиј ске при пад но сти, нај ви ше је Ро ма пра-
во сла ва ца (55,9%), за тим при пад ни ка ислам ске ве ре (24,8%), али и је дан број ка то ли ка 
(3,3%) и про те ста на та (2,0%). Ви де ти: На да Ра ду шки, „Ро ми у кон фе си о нал ној струк-
ту ри ста нов ни штва Ср би је (без Ко со ва и Ме то хи је) –по пис 2011“, По ли тич ка ре ви ја, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је,Бе о град, бр. 01/2015, стр. 180.

33) Та ко ђе, по сто ји и кла си фи ка ци ја Ро ма пре ма прав ци ма до се ља ва ња у Ср би ју: Тур ски 
Ро ми (му сли ман ске ве ре), Ма ђар ски Ро ми (ко ји су до шли из Ба на та), Бе ли Ро ми (ва-
ри јан та Тур ских, ко ји су у Ср би ју сти гли из Бо сне) и Вла шки Ро ми (ко ји су до шли из 
Ру му ни је и на се ли ли се вер но и сточ ну Ср би ју). По ред то га, по сто ји пу но ло кал них име-
на за Ро ме ко ја су у ве зи са њи хо вим на чи ном жи во та и за ни ма њем (Чер га ри, Гур бе ти, 
Вре те на ри, Ко ри та ри, Ка ра вла си и дру ги). Ви де ти: Пе тар Вла хо вић, „Ет но ан тро по ло-
шке од ли ке Ро ма у Ју го сла ви ји“, оп. цит, стр. 53-59.
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сто је да про на ђу сво је ме сто об је ди њу ју ћи оба иден ти те та. Пре ма 
ет но кул тур ним од ли ка ма (ре ли ги ја, је зик, оби ча ји и др.) слич ни 
су Ср би ма, док их Ср би иден ти фи ку ју као Ци га не. И тре ћа гру па 
– Ба ња ши (Ка ра вла си, Ру да ри, Ру му ни, Ко ри та ри, Меч ка ри, итд.) 
су пра во слав не или ка то лич ке ве ре, го во ре ру мун ски је зик и не по-
зна ју ром ски. Док они се бе до жи вља ва ју као Ру му не (а Ру му ни из 
Ру му ни је и не зна ју за њих), ве ћин ско ста нов ни штво их због но-
мад ског на чи на жи во та, за ни ма ња, али и бо је ко же, ка рак те ри ше 
као Ци га не. У ства ри, објек тив не ком по нен те ет ни ци те та (је зик, 
ре ли ги ја, оби ча ји, осе ћа ње при пад но сти и др.) упу ћу ју на њи хов 
ам би ва лент ни иден ти тет па се код њих мо же го во ри ти о ви ше стру-
ком иден ти те ту. Из ја шња ва ју се као Ср би (ју жно од Ду на ва), Ру-
му ни (у Вој во ди ни), Вла си (у не ко ли ко на се ља цен трал не Ср би је) 
и као Ро ми.34)     

Стал но адап ти ра ње дру штве но-по ли тич ким и со цио-еко-
ном ским усло ви ма у но вој сре ди ни ство ри ло је ве ли ку ша ро ли кост 
кул тур них и ет нич ких осо бе но сти уну тар ром ске по пу ла ци је, али 
и успо ра ва ло фор ми ра ње њи хо вог на ци о нал ног иден ти те та. Ипак, 
Ро ми су ус пе ли да у зна чај ној ме ри са чу ва ју сво је исто риј ско на-
сле ђе и ет но кул тур не ка рак те ри сти ке ко је су упр кос фраг мен ти-
ра но сти и про стор ној дис пер зив но сти, вре ме ном пре ра сле у спе-
ци фи чан на ци о нал ни иден ти тет, при ла го дљив и не ста би лан, али 
са мо њи хов. На осно ву до са да шњих те о риј ских и ем пи риј ских 
ис тра жи ва ња, по ста вља се прин ци пи јел но пи та ње, да ли усва ја ње 
мо дер них вред но сти нео п ход них за ин те гра ци ју у јед но дру штво 
сла би свест о на ци о нал ном иден ти те ту, ет нич ким и кул тур ним 
осо бе но сти ма и во ди ка аси ми ла ци ји. Не ка про у ча ва ња су по ка-
за ла да сво је ет нич ко по ре кло и иден ти тет нај че шће ме ња ју или 
при кри ва ју при пад ни ци ром ске ма њи не ко ји су ус пе ли да се отрг-
ну из свог ти пич ног окру же ња и да се укло пе у ши ру дру штве ну 
за јед ни цу.35) 

По след њих де це ни ја Ро ми по ку ша ва ју да де фи ни шу свој на-
ци о нал ни иден ти тет на сто је ћи да у ње га угра де оне ком по нен те 
ко је пред ста вља ју  тра ди ци о нал не вред но сти ром ског на ро да. С 
тим у ве зи, по је ди ни ром ски ин те лек ту ал ци на во де сле де ће ва жне 
кри те ри ју ме за де фи ни са ње вред но сног си сте ма на ко ме тре ба да 
по чи ва из град ња ром ског на ци о нал ног иден ти те та: при пад ност 

34) Са ња Зла та но вић, „Пре го ва ра ње о иден ти те ту: Ро ми ко ји то је су и ни су“, у: По ло жај 
на ци о нал них ма њи на у Ср би ји  (уред. Во ји слав Ста нов чић), СА НУ, Бе о град, 2007, стр. 
643.

35) Алек сан дра Ми тро вић, „По ло жај Ро ма у дру штву“, По ло жај ма њи на у СР Ју го сла ви ји 
(уред. Ми лош Ма цу ра, Во ји слав Ста нов чић), СА НУ,  Бе о град, 1996, стр. 807-819.
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по ро ди ци или за јед ни ци ко ја се за сни ва на крв ном срод ству, свест 
о ди фе рен ци ја ци ји на Ро ме и не ро ме (га џе), је зик, уну тар груп на 
со ли дар ност, спе ци фич на за ни ма ња, ан тро по ло шке, фол клор не и 
дру ге осо бе но сти. Пре ма овим ауто ри ма нај ве ћу вред ност и осно-
ву очу ва ња ром ске за јед ни це пред ста вља при хва та ње соп стве ног 
ет нич ког иден ти те та и жи вот у скла ду са вред но сти ма и оби чај ним 
пра вом што чи ни осно ву да се по је ди нац осе ћа „пра вим“ при пад-
ни ком  ром ске на ци о нал но сти.36)  

***
Ет но ге не за Ро ма, ра не ми гра ци је из пра по стој би не, а за тим 

не пре кид не се о бе на ста вље не до да на шњих да на, ути ца ли су на 
све сег мен те њи хо вог жи во та и чи не не раз двој ни део и суд би ну 
ром ске по пу ла ци је. Увек из ме ша ни са дру гим на ро ди ма и кул ту ра-
ма, Ро ме ка рак те ри ше стал но при ла го ђа ва ње но вој сре ди ни, што је 
не из бе жно во ди ло ка ме ња њу њи хо вог на ци о нал ног иден ти те та, 
ре ли ги је је зи ка и оби ча ја. Ро ми су при мер на ци је ко ја по ка зу је спо-
соб ност да се одр жи и без су ве ре не те ри то ри је, а ром ски по крет 
је спе ци фи чан упра во по то ме што ре ша ва ње на ци о нал ног пи та-
ња ни је за сно ва но на те ри то ри јал ној осно ви.37) Они има ју ста тус 
тран сна ци о нал не, не те ри то ри јал не ма њи не и за ла жу се за ја ча ње 
иден ти те та ко ји ни је ба зи ран на за јед нич кој те ри то ри ји и дру гим 
еле мен ти ма иден ти те та мо дер них на ци ја. У том сми слу Ро ми не-
ма ју те ри то ри јал них пре тен зи ја и ни ка да ни су те жи ли се па ра ци ји, 
већ се, на про тив, за ла жу за ин те гра ци ју у сво је окру же ње, зa по-
бољ ша ње ма те ри јал ног и со ци јал ног по ло жа ја, као и очу ва ње свог 
ет нич ког иден ти те та, кул ту ре, је зи ка, ве ре и тра ди ци је. При то ме, 
про цес ин те гра ци је Ро ма у дру штво и уна пре ђе ње ром ског на ци о-
нал ног иден ти те та мо ра ју те ћи си нер гет ски и исто вре ме но. 
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Na da Ra du ski

ET HO GE NE SIS AS A FAC TOR OF THE 
RO MA NA TI O NAL IDEN TITY

Re su me
The ori gin of the Ro ma has not been the su bject of sci en ti fic re-

se arch and part of sci en ces, wich by its na tu re re qu i res to be so ci ally, 
hi sto ri cally and in sti tu ti o nally or ga ni za ded. As re sult, the re no met ho-
di cal re se arh on this su bject aimed at de ve lo ping know led ge abo ut the 
pro blem, its syste ma ti za tion and pre sen ta tion in do cu men ted form. In 
the ab sen ce of sci en ti fic truth, it was of ten spo ken or wri ten abo ut the 
ori gin of the Ro ma ba sed on con struc ti ons, ob ser va ti ons from daily li fe 
or im pres si ons on them that are ob ta i ned in dif fe rent ways.

Ba sed on the re se ar ches and re flec ti ons on Ro ma iden ti tity and 
fac tors (ori gin, mi gra tion, so cio-eco no mic sta tus, etc.) that in flu en ced 
its sha ping, chan ging, de con struc tion and at temp ted de struc tion, ran-
ging from In dia to Euro pe, star ting from the pe riod when they li ved in 
the nort hern and nor thwe stren are as of the In dian sub con ti nent, thro ugh 
the exo dus ca u sed by the wars in 11 and 13 cen tury, to li fe in Euro pe, 
mar ked by the per se cu ti ons and ra cial di scri mi na tion, it can be con clu-
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ded that the iden tity of Ro ma re flect mul ti ple iden ti ti es of Euro pean 
po e ple  and the ir  cul tu ral com mu ni ti es. 

Sin ce first set tling on Bal kan un til to day, the Ro ma ha ve been fa-
cing to big pro blems. From one si de, as si mi la tion with ot her et hnos and 
cul tu res and thus loss of the ir et hnic and cul tu ral iden tity. It was no ted 
that the lar ge num ber of Ro ma po pu la tion re sor ted to et hnic mi mi cry, 
and sunk them sel ves in to the cul tu ral pat tern of the ne ig hbo ring et hnic 
gro ups. From anot her si de, se gre ga tion, di scri mi na tion in re gard to the 
ma jo rity po pu la tion of ot her po pu la ti ons (sur ro un ding them) in the ir 
en vi ron ment.        Ro ma are re le vant na ti o nal mi no rity in Ser bia as well 
as in the ot her Bal kan co un tri es. The ir so cial, eco no mic, po li ti cal and 
cul tu ral po si tion is very dif fi cult, as a re sult of the ir mar gi na li za tion, 
se gre ga tion and di scri mi na tion. The ba sic con di tion and the way for 
so cial pro mo tion and in te gra tion of Ro ma po pu la tion in the so ci ety are 
scho o ling and edu ca tion of that na ti o na lity. In this way “a vi ci o us cir-
cle”, from which very of ten the re is no way out, co uld be di scon ti nued. 
Al so, the sta te sho uld pro tect Ro ma mi no rity, than, to en su re the sa me 
hu man and mi no rity rights li ke to all ot her na ti o nal mi no ri ti es.  
Key words: et hno ge ne sis, mi gra tion, sta tus, et hnic mi mi cry, di scri mi na tion, 

na ti o nal iden tity, Bal kans, Ser bia, Ro ma pe o ple  

* Овај рад је примљен 19. маја 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
01. јуна 2015. године.
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ТЕМЕ КАО ФАКТОР ИЗБОРНЕ 
МОТИВАЦИЈЕ У СРБИЈИ 1990 – 2014.: 

ПРЕТПОСТАВКА РАЦИОНАЛНОГ ИЗБОРА 
У СЛУЖБИ ПРОМОЦИЈЕ ЛИДЕРÂ*

Сажетак
Aутор у ра ду иден ти фи ку је основ ни про блем ски оквир у ко-

ме су по кре та на пи та ња и ну ђе на ре ше ња у пар ла мен тар ним из-
бор ним кам па ња ма то ком про те клих че тврт ве ка об но вље ног ви-
ше стра нач ја у Ср би ји и ука зу је на дру штве не усло ве у ко ји ма су 
ове те ме до ла зи ле до из ра жа ја. Да ље, по ла зе ћи од са зна ња да те ме 
кам па ње ни су са мо фак тор ко ја се ти че ра ци о нал ног би ра ча, од но-
сно де тер ми нан та ко ја је бит на са мо у про грам ским кам па ња ма, 
аутор на сто ји да уста но ви на ко ји на чин су те ме у из бор ним кам-
па ња ма у Ср би ји из ми ца ле ра ци о нал ној кон тро ли и по ста ја ле део 
емо ти ва ног ста ва би ра ча. 
Кључ не ре чи: те ма/про блем, из бор на кам па ња, из бор на мо ти ва ци ја, ра-

ци о нал ни из бор, ли дер, имиџ, Ср би ја

ИЗ БОР НА МО ТИ ВА ЦИ ЈА:  
НАЈ ЗНА ЧАЈ НИ ЈИ МО ДЕ ЛИ

Пи та ња и не до у ми це у ве зи са из бор ним по на ша њем ста ри 
су ко ли ко и из бор на прак са, али се њи хо вом на уч ном ис тра жи ва-
њу све о бу хват ни је при сту пи ло тек че тр де се тих го ди на про шло-
га ве ка. По че ло се са иде јом гру пе ис тра жи ва ча са Уни вер зи те та 

* Bar tels, Lаrry. M., „The Co lum bia Stu di es“ u Le ig hley, Jan, E., The Ox ford Hand bo ok of 
Ame ri can Elec ti ons and Po li ti cal Be ha vi or, Ox ford Uni ver sity Press, 2012. стр. 241.
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Ко лум би ја у САД пред во ђе не П. Ла зар сфел дом да иден ти фи ку ју 
про ме не у из бор ним ин тен ци ја ма би ра ча то ком кам па ње за пред-
сед нич ке из бо ре 1940. го ди не. Фо кус на план из бор ног по на ша-
ња пред ста вљао је сво је вр сну апли ка ци ју до не кле мо ди фи ко ва них 
ме то да при ме ње них у ра ни јим ис тра жи ва њи ма тр жи шта и по на-
ша ња по тро ша ча, као и ис тра жи ва ња ефе ка та рат не про па ган де. 
Ла зар сфелд и са рад ни ци оче ки ва ли су да ће ути цај си ту а ци о них 
фак то ра и ефек ти из бор не кам па ње, а пре вас ход но ме диј ски ефек-
ти, би ти од лу чу ју ћи  на фор ми ра ње из бор не од лу ке би ра ча, али 
се ути цај тзв. ду го трај них фак то ра као што су со ци јал но-еко ном-
ске ва ри ја бле, ре ли гиј ска при пад ност и ме сто ста но ва ња по ка зао 
зна чај ни јим. Су прот но по ла зним хи по те за ма, ис тра жи ва чи из во-
де за кљу чак да су гла сач ке пре фе рен ци је би ра ча би ле за сно ва не 
на „по себ ном ви ду при вр же но сти“ (brand loyal ti es) при вр же но сти 
уте ме ље ној у ре ли гиј ској и кла сној при пад но сти, а по ја ча не ин-
тер пер со нал ном ко му ни ка ци јом са исто ми шље ни ци ма. Уло ге ма-
сов них ме ди ја и по ли тич ких пар ти ја ни су се по ка за ле бит ним за 
из бор но по на ша ње би ра ча. За кључ ци овог ис тра жи ва ња из не ти 
су у чу ве ном де лу The Pe o ple’s Cho i ce, а на ред ног из ве де ног пред 
пред сед нич ке из бо ре 1948. го ди не об ја вље ни су у књи зи Vo ting: A 
Studying of Opi nion For ma tion In a Pre si den tial Cam pa ign. 

Су ми ра ју ћи ре зул та те ових ис тра жи ва ња, ис тра жи ва чи са 
Уни вер зи те та Ко лум би ја твр ди ли су да на из бор не од лу ке би ра ча 
ни ка ко не би тре ба ло гле да ти као на по на ша ње слич но по на ша њу 
по тро ша ча или би зни сме на, већ би их пре тре ба ло по сма тра ти ана-
лог но њи хо вим кул тур ним скло но сти ма – скло но сти ма у му зи ци, 
књи жев но сти, обла че њу, на чи ну на ко ји го во ре и на ко ји про во де 
сло бод но вре ме, мо рал ним прин ци пи ма, од но сно со ци јал ном по-
на ша њу у ши рем сми слу, по што су и пр ве и дру ге ду бо ко уко ре-
ње не у груп ним – ет нич ким, кла сним или по ро дич ним тра ди ци ја-
ма. И пр ве и дру ге ка рак те ри ше ста бил ност, от пор ност на про ме не 
на ин ди ви ду ал ном пла ну, али и флек си бил ност и при ла го ђа ва ње 
дру штве ним про ме на ма „на ду жи рок“. Ко нач но, у осно ва ма из-
бо ра и по тро ша ча и би ра ча ле же сен ти мен ти а не ре зон.1) Ду бо-

1) У че сто ци ти ра ном и же сто ко кри ти ко ва ном ту ма че њу им пли ка ци ја на ла за ис тра жи-
ва ња на по ли тич ку те о ри ју  ко је је Б. Бе рел сон из нео у за кључ ном де лу ра да,  став о 
огра ни че ним ефек ти ма из бор них кам па ња на из бор ну од лу ку би ра ча има по се бан зна-
чај. На и ме, пре ма Бе рел со ну ре зул та ти ис тра жи ва ња из 1948. го ди не ука зу ју на то да 
из бор не кам па ње пред ста вља ју „ма ло истин ске рас пра ве“ и „ви ше при чу не го де ба ту“, 
па је „код ве ћи не би ра ча мо ти ва ци ја сла ба, ако је уоп ште и има“ и би рач „оста је ус кра-
ћен“ за де мо крат ско оче ки ва ње „да ће би ти до бро ин фор ми сан о по ли тич ким пи та њи-
ма“. „Ако де мо крат ски си стем за ви си је ди но од ква ли фи ка ци ја по је ди нач ног би ра ча“, 
за кљу чу је Б. Бе рел сон „он да је то што су де мо кра ти је пре жи ве ле ве ко ви ма из у зет но по 
се би“. Он, ме ђу тим, твр ди (и то је кључ но ме сто кри ти ке те о ре ти ча ра де мо кра ти је) да 
„ма њак ин те ре со ва ња не ких љу ди (би ра ча – С. А.) ни је без пред но сти (за по ли тич ки 
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ко уко ре њен дру штве ни ути цај на из бор но по на ша ње у осно ви је 
тзв. со ци о ло шког при сту па у ис тра жи ва њу овог фе но ме на ко ји је 
ве о ма бр зо по стао пред мет де ба те. Со ци о ло шки оквир раз ма тра-
ња из бор ног по на ша ња знат но је из ра же ни ји у дру гој не го у пр вој 
књи зи ауторâ, али, у исто вре ме, они у њој по све ћу ју ви ше па жње 
спе ци фич ном по ли тич ком аспек ту из бор ног по на ша ња ко ји је те ма 
ра да пред ва ма. У пр ви план су ис так ну та по ли тич ка пи та ња ко ја 
се по кре ћу у из бор ној кам па њи и на ро чи то ука зу ју на уче ста лост 
ко јом ис пи та ни ци за не ма ру ју или по гре шно ту ма че ста во ве кан-
ди да та ко јег по др жа ва ју ка да се ови ста во ви раз ли ку ју од њи хо вих 
соп стве них. Ко нач но, они до во де у ве зу пар тиј ску ло јал ност и те-
ме ко је кан ди дат по кре ће у кам па њи. Упра во ће ови спе ци фич ни 
по ли тич ки аспек ти сту ди ја са Ко лум би је од ре ди ти смер ка сни јих 
ис тра жи ва ња фе но ме на из бор ног по на ша ња.2)  Ре зул та ти се ри је 
та квих ис тра жи ва ња ко ја ће би ти из ве де на то ком 1950.-их на Уни-
вер зи те ту у Ми чи ге ну по ка за ће се још зна чај ни јим за раз у ме ва ње 
из бо ра и из бор них кам па ња. Ту ма че њем ових ре зул та та до ћи ће се 
до де ла од го во ра на пи та ња у ве зи са зна ча јем из бор них кам па ња 
и дру гих си ту а ци о них фак то ра за из бор ну од лу ку би ра ча бу ду ћи 
да ис тра жи ва чи са Ко лум би је ни су ус пе ли да об ја сне за што и ка ко 
до ла зи до про ме на у из бор ном по на ша њу би ра ча а има ју ћи у ви-
ду њи хо ве по ме ну те при вр же но сти. Дру гим ре чи ма, ако је би ра чев 
из бор од ре ђен ре ла тив но ста бил ним со ци о ло шким чи ни о ци ма, зар 

си стем – С. А.)...Апа тич ни део Аме ри ке је ве ро ват но до при нео то ме да се си стем одр жи 
и да се убла жи шок услед раз ми мо и ла же ња, при ла го ђа ва ња и про ме не“ (Bar tels, Lаrry. 
M., „The Co lum bia Stu di es“ u Le ig hley, Jan, E., The Ox ford Hand bo ok of Ame ri can Elec ti ons 
and Po li ti cal Be ha vi or, Ox ford Uni ver sity Press, 2012. стр. 241. пре ма Be rel son, 1954:314, 
322).

2) У ис тра жи ва њу од но са гра ђа на САД пре ма спољ но по ли тич ким те ма ма по кре ну тим у 
кам па њи за из бо ре 1948. го ди не ко је су из ве ли Кем бел и Кан, на кра ју сва ког ин тер вјуа, 
„а са ци љем да се од ре ди ме ра за ин те ре со ва но сти ис пи та ни ка за по ли ти ку и њи хо ва 
оп шта по ли тич ка ори јен та ци ја“, ис пи та ни ци ма је по ста вља но пи та ње о то ме да ли пла-
ни ра ју да иза ђу на пред сто је ће из бо ре и за ко га ће да гла са ју. На кон из бо ра, де лом и због 
про ма ша ја Гaлупа у прог но зи из бор них ре зул та та ко ји је за до био ве ли ки пу бли ци тет, 
ауто ри ис тра жи ва ња ор га ни зу ју ин тер вјуе са истим ис пи та ни ци ма са ци љем да „ана-
ли зи ра ју кри ста ли за ци ју из бор не од лу ке“, „за бе ле же лич не, ста вов ске и де мо граф ске 
ка рак те ри сти ке гла са ча и ап сти не на та, ре пу бли ка на ца и де мо кра та“ и „про це не ути-
цај раз ли чи тих пси хо ло шких, со ци о ло шких и по ли тич ких фак то ра на из бор ну од лу ку” 
(Bar tels, Lаrry. M., „The Co lum bia Stu di es“ u Le ig hley, Jan, E., The Ox ford Hand bo ok of 
Ame ri can Elec ti ons and Po li ti cal Be ha vi or, Ox ford Uni ver sity Press, 2012. стр. 242 пре ма 
Camp bell i Khan, 1952:3). Ина че, Га луп је та да прог но зи рао убе дљи ву по бе ду кан ди да та 
Т. Е. Дју и ја и осам не аст да на пре из бо ра пре ки нуо ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, по бе дио је 
Х. Тру ман  а на кнад не ана ли зе по ка за ле су да је го то во пе ти на Тру ма но вих би ра ча од лу-
ку да гла са за ње га до не ла пред са ме из бо ре. Том при ли ком про ма ши ле су у прог но за ма 
и дру ге две ве ли ке аген ци је, Е. Ро пе ра и А. Кро сли ја, што по твр ђу је за кљу чак да је пред 
са ме из бо ре до шло до кри ста ли за ци је из бор не од лу ке зна чај ног де ла би ра ча, што на ве-
де на ис тра жи ва ња ни су ус пе ла да „ухва те“ (Sla vu je vić, Zo ran, Po li tič ko ko mu ni ci ra nje, 
po li tič ka pro pa gan da, po li tič ki mar ke ting, Gra fo card, Be o grad, 2009, стр. 135).



СПМ број 2/2015, година XXII, свеска 48. стр. 183-198.

186

ни је оправ да но оче ки ва ти да ре зул та ти из борâ оста ну слич ни од 
јед ног до на ред ног из бор ног ци клу са. И, ка ко, он да, об ја сни ти про-
ме не у из бор ним ре зул та ти ма? 

Циљ ис тра жи ва ча из Уни вер зи те та у Ми чи ге ну био је  да 
утвр де да ли и на ко ји на чин на из бор ну од лу ку би ра ча, по ред ду-
го роч них со ци јал них фак то ра ути чу ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке 
би ра ча и си ту а ци о ни фак то ри као што су из бор не кам па ње и ако 
ути чу, ка кав је њи хов од нос. Пи та ња/те ме ко је се по кре ћу у кам-
па њи, то јест од нос гра ђа на пре ма њи ма,  по ста ју по чет на тач ка у 
овом ис тра жи ва њу из бор ног по на ша ња, ина че јед ном од нај ду жих 
ис тра жи вач ких про је ка та у исто ри ји дру штве них на у ка.3)  

То ком 1950-их, сту ди је из бор ног по на ша ња до би ја ју те о риј-
ско-ме то до ло шку плат фор му у Ми чи ген ској шко ли чи ји ин тер ди-
сци пли нар ни тим вр ши се ри ју ис тра жи ва ња на на ци о нал ном ни-
воу. За кључ ци ис тра жи ва ња из ве де них 1952., 1954., 1956. и 1958. 
го ди не,  из не ти су 1960. го ди не у књи зи The Ame ri can Vo ter, нај-
зна чај ни јем на уч ном ра ду из ове обла сти. Има ју ћи у ви ду од сту па-
ња ре ал ног по на ша ња би ра ча од Ко лум биј ског со ци о ло шког при-
сту па као и огра ни че ња пси хо ло шког при сту па, у овом ра ду они 
ком би ну ју ова два мо де ла. Ис ти чу ћи ути цај ду го трај них фак то ра, 
а узев ши у об зир и деј ство крат ко роч них, си ту а ци о них фак то ра 
пред сам чин гла са ња, Ми чи ген ски тим на ла зи да би би ло кон тра-
про дук тив но оста ви ти ова два те о риј ска при сту па „не за ви сним и 
кон ку рент ским“ и да је сми сле ни је „укло пи ти“ их у је дин ствен 
мо дел из бор ног по на ша ња.4) Но вим, тзв. Ми чи ген ским со цио-пси-
хо ло шким мо де лом из бор ног по на ша ња, ме та фо рич ки на зва ним 
“лев ком узроч но сти” (fun nel of ca u sa lity), они на сто је да ука жу на 
низ по ве за них чи ни ла ца ко ји во де ка са мом чи ну гла са ња би ра ча.5) 
По шав ши од вре мен ске дис тан це у од но су на сам чин гла са ња, у 
об ја шње њу из бор ног по на ша ња они пра ве раз ли ку из ме ђу ње го-
вих крат ко роч них (вре мен ски бли жих чи ну гла са ња) и ду го роч них 
де тер ми нан ти. Ду го роч ним, со ци о ло шким фак то ри ма на ко је су 

3) Camp bell, An gus, et al, The Ame ri can Vo ter, Uni ver sity of Chi ca go Press, 1976, стр. 18.

4) „Лев ком узроч но сти“ као цен трал ним те о риј ским кон струк том об ја шња ва се ка ко, по-
сма тра но у вре ме ну, „до га ђа ји сле де јед ни за дру гим у кон вер ги ра ју ћем лан цу узроч-
но сти, иду ћи од ши рег ка ужем де лу лев ка“ (Camp bell, An gus, et al, The Ame ri can Vo ter, 
Uni ver sity of Chi ca go Press, 1976, стр.24). Узи ма ју ћи чин гла са ња као по чет но ме сто, 
твор ци Ми чи ген ског мо де ла из бор ног по на ша ња „вра ћа ју се кроз вре ме...ка ко би осли-
ка ли сло же ни обра зац узроч но сти ко ји во ди од го ва ра ју ћем по на ша њу на гла сач ком ме-
сту“ (Camp bell, An gus, et al, The Ame ri can Vo ter, Uni ver sity of Chi ca go Press, 1976, стр. 
521).

5) Sla vu je vić, Zo ran, Po li tič ko ko mu ni ci ra nje, po li tič ka pro pa gan da, po li tič ki mar ke ting, Gra fo-
card, Be o grad, 2009, стр. 169.
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сво је вре ме но ука за ли пред став ни ци Ко лум биј ске шко ле се оста-
вља мо гућ ност да „пре жи ве“ у мо де лу по сред ством ути ца ја ка кав 
на гла са ње има пар тиј ска иден ти фи ка ци ја. Крат ко роч ни фак то ри 
– те ме ко је се по кре ћу у кам па ња ма и пред ста ва би ра ча о кан ди-
да ти ма и пар ти ја ма ко ји их по кре ћу, сма тра ју се кључ ни ма у об-
ја шње њу про ме на из бор ног по на ша ња док се ути цај ду го роч них, 
со ци о ло шких фак то ра пре но си из јед ног у дру ги из бор ни ци клус. 
Овим мо де лом се ус по ста вља и хи је рар хи ја ових фак то ра – пар-
тиј ска иден ти фи ка ци ја од ре ђу је се као нај оп шти ји и нај зна чај ни ји 
фак тор из бор не од лу ке а евен ту ал но скре та ње од гла са ња у скла ду 
са њом об ја шња ва се деј ством дру гих две ју де тер ми нан ти.6) 

По ла ве ка од уста но вље ња, сва ки еле мент Ми чи ген ске па-
ра диг ме био је пред ме том оштре кри ти ке и ре е ва лу а цијâ ко ри шће-
њем но вих по да та ка, те о риј ских и ис тра жи вач ких при сту па. Зна чај 
те ма ко је пар ти је и кан ди да ти по кре ћу у из бор ним кам па ња ма из-
би ја у пр ви план 1960.-их и 1970.-их го ди на ка да су ис тра жи ва-
чи из бор ног по на ша ња у Аме ри ци, али и у Евро пи, уста но ви ли да 
је до шло је до зна чај ног па да ни воа ра ши ре но сти и ин тен зи те та 
пар тиј ске иден ти фи ка ци је. Тзв. de a lig nment, то јест сла бље ње ве за 
пар ти ја и би ра ча, ко је је у Аме ри ци на ро чи то до шло до из ра жа ја у 
вре ме ра сних не ми ра и успо на по кре та за за шти ту људ ских пра ва 
и ра та у Ви јет на му, из ве сном бро ју ауто ра по слу жи ло је као ин ди-
ка тор по чет ка про па сти пар ти ја (dec li ne of par ti es).7)  Ре ви зи о ни сти, 
чи је је ин те ре со ва ње за тзв. те мат ско гла са ње (is sue vo ting) би ло 
на ро чи то под стак ну то успо ном па ра диг ме ра ци о нал ног из бо ра8), 
на ла зе да је зна чај те ма по кре ну тих у кам па њи знат но ве ћи од оног 
ко ји им је при дат у 1950.-их, то ли ки да пар тиј ска иден ти фи ка ци ја 
ви ше ни је узи ма на за нај зна чај ни ји фак тор из бор не од лу ке би ра ча. 
Ме ђу тим, ре ла тив но бр зо, у по след њој че твр ти ни про шло га ве ка, 
по ка за ће се да су су до ви о про па сти пар ти ја би ли ис хи тре ни, као и 

6) Де таљ ни је о овом у: Ni e mi, R. G., We is berg, H. F. (eds), Con tro ver si es in Vo ting Be ha vi or, 
CQ Press, Was hing ton DC, 1993; Beyme, von K. (2002): Tran sfor ma ci ja po li tič kih stra na-
ka, Fa kul tet po li tič kih zna no sti, Za greb; Mil ler, W. L., Ni e mi, R. G. (2002): “Vo ting: Cho i ce, 
Con di ti o ning and Con stra int” in Le Duc, L., Ni e mi, R. G., Nor ris, P. (eds), Com pa ring De moc-
ra ci es 2: New Chal len ges in the Study of Elec ti ons and Vo ting, Sa ge Pu bli ca ti ons; Ha gue, R., 
Har rop, M., (2004): “Elec ti ons and Vo ters” in Com pa ra ti ve Go vern ment and Po li tics, 6th ed.  
New York, NY: Pal gra ve Mac mil lan; Atla gić, S. (2007): Par tij ska iden ti fi ka ci ja kao fak tor 
iz bor ne mo ti va ci je: Te o rij ske kon tro ver ze i pro ble mi em pi rij skog is tra ži va nja, Fri e drich Ebert 
Stif tung, Be o grad.  

7) Оп шир ни је о овом у: Downs, A. (1957): An Eco no mic The ory of De moc racy, Har per and 
Row, New York; Bar tels, L. M. „Spa tial Mo dels, Re tro spec ti ve Vo ting and Ra ti o nal Cho i ce“ u 
Le ig hley, J. E., The Ox ford Hand bo ok of Ame ri can Elec ti ons and Po li ti cal Be ha vi or,  Ox ford 
Uni ver sity Press.

8) Sar to ri, Gi o van ni, Stran ke i stra nač ki su sta vi, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2002., str. 202.
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на њих „на сло ње не“ те зе о до ми на ци ји те ма као фак то ра из бор не 
од лу ке. За кључ ци су да „ве ли ке“ те ме, мо гу у знат ној ме ри, по не-
кад и у пот пу но сти, да опре де ле би ра ча за ко га да гла са, али зна чај 
ми чи ген ске па ра диг ме за об ја шње ње из бор ног по на ша ња ни је до-
ве ден у пи та ње. 

Иако је број фак то ра ко ји ути чу на фор ми ра ње из бор не од-
лу ке да ле ко ве ћи од оног ко јим опе ри ше Ми чи ген ска па ра диг ма и 
ма да је де ло ва ње ових фак то ра здру же но, па их је те шко стрикт но 
раз дво ји ти, по ме ну ти мо дел из бор ног по на ша ња и да ље се чи ни 
нај при хва тљи ви јим бу ду ћи да се њи ме ука зу је на фак то ре ко ји ди-
рект но ути чу на из бор ну од лу ку би ра ча и та ко на ди ла зе огра ни че-
ња дру гих мо де ла  из бор ног по на ша ња – со ци о де мо граф ског, еко-
ном ског и пси хо ло шког. 

ТЕ МАТ СКО ГЛА СА ЊЕ: СА ВРЕ МЕ НИ ПРИ СТУП

Пре ма са вре ме ним ауто ри ма, is sue vo ting ка рак те ри ше сла би-
је пар тиј ски иден ти фи ко ва не би ра че, бо ље ин фор ми са не, обра зо-
ва ни је и би ра че за ин те ре со ва ни је за по ли ти ку. Су сре ће се углав ном 
он да ка да је би рач ко те ло оштро јед но ди мен зи о нал но иде о ло шки 
или по ли тич ки по ла ри зо ва но (на при мер, рат или мир), као и у дво-
пар тиј ским си сте ми ма у ко ји ма се лак ше по сти же да се у све сти 
би ра ча ис кри ста ли зу ју опреч не по зи ци је две стран ке.9) Ипак, и та-
да за од лу ку би ра ча ни је ва жан са мо зна чај и ак ту ел ност те ме, или 
при хва тљи вост ре ше ња ко је се ну ди већ и уве ре ње да су пар ти ја 
или кан ди дат спо соб ни да оства ре сво ја обе ћа ња, а то по но во упу-
ћу је на пар тиј ску иден ти фи ка ци ју и имиџ пар ти је и кан ди да та као 
ва жне де тер ми нан те из бор не од лу ке. Ре зул та ти ис тра жи ва ња и да-
ље го во ре да ма ло би ра ча фор ми ра из бор ну од лу ку ис кљу чи во на 
осно ву те ма ко је по кре ћу уче сни ци из бо ра.10) Осим то га, те мат ско 
гла са ње мо же би ти и при вид иза ко га се при кри ва ра ци о на ли за ци ја 
из бор не од лу ке: би рач не мо ра да гла са за стран ку или кан ди да та 
због то га што њи хо ве ста во ве сма тра од го ва ра ју ћим, већ због то-
га што има нај ви ше по ве ре ња у од ре ђе ног кан ди да та или пар ти ју, 
па он да и њи хо ве ста во ве сма тра од го ва ра ју ћим. Ова ква ра ци о на-
ли за ци ја ка рак те ри ше пар тиј ски сна жно иден ти фи ко ва не, али и 
не до вољ но ин фор ми са не би ра че и не до вољ но за ин те ре со ва не за 

9) Оп шир ни је у Atla gić, Si ni ša, Par tij ska iden ti fi ka ci ja kao fak tor iz bor ne mo ti va ci je: Te o rij ske 
kon tro ver ze i pro ble mi em pi rij skog is tra ži va nja, Fri e drich Ebert Stif tung, Be o grad, 2007.

10) Sla vu je vić, Zo ran, Po li tič ko ko mu ni ci ra nje, po li tič ka pro pa gan da, po li tič ki mar ke ting, Gra fo-
card, Be o grad, 2009., стр. 179.



Синиша Атлагић Теме као фактор изборне мотивације у...

189

по ли ти ку. При то ме, ни шта не ме ња чи ње ни ца да би рач мо же би ти 
ду бо ко уве рен у ра ци о нал ност свог из бо ра, од но сно да нај че шће 
ни је све стан да је уме сто да учи ни ра ци о на лан из бор по стао жр тва 
ра ци о на ли за ци је вла сти тог из бо ра.11) 

Упра во је го ре на ве де но су шти на са вре ме ног при сту па пи-
та њу гла са ња на осно ву те ма ко је пар ти је или њи хо ви кан ди да ти 
по кре ћу у из бор ним кам па ња ма. На и ме, ви ше се не про пи ту је да 
ли су те ме ва жне за би ра че ву од лу ку за ко га ће да гла са, већ се про-
пи ту је ко је су то те ме ко је су од зна ча ја за из бор ну од лу ку,  у ка-
квим усло ви ма и ка ко на њу ути чу. Та ко, ни те жња ауто ра овог ра да 
ни је још је дан ре ви зи о ни стич ки увид у уло гу те ма ко је се по кре ћу 
у кам па ња ма за из бор но опре де љи ва ње би ра ча. Реч је, пре све га, 
о на ме ри да се иден ти фи ку је основ ни про блем ски оквир у ко ме 
су по кре та на пи та ња и ну ђе на ре ше ња у пар ла мен тар ним из бор-
ним кам па ња ма то ком про те клих че тврт ве ка об но вље ног ви ше-
стра нач ја у Ср би ји, као и да се ука же на то у ка квим дру штве ним 
усло ви ма су ове те ме до ла зи ле до из ра жа ја. Да ље, по ла зе ћи од са-
зна ња да те ме кам па ње ни су са мо фак тор ко ја се ти че ра ци о нал ног 
би ра ча, од но сно де тер ми нан та ко ја је бит на са мо у про грам ским 
кам па ња ма, аутор на сто ји да уста но ви да ли су и, ако је су, за што су 
те ме у из бор ним кам па ња ма у Ср би ји из ми ца ле ра ци о нал ној кон-
тро ли и по ста ја ле део емо ти ва ног ста ва би ра ча. У том сми слу на-
ро чи ту па жњу обра ћа на еле мен те ими џа пар ти ја и кан ди да та ко ји 
су их по кре та ли, то јест на кре ди би ли тет да их ре а ли зу ју. Ко нач но, 
на ме ра је да се ука же на основ не ци ље ве, то јест вред но сти чи јој 
ре а ли за ци ји је у про те клом пе ри о ду стре мио нај ве ћи број по ли тич-
ких су бје ка та. 

Чи ни се да би, у раз ви је ној фор ми ра да, ова кав при ступ 
мо гао би ти и од ко ри сти за из на ла же ње аде кват ни јих ре ше ња у 
про фи ли са њу по ли тич ких пар ти ја, њи хо во по зи ци о ни ра ње на по-
ли тич кој сце ни, од но сно у ци љу де фи ни са ња све о бу хват ни јих и 

11) Та ко је од нос по ве ре ња и не по ве ре ња гра ђа на у  ин сти ту ци ју Пред сед ни ка Ре пу бли ке 
био сле де ћи: 1992. го ди не 35% : 38%, 1996. го ди не 41% : 50%, 1997. го ди не 29% : 61%.  
Тренд не по ве ре ња на ста ви ће да ра сте и одр жа ва ће се на ни воу од око 60% све до 2003. 
го ди не. Од 2004. го ди не  тренд не по ве ре ња по чи ње да опа да и кре ће се из ме ђу 30% и 
40%. У исто вре ме тренд по ве ре ња, ко ји је кра јем 2002. го ди не био на ни воу од све га 
16% бе ле жи раст уз знат не осци ла ци је (кра јем 2004.  51%,  2007. 34%, 2008. 25% а кра-
јем 2010. 45%).  Не по ве ре ње пре ма На род ној скуп шти ни рет ко ка да је па да ло ис под 
50% (сре ди ном 2001., по сле про ме не вла сти и по ја ча ног ен ту зи ја зма гра ђа на, из но си ло 
је све га 10% и  кра јем  2002. 49%). По ве ре ње је са мо јед ном, по чет ком 2001. пре шло 
50% а 2009. го ди не је па ло на нај ни же „гра не“ и из но си ло све га 5%.  Као и у слу ча ју 
Скуп шти не, не по ве ре ње пре ма Вла ди је рет ко ка да па да ло ис под 50% - у пе ри о ди ма 
2001. (10%) – 2002. (28%)  и 2007. – 2008. (42% и 44%). По ве ре ње ни је пре ла зи ло 30% 
то ком 1990.-их. По чет ком про шле де це ни је, у пе ри о ду 2000. – 2004., кре та ло се од 30% 
до 54% да би по том усле дио пад, па је по ве ре ње у Вла ду 2009. и 2010.  го ди не из но си ло 
7%, од но сно 10% (по да ци ЦПИЈМ ИДН Бе о град).
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ду го роч ни јих стра те ги ја про мо ци је по ли тич ких су бје ка та, а он да и 
у раз у ме ва њу са вре ме не по ли тич ке про па ган де не са мо као кон ти-
ну и ра не ак тив но сти и пер ма нент не кам па ње, већ као све о бу хват не 
и си сте мат ске ак тив но сти као кон сти ту тив ног еле мен та са ме по-
ли ти ке.

ТЕ МАТ СКО ГЛА СА ЊЕ У СР БИ ЈИ: НА ЦИ О НАЛ НИ 
ИН ТЕ РЕС КАО ОП ШТА ТЕ МАТ СКА ОКО СНИ ЦА

Нај ду бље раз ли ке ме ђу по ли тич ким пар ти ја ма и њи хо вим 
про гра ми ма на ста ју на те ме љу основ них вред но сти, ци ље ва. То-
ком че тврт ве ка од об на вља ња ви ше стра нач ја и одр жа ва ња пр ве 
из бор не кам па ње у Ср би ји кључ не по ли тич ке пар ти је стре ме ис-
тој те мељ ној вред но сти – бо љем жи во ту гра ђа на. С об зи ром на 
ап стракт ност ци ља, раз ли ке не ма, ма кар из де ма го шких раз ло га. 
Раз ли ка ни је на ро чи то ве ли ка ни ка да је реч о оп штим дру штве-
ним усло ви ма „ло ва“ на би ра че да нас и с по чет ка и кра ја по след ње 
де це ни је про шло га ве ка. Иако на ње ним гра ни ца ма и у њој са мој 
ви ше не бе сне ра то ви, оп шта кри за у Ср би ји је, као и та да, ду-
бо ка. При вред на ак тив ност је без зна чај ни јег им пул са, не до вољ но 
је стра них ин ве сти ци ја, за ду же ност зе мље и не за по сле ност су на 
нај ви шим ни во и ма, а ве ли ки број ста нов ни ка је на иви ци ег зи стен-
ци јал ног ми ни му ма.  

Све вре ме, од одр жа ва ња пр вих пар ла мен тар них из бо ра до 
по след њих, у Ср би ји се ин сти ту ци је по ли тич ког си сте ма су о ча ва-
ју са ду бо ком кри зом ле ги ти ми те та.12) На чин на ко ји ин сти ту ци је 
функ ци о ни шу до во ди до ам би ва лент ног оп штег од но са гра ђа на 
пре ма де мо кра ти ји, од но сно до ус по ста вља ња увер љи вог осно ва 
за оспо ра ва ње де мо кра ти је као си сте ма ин сти ту ци ја и ску па обра-
за ца по на ша ња.13) Ду бо ка ин сти ту ци о нал на кри за пра ће на је се ри-
јом по ли тич ких кри за ко је су се ис по ља ва ле као не спо соб ност и 

12) До ко је ме ре ме ђу гра ђа ни ма Ср би је вла да кон фу зи ја у по гле ду при хва та ња (не)де мо-
крат ских ста во ва и на чи на по на ша ња го во ре ре зул та ти те мат ског јав ном нењ ског ис-
тра жи ва ња ЦПИЈМ ИДН из Бе о гра да спро ве де ног у но вем бру 2010. го ди не. И по ред 
дво тре ћин ског на чел ног при хва та ња де мо кра ти је као „нај бо љег об ли ка вла да ви не”, на 
те ме љу ин дек са не/де мо крат ске ори јен та ци је (са чи ње ног на осно ву 29 пи та ња) са мо 
17 % гра ђа на ис ка зу је де мо крат ску, 3 % не де мо крат ску ори јен та ци ју, док чак 80 % њих 
има ам би ва лент ну ори јен та ци ју пре ма са свим кон крет ним ста во ви ма о де мо кра ти ји као 
вред но сти, као си сте му и као ску пу обра за ца по на ша ња (Sla vu je vić, Zo ran, „In sti tu ci je 
po li tič kog si ste ma – Ume sto sim bo lič kog pra va gra đa na da vla da ju, sred stvo vla da vi ne nad 
gra đa ni ma”, u: gru pa auto ra Ka ko gra đa ni Sr bi je vi de tran zi ci ju – Is tra ži va nje jav nog mne nja 
tran zi ci je, FES, CSS, Ce SID, Be o grad, 2010, стр. 63–67).

13) Jo va no vić, Mi lan, „Par la men tar ni iz bo ri u Sr bi ji 2014. go di ne: ma li ju bi lej“, Po li tič ki ži vot, 
Fa kul tet po li tič kih na u ka -  Cen tar za de mo kra ti ju, 2014. стр. 9.).
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не је дин ство вла да ју ћих пар ти ја и ко а ли ци ја, али и раз ми ри ца ма и 
не сна ла же њем опо зи ци је. 

У пр вој де це ни ји че сто ме њан а он да „за це мен ти ран“ из бор-
ни си стем са бло ки ра ном ли стом и ре ла тив но ни ским из бор ним 
пра гом у Ср би ји као јед ној из бор ној је ди ни ци до во ди до по ја ве 
ша ре но ли ког скуп штин ског мо за и ка и нео че ки ва но ве ли ке мо гућ-
но сти фор ми ра ња по сти збор них ко а ли ци ја, од но сно сла бих ко а-
ли ци о них вла да.14) Кључ не по ли тич ке пар ти је су кон гло ме рат ског 
ти па, сла бо уте ме ље не у по је ди не со ци јал не сло је ве, без од сеч них 
раз ли ка у по гле ду про грам ског про фи ли са ња и по ли тич ког де ло ва-
ња, ка рак те ри стич не по не де мо крат ским уну тра шњим од но си ма и 
скло но сти ма ка ра ди кал ним пре по зи ци о ни ра њи ма.15)

Го ре на ве де ни усло ви опре де љи ва ли су оп шти план ко му-
ни ка ци је пар ти ја са би ра чи ма у про те клих три на ест из бор них ци-
клу са за ре пу блич ки пар ла мент (укљу чу ју ћи и са ве зне пар ла мен-
тар не из бо ре 1996. и 2000. го ди не) а ти ме и из бор глав них та ча ка 
њи хо вих по ли тич ких, од но сно из бор них про грамâ. Пут до оства-
ре ња бла го ста ња као исто риј ског ци ља во дио је пре ко ре ша ва ња 
„ег зи стен ци јал ног пи та ња на ци је“ – пр во пре ко очу ва ња др жав-
них за јед ницâ чи ја је Ср би ја би ла чла ни ца и чи је раз ли чи те де ло-
ве су на се ља ва ли Ср би а он да очу ва њем и ње ног те ри то ри јал ног 
ин те гри те та. На ци о нал ни и др жав ни ин те рес већ од 1992. го ди не 
пред ста вља кон текст свих дру гих пи та ња ко ја су по кре ну та у тој 
и на ред ној кам па њи и то не са мо по ли тич ких у ужем сми слу (по-
пут раз во ја де мо кра ти је, ор га ни за ци је др жа ве, вла да ви не пра ва и 
сл.), не го и еко ном ских и со ци јал них пи та ња. Не у спе лим ши ре-
њем уве ре ња та да вла да ју ће пар ти је да је ре ше ње срп ског др жав-
ног и на ци о нал ног пи та ња на по мо лу (и при бли жа ва њем јој ни за 
опо зи ци о них пар ти ја по овом и ни зу дру гих пи та ња) ре ла тив но 

14) Је дан од, чи ни се, нај у пе ча тљи ви јих ин ди ка то ра не де мо крат ских уну тар стра нач ких од-
но са је сте  тренд ду гог за др жа ва ња по ли ти ча ра на ли дер ским по зи ци ја ма. Овај тренд 
је на ро чи то из ра жен у стран ка ма на чи јем су че лу ли де ри – осни ва чи, па су та ко 2015. 
го ди ну на стра нач ком „пре сто лу“ до че ка ла че тво ри ца ли де ра ко ји су пар ти је осно ва ли 
пре ви ше од две де це ни је – Вук Дра шко вић, Во ји слав Ше шељ, Не над Ча нак и Су леј ман 
Угља нин. На од су ство ком пе ти тив них уну тар пар тиј ских из бо ра ука зу је по да так да су, 
ка да је реч о кључ ним па ти ја ма, за по след њих два де сет пет го ди на об но вље ног ви-
ше стра нач ја са мо пет пу та одр жа ни уну тар пар тиј ски из бо ри са ви ше кан ди да та а да, 
при том, ни је дан од њих ни је био пот пу ни аут сај дер. Да по ли тич ки ли де ри не по ка зу ју 
бла го на кло ност пре ма опо зи ци ји у сво јим ре до ви ма го во ри и по да так да го то во да не ма 
стран ке у ко јој ни је до шло до по де ле. Та ко је са мо из СПО-а ди рект но на ста ло пет, а 
из ДС-а чак де вет пар ти ја. Ка да је реч о пар ти ја ма на ста лим из ДС-а, фор ми ра ли су их 
бив ши ше фо ви стран ке или не у спе шни пре тен ден ти на пар тиј ски трон. (Ко јић, Ни ко ла, 
„Ди плом ски рад: Ли де ри по ли тич ких стра на ка у Ср би ји од 1990. до 2014. – на при ме ру 
Де мо крат ске стран ке“, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, март 2015., стр. 47-48.)

15) Mi haj lo vić, Sreć ko, „Sta re i no ve li ni je vred no sno-ide o lo škog ras ce pa“ u zbor ni ku Oko Iz bo-
ra, Vu ko sla vo vić Stu dio: Be o grad, стр. 17.
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бр зо от по чи ње тренд при вид ног сма њи ва ња зна ча ја овог пи та ња 
као кључ не те ме кам па ња. Те ма на ци о нал не си гур но сти је на из-
глед устук ну ла пред пи та њем со ци јал не си гур но сти као дру гом 
до ми нант ном пи та њу ко је је по кре та но у до ма ћим из бор ним кам-
па ња ма.� Та ко је основ на те ма вла да ју ћег СПС-а у кам па њи пред 
пар ла мен тар не из бо ре 1993. го ди не остао др жав ни и на ци о нал ни 
ин те рес али и уме ре не про ме не у дру штву уз на гла ша ва ње њи хо ве 
со ци јал не ди мен зи је. За опо зи ци о не СРС и ДЕ ПОС про ме на од-
но са пре ма вла да ју ћој стран ци, од но сно ал тер на ци ја на вла сти су 
око сни це кам па ња, док ДС во ди де и де о ло ги зо ва ну кам па њу на сто-
је ћи да „ве ли ке“ по ли тич ке те ме сво де на те рен жи вот них по тре ба 
љу ди. Док се опо зи ци ја гло жи око пи та ња бој ко та пар ла мен тар-
них из бо ра 1997. го ди не, вла да ју ћа стран ка за око сни цу кам па ње 
узи ма успе хе у ор га ни зо ва њу жи во та под санк ци ја ма об је ди њу ју ћи 
у њој сво ју бор бу за на ци о нал ну и со ци јал ну си гур ност гра ђа на.  
Су коб ви зи ја две ју Ср би ја из кам па ње 2000. го ди не, на сле де ћим 
из бо ри ма из 2003. го ди не сме њу ју со ци јал на пи та ња ко ја по ста ју 
око сни ца из бор них кам па ња свих ре ле вант них пар ти ја. Со ци јал на 
те ма ти ка око сни ца је и кам па ња по сле 2007. го ди не с тим што је 
пи та ње „за“ и „про тив“ ула ска Ср би је у ЕУ као за ло га со ци јал не 
си гур но сти на ро чи то сна жно обе ле жи ло кам па њу из 2008. 

И по ред пре ба ци ва ња са иде о ло шког и на ци о нал ног пла на на 
план ре ал них жи вот них по тре ба љу ди, пар ти је овим пи та њи ма од 
сре ди не 1990.-их до да нас не при ла зе пре ма схе ми „или...или“, већ 
„и...и“. Од та да до да нас за до во ља ва ње кон крет них по тре ба љу ди 
про гла ша ва се при о ри тет ним на ци о нал ним ин те ре сом а оства ри-
ва ње на ци о нал ног ин те ре са за ло гом бо љег жи во та као вр хов ног 
ци ља. Очу ва ње те ри то ри јал не це ло ви то сти др жа ве и да нас је јед но 
од пи та ња ко је се по кре ће у из бор ним кам па ња ма, али је то пи та ње 
дру гог ран га. Та ко су у кам па ња ма за пар ла мен тар не из бо ре 2012. 
и 2014. го ди не као кључ на по кре та на пи та ња еко ном ског опо рав ка, 
по ве ћа ња жи вот ног стан дар да, то јест сма ње ња не за по сле но сти и 
по ве ћа ња пла та и пен зи ја. Уче сни ци у кам па њи обра ћа ли су се тзв. 
ра ци о нал ном би ра чу и мо ти ви са ли га да гла са за оно га ко му ну ди 
нај по вољ ни ја ре ше ња за про бле ме са ко ји ма се су о ча ва. У кам па-
њи, бар не до дру гог кру га пред сед нич ких из бо ра, ни су отва ра на 
ве ли ка на ци о нал на пи та ња са сна жним из ли ви ма емо ци ја. Та ко је 
Ко со во оста ло „за бо ра вље на“ те ма на шта ука зу ју и ис тра жи ва ња 
Це СИД-а.16) Ни те ма европ ских ин те гра ци ја Ср би је ни је би ла у вр-

16) Реч је о ис тра жи ва њу Фо кус гру пе са гра ђа ни ма раз ли чи тих по ли тич ких пре фе рен ци ја 
спро ве де ном у окви ру про јек та По тра га за по ли тич ком од го вор но шћу (до ступ но на 
http://www.mc.rs/upload/do cu ments/is tra zi va nje/2012/Pre zen ta ci ja_is tra zi va nja_fo kus_gru-
pe_sa_gra dja ni ma_ra zli ci tih_po li tic kih_pre fe ren ci ja.pdf) и јав ном нењ ском ис тра жи ва њу 
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ху при о ри те та ни гра ђа на ни пред став ни ка по ли тич ких стра на ка. 
Ме ђу тим, оно што пра ви раз ли ку у трет ма ну ове те ме у из бор ној 
кам па њи у од но су на на чин на ко ји је тре ти ра на те ма Ко со ва је сте 
то што се од нос пре ма ЕУ на шао у по за ди ни свих дру гих те ма, као 
њи хов пре текст, од но сно као ствар ни услов из ла ска из ду бо ке еко-
ном ске, фи нан сиј ске, со ци јал не, ин сти ту ци о нал не, по ли тич ке, па 
и мо рал не кри зе. Да кле, пут до оства ре ња на ци о нал ног ин те ре са 
да нас во ди пре ко мо дер не и еко ном ске сна жне Ср би је у окви ри ма 
ЕУ чи ји се трет ман на ла зи по за ди ни свих дру гих пи та ња. Из бор 
ин стру мен тал не вред но сти, то јест сред ства ко јим ће се оства ри-
ти исто риј ски циљ је, да кле, дру га чи ји. Ме ђу тим, са др жај из бор не 
про па ган де ко јим се овај циљ кон кре ти зу је и „до во ди“ до „обич-
ног“ чо ве ка је го то во не про ме њен. Он је у по след ња два из бор на 
ци клу са, па и у оном из 2008., го то во исто ве тан оном од пре ско ро 
два де сет го ди на, из 1996. – реч је о ком би на ци ји обе ћа ња у фор ми 
на ја ва стра них кре ди та и ин ве сти ци ја и про мо ци ја по ли ти ке „осла-
ња ња на соп стве не сна ге“. 

Ис пра зност ве ли ког обе ћа ња о оства ре њу на ци о нал ног ин-
те ре са по ку ша ва се по ни шти ти уну тар пар тиј ским рас ко ли ма и ра-
ди кал ним пре по зи ци о ни ра њи ма уче сни ка из бо ра а са ци љем да 
се из но ва, „за и ста“ ра ди у „на род ном ин те ре су“. Ме ђу тим, по што 
стран ке и да ље оста ју иде о ло шки и про грам ски не до вољ но про фи-
ли са не, са јед на ко сла бим со ци јал ним уте ме ље њем и без раз у ђе не 
и ефи ка сне ин фра струк ту ре, сти че се ути сак да се про ме не пра ве, 
пре све га, за рад до те ри ва ња ими џа „не по де ри вих“ пар тиј ских ли-
де ра. Ка кви год би ли, стра нач ки ли де ри ипак оста ју до ми нан тан 
еле мент из бор не по ну де у ре ла тив но че стим из бор ним ци клу си ма 
од ко јих се сва ки про гла ша ва „пре суд ним“. Ова кав, „епо хал ни“ ка-
рак тер из бо ра оче ки ван је у јед ној го то во пер ма нент ној кам па њи 
ко ја се од ви ја у пе ри о ду ду бо ке кри зе и ат мос фе ре не си гур но сти, 
не из ве сно сти, па и стра ха у ка квим се, ина че, при зи ва ју „чвр сте 
ру ке“, „ја ке во ђе“, „ре фор ма то ри“ и „спа си те љи“. На овај на чин 
про во ци ра се емо тив но-афек тив ни од нос љу ди пре ма лич но сти-
ма пар тиј ских ли де ра, а пре све га уве ре ња у њи хо ву спрем ност и 
ком пе тент ност да их до ве де до бо љег жи во та. Ме ђу тим, у ме ђу-
и збор ном пе ри о ду, ка да сту пе на власт, ови пар тиј ски ли де ри не 

„Став гра ђа на Ср би је пре ма ко руп ци ји – Из ве штај при пре мљен за УНДП Ср би ја“ (до-
ступ но na http://www.mc.rs/upload/do cu ments/is tra zi va nje/2014/02-12-14-Ko rup ci ja-u-Sr-
bi ji.pdf). Део ре зул та та по то њег ис тра жи ва ња о нај ва жни јим про бле ми ма са ко ји ма су 
се пред из бо ре 2014. су о ча ва ли гра ђа ни при ка зан је у Атла гић, Си ни ша, „Кам па ња за 
ван ред не пар ла мен тар не из бо ре 2014. го ди не:  Еко ном ска и со ци јал на аген да у слу жби 
про мо ци је ли де ра“, у збор ни ку Из бо ри у Ср би ји 2014. го ди не: По ли тич ка ро ка да, (при-
ре ди ли Ми лан Јо ва но вић, Ду шан Ву чи ће вић)  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2014., стр. 148.
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ре ша ва ју „исто риј ски“ про блем, већ се ба ве так тич ким пи та њи ма 
по год ни ма за раз ви ја ње тзв. так тич ке про па ган де ко ја би ва ре-
а ли зо ва на кроз по је ди нач не про па ганд не ак ци је а ко јом се те жи 
по сти за њу кон крет них по ли тич ких ци ље ва, то јест про па ганд них 
ефе ка та на кра ћи вре мен ски рок. Исто вре ме но, те жи се фор ми ра-
њу пред ста ва о ре ал но сти на ба зи јед но ди мен зи о нал них по ла ри за-
ци ја, то јест на ба зи су прот ста вља ња пу них емо тив ног на бо ја ко ја 
се сво де на под ва ја ње „до бро – ло ше“. Емо тив ним на бо јем на сто ји 
да се по ве ћа њи хо ва при хва тљи вост и увер љи вост и да се опре-
де љи ва њем љу ди на ли ни ји „МИ“ вс. „ОНИ“, од но сно „ЗА“ но-
си о ца вла сти а „ПРО ТИВ“ пред став ни ка прет ход не вла сти, олак-
ша раз у ме ва ње ком плек сне ствар но сти. „Цр но-бе ло“ од сли ка ва ње 
ствар но сти у јед но ди мен зи о нал ним по зи тив ним/не га тив ним ди хо-
то ми ја ма, стал но про во ци ра ње вред но сног опре де љи ва ња „за“ и 
„про тив“, де ло ва ње на емо ци је, као и дис ква ли фи ка тор ске кри ти ке 
опо не на та пред ста вља ју го то во не из о ста ван bac kgro und свих до ма-
ћих из бор них кам па ња. До ми на ци ја вред но сног и емо тив ног над 
ра ци о нал ним већ на са мом по чет ку кам па ње до во ди у пи та ње њен 
евен ту ал ни про грам ски ка рак тер. Ако, при том, ре ле вант не пар ти је 
у кам па њи тре ти ра ју и исте те ме и да ју слич на обе ћа ња, ра ци о нал-
ни из бор би ра ча из о ста је. У пр ви план из би ја имиџ пар тиј ског ли-
де ра као фак тор из бор не мо ти ва ци је, пред ста ва о ње му као спо соб-
ном, од но сно пред ста ва о про тив кан ди да ту као ма ње спо соб ном, 
упра во она ко ка ко се то де си ло у по след ње две из бор не кам па ње. 
Фор ми ра ње из бор не од лу ке се, да кле, „се ли“ на план не ра ци о нал-
них де тер ми нан ти – вред но сних и емо тив них ста во ва би ра ча пре-
ма ли де ри ма а те мат ске кам па ње се ола ко пре тва ра ју у ли дер ске, 
че сто пра ће не не га тив ним и дис ква ли фи ка тор ским са др жа ји ма.

Ли дер ски ка рак тер по ли тич ких пар ти ја и из бор них кам па ња 
во ди и енорм ном по ве ћа њу по пу лар но сти ли де ра по сле из бор не 
по бе де пар ти је на чи јем је че лу, а на ро чи то уко ли ко је ова по бе да 
нео че ки ва на или је по сле из бо ра до шло до зна чај них про ме на у 
од но су сна га ме ђу пар ти ја ма а у ко рист ње го ве пар ти је. Ако пар-
ти ја на чи јем је че лу по ста не вла да ју ћа, од но сно сто жер вла да ју ће 
ко а ли ци је, сна жан по сти збор ни ефе кат при кла ња ња по бед ни ку17) 

17) Фе но мен при кљу чи ва ња по бед ни ку (Band wa gon Ef fect) је на зив за одав но при ме ћен и у 
би хеј ви о рал ној пси хо ло ги ји ве о ма до бро ис тра жен фе но мен со ци јал ног по на ша ња . Реч 
је о уоче ној пра вил но сти да се ве ро ват но ћа усва ја ња од ре ђе ног по на ша ња или ве ро ва ња 
од стра не по је дин ца по ве ћа ва сра змер но бро ју оних ко ји су то по на ша ње или ве ро ва ње 
већ усво ји ли (Col man, 2003:77). Ре ги стро ван је у аме рич ким пред сед нич ким и гу вер-
нер ским из бо ри ма ка да нео пре де ље ни би ра чи у по след њи трен од лу чу ју да гла са ју за 
прог но зи ра ног по бед ни ка. При кљу чи ва ње по бед ни ку у Ср би ји има јед ну спе ци фич ност 
– до га ђа се по сле из бо ра. По сто так би ра ча ко ји у по сти збор ним ис тра жи ва њи ма твр де 
да су гла са ли за по бед ни ка, од но сно за пр во пла си ра ну стран ку, ве ћи је од по стот ка би-
ра ча ко ји су та кву од лу ку на ја вљи ва ли у пред из бор ним ис тра жи ва њи ма, а кат кад и од 
по стот ка гла со ва до би је них на из бо ри ма. (Ba će vić, Lji lja na, „Slu ša ju ći spi ra lu ti ši ne“ у 
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омо гу ћа ва му зах тев за „про ве ром ле ги ти ми те та вла сти“, па не чу-
ди што се пар ла мен тар ни из бо ри у Ср би ји у про се ку одр жа ва ју на 
сва ке две и по го ди не и што у ме ђу и збор ним пе ри о ди ма др жа вом 
го то во нео ме та но вла да јед на, до ми нант на пар ти ја. 

Чи ни се да у срп ском дру штву би ра чи, по сле из бо ра, зна ју 
за ко га су гла са ли, али не и за шта. По сма тра но у све тлу ми чи ген-
ске па ра диг ме, зна чај те ма као фак то ра из бор не мо ти ва ци је ве о ма 
је скро ман и сво ди се на њи хов до при нос да се раз ви је емо тив но-
афек тив ни од нос пре ма лич но сти ма ли дерâ. Чи ни се да раз лог за 
ово не ле жи са мо у то ме да по ли тич ке пар ти је у Ср би ји, ко је ра чу-
на ју на при јем у це ло куп ном би рач ком те лу, не рас по ла жу струч но 
уте ме ље ним, де таљ но ела бо ри ра ним и пре ма раз ли чи тим со ци јал-
ним гру па ма сег мен ти са ним ре ше њи ма од ре ђе них дру штве них пи-
та ња. Пре ће би ти да је срп ско дру штво у ста њу ду бо ке ано ми је, да 
је стал но на иви ци ду бо ких, епо хал них дру штве них и по ли тич ких 
про ме на, да се су о ча ва са иден ти тет ским про бле мом, баш као и те 
до ми нант не, кон гло ме рат ске по ли тич ке пар ти је ко је су ре флек си ја 
та квог дру штва. На де лу је, да кле, са мо при вид бор бе ко ја се во ди 
на те ре ну ква ли те та по ну ђе них ре ше ња за дру штве не про бле ме. 
Од су ство истин ских праг мат ских, ра ци о нал них кам па ња по сле ди-
ца је не по сто ја ња ши ро ког кон сен зу са о те мељ ним дру штве ним и 
по ли тич ким пи та њи ма и чи ни се да Ср би ји пред сто ји по вра так ка 
иде о ло шким, оп ште по ли тич ким кам па ња ма. Иоле до бар по зна ва-
лац по ли тич ког жи во та у Ср би ји мо гао би да по ку ша да ово оспо ри 
про стом чи ње ни цом да, на при мер, са став др жав ног пар ла мен та 
не по ка зу је да по сто ји оштар иде о ло шки рас кол у би рач ком те лу. 
Ме ђу тим, ди јаг но за ста ња у срп ском дру штву укљу чу ју ћи не за до-
вољ ство ни во ом со ци јал но-еко ном ског раз во ја, ре зул та ти ма де мо-
кра ти за ци је по ли тич ког си сте ма и бр зи ном ре фор ми, не скла дом 
из ме ђу ни воа ква ли фи ка ци ја, обра зо ва ња и ви си не до хот ка љу ди и 
њи хо вим ста ту сом у дру штву, за тим још увек ви сок ни во ом ко руп-
ци је18) уз не ја сну иде о ло шку уте ме ље ност срп ских catch all пар-
ти ја и нео д ре ђе ну ге о по ли тич ка по зи ци ју Ср би је, ње ну из ра зи ту 
осе тљи вост на про ме не у са вре ме ним ме ђу на род ним по ли тич ким 
и еко ном ским од но си ма, ука зу је на то да су раз ли чи ти кон цеп ти 

збор ни ку Glas na ro da: Ra pra ve o jav nom mne nju (уред ник Љи ља на Ба ће вић), Ин сти тут 
дру штве них на у ка, Бе о град, 2009., стр. 116.)

18) Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Це СИД-а, оче ки ва ња од бор бе про тив ко руп ци је сма-
њи ва ло се од де цем бра 2012., ка да је 41% ве ро ва ло да ће она би ти успе шна, на 33% ју на 
2013. и 29% де цем бра 2013. го ди не. У истом пре и о ду по ве ћан је број гра ђа на ко ји су 
пер ци пи ра ли ко руп ци ју у кључ ним ин сти ту ци ја ма вла сти: у пар ла мен ту са 44%, пре ко 
48% чак на 58%; у Вла ду са 47%, па опет 47% на 57%, чак и у Пред сед ни штву са 24%, 
пре ко 29% на 33% (CE SID„Stav gra đa na Sr bi je pre ma ko rup ci ji – Iz ve štaj pri pre mljen za 
UNDP Sr bi ja, до ступ но na http://www.mc.rs/upload/do cu ments/is tra zi va nje/2014/02-12-14-
Ko rup ci ja-u-Sr bi ji.pdf).
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гло бал ног дру штве ног раз во ја још увек „у игри“.19) У ова квим си-
ту а ци ја ма, па и у кам па ња ма ко је их „пра те“, ну жно се ак ти ви ра 
сна жан емо тив но-афек тив ни на бој аку му ли ран у ко лек тив ном и 
ин ди ви ду ал ном ис ку ству ко ји опет иде на ру ку пар ти ја ма да по ку-
ша ју да раз ви ју  уве ре ње у ком пе тент ност сво јих ли де ра (и не ком-
пе тент ност опо не на та) да де фи ни шу од го ва ра ју ћи, оп шти пра вац 
дру штве ног раз во ја, у на ци о нал ном ин те ре су. Оту да су, по за вр-
шет ку из бо ра, че сти зах те ви по бед нич ких пар ти ја и њи хо вих ли де-
ра за блан ко ман да том за све бу ду ће по те зе. У ме ђу вре ме ну, про па-
ганд ном об ра дом оста вља се про стор да се пред на ред ну из бор ну 
кам па њу це ло ку пан ан га жман пред ста ви би ра чи ма као успех или 
бар као мак си мал ни мо гу ћи успех у да тим окол но сти ма. 
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Si ni sa Atla gic

CAM PA IGN IS SU ES AS FAC TOR OF VO
TING MO TI VA TION IN SER BIA 1990 – 2014: 
AS SUMP TION OF RA TI O NAL CHO I CE AS А 
TOOL FOR PRO MO TION OF LE A DER SHIP

Re su me
Ta king the Mic hi gan mo del of vo ting be ha vi o ur as the most ac-

cep ta ble, the aut hor of the pa per tri es to iden tify the ba sic the ma tic fra-
me work wit hin which po li ti cal ac tors in Ser bia ha ve been de a ling with 
is su es in elec tion cam pa igns from 1990 to no wa days. His in ten tion is 
al so to find out what so cial con di ti ons ha ve con tri bu ted to the ri se of 
cer tain is su es in the elec tion are na. Sin ce the cam pa ign is su es are not 
re la ted only to a ra ti o nal vo ter, i. e. it is not a fac tor that is im por tant 
only in  prag ma tic cam pa igns, the aut hor of the pa per in tends to find 
out why the is su es tac kled in Ser bian elec tion cam pa igns du ring the 25 
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years of re ne wed party plu ra lism used to be out of vo ters’ ra ti o nal con-
trol and ba co me part of the ir emo ti o nal at ti tu des.  Ha ving this in mind 
a par ti cu lar at ten tion is paid to the ima ge of the par ti es and can di da tes 
de a ling with the se pro blems. Fi nally, the aut hor in tends to po int out the 
ba sic go als most po li ti cal players tried to re ach, that is so cial va lu es 
they used to pro mo te.   

Sin ce 1990 when party plu ra lism was re ne wed in Ser bia all par-
ti es ha ve been in ten ding to pro mo te the sa me ter mi nal va lue – so cial 
wel fa re. In the early 1990’s elec tion cam pa igns the de fen ce of sta te and 
na ti o nal in te rest was proc la i med a tool for re ac hing this goal. Soon, 
me e ting pe o ple’s everyday ne eds was proc la i med the first na ti o nal in-
te rest and its re a li za tion be co mes a pled ge for bet ter li fe as the pa ra mo-
unt goal. So, the na ti o nal in te rest ha ve stayed in the bac kgro und of all 
tho se, jud ging by con tent, iden ti cal so cial is su es on the „sur fa ce“ that 
we re tac kled by the re le vant par ti es. In si tu a ti ons when all re le vant par-
ti es deal with the sa me is su es and gi ve si mi lar pro mi ses, ra ti o nal cho i ce 
di sap pe ars. Ima ge of le a ders  as a de ter mi nant of vo ting mo ti va tion  
co mes in front, that is an ima ge of le a ders as (un)able to do things. In 
such ca ses it me ans the for ma tion of vo ting de ci sion de pends on ir ra-
ti o nal fac tors – vo ters’ va lue-ori en ted and emo ti o nal at ti tu des to wards 
le a ders and is sue cam pa igns get easily tran for med in to can di da te-cen-
te red ones.   
Key words: is sue/pro blem, elec tion cam pa ign, elec tion mo ti va tion, ra ti o nal 

cho i ce, le a der, ima ge, Ser bia

* Овај рад је примљен 19. марта 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 01. јуна 2015. године.
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АМБИЦИЈА ВЕЛИКИХ СИЛА*

Сажетак
По ли тич ко на си ље пред ста вља је дан од нај зна чај них иза зо-

ва раз во ју де мо кра ти је кроз чи та ву људ ску исто ри ју. Раз вој са вре-
ме ног де мо крат ског дру штва ни је, на жа лост, ујед но зна чио и крај 
по ли тич ком на се љу, већ је ујед но до шло и до раз во ја ме ха ни за ма 
ко ји ма се по ли тич ко на си ље оправ да ва у ци љу де мо кра ти за ци је 
дру штва. Има ју ћи ово у ви ду у овом ра ду се кри тич ки пре и спи ту је 
од нос из ме ђу по ли ти ке и на си ља у са вре ме ном дру штву, при че му 
се ујед но ана ли зи ра и опа сност од зло у по тре бе по ли тич ког на си-
ља у ци љу оства ри ва ња нео им пе ри јал них ам би ци ја ве ли ких си ла. 
Основ не ме то де ко је се том при ли ком ко ри сте у ра ду су ме тод ана-
ли зе са др жа ја и ком па ра тив ни ме тод. 
Кључ не ре чи: по ли тич ко на си ље, др жа ва, де мо кра ти ја, ве ли ке си ле, нео-

им пе ри ја ли зам, нео ли бе ра ли зам, са вре ме но дру штво.

Де мо кра ти ја као је дан од мо гу ћих уре ђе ња др жав не вла сти 
при вла чи ве ли ку па жњу те о ре ти ча ра још од ан тич ке грч ке па све 
до да нас. Је дан од глав них раз ло га је сва ка ко и тај што она има 
огром ну ле ги тим ност у очи ма гра ђа на. Ме ђу тим, при ли ком про-
у ча ва ња де мо кра ти је тре ба во ди ти ра чу на о то ме да је она, иако 
у фор мал ном сми слу при хва ће на ши ром све та, та ко ђе, и фе но мен 
ко ји је исто риј ски ве о ма ре дак и чи је је оства ри ва ње у су штин ском 
сми слу ве о ма те шко.

* Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009, а који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  
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Раз вој са вре ме ног де мо крат ског дру штва би ујед но тре ба ло 
да зна чи и бор бу про тив свих об ли ка на си ља. На жа лост, за два-
де се ти век се оправ да но мо же ре ћи да пред ста вља век на си ља у 
нај ра зли чи ти јим мо гу ћим об ли ци ма огром них сра зме ра, ко је је 
оста ви ло огром не и те шко са гле ди ве по сле ди це, не са мо ка да су 
пи та њу људ ске жр тве (као сва ка ко нај стра шни ју), већ и ка да се ра-
ди о ма те ри јал ним по сле ди ца ма и жи вот ној сре ди ни. Крај Дру гог 
свет ског ра та је обе ле жен до га ђа ји ма ко ји су, по ред ра до сти због 
ње го вог окон ча ња, до не ли и огром ну бо ја зан за бу дућ но сти свих 
зе ма ља. Ав гу ста 1945. го ди не је по пр ви пут упо тре бље но стра вич-
но оруж је и ба че на је атом ска бом ба. За вр шет ком Дру гог свет ског 
ра та оче ки ва но до ба ми ра ни је до шло. На про тив, убр зо по сле то га 
до ла зи до за о штра ва ња од но са на гло бал ном ни воу из ме ђу ве ли-
ких си ла, чи ју су осно ву чи ни ли су прот ста вље ни ин те ре си пре све-
га САД и Со вјет ског Са ве за, и по чет ка Хлад ног ра та. Рас пад СССР 
1991 и пад мо ћи Јел ци но ве Ру си је су озна чи ле крај Хлад ног ра та 
чи ме су САД по ста ле нај моћ ни ја свет ска си ла. 

Ти ме се, ме ђу тим, су ко би на гло бал ном ни воу не за вр ша ва ју. 
Крај ХХ и по че так ХХI ве ка је обе ле жен ин тен зив ном ,,бор бом за 
де мо кра ти ју и људ ска пра ва“ ко ја уру ша ва са ме те ме ље де мо кра-
ти је. Ка ко у са вре ме ном дру штву отво ре на упо тре ба си ле ни је мо-
гу ћа, раз ви ја ју се мно го број ни ме ха ни зми по мо ћу ко јих се упо тре-
ба си ле, не са мо оправ да ва, већ и при ка зу је де мо крат ском. Има ју ћи 
ово у ви ду овај рад у свој фо кус ста вља од нос из ме ђу де мо кра ти је 
и по ли тич ког на си ља у кон тек сту са вре ме ног дру штва, же ле ћи да 
ука же мо на опа сност од зло у по тре бе де мо кра ти је у ци љу оправ да-
ва ња раз ли чи тих об ли ка по ли тич ког на си ља. 

ПО ЛИ ТИ КА И НА СИ ЉЕ У СА ВРЕ МЕ НОМ ДРУ ШТВУ

Од нос из ме ђу по ли ти ке и на си ља је ве о ма ком плек сан. Јед на 
од нај оп шти јих де фи ни ци ја на си ља би гла си ла да оно пред ста вља 
упо тре бу си ле ка ко би се на мет ну ло од ре ђе но же ље но по на ша ње 
љу ди ко је је про тив но њи хо вој во љи. Оно што тре ба на по ме ну ти је 
да се на си ље у по ли ти ци не ма ни фе сту је је ди но и ис кљу чи во са мо 
као го ла при ну да. Оно је са став ни део по ли ти ке и раз у ме ва ња др-
жа ве.1) На си ље у по ли ти ци се мо же де фи ни са ти као „ди рект на или 
ин ди рект на при ме на си ле у сфе ри по ли ти ке и по ли тич ког, од но са 
као ди рект на или ин ди рект на при ме на си ле над све шћу, те лом, жи-

1) Ра до слав Га ћи но вић, По ли тич ко на си ље и гло ба ли за ци ја, Дра слар парт нер, Би бли о те ка 
,,На тра гу“, Бе о град, 2009, стр. 49.
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во том, во љом или ма те ри јал ним до бри ма ствар ног или по тен ци-
јал ног, од но сно прет по ста вље ног по ли тич ког про тив ни ка“.2) 

По сто ји за и ста ве ли ки број узро ка по ли тич ког на си ља. ,,Глав-
ни и нај че шћи узро ци по ли тич ког на си ља углав ном су ма ни фе ста-
ци је и по сле ди це по ли тич ких и еко ном ских кри за и огле да ју се 
кроз сле де ће основ не узро ке: оштра су прот ста вље ност, не до вољ-
ност оства ри ва ња или не мо гућ ност ствар ног из ра жа ва ња ин те ре са 
ве ли ких со ци јал них гру па не до вољ на спо соб ност афир ма тив ног 
ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња вла сти; не до вољ на ор га ни зо ва ност 
при вред ног си сте ма; из ра зи те со ци јал не раз ли ке; рас про стра ње-
ност и по лу ле гал ност дру штве но не га тив них по ја ва, као што су 
ко руп ци ја, ’ве зе’ и сл.; не су зби ја ње, не ка жња ва ње и то ле ри са ње 
тих по ја ва (оба ве зно под сти че на ма ни пу ла ци је јед не, а сма њу је 
ве ру у си сте му код дру гих); мо гућ но сти јав ног и стал ног де ло ва ња 
ан ти си стем ских сна га; по сто ја ње сна жних ан ти се мит ских ор га ни-
за ци ја или ин сти ту ци ја; стал на и сна жна по ли тич ка, ма те ри јал на 
или вој на по др шка из ва на про тив ни ци ма си сте ма, ко ји се на ла зе у 
зе мљи; ра зно вр сно, еко ном ско, по ли тич ко и вој но под ри ва ње си-
сте ма из ва на из ви ше пра ва ца; су ко би по ли тич ке ели те и ин те ре-
сних гру па у вр хо ви ма по ли тич ког апа ра та јед не зе мље и не кон-
тро ли са не, не до вољ но по у зда не или по ли тич ком вр ху не до вољ но 
при вр же не вој не сна ге и без бед но сне струк ту ре.“3)

Ка ко би смо на нај бо љи мо гу ћи на чин илу стро ва ли ком плек-
сност по ли тич ког на си ља по слу жи ће мо се ис црп ном ти по ло ги јом 
по ли тич ког на си ља од стра не Ра до сла ва Га ћи но ви ћа. Га ћи но вић 
ис ти че да да се по ли тич ко на си ље мо же по де ли ти на спољ но и уну-
тра шње. У овом ра ду се раз ма тра ју пре све га спољ ни об ли ци по-
ли тич ког на си ља, не же ле ћи ти ме да ума њи мо зна чај уну тра шњим. 

Спољ но по ли тич ко на си ље се мо же по де ли ти на ору жа но и 
нео ру жа но. Ка да се ра ди о ору жа ном по ли тич ком на си љу оно се 
ма ни фе сту је кроз сле де ће об ли ке: ору жа ну агре си ју (у ло кал ном, 
ре ги о нал ном или свет ском су ко бу); вој ну ин тер вен ци ју (под окри-
љем УН) и вој ни при ти сак. Нео ру жа ни об ли ци по ли тич ког на си ља 
се оства ру ју пу тем по ли тич ких и еко ном ских при ти са ка и суб вер-
зи ја.4) 

2) Дра ган Си ме у но вић, По ли тич ко на си ље, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1989, стр. 27.

3) Дра ган Си ме у но вић, По ли тич ко на си ље, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1989, стр. 61–62. 
(ци ти ра но пре ма: Ха ти џа Бе ри ша, ,,Основ на обе леж ја по ли тич ког на си ља“, Вој но де ло, 
бр. 2/2013.)

4) Ра до слав Га ћи но вић, По ли тич ко на си ље и гло ба ли за ци ја, Би бли о те ка ,,На тра гу“, Бе о-
град, 2009, стр. 111.
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Са дру ге стра не, уну тра шњи об ли ци угро жа ва ња без бед но-
сти де ле се на: ору жа не (ору жа на по бу на, те ро ри зам, ге ри ла, уста-
нак) и нео ру жа не (оба ве штај но-из ви ђач ка де лат ност, са бо та же, 
гра ђан ски не ре ди, де струк ци ја, пси хо ло шко-про па ганд на де лат-
ност, кри ми на ли тет, екс тре ми зам, угро жа ва ње без бед но сти са о-
бра ћа ја, по жа ри, угро жа ва ње жи вот не сре ди не и др). 5)

По ред сво је очи глед не де струк тив но сти на си ље ,,не ка да мо-
же има ти по зи тив ну уло гу, по го то во ка да је реч о од брам бе ном ра-
ту или бор би про тив те ро ри зма.“6) Оно што се ја вља као про блем 
је сте што се ве о ма че сто упра во ови раз ло зи ко ри сте за рад оправ-
да ња по ли тич ког на си ље. Тач но је да по ве ља УН за бра њу је сва-
ку прет њу и упо тре бу си ле, осим у слу ча ју са мо од бра не и је ди но 
ако је не ка зе мља на пад ну та она има пра во да се бра ни, док је у 
свим оста лим слу ча је ви ма си ла за бра ње на, осим уко ли ко то Са вет 
без бед но сти из ри чи то не одо бри. У прак си су, ме ђу тим, да нас на 
сна зи дво стру ки кри те ри ју ми, а све у за ви сно сти од то га на ко га 
се од ре ђе на пра ви ла при ме њу ју, јер не ма ју све др жа ве сна гу да на-
мет ну нор му. Џон Кин ис ти че да је ,,ста но ви шта де мо кра ти је на си-
ље увек лош из бор, али у слу ча је ви ма ка да је свр сис ход но, тј. ка да 
омо гу ћа ва из град њу ста бил ног ци вил ног дру штва, он да је при хва-
тљи во, а ње го ва упо тре ба оправ да на. Оно што се мо же при ме ти ти 
у са вре ме ним де мо кра ти ја ма је то да до ла зи и до де мо кра ти за ци је 
на си ља.“7) 

Том при ли ком Џон Кин (John Ke a ne) ука зу је на де сет пра ви-
ла за де мо кра ти за ци ју на си ља.8) Пр во пра ви ло гла си: увек по ку ша-
вај да раз у меш мо ти ве и кон текст на си ља. Не мо гу ће је уна пред де-
фи ни са ти нај бо ље мо гу ће ме то де за ре гу ли са ње про бле ма на си ља 
без њи хо вог при ла го ђа ва ња да тој си ту а ци ји. Ово је ве о ма ва жно 
за то што исти/слич ни на сил ни по ступ ци мо гу би ти ура ђе ни из раз-
ли чи тих раз ло га и у раз ли чи том кон тек сту. 

Дру го пра ви ло ка же да где год је то мо гу ће увек тре ба ве-
жба ти опрез и га ји ти сум њу ка да се ра ди о пла но ви ма и ше ма ма 
оних ко ји го во ре о нео п ход но сти и по зи ва ју на нај стро жи ја мо гу ћа 
сред ства – оштре ре пре сив не ме ре, нул та то ле ран ци ја и рат – про-
тив оних чи је се на си ље че сто од ба цу је као зло и па то ло шко. Увек 

5) Исто, стр. 112.

6) Ма ри ја Ђо рић, Екс трем на де сни ца, Удру же ње ,,На у ка и дру штво Ср би је“, Бе о град, 
2014, стр. 120.

7) Ма ри ја Ђо рић, Екс трем на де сни ца, Удру же ње ,,На у ка и дру штво Ср би је“, Бе о град, 
2014, стр. 120.

8) John Ke a ne, Vi o len ce and De moc racy, Cam brid ge Uni ver sity  Press, 2004, стр. 165-209.
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мо ра мо би ти сум њи ча ви ка да они ко ји при ме њу ју на си ље поч ну да 
го во ре о нео п ход но сти од ре ђе них ме ра, од бра ни су ве ре ни те та, др-
жав ним тај на ма, на ци о нал ној без бед но сти, бор би за де мо кра ти ју 
и људ ска пра ва, ху ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма... Нај бо љи при мер 
ово га је сва ка ко бор ба про тив те ро ри зма ко ја по ка зу је ка ко на си ље и 
бор ба про тив на си ља про из во де стро ге из не над не ре пре сив не ме ре 
ко је уру ша ва ју са ме те ме ље де мо кра ти је. Као при мер Кин на во ди 
хап ше ња без оп ту жбе и су ђе ња, кр ше ње за ко на о за шти ти по да та-
ка, при су ство на о ру жа них вој ни ка на јав ним ме сти ма, сва ко днев но 
вр ше ње вој них ве жби, кон стант но по ми ња ње на ру ша ва ња без бед-
но сти, му че ње, ства ра ње но вих за ко на у ци љу од бра не по сто је ћег 
ста ња, као и ши ре ње стал ног рат ног мен та ли те та. Крај ност о ко јој 
тре ба во ди ти ра чу на је да на кра ју на си ље по ста је је ди но сред ство 
за бор бу про тив на си ља, на ро чи то има ју ћи у ви ду ло ше ре зул та те 
за не ма ре них ре ха би ли та ци о них про гра ма – уз кри ла ти цу ,,по треб-
но је са мо ви ше за тво ра”. Ле ги ти ми за ци ја на си ља као је ди ног и 
глав ног од го во ра на на си ље, уз за не ма ри ва ње не на сил них ме то да, 
на ру ша ва са ме осно ве гра ђан ског дру штва. Оно што се за бо ра вља 
је да при ли ком упо тре бе на си ља од стра не де мо крат ских зе ма ља, 
би ло да је то слу чај про тив соп стве них гра ђа на или не ке дру ге др-
жа ве, ве о ма ла ко мо же би ти по кре ну та лан ча ну ре ак ци ју.

Тре ће пра ви ло ис ти че да се тре ба од у пре ти од сту па ња ауто-
ри тар ним стра те ги ја ма ,,ре да и за ко на“ стал ним под се ћа њем по ли-
ти ча ра, су ди ја, по ли ци је и вој ске да вла ди ни на по ри да се сма њи 
на си ље не мо гу до ве сти до успе ха уко ли ко се гра ђан ска пра ва и 
сло бо де не уз га ја ју на ни воу ци вил ног дру штва. Гра ђан ска пра ва и 
сло бо де су ве о ма че сто на ме ти у си ту а ци ја ма ка да су сва сред ства 
до зво ље на, као што то че сто би ва у слу ча ју нпр. бор бе про тив те-
ро ри зма. Су шти на је да пра ви ла игре увек мо ра ју би ти иста и да 
се не мо гу ме ња ти од слу ча ја до слу ча ја. То мо же до ве сти до то га 
да је до вољ но не ки чин про гла си ти те ро ри стич ким или са мо по-
сум ња ти у то па да сви де мо крат ски прин ци пи пре ста ну да ва же. 
,,Гра ђан ско дру штво не при хва та ола ко гу би так сна и не ра ва иза-
зва них сва ко днев ним пре тре си ма до го ле ко же; или те шко на о ру-
жа ни хе ли коп те ри ко ју се ку ва здух из над гла ва пла ше ћи гра ђан ско 
ста нов ни штво; или по о штра ва ње ви зних про пи са и без бед но сти 
на аеро дро му или ма ха њем за ста вом и не пре ста ном при чом о по-
тре би за стал ним ра том про тив зла.“9) Сва ко днев но звец ка ње ве ли-
ких си ла оруж јем ко је се прав да бор бом за де мо кра ти ју је ста ње 
ко је се стал ним де мо крат ским при ти сци ма и кри тич ким пре и спи-
ти ва њи ма мо ра сва ко днев но до во ди ти у пи та ње.

9) Исто, стр. 175.
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Че твр то пра ви ло гла си да је где год и кад год мо гу ће тре-
ба на сто ја ти да се уки не или спре чи при ва ти за ци ја над сред стви-
ма на си ља. Омо гу ћа ва ње при ва ти за ци је на си ља би ло да се ра ди о 
при ват ним фир ма ма или обич ним ци ви ли ма је увек во ди ло да љем 
ја ча њу на си ља. ,,При ват на ре ше ња су увек при ват на и она има ју 
вр ло ма ло или ни ма ло ефек та со ци ја ли за ци је. Она по ти ску ју од-
ре ђе не ка окрут ним су сре ти ма и кр ва вој смр ти; срећ ни пре жи ве ли 
су сло бод ни да жи ве у лук су зу утвр ђе ни иза зи до ва, окру же ни на-
о ру жа ним обез бе ђе њем, вој ском, пси ма, алар ми ма и бо дљи ка вом 
жи цом, са на пу ње ним пи што љи ма ис под кре ве та.“10) 

Пе то пра ви ло ис ти че да се у по тра зи за ми ром ме ђу гра ђа ни-
ма и њи хо вих вла да тре ба стал но па зи ти не прак тич них пред ло га и 
не е фи ка сних ре ше ња на мет ну тих не сла га њем из ме ђу сред ста ва и 
ци ља. 

Ше сто пра ви ло пре по ру чу је да тре ба не го ва ти свест јав но-
сти о по ли тич ким ди ле ма ма, укљу чу ју ћи и о нај о снов ни јој ди ле ми 
од свих: де мо крат ске зе мље или по тен ци јал но де мо крат ске зе мље, 
су о че не са на сил ном прет њом, мо ра ју би ти спрем не да ко ри сте на-
си ље уко ли ко све не на сил не стра те ги је про пад ну или уко ли ко се 
не на сил не стра те ги је чи не нео д го ва ра ју ћим, иако је ге не ра ли за ци-
ја упо тре бе на си ља кон тра дик тор на ду ху и су шти ни са ме де мо кра-
ти је. Ко ли ко год иде ал но зву ча ло де мо крат ско ре ша ва ње про бле-
ма, ка да се на ђе мо нпр. су о че ни са прет њом ра та или уни ште ња, 
и ка да су све оста ле не на сил не ме то де за ка за ле, на си ље пре о ста је 
је ди но мо гу ће ре ше ње. Овај дра сти чан при мер по ка зу је ка ко се на-
си љем у из у зет ним слу ча је ви ма мо ра ју слу жи ти чак и нај ра зви је-
ни је де мо крат ске зе мље. 

Ово је ујед но до ве ло до на стан ка пра ви ла број се дам: тре ба 
увек ко ри сти ти сва рас по ло жи ва сред ства ко му ни ка ци је об ја вљи-
ва ња чи на на си ља, та ко да њи хо ви узро ци и по сле ди це по ста ну 
пред мет јав не рас пра ве и ја ча ти мо гућ но сти јав не осу де. Уло га ме-
ди ја у овом сми слу је огром на. И мо жда ће нам се на пр ви по глед 
чи ни ти да на осно ву ве сти ко је сва ко днев но до би ја мо жи ви мо у 
нај на сил ни јем дру штву икад, то има и сво јих до брих стра на. По-
ред ин фор ми са но сти гра ђа на, ме ди ји ти ме мо гу ујед но зна чај но 
до при не ти и са мој де мо кра ти за ци ји на си ља. Гра ђа ни са ми мо гу 
ви де ти на ко ји на чин на сил на и не на сил на сред ства об ли ку ју свет 
ко ји их окру жу је, а са мим тим и до но си ти од ре ђе не од лу ке, ме ђу 
оста лом и по пи та њу то га да ли је од ре ђе ни чин на си ља оправ дан.

10) Исто, стр. 179.
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Осмо пра ви ло на гла ша ва да увек па жљи во тре ба пре и спи-
та ти етич ке про це се при ли ком сим бо лич ког пред ста вља ња на си-
ља: тј. пре и спи ти ва ње здра во ра зум ског гле ди шта да по сто је ће де-
мо кра ти је пре тва ра ју на си ље у чи сту за ба ву. Ово пра ви ло се ти че 
јед ног од нај че шће ана ли зи ра ног про бле ма ка да се ра ди о од но су 
из ме ђу ме ди ја и на си ља. Са јед не стра не има мо прет по став ку да 
сва ко днев на из ло же ност јав но сти на си љем пу тем ме ди ја до во ди 
до не га тив них по сле ди ца. „,Пу бли ка је за ве де на, за ро бље на и др-
жа на као та оц та квих сли ка; сли ке на си ља ис пу ња ва ју их не ком 
вр стом пр во бит ног за до вољ ства, ан тро по ло шком ра до сти у сли ка-
ма, не ком вр стом си ро ве фа сци на ци је нео п те ре ће не естет ским, мо-
рал ним, дру штве ним или по ли тич ким од лу ка ма.“11) Кин кри ти ку је 
ова кво ста но ви ште ука зу ју ћи да оно, ме ђу о ста лом, прет по ста вља 
да пу бли ка увек на исти на чин ре а гу је на са др жа је ко ји јој се ну-
де, без ика квог кри тич ког пре и спи ти ва ња. Он ис ти че да уко ли ко 
се ова кво ста но ви ште при хва ти, то би зна чи ло за бра ни ти би ло ка-
кво из ве шта ва ње о на си љу у ме ди ји ма. На рав но исти на је увек на 
сре ди ни две ју крај но сти, сва ка ко да пре те ра но из ла га ње на си љем 
мо же има ти сво јих не га тив них стра на, ме ђу тим, са дру ге стра не 
оно мо же до ве сти и до по зи тив них ефе ка та, а све у за ви сно сти кон-
тек ста у ко ме се оно вр ши. 

Пра ви ло број де вет ка же да у име де мо кра ти је увек тре ба 
аги то ва ти сву где у име раз во ја гра ђан ских вр ли на ме ђу ко ји ма је 
нај ве ћа по ни зност. И на кра ју де се то пра ви ло гла си: де мо кра те тре-
ба ју да се уз др же кри ви це, а уме сто то га мо ра ју би ти при пре мље ни 
да јав но до жи ве сра мо ту за на си ље ко је је из вр ше но у про шло сти, 
док се у са да шњо сти бо ре да од бра не или уки ну де мо кра ти ју. 

НЕО ИМ ПЕ РИ ЈАЛ НЕ АМ БИ ЦИ ЈЕ ВЕ ЛИ КИХ  
СИ ЛА КАО ВО ДЕ ЋА ПРЕТ ЊА ИЗ ГРАД ЊИ  
ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ И ЈА ЧА ЊА ПО ЛИ ТИЧ КОГ  

НА СИ ЉА

Пи та ње рат или мир на пр ви по глед не би тре ба ло да пред-
ста вља ди ле му. Мир би увек тре ба ло да пред ста вља очи гле дан 
из бор. Бур не про ме не ко је по га ђа ју гло бал но дру штво код не ких 
те о ре ти ча ра иза зи ва ју страх и до во де до то га да се на мо дер но дру-
штво гле да као на дру штво ри зи ка. Бек (Ur lich Beck)  ана ли зи ра-
ју ћи са вре ме но по стин ду стриј ско дру штво ка же да је ри зик, као 
си сте мат ски на чин ба вље ња опа сно сти ма и не си гур но сти ма ко је 

11) Jean Ba u dril lard, The Evil De mon of Ima ges, Sydney 1998.
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је иза зва ла и ство ри ла са ма мо дер ни за ци ја, по стао ње го ва уну тра-
шња при ро да.12)  У та квим усло ви ма је по треб но уло жи ти огро ман 
на пор да би Бе ко во дру штво ри зи ка пре тво ри ли у дру штво без ри-
зи ка. Та кво јед но дру штво би тре ба ло да обез бе ди усло ве у ко ме 
ће при пад ни ци раз ли чи тих на ро да жи ве ти за јед но, дру штво у ко ме 
мир не ће би ти при ви ле ги ја, већ пра во свих. При том мо ра мо стал-
но во ди ти ра чу на да је ста ње ми ра ви ше од ста ња не по сто ја ња ра-
та. Ста ње ми ра, не тре ба би ти јед но став на не га ци ја ра та, већ ста ње 
у ко ме ће до ћи до раз во ја де мо кра ти је уз пу но по што ва ње људ ских 
пра ва. Под се ти мо се иде а ла о ко јем је још Кант го во рио од ре див-
ши веч ни мир као оства ре ње са вр ше ног гра ђан ског по рет ка у ко ме 
ће рат би ти ели ми ни сан, а без бед ност оси гу ра на, сва ка ко пред ста-
вља не што че му тре ба те жи ти.13)   

Ка да се по ми ње рат углав ном се као пр ва асо ци ја ци ја ја вља 
фи зич ко на си ље ко је јед на гру па љу ди вр ши над дру гом гру пом 
љу ди. Ме ђу тим, на си ље ни је та ко јед но ста ван фе но мен као што то 
на пр ви по глед из гле да. Да би се бо ље упо зна ли са про бле мом на-
си ља по треб но је по ме ну ти Гал тун га (Jo han Gal tung) ко ји ука зу је 
на три ви да на си ља:

1. ди рект но на си ље се уоп ште но мо же од ре ди ти као фи-
зич ко на си ље над дру гим љу ди ма; ди рект но на си ље је за 
раз ли ку од дру га два ви да на си ља увек ви дљи во, дру га 
два не мо ра ју би ти, јер су струк ту рал но и кул тур но на-
си ље од го вор ни за по вре ђи ва ње ума;

2. струк ту рал но на си ље на ста је као ре зул тат со ци јал них 
не јед на ко сти, ре пре си је и не јед на ко сти мо ћи у дру штву; 
струк ту рал но на си ље се ма ни фе сту је раз ли чи тим дру-
штве ним не прав да ма, ре пре сив ним ин сти ту ци ја ма и ин-
сти ту ци о на ли зо ва ним пред ра су да ма;

3. кул тур но на си ље је на си ље ко је се де ша ва у сим бо лич кој 
сфе ри на шег по сто ја ња (сим бо ли, за ста ва, хим на, го во-
ри, ме ди ји...).14) 

Да кле рат се не мо ра во ди ти са мо ору жа ним сред стви ма. Рат 
се са со ци о ло шког ста но ви шта мо же од ре ди ти као об лик дру штве-
них кон фли ка та из ме ђу раз ли чи тих де ло ва дру штва, кла са и по кре-

12) Љу би ша Ми тро вић, Твор ци но вих па ра диг ми, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2008, стр. 90.  

13) Де ја на Вук че вић, ,,Без бед но сна по ли ти ка Европ ске уни је на Бал ка ну“, Ср би ја – без бед-
но сни и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 78. 

14) Vla di mir Bra tić, ,,Exa mi ning pe a ce-ori en ted me dia in are as of vi o lent con flict“, The In ter na-
ti o nal Com mu ni ca tion Ga zet te, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2008, стр. 492.    



Миша Стојадиновић Политичко насиље и демократија у контексту ...

207

та, из ме ђу др жа ва и на ро да чи ја је глав на осо бе ност раз ре ша ва ње 
кон фли ка та упо тре бом ору жа не си ле, при че му је тај уну тра шњи 
или спо ља шњи су коб нај че шће пот чи њен по ли тич ким ци ље ви ма 
за ра ће них стра на и он пред ста вља сво је вр сни на ста вак њи хо ве до-
та да шње по ли ти ке.15) Ка ко је то Карл фон Кла у зе виц (Carl von Cla-
u se witz) ле по ре као: ,,Рат је са мо на ста вак по ли ти ке дру гим сред-
стви ма.“ То је по ли ти ка ко ју тре ба што пре про ме ни ти по ли ти ком 
ди ја ло га и то ле ран ци је. Узро ци ра то ва мо гу би ти ра зни: по ли тич-
ки, еко ном ски, со ци јал ни, кул тур ни... Пре ма Љу би ши Ми тро ви ћу, 
у про шло сти су вој ни и по ли тич ки ци ље ви би ли до ми нан тан узрок 
ра та, док се у са вре ме но сти те жи ште по ме ри ло на ге о е ко ном ске, 
со ци јал но-струк тур не и ге о кул тур не фак то ре. 

Зо ран Ми ло ше вић ука зу је на то да рат ни је у свет ском јав ном 
мне њу оми ље но сред ство по ли ти ке, те да су агре со ри при мо ра ни 
да пре и ме ну ју рат, или да га шмин ка ју и при ка зу ју у дру гом све тлу. 
То је раз лог због че га САД и НА ТО ни ка да не об ја вљу ју рат, од но-
сно од пре ко 250 вој них агре си ја во ђе них у су ве ре ним др жа ва ма 
са мо је пет вој них су ко ба во ђе но уз зва нич ну ква ли фи ка ци ју као 
об ја вљен рат.16) Ка да се ра ди о оправ да ва њу мно го број них ин тер-
вен ци ја су сре ће мо се са ве ли ком кре а тив но шћу ко ја би тре ба ла да 
,,обез бе ди при ста нак’’, ме ђу ко ји ма сва ка ко зна чај но ме сто за у зи ма 
те о ри ја пра вед ног ра та. Узми мо при мер Ав га ни ста на. Мајкл Вол-
цер (Mic hael Wal zer) је, опи су ју ћи ин ва зи ју на Ав га ни стан ре као да 
она пред ста вља три јумф те о ри је о пра вед ном ра ту, ко ји сто ји ра ме 
уз ра ме са ,,Ко со вом“. Вол цер, го во ре ћи о па ци фи зму ка же да он 
има до ста сла бо сти јер је упо тре ба си ле по не кад ле ги тим на. Пре ма 
Чом ском, ар гу мен ти ко ји се ко ри сте да пот кре пе ову те о ри ју углав-
ном се ба зи ра ју на пре ми са ма ,,из гле да ми пот пу но оправ да но”, ,,ја 
ве ру јем“, ,,ја сум њам“.17) Жан Бет кен Ел штајн (Jean Bet ke Els htain), 
ба ве ћи се пи та њем по ли тич ког мо ра ла, ука зу је да се ,,го то во сви 
сла жу, али уз из у зе так крај њих па ци фи ста, као и оних ко ји сма тра-
ју да би тре ба ло до пу сти ти да нас не ка жње но уби ја ју они ко ји нас 
мр зе, да је бом бар до ва ње Ав га ни ста на не сум њи во пра ве дан рат.“18)  
Тач но је да упо тре ба ра та иако мо жда и мо же би ти оправ да на у не-
ким слу ча је ви ма, то си гур но ни је слу чај ка да се ра ди о слу ча ју Ав-
га ни ста на. Ка да је от по че ло бом бар до ва ње Ав га ни ста на ок то бра 

15) Љу би ша Ми тро вић, Са вре ме ни Бал кан у кљу чу ге о по ли ти ке, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 119-120.

16) Зо ран Ми ло ше вић, ,,НА ТО и ме ди ји“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2/2008, стр. 544.

17) No am Chomsky, “A Just War? Hardly”, Kha le ej Ti mes, May 9, 2006.

18) Но ам Чом ски, Хе ге мо ни ја или оп ста нак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 246.
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2001. го ди не пред сед ник Буш је упо зо ра вао да ће се оно на ста ви ти 
све док Ав га ни стан не пре да љу де ко је Сје ди ње не Аме рич ке Др жа-
ве сум њи че за те ро ри зам.19) Кључ на реч ов де је ,,сум њи че”. До вољ-
но је да кле да ве ли ке си ле ,,по сум ња ју“ па да упо тре ба по ли тич ког 
на си ља по ста не оправ да ном.

Нај е ле мен тар ни је на че ло те о ри је пра вед ног ра та је сва ка ко 
на че ло уни вер зал но сти.20) На и ме, уко ли ко при хва ти мо иде ју пра-
вед ног ра та он да би она тре ба ло да бу де уни вер зал но при мен љи ва 
у свим де ло ви ма све та. Али, те шко је за ми сли ти да би се иста на-
че ла мо гла при ме њи ва ти на Ав га ни стан, Еги пат, Ли би ју, Ве ли ку 
Бри та ни ју, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Фран цу ску, Не мач ку, Ки-
ну, Ру си ју, Ин ди ју, Ја пан... До вољ но је по гле да ти овај ар гу ме нат и 
уви де ти да је иде ја о пра вед ном ра ту ви ше не го бе сми сле на. 

Жан Бет ке Ел штајн је, ба ве ћи се Ав га ни ста ном, фор му ли-
са ла че ти ри кри те ри ју ма за пра вед ни рат: си ла је оправ да на ако 
не ду жне шти ти од од ре ђе не опа сно сти; рат мо ра би ти отво ре но об-
ја вљен или га на дру ги на чин мо ра одо бри ти ле ги тим но те ло; мо ра 
би ти по кре нут са пра вед ним на ме ра ма; мо ра би ти по след ња мо-
гућ ност, на кон што су ис цр пље не све оста ле мо гућ но сти за ис пра-
вља ње не прав де или од бра ну вред но сти о ко ји ма је реч. 21) Пре ма 
Чом ском ,,пр ви услов у Ав га ни ста ну се не мо же при ме ни ти; дру ги 
и тре ћи са свим су бе сми сле ни: агре со ро ва отво ре на об ја ва ра та ни-
ма ло не по др жа ва тврд ње о пра вед ном ра ту, и нај го ри кри ми нал ци 
твр де да су има ли пра вед не на ме ре, а увек има и оних ко ји ће их у 
то ме по др жа ти; че твр ти услов очи глед но се не мо же при ме ни ти на 
Ав га ни стан.“22)

Та ко ђе, ин тер вен ци је у Ира ку пред ста вља ју јед ну од те ма ко-
ју је у на шој ана ли зи не мо гу ће за о би ћи, јер Ирак пред ста вља ме сто 
где је на мет ну та но ва док три на са вре ме ног ра та а то је док три на 
пре вен тив ног ра та. Ме та пре вен тив ног ра та тре ба да по се ду је сле-
де ће ка рак те ри сти ке: тре ба да бу де прак тич на, без мо гућ но сти да 
се бра ни; тре ба да бу де до вољ но ва жна, да оправ да уло же ни труд; 
тре ба да по сто ји на чин на ко ји ју је мо гу ће при ка за ти као из вор нај-
ве ћег зла и као не по сред ну прет њу на шем оп стан ку.23) На ци о нал-
на стра те ги ја без бед но сти Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва пре ма 

19) No am Chomsky, “A Just War? Hardly”, Kha le ej Ti mes, May 9, 2006.

20)  Но ам Чом ски, Хе ге мо ни ја или оп ста нак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 249-250.

21)  Исто, стр. 251.

22)  Исто, стр. 251.

23)  Но ам Чом ски, Хе ге мо ни ја или оп ста нак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008. стр. 24.
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Но а му Чом ском пред ста вља док три ну пре вен тив ног ра та, тј. ра та 
за сва ки слу чај, ко ја не ма ни ка квог осно ва у ме ђу на род ном пра-
ву.24) Оног тре нут ка ка да гра ђа ни по ве ру ју да им не ка др жа ва пред-
ста вља прет њу ми си ја је за вр ше на, буб ње ви ра та за ме њу ју би ло 
ка кву мо гућ ност ми ров ног ре ше ња. Он да сва ки на пад на ту др жа ву 
за и ста из гле да као са мо од бра на.   

На пад на Ирак по себ но при вла чи па жњу и због то га јер је из-
вр шен у тре нут ку ка да је тре ба ло да за поч не хит но за се да ње Са ве та 
без бед но сти у ве зи са том кри зом.25) Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
су бом бар до ва ле Ирак без ика квог обра ћа ња Са ве ту  без бед но сти 
УН. Пра ви раз лог ова квог чи на ле жи у по сто ја њу бо га тих из во ра 
наф те на овим про сто ри ма. Пер сиј ски за лив пред ста вља ве ли ки 
из вор енер ги је, а са мим тим и мо ћи и ма те ри јал ног бо гат ства. Чом-
ски ис ти че да Сје ди ње не Др жа ве ,,је су под не ле Ре зо лу ци ју 1441, 
али су при том ја сно ста ви ле до зна ња да им уоп ште ни је ста ло до 
то га да ли ће она би ти при хва ће на и да ли ће она би ти ис по што ва на 
од стра не Ира ка. Буш је  пи та ње ре зо лу ци је про гла сио бес пред-
мет ним: САД ће по ста ви ти свој ре жим чак иако се Са дам пот пу но 
раз о ру жа, чак иако се мак ну он и ње го ве при ста ли це, што је ја сно 
на гла ше но на Азор ским остр ви ма.“26) Сје ди ње не Др жа ве су сле де-
ћи Стра те ги ју на ци о нал не без бед но сти ко ја им је да ва ла пра во да 
упо тре би си лу, ,,ако је по треб но и јед но стра но про тив сва ко га ко-
га про гла си не при ја те љем“27), об ја ви ле рат Ира ку без са гла сно сти 
Ује ди ње них на ци ја. Буш је на кон фе рен ци ји за штам пу 6. мар та 
по ста вив ши пи та ње о то ме да ли је ирач ки ре жим раз о ру жан као 
што то зах те ва ре зо лу ци ја Ује ди ње них на ци ја бр. 1441 од мах раз ја-
снио да ,,од го вор на ово пи та ње уоп ште ни је би тан, јер ка да је реч 
о на шој без бед но сти, не тре ба нам ни чи ја до зво ла“.28) 

За рат у Ира ку Ри чард Фолк (Ric hard Falk) ка же да он пред-
ста вља ,,зло чин про тив ми ра упо ре див са зло чи ни ма за ко је су оп-
ту же не, осу ђе не и ка жње не на ци стич ке во ђе у Нир нбер гу“.29) Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Ве ли ка Бри та ни ја су кре ну ле у рат ни 
по ход про тив Ира ка под из го во ром бор бе про тив оруж ја за ма сов-

24) Но ам Чом ски, Им пе ри јал не ам би ци је – раз го во ри о све ту по сле 9/11 – ин тер вјуи са Деј-
ви дом Бар са ми а ном, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 6.

25) Деј вид Бар са ми ан, Но ам Чом ски, Про па ган да и јав но мње ње – раз го во ри с Но а мом 
Чом ским, Ру би кон, Но ви Сад, 2006, стр. 46.

26)  Но ам Чом ски, Хе ге мо ни ја или оп ста нак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 44-45.

27) Но ам Чом ски, Ин тер вен ци је, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 45.

28) Исто, стр. 46.

29) Но ам Чом ски, Хе ге мо ни ја или оп ста нак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008. стр. 19.
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но уни ште ње ко је се на вод но про из во ди ло на овим про сто ри ма. 
Тај из го вор је ка сни је за ме њен оправ да њи ма за рад спро во ђе ња де-
мо кра ти је на те ри то ри ји Бли ског ис то ка.

На рав но не ма сва ка др жа ва мо гућ ност да на мет не нор му. 
,,Ако Ин ди ја из вр ши ин ва зи ју на Па ки стан да би за у ста ви ла стра-
вич не зло чи не, то ни је нор ма. Али, ако Сје ди ње не Аме рич ке Др жа-
ве бом бар ду ју Ср би ју са про бле ма тич ним оправ да њем, то је нор ма. 
Ето, то зна чи по се до ва ти моћ.“30)

И НА КРА ЈУ...

Са вре ме но дру штво се на жа лост и по ред број них (не)успе ха 
на по љу из град ње де мо кра ти је још увек ни је осло бо ди ло де ло ва ња 
по ли тич ког на си ља. О то ме ко ли ко је озби љан овај фе но мен го во-
ри у при лог и из ве штај Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је пре ма 
ко ме је ,,по ли тич ко на си ље во де ћи узрок смр ти љу ди од 15. до 44. 
го ди не ста ро сти, од че га се 14% смрт но сти од но си на му шкар це, 
док на же не от па да 7%. У про се ку се днев но уби је 1424 љу ди ши-
ром све та, што је јед на осо ба ско ро сва ког ми ну та, док се у ору жа-
ним су ко би ма уби је око 35 љу ди на сат вре ме на. Са мо у 20. ве ку 
је 191 ми ли он љу ди из гу би ло жи во те у ра то ви ма.31) Ова кви по да ци 
су по ра жа ва ју ћи има ју ћи у ви ду на пре дак ко ји је чо ве чан ство по-
сти гло. Нео ли бе ра ли зам се на жа лост да нас уста лио као де фи ни-
шу ћа па ра диг ма дру штве ног раз во ја што је умно го ме до при не ло 
уру ша ва њу де мо крат ских ин сти ту ци ја. ,,Бо га те зе мље по ста ју бо-
га ти је, а си ро ма шне још си ро ма шни је. По ве ћа ва се не за по сле ност, 
на ста ју ве ли ке ми гра ци је рад не сна ге; јед но стра на и уска спе ци ја-
ли за ци ја у при вре ди, чи ме зе мље гу бе са мо до вољ ност и ра зно вр-
сност при вред них ак тив но сти и ти ме по ста ју еко ном ски за ви сне; 
ја вља ју се но ви раз до ри из ме ђу оних ко ји има ју и оних ко ји не ма-
ју; исто вре ме но ми ли о ни љу ди су гур ну ти на мар ги ну дру штва и 
за вр ша ва ју у усло ви ма жи во та ис под си ро ма штва; на по ли тич ком 
ни воу, огра ни ча ва се др жав ни су ве ре ни тет, под ри ва ју се умно го ме 
де мо крат ске ин сти ту ци је и та ко сла би њи хо ва сна га, ауто ри тет и 
ефи ка сност.“ 32) Та мо где нео ли бе рал на те о ри ја на и ђе на от пор она 
не рет ко по при ма нео им пе рал ну прак су. То отва ра вра та раз ли чи-

30) Но ам Чом ски, Им пе ри јал не ам би ци је – раз го во ри о све ту по сле 9/11 – ин тер вјуи са Деј-
ви дом Бар са ми а ном, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 8.

31) Ма ри ја Ђо рић, Екс трем на де сни ца, Удру же ње ,,На у ка и дру штво Ср би је“, Бе о град, 
2014, стр. 122.

32) Ра до слав Га ћи но вић, По ли тич ко на си ље и гло ба ли за ци ја, Би бли о те ка ,,На тра гу“, Бе о-
град, 2009, стр. 258.
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тим об ли ци ма по ли тич ког на си ља ко ји се спро во де под окри љем 
бор бе за де мо кра ти ју и људ ска пра ва.  

Све ово до во ди до за кључ ка да пре ма де мо кра ти ји мо ра-
мо га ји ти је дан кри тич ки од нос ко ји ће во ди ти ка сва ко днев ном 
пре и спи ти ти ва њу у ци љу по бољ ша ња и из град њи де мо крат ских 
ин сти ту ци ја.  Да би се де мо кра ти ја оства ри ла и у прак си, ка ко то 
Ро берт Дал ка же, по тре бан је не у о би ча јен склоп по вољ них усло-
ва, у ко је он убра ја пи сме ност, обра зо ва ње, људ ска пра ва, по ште но 
и не за ви сно суд ство, ауто но ми ју ор га ни за ци ја и плу ра ли зам, рас-
про стра ње ност бо гат ства и рав но мер ност ви си не до хот ка.33) Од нос 
из ме ђу раз во ја де мо крат ских ин сти ту ци ја и по ли тич ког на си ља је 
обр ну то про пор ци о на лан. Што је ве ћа раз ви је ност де мо крат ских 
ин сти ту ци ја, то је ма њи про стор за по сто ја ње по ли тич ког на си ља 
и обр ну то. 

По ли тич ка кул ту ра пред ста вља зна ча јан оквир раз во ја де мо-
крат ских ин сти ту ци ја јер по ли тич ка не кул ту ра пред ста вља јед ну 
од нај ве ћих пре пре ка фор ми ра њу гра ђан ског иден ти те та, а ти ме и 
де мо кра ти је уоп ште. Дру штве на си ту а ци ја је мно го сло же ни ја од про-
сте по де ле на за и про тив. У том сми слу, Макс Ве бер [Max We ber] ис-
ти че три кључ не осо би не ко је би тре ба ло да има ју по ли ти ча ри: страст, 
од го вор ност и ме ра. На жа лост, нај че шће се де ша ва да у по ли тич ким 
од но си ма пре о вла да ва страст док од го вор ност и ме ра из о ста ју.34) То 
че сто до во ди до раз во ја по ли тич ког на си ља чи ји су по јав ни об ли ци: 
прет ња си лом, при ну да, при ти сак, пси хо фи зич ко зло ста вља ње, по ли-
тич ко уби ство, атен тат, на сил ни про те сти, по бу не, не ре ди, не ми ри, те-
ро ри зам, ре пре си ја, те рор, уста нак, гра ђан ски рат и рат агре си ја.35)  
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Mi sa Sto ja di no vic

PO LI TI CAL VI O LEN CE AND DE MOC
RACY IN THE CON TEXT OF NEO IM PE
RIAL AM BI TION OF GRE AT PO WERS

Re su me
Po li ti cal vi o len ce is one of the most sig ni fi cant chal len ges to the 

de ve lop ment of de moc racy and hu man rights. The de ve lop ment of mo-
dern de moc ra tic so ci ety did not un for tu na tely al so mean the end of po-
li ti cal vi o len ce. On the con trary, the de ve lop ment of de moc ra tic so ci ety 
is of ten fol lo wed by the de ve lop ment of mec ha nisms for ju stifying po-
li ti cal vi o len ce. The de ve lop ment of mo dern de moc ra tic so ci ety sho uld 
al so mean the fights aga inst all forms of po li ti cal vi o len ce. Un for tu na-
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tely for the 20th cen tury it can be re a so nably said that it is the cen tury 
of va ri o us pos si ble forms of vi o len ce which had ter ri ble con se qu en ces. 
The re la tion bet we en po li tics and vi o len ce is very com plex. One of the 
most used de fi ni tion of po li ti cal vi o len ce said that po li ti cal vi o len ce 
re pre sents the use of for ce to im po se a cer tain de si red be ha vi or of the 
pe o ple aga inst the ir will. We sho uld un der li ne that po li ti cal vi o len ce 
is not only ma ni fe sted in the ways of co er cion. In ad di tion to its ap pa-
rent de struc ti ve ness vi o len ce so me ti mes can ha ve po si ti ve ro le, espe ci-
ally when it co mes to de fen si ve war or the fights aga inst ter ro rism. The 
main chal len ge he re is how to de fi ne exact si tu a tion in which po li ti cal 
vi o len ce wo uld be ju stify. The re la tion bet we en de moc racy and the de-
ve lop ment of po li ti cal in sti tu ti ons is in ver sely pro por ti o nal: the hig her 
the le vel of de moc ra tic in sti tu ti ons de ve lop ment it is, the lo wer the le-
vel of po li ti cal vi o len ce be co mes, and vi ce ver sa. The de ve lop ment of 
po li ti cal cul tu re he re can ha ve in flu en tial ro le in the fight aga inst po li-
ti cal vi o len ce.
Key words: po li ti cal vi o len ce, sta te, de moc racy, gre at po wers, neo im pe ri a-

lism, con tem po rary so ci ety

* Овај рад је примљен 19. маја 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
01. јуна 2015. године.
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РЕЛИГИЈСКИ ОСНОВ БОРБЕ 
ЗА СРЕДИШТЕ СВЕТА*

Сажетак
Да би ис пи тао мо гућ ност мир ног и трај ног по ли тич ког ре-

ше ња су ко ба око Је ру са ли ма и Све те зе мље, аутор ана ли зи ра ре ли-
гиј ску по за ди ну овог спо ра. Он ука зу је да мит ско-ре ли гиј ска фи-
гу ра сре ди шта све та под ра зу ме ва да се ра ди о све тој те ри то ри ји, 
ко ја са мим тим не мо же би ти пред мет раз ме не. Ука зав ши на ве-
ро ва ње мно гих на ро да да се њи хов цен трал ни храм на ла зи упра во 
на ме сту сре ди шта све та, аутор хер ме не у тич ком и ком па ра тив ном 
ме то дом по ка зу је ко ли ки је зна чај Је ру са ли ма за три ве ли ке мо но-
те и стич ке ре ли ги је. Бу ду ћи да су вер ни ци све три мо но те и стич ке 
ре ли ги је уве ре ни да је исти на и прав да на њи хо вој стра ни, и да се-
би при пи су ју по зи ци ју до бра а про тив ни ци ма углав ном по зи ци ју 
зла, њи ма се чи ни да би и де ли мич но од сту па ње од сво јих пре тен-
зи ја на све та ме ста био чин из да је и из не ве ра ва ња Бо га. На кон што 
је из ло жио шта три ве ли ке мо но те и стич ке ре ли ги је ми сле јед на о 
дру гој и по ка зао раз ли ке у њи хо вом схва та њу лич но сти Ме си је, 
аутор за кљу чу је да би сва ко по ли тич ко ре ше ња спо ра би ло крх ко и 
при вре ме но. Аутор сма тра да би, са мим тим што је у осно ви су ко-
ба око Је ру са ли ма ре ли гиј ски спор, ре ше ње мо ра ло би ти ду хов не 
при ро де. Истин ски циљ вер ни ка мо рао би би ти Не бе ски Је ру са-
лим, а не пу ко по се до ва ње зе маљ ског Је ру са ли ма. Уко ли ко би вер-
ни ци све три мо но те и стич ке ре ли ги је за и ста би ли ода ни Бо гу, они 
би би ли ис пу ње ни љу ба вљу и не би би ло не пре мо сти вих пре пре ка 
за ре ше ње би ло ког спо ра, па чак ни оног из ме ђу Је вре ја и Па ле-
сти на ца око Бр да хра ма.
Кључ не ре чи: пу пак све та, Је ру са лим, Бр до хра ма, Ме си ја, све ти рат 

* Овај текст настао је у оквиру пројекта „Динамички системи у природи и друштву: 
филозофски и емпиријски аспекти“ (евиденциони број 179041), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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1. МИТ СКО-РЕ ЛИ ГИЈ СКА ФИ ГУ РА ПУП КА ЗЕ МЉЕ

Ка да би љу ди би ли са мо ра ци о нал на би ћа, ка да би пред мет 
њи хо вог спо ра био не у тра лан, ли шен са крал не ди мен зи је, по ли-
тич ки су ко би би се мно го лак ше ре ша ва ли. Они ко ји се спо ре око 
не ке те ри то ри је мо гли би да до ђу до спо ра зу ма раз ме ном те ри то-
ри ја, уко ли ко се оне не би су штин ски раз ли ко ва ле, уко ли ко би се 
сво ди ле на пу ки ге о ме триј ски про стор. Ме ђу тим, чо век је и емо-
тив но би ће, те се ве зу је за те ри то ри ју ко ју до жи вља ва као свој за-
ви чај, као сво је ис хо ди ште, као основ свог иден ти те та. Те ри то ри ја 
ко јој се при пи су ју та кви ква ли те ти са мим тим не мо же би ти пред-
мет раз ме не. Уко ли ко је она спор на, о њој се не ће мо ћи по сти ћи 
ра ци о нал ни кон сен зус. Спор ну те ри то ри ју при сво ји ће ја ча стра на, 
а по ра же на ће је тре ти ра ти са мо као при вре ме но из гу бље ну. Она 
ће че ка ти да се про ме ни кон сте ла ци ја свет ске мо ћи, ка ко би је по-
вра ти ла.

Још од мит ског до ба љу ди су скло ни да са кра ли зу ју про стор 
у ко јем жи ве. Они га до жи вља ва ју као не што при сно и уре ђе но, 
као ко смос, за раз ли ку од оног спо ља шњег и стра ног. Оно стра-
но је го то во по пра ви лу не при ја тељ ско и де мон ско, ха ос ко ји хо ће 
да угро зи наш при сни ко смос. Древ ни чо век ве ру је да пре би ва у 
при ви ле го ва ном под руч ју, да је упра во ње гов за ви чај цен тар све та. 
Би ло да се тај цен тар име ну је као пу пак зе мље или као axis mun di, 
он је не са мо про стор но сре ди ште све та не го и ме сто на стан ка све-
та. Древ ни на ро ди су ства ра ње све та до жи вља ва ли као „про ва лу 
све тог у свет“1), као ме сто бо жан ске ин тер вен ци је, те је са мим тим 
цен тру све та при пи си ван ка рак тер све то сти. Бу ду ћи да се у том 
епи цен тру од и гра ло оно пр во и суд бо но сно, бу ду ћи да је оно би-
ло по при ште су ко ба бо жан ских и де мон ских си ла, то ме сто за у век 
оста је пред мет по себ не бо жи је на кло но сти. Не са мо што се ту не-
пре кид но од и гра ва про дор тран сцен ден ци је у сфе ру има нен ци је, 
не го се том ме сту при да је пре суд но ес ха то ло шко зна че ње. Ве ру је 
се да ће се крај све та, или ње гов пре о бра жај, до го ди ти упра во у 
са мом пуп ку зе мље.

У вла дар ским иде о ло ги ја ма древ них на ро да не при ја тељ ни је 
при ка зи ван на про сто као по ли тич ки и вој ни про тив ник, већ као не-
при ја тељ бо го ва, као си но ним за зло. Са мим тим што је не при ја тељ 
по и сто ве ћен са мит ском ажда јом, ко ју су бо го ви по бе ди ли у пра-
по чет ку, об ра чун са њим пред ста вљао је ре ли ги о зан за да так. Је дан 

1) Мир ча Ели ја де, Све то и про фа но, Ал на ри, Бе о град – Та бер накл, Ла ћа рак, 2004, стр. 36.
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од раз ло га при да ва ња вла да ру бо жан ског ста ту са био је упра во тај 
што је он шти тио ко смос од пре те ћег ха о са. Као што је не при ја тељ 
био ре пре зент ха о са, та ко је вла дар оли ча вао оно до бро, бо жан-
ско.2) Има ју ћи у ви ду по лар ност ко смо са и ха о са, до бра и зла, са-
свим је оче ки ва но што су ра то ви има ли вер ско обе леж је.

У окви ру по ли те и стич ке ре ли ги је вла да ло је уве ре ње да бо-
го ви има ју те ри то ри јал ну над ле жност. Оту да не чу ди што је би ло 
мно го по тен ци јал них цен та ра све та, ко ји су то ну ли и из ра ња ли у 
за ви сно сти од суд би не по је ди них на ро да и њи хо вих бо го ва. Уко ли-
ко би не ки на род био по ра жен, че сто се де ша ва ло да осва јач ра зо ри 
храм бо га чи ји култ је по што ван у том на ро ду, за ко га се ве ро ва ло 
да шти ти тај на род. То би био сво је вр сни знак сла бо сти до тич ног 
бо га, „до каз“ да се ра зо ре ни храм не на ла зи на ме сту пуп ка зе-
мље.3) 

Са по бе дом мо но те и зма зна чај но је сма њен број по тен ци јал-
них сре ди шта све та. Цен тар све та је од та да ло ци ран на из во ри-
шти ма три ју ве ли ких мо но те и сти чих ре ли ги ја. Упр кос то ме што 
не ки сма тра ју да су и Ме ка4) и Ме ди на, и Рим и Кон стан ти но пољ 
сре ди шта све та, пре о вла ђу је ипак ве ро ва ње да је не при ко сно ве ни 
пу пак зе мље Је ру са лим.5) На и ме, иако је у вла дар ској ви зан тиј ској 
иде о ло ги ји вла да ло уве ре ње да се пу пак све та на ла зи у цр кви Све-
те Со фи је, ме сту где се кру ни ше ви зан тиј ски цар, Је ру са лим је као 
ме сто Хри сто вог стра да ња и вас кр се ња, и са мим тим као ду хов ни 
цен тар хри шћан ства, ипак имао при мат. 

2) Као при мер по и сто ве ћи ва ња вла да ра са бо гом на ве ди мо да је еги пат ски фа ра он из јед-
на ча ван са бо гом Ра. „У ре ли ги о зно обо је ној др жав ној иде о ло ги ји ста рог Егип та ра то ви 
ни су во ђе ни да би се ре гу ли са ли ме ђу др жав ни кон флик ти, не го да би се по ти снуо не-
при ја тељ бо га. ... Не при ја тељ Егип та ни је са мо по ли тич ка ве ли чи на, не го као ре пре зент 
ха о са има ко смич ку вред ност“ (He inz-Jürgen Förg ; Her mann Schar nagl, Glaubenskriegе : 
Führer und Verführ te, Ec hter, Würzburg, 2001, стр. 17-18).

3) Раз ми шља ју ћи о сво јој гор кој суд би ни у ва ви лон ском роп ству, Је вре ји су се пи та ли за-
што им Ја хве ни је по мо гао да се од бра не од не при ја те ља, за што је до зво лио да бу де 
ра зо рен ње гов храм у Је ру са ли му. И та да се до га ђа сво је вр сна ду хов на ре во лу ци ја. Је-
вреј ски све ште ни ци до ла зе на иде ју да Ја хве ни је тек пу ки пле мен ски бог не го је ди ни 
Бог. Он упра вља це ло куп ном свет ском исто ри јом, те се по слу жио ва ви лон ским ца рем 
да ка зни је вреј ски на род ко ји му ви ше ни је био ве ран.

4) По ислам ском пре да њу, Ка ба је сре ди ште све та, пу пак зе мље, јер је Алах по чео ства ра-
ње зе мље упра во од те тач ке. На до ве зу ју ћи се на древ ну арап ску ле ген ду да је Адам по-
ди гао Ка бу, ко ја је са мим тим пр ви храм по све ћен Бо гу, му сли ма ни ве ру ју да је храм „у 
Ме ки био ме сто Еден ског вр та, ме сто где је Адам ство рен“. Ка бу су на вод но об на вља ли 
и из но ва по ди за ли Сит, Но је, Авра ам и Исма ил. Њен по след њи гра ди тељ је Ку саи ибн 
Ки лаб, ро до на чал ник пле ме на Ку ра ји ши та. Ви ди: Ka ren Armstrong, Je ru sa lem – die He i-
li ge Stadt, Or bis, München, 1999, стр. 320.

5) На рав но, не тре ба за бо ра ви ти да су раз ли чи те азиј ске, аме рич ке и африч ке ци ви ли за-
ци је има ле сво је цен тре све та. За Ин ду се пу пак све та је мит ска пла ни на Ме ру или град 
Бе на рес.
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Го во ре ћи о цен тру све та не тре ба за бо ра ви ти да се тај цен тар 
су жа ва са ши ре те ри то ри је на ону нај ми ни мал ни ју, на сам пу пак 
зе мље. Из тог пуп ка зе мље за пра во зра чи бо жан ска енер ги ја ко ја 
осве ћу је ши ру те ри то ри ју. Је вре ји су ве ро ва ли да су, као иза бра ни 
на род, од Бо га до би ли „обе ћа ну зе мљу“. Та зе мља је са мим тим 
све та, али ипак не у ис тој ме ри. Док су би ли у ра се ја њу Је вре ји 
ни су за бо ра вља ли на обе ћа ну зе мљу, на Па ле сти ну, али су њи хо-
ве ми сли би ле окре ну те пре све га на Је ру са лим, ду хов ни цен тар 
Изра и ља.6) У са мом Је ру са ли му цен тар се су жа ва на го ру Си он, на 
ко јој је са гра ђен Со ло мо нов храм. Уну тар са мог хра ма сре ди ште је 
про сто ри ја у ко јој се на ла зи ла Све ти ња над све ти ња ма.

За ни мљи во је да што се ви ше при бли жа ва мо цен тру све та, 
на ко јем је увек глав ни храм јед не вер ске за јед ни це, су жа ва се број 
оних ко ји мо гу да му при ђу. Бу ду ћи да цен тар све та ни је обич но, 
већ све то ме сто, при бли жа ва ње ње му ни је не што без о па сно; онај 
ко ни је ри ту ал но чист, ко ни је при пре мљен за су срет са бо жан-
ским, мо же сво јом не чи сто том да оскр на ви све то ме сто или сам да 
стра да. Оту да је при ступ сре ди шту све та, као и све ти њи, хи је рар-
хиј ски од ре ђен.

Оно што је ре че но мо же се по ка за ти на при ме ру пра ви ла ко ја 
су од ре ђи ва ла при ступ је вреј ском хра му у Је ру са ли му. По је вреј-
ском за ко ну, не је вре ји су мо гли да сту пе са мо до пре двор ја Со ло-
мо но вог хра ма. За раз ли ку од њих, је вреј ским же на ма био је до-
зво љен при ступ у тзв. жен ско дво ри ште. Обич ни му шки вер ни ци 
су мо гли да ула зе у му шко дво ри ште, а све ште ни ци у све ште нич ко 
дво ри ште, у ко јем се на ла зио жр тве ник.7) Цен трал ни део хра ма је 
све ти ли ште, у ко јем се на ла зи ла Све ти ња над све ти ња ма. У ту про-
сто ри ју је мо гао да сту пи ис кљу чи во пр во све ште ник, и то са мо 
јед ном го ди шње, на пра зник Јом Ки пур.

По је вреј ском пре да њу, Со ло мо нов храм је са гра ђен на нај-
све ти јем ме сту. Го ра Си он је за пра во го ра Мо ри ја, на ко јој је пра-
о тац Авра ам био спре ман да Ја хвеу жр тву је си на је дин ца Иса а ка. 
Осим то га, пре да ње ка же да је ства ра ње све та от по че ло на го ри 
Си он, да се упра вио ту на ла зио рај ски врт. На том све том ме сту не 
са мо што је Бог на чи нио Ада ма од зе мље и удах нуо му ду шу, не го 

6) Чу вен је њи хов по здрав „До го ди не у Је ру са ли му“, ко ји из ра жа ва ве ру да ће пас ху опет 
сла ви ти у Је ру са ли му, и то у об но вље ном Со ло мо но вом хра му. Ко ли ки зна чај је при да-
ван по врат ку у Је ру са лим све до че ре чи чу ве ног псал ма: „Ако за бо ра вим те бе, Је ру са ли-
ме, не ка ме за бо ра ви де сни ца мо ја“ (Пс. 136, 5), тј. не ка се осу ши.

7) При ви ле го ван по ло жај му шка ра ца огле да се и у ра бин ској за по ве сти му шкар ци ма „да 
се за вре ме ју тар ње мо ли тве за хва љу ју Бо гу што их ни је учи нио не је вре ји ма, ро бо ви ма 
или же на ма“ (Ка рен Армстронг, Исто ри ја Бо га, На род на књи га – Ал фа, Бе о град, 1995, 
стр. 84). 
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је ту и по ко па но Ада мо во те ло. Је вре ји ве ру ју да је сте на на ко јој је 
по диг нут Со ло мо нов храм пу пак зе мље, „да ка мен те ме љац Хра ма 
у Је ру са ли му пред ста вља те мељ све та“.8) Та ко ђе по сто ји ве ро ва ње 
да се у пе ћи ни ис под сру ше ног Со ло мо но вог хра ма на ла зи скри-
вен За вет ни ков чег, у ко ме су чу ва ју две пло че Бо жи јих за по ве сти 
до би је них на Си нај ској го ри, као и са суд са ма ном и про цве та ли 
Аро нов штап (Је вр. 9, 4). За вет ни ков чег је на вод но про рок Је ре-
ми ја са крио пре не го што су Ва ви ло ња ни осво ји ли Је ру са лим и 
уни шти ли Храм.9)

Хри шћа ни су пре у зе ли је вреј ску иде ју о Је ру са ли му као цен-
тру све та. Бу ду ћи да су сво ју ве ру ве за ли за Ису са Хри ста, не чу-
ди што је пу пак све та са Бр да хра ма пре ба чен у цр кву Хри сто вог 
гро ба.10) По хри шћан ском пре да њу, упра во се ис под кр ста на Гол-
го ти на ла зи ла Ада мо ва ло ба ња. Крв Хри ста, Но вог Ада ма, ко ји је 
на се бе пре у зео гре хе све та, сли ва ла се са кр ста на ло ба њу ста рог 
Ада ма, спи ра ју ћи пра ро ди тељ ски грех и на ја вљу ју ћи спа се ње па-
лог чо ве чан ства. И да нас ка да по се ћу је те цр кву Хри сто вог гро ба, 
ука за ће вам на сте ну Гол го те ко ја се рас це пи ла при ли ком Хри сто ве 
смр ти на кр сту, и ре ћи да се ту на ла зи ла Ада мо ва ло ба ња. По ло-
кал ном пре да њу, при ли ком Дру гог Хри сто вог до ла ска рас це пље на 
сте на Гол го те ће се не са мо рас по лу ти ти не го и пре се ћи зе мљу на 
по ла. Ве ру је се да ши ре ње пу ко ти не на ја вљу је да је Апо ка лип са 
бли зу.11)

За му сли ма не Је ру са лим је тек тре ћи град по ва жно сти, по-
сле Ме ке и Ме ди не. Упр кос то ме што су арап ска пле ме на Ме ки 

8) Ели ја де ука зу је на слич ност је вреј ског и ва ви лон ског пре да ња. „Храм је био сме штен 
тaчно из над те хо ма, је вреј ског екви ва лен та ва ви лон ског ап су, пра и скон ских во да пре 
Ства ра ња.“ Бу ду ћи да по пут ап су и те хом сим бо ли ше во де ни ха ос и под руч је смр ти, 
ка мен те ме љац Со ло мо но вог хра ма „озна ча ва тач ку пре се ка и ко му ни ка ци је под зе мља 
и зе мље“ (Mir cea Eli a de, Oc cul tism, witchcraft, and cul tu ral fas hi ons, The Uni ver sity of 
Chi ca go Press, Chi ca go & Lon don, 1976, стр. 27-28). Кроз пу пак зе мље про ла зи оса ко ја 
по ве зу је зе мљу, под зе мље и не бе ску сфе ру.

9) Пре да ње о скри ве ном За вет ном ков че гу по сто ји и у исла му. Што се ти че Авра а мо ве на-
ме ре да на ме сту Бр да хра ма жр тву је си на, ислам се не сла же са ју да и змом да је Иса ак 
тре ба ло да бу де жр тво ван. У скла ду са ве ро ва њем да Ара пи во де по ре кло од Исма и ла, 
ислам ска тра ди ци ја сма тра да је у пи та њу био Исма ил а не Иса ак. Ви ди: Wal ter Beltz, 
Mi to lo gi ja Ku ra na : че жња за ра јем, ГЗХ, За греб, 1982, стр. 69-70. 

10) У сре ди шту хра му Вас кр се ња, на спрам Ку ву кли је, по ста вље на је ка ме на ва за ко ја на-
ли ку је на пу пак, чи ме се сим бо лич но твр ди да се ра ди о сре ди ште све та. Уоста лом, ту 
ка ме ну ва зу и име ну ју као „пу пак зе мље“. Ви ди: На ђа Изра е ли, Све та зе мља : хо до-
ча снич ка пу то ва ња по би блиј ским ме сти ма, пра во слав ни и ста ро за вет ни пра зни ци, 
Мар ти риа, Бе о град – Кар ло вац, 2011, стр. 231.

11) Ви ди: Сер геј Пу ти лов, „Пут у Све ту зе мљу под уна кр сном паљ бом“, у: Не бо и зе мља ће 
про ћи, али мо је ре чи не ће: жи ви мо ли у по след њим вре ме ни ма? (при ре ди ли: Вла ди мир 
Ди ми три је вић, Јо ван Ср буљ), Пра во слав на ми си о нар ска шко ла при хра му Све тог Алек-
сан дра Нев ског, Бе о град, 2006, стр. 547.
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при пи си ва ли ста тус сре ди шта све та,  из гле да да је за са мог про ро-
ка Му ха ме да Је ру са лим у по чет ку имао ве ћи зна чај. На и ме, све док 
ње го во уче ње Је вре ји Ме ди не ни су исме ја ли и од ба ци ли, Му ха мед 
је сма трао да не ма су штин ских раз ли ка из ме ђу ју да и зма, хри шћан-
ства и от кри ве ња ко је је при мио по сред ством ар хан ге ла Га ври ла, 
те је од сво јих след бе ни ка тра жио да се мо ле окре ну ти пре ма Је-
ру са ли му, као што и Је вре ји чи не. До жи вље но раз о ча ре ње због 
од ба ци ва ња под ста кло је Му ха ме да да обра ти па жњу на раз ли ке 
у ве ро ва њи ма. Му ха ме дов зах тев вер ни ци ма, 624. г. по сле Хри-
ста, да се кла ња ју окре ну ти ка Ме ки озна ча ва ње го ву ја сну свест 
да је ислам по себ на и са мо свој на ре ли ги ја. Он твр ди да се вра ћа 
из вор ној ре ли ги ји Авра а ма, ко ју су Је вре ји ис ква ри ли ра бин ским 
усме ним за ко ном а хри шћа ни уче њем о Све тој Тро ји ци. Кла ња ње 
у сме ру Ка бе, ко ју су по ислам ском пре да њу из гра ди ли Авра ам и 
Исма ил, зна чи ло је при пи си ва ње Ка би ста ту са цен тра све та. Иако 
је Је ру са лим ти ме де ли мич но из гу био на зна ча ју, ни је за бо ра вље но 
да је он био пр ва ислам ска ки бла. Оно што је обез бе ди ло Је ру са ли-
му ста тус све тог гра да је пре да ње о чу ве ном Му ха ме до вом ноћ ном 
пу то ва њу на кри ла том ко њу Ба ра ку и ус пе њу са ме ста Нај у да ље-
ни јег све ти ли шта до Ала хо вог пре сто ла. Ус пи њу ћи се за јед но са 
ар хан ге лом Га ври лом ле ства ма до сед мог не ба, Му ха мед је за ста-
јао на сва ком од не бе са и раз го ва рао са од го ва ра ју ћим би блиј ским 
про ро ком. При спев ши на сед мо не бо, Му ха мед је удо сто јен раз го-
во ра са са мим Ала хом. Алах му је при знао ста тус про ро ка, по ве рио 
му Ку ран,  по у чио га о пра вој ве ри и на чи ну мо ли тве. Са мим тим 
што је Му ха мед од Ка бе, цен тра све та, пре нет до Нај у да ље ни јег 
све ти ли шта, ко је се ло ци ра на Бр ду хра ма, ме сто са ко јег се ус пео 
ка Ала ху по ста ло је та ко ђе све то за му сли ма не. На ње му је са гра-
ђен чу ве ни храм Ку по ла на сте ни, ко ји сво јим из гле дом до ми ни ра 
Је ру са ли мом. На Бр ду хра ма на ла зи се и џа ми ја Ал Ак са, ко ја већ 
са мим сво јим име ном су ге ри ше да је про стор Бр да хра ма ме сто 
Нај у да ље ни јег све ти ли шта.12)

Кљу чан про блем у ме ђу соб ном од но су три ју мо но те и стич-
ких ре ли ги ја је упра во Све та зе мља, пре све га Је ру са лим, јер је 
сва ка од њих же ле ла да град бу де или пот пу но њен, или да ма кар 
она упра вља њи ме. То ком исто ри је, у за ви сно сти од окол но сти, ме-
ња ли су се они ко ји су вла да ли гра дом. При том би вер ни ци дру гих 

12) У Ку ра ну (17: 1) се до ду ше са мо ка же да је Му ха мед пу то вао „од све те (мес џид ал ха-
рам) до нај да ље џа ми је (мас џид ал ак са)“.  Од нај ра ни јег вре ме на „све та џа ми ја“ се 
ве зу је за Ме ку, „а до сре ди не 8. ве ка сма тра ло се да се нај да ља џа ми ја на ла зи ла не где 
у Је ру са ли му“. До ка зи да се она иден ти фи ку је са Ку по лом на сте ни по ти чу из 12. ве-
ка. Ви ди: Ши ла С. Блер и Џо на тан М. Блум, „Умет ност и ар хи тек ту ра“, у: Окс форд ска 
исто ри ја исла ма (при ре дио: Џон Л. Еспо зи то), Clio, Бе о град, 2002, стр. 277-278.
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ре ли ги ја би ли у нај ма њу ру ку у под ре ђе ном по ло жа ју. Че сто се де-
ша ва ло да све та ме ста тих ре ли ги ја бу ду ра за ра на, омо ло ва жа ва на 
или при сва ја на.

По хри шћан ском пре да њу, Исус Хри стос је не са мо ра за пет 
ван град ских зи ди на, на не чи стом ме сту, не го је то ме сто ка сни је 
за тр па но сме ћем. Ца ри ца Је ле на се у ду бо кој ста ро сти упу ти ла у 
Је ру са лим, ка ко би от кри ла ме сто Хри сто вог стра да ња и вас кр се-
ња. На кон мно го тру да про на шла је 326. тра же но ме сто, на ко ме је 
цар Кон стан тин по том са гра дио ве ле леп ну ви зан тиј ску ба зи ли ку, 
ко ја је осве шта на 335. и ко ја је од та да ме сто до га ђа ња чу да си ла-
ска Све тог ог ња на Ве ли ку су бо ту.13) Ха ли фа Омар је, за у зев ши Је-
ру са лим, за те као Бр до хра ма пре тво ре но у сме тли ште. На кон што 
је очи стио ме сто не ка да шњег Со ло мо но вог хра ма, ту је са гра дио 
џа ми ју, уме сто ко је ће ха ли фа Абд ал Ма лик 688. на пра ви ти ве ле-
леп ну Ку по лу на сте ни.14) 

За вла да ње Је ру са ли мом, гра дом ми ра15), во ђе ни су мно ги ра-
то ви, ко ји су има ли из ра зит вер ски ка рак тер. По бед ни ци би че сто, 
у име Бо га, вр ши ли ве ли ке по ко ље ино вер ног ста нов ни штва. Нај-
по зна ти ји су сва ка ко кр ста шки ра то ви, али би ло је ра то ва и из ме ђу 
му сли ма на за Је ру са лим, баш као и из ме ђу хри шћа на. По ме ни мо 
са мо да је jeдан од узро ка Крим ског ра та био су коб из ме ђу пра во-
слав них и ри мо ка то лич ких вер ни ка око пр вен ства бо го слу же ња у 
цр кви Хри сто вог гро ба.16) 

13) По хри шћан ском пре да њу, Је вре ји ни су хте ли да от кри ју ца ри ци Је ле ни ме сто Хри сто-
вог стра да ња, да се не би ис пу ни ло про ро чан ство да ће, ако крст на ко јем је Исус рас пет 
до спе у њи хов по сед, За кон Је вре ја би ти уни штен а хри шћа ни пре у зе ти вла да ви ну. Да 
би на те ра ла стар ца Ју ду да от кри је ме сто Гол го те, ца ри ца Је ле на је на ре ди ла да га не-
де љу да на жед ног др же у су вом бу на ру. Ка да су са зна ли да се тра же но ме сто на ла зи 
ис под хра ма по све ће ног Ве не ри и Ку пи до ну, сру ши ли су па ган ски храм  и про на шли 
три кр ста. Ди ле му ко ји је од њих онај на ко ме је Исус рас пет ре ши ли су та ко што су 
на ђе не кр сто ве при но си ли те шко бо ле сној же ни. У до ди ру са тре ћим кр стом, „она је 
од мах оздра ви ла“. Да је упра во тај крст онај пра ви, по твр ди ло је чу до ко је се не по сред-
но по том до го ди ло. Ту жна по вор ка је ту да про но си ла мр твог мла ди ћа. Чим је на ње га 
по ло жен крст на ко јем је Исус рас пет, умр ли мла дић је ожи вео. Ви ди: На ђа Изра е ли, 
Све та зе мља: хо до ча снич ка пу то ва ња по би блиј ским ме сти ма, пра во слав ни и ста ро за-
вет ни пра зни ци, стр. 281. Ви ди та ко ђе: Nor bert Ohler, „Wo je des Sand korn he i li ger Bo den 
ist. Die großen Pil ger zi e le: Je ru sa lem“, у: Da mals, 2005, (Son der heft: Pil ger we ge im Mit te-
lal ter), стр. 28.  

14) Кр та ши су, за у зев ши Је ру са лим, Ку по лу на сте ни пре тво ри ли у Tem plus Do mi ni, а џа ми-
ју Ал Ак са у Tem plus So lo mo nis. 

15) Као што је по зна то, реч „са лем“ зна чи мир. Ипак не тре ба за бо ра ви ти да је пр во бит но 
у име ну гра да „са др жа но име си риј ског бо га Са ли му (Са лем), ко ји је из јед на ча ван са 
за ла зе ћим сун цем или зве здом ве чер ња чом“ (Ka ren Armstrong, Je ru sa lem – die He i li ge 
Stadt, стр. 6). 

16) У су ко бу пра во слав них и ри мо ка то лич ких мо на ха ко ји је у цр кви Хри сто вог гро ба из-
био на Ве ли ки пе так, ко ји се 1846. по кло пио за пра во слав не и ри мо ка то ли ке, по ги ну ло 
је че тр де сет осо ба. Ви ди: Сај мон Си бег Мон те фјо ре, Је ру са лим : би о гра фи ја, Evro gu in-
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Ко год је био у Је ру са ли му, осим зра че ња све то сти, осе тио је 
и тен зи ју ме ђу вер ни ци ма раз ли чи тих ре ли ги ја. Она је по себ но из-
ра же на из ме ђу Је вре ја и му сли ма на, ма да се до га ђа и да се ме тла ма 
по ту ку пра во слав ни и мо но фи зит ски мо на си. Упра во у гра ду ко ји 
би тре ба ло да бу де оли че ње љу ба ви и ми ра, мно го је не тр пе љи во-
сти и мр жње. Ту се во ди бор ба не са мо за сва ку ку ћу уну тар ста рог 
гра да не го и за сва ки де лић про сто ра хра ма ко ји за јед нич ки де ле 
раз ли чи те хри шћан ске кон фе си је.17)

2. СПОР ОКО ЈЕ РУ СА ЛИ МА

Чи ни се да по сти за ње трај ног и мир ног ре ше ња, ко је би за-
до во љи ло ин те ре се вер ни ка три ју ве ли ких ре ли ги ја, на ли ку је на 
про блем ква дра ту ре кру га. На и ме, бу ду ћи да је оно око че га се спо-
ре све то, те шко је про на ћи по ли тич ки ком про мис. Је ру са лим на ли-
ку је на бу ре ба ру та, ко је пре ти да сво јом екс пло зи јом уз др ма свет. 
Као што би сва ки ра ди кал ни ји по тез у Је ру са ли му мо гао да бу де 
по вод за су коб свет ских раз ме ра, та ко и сва ка про ме на кон сте ла ци-
ја мо ћи у све ту  мо же да по ре ме ти од но се у Је ру са ли му.

Је вре ји че зну да по но во из гра де Со ло мо нов храм и ус по ста-
ве древ ни на чин бо го слу же ња. Не са мо што су при пре ми ли све 
што је по треб но да до те из град ње бр зо до ђе (мер мер ни ка ме ни 
те мељ ци, те шки по 6,5 то на, уоб ли че ни су на про пи са ни на чин), 
не го и све оно што је по треб но за хра мов ну слу жбу: оде жде за жр-
тво ва ње су ис тка не, му зич ки ин стру мен ти на пра вље ни, они ко ји ће 
на њи ма сви ра ти об у че ни, хра мов ни нов чи ћи од 1, ½ и 1/4 ше ке ла 
ис ко ва ни. И што је нај ва жни је, по сто је вер ски фа на ти ци ко ји би да 
за по сед ну Бр до хра ма на ко јем се на ла зе две чу ве не џа ми је – Ку-
по ла на сте ни и Ал Ак са. Да би био са гра ђен Тре ћи храм, мо ра ле 
би би ти сру ше не те две џа ми је, што Му сли ма ни ни по ко ју це ну не 
до пу шта ју. По вод за ин ти фа ду ал Ак са, 1990, био је упра во по ку-
шај је вреј ских фун да мен та ли ста да про дру до Бр да хра ма, а она из 
2000. на сту пи ла је на кон што се Ша рон по пео на Го ру хра ма и ре-

ti, Бе о град, 2012, стр. 433. Не по сре дан по вод за Крим ски рат би ла је пре да ја ри мо ка то-
ли ци ма кљу че ва хра ма Ро ђе ња Хри сто вог у Ви тле је му. Тур ске вла сти су то учи ни ле под 
при ти ском Фран цу за, што је иза зва ло ре волт Ру си је, ко ја је шти ти ла пра ва пра во слав-
них.

17) Да нас има шест хри шћан ских кон фе си ја ко је де ле храм Гро ба Го спод њег. Не ка да их је 
би ло ви ше, али се тај број сма њио, бу ду ћи да ма ро нит ска, гру зиј ска и срп ска цр ква у 
XVI ве ку ни су мо гле да пла те тра же ни из нос тур ској вла сти за да љи удео у њој. То ком 
исто ри је, за ви сно од по ли тич ких окол но сти, ме ња ло се пра во на упра вља њем све тим 
ме сти ма (pre do mi ni um). Од 1852. до да нас пра во слав ни Гр ци има ју пра во упра вља ња 
нај све ти јим ме сти ма уну тар хра ма Гро ба Го спод њег.
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као да је то је вреј ско све то ме сто.18) Му сли ма ни су то ли ко не по вер-
љи ви пре ма Је вре ји ма да не до зво ља ва ју ни ка кав при лаз, чак ни да 
се вр ше ар хе о ло шка ис ко па ва ња ис под Ку по ле на сте ни и Ал Ак се. 
Је вре ји ма та за бра на те шко па да, бу ду ћи да ве ру ју да би упра во ту 
мо гао да се на ла зи За вет ни ков чег. 

Што се ти че хри шћа на, став пре ма овом су ко бу око Бр да хра-
ма ни је је дин ствен. Док по је ди не про те стант ске вер ске за јед ни це, 
ду бо ко уко ре ње не у ста ро за вет ну тра ди ци ју, не кри ју на кло ност 
пре ма Је вре ји ма19), те чак по ку ша ва ју да укр шта њем ра са до при-
не су ства ра њу цр ве не ју ни це, ко ја би тре ба ло да бу де жр тво ва на 
при ли ком осве ће ња бу ду ћег Хра ма20), пра во слав ни су ви ше не го 
ре зер ви са ни пре ма иде ји из град ње Тре ћег хра ма. За раз ли ку од 
про те ста на та, ко ји оп ти ми стич ки оче ку ју да ће из град ња Со ло мо-
но вог хра ма прет хо ди ти кон вер зи ји Је вре ја у хри шћан ство и ус-
по ста вља њу хи ља ду го ди шњег цар ства Хри ста на зе мљи21), пра во-
слав ни ве ру ју да ће то био знак пред сто је ћег до ла ска Ан ти хри ста.

18) Ул тра ра ди кал ни ју да и сти за го ва ра ју ру ше ње ислам ских џа ми ја на Бр ду хра ма. Они сма-
тра ју да би убр за ли до ла зак Ме си је, уко ли ко би ру ше њем џа ми ја ство ри ли про стор за 
из град њу Тре ћег хра ма. Не ки од њих сма тра ју да би му сли ма ни тре ба ло да до зво ле да 
се џа ми је рас кло пе на са став не де ло ве и по но ве са гра де у Ме ки.

19) Ен гле ски пу ри тан ци су, жу де ћи за вер ском сло бо дом, „сма тра ли да их про га ња ан гли-
кан ска власт, па су од лу чи ли да се пре се ле у Но ви свет“. Би блиј ска при ча о Из ла ску би-
ла им је ве о ма при влач на, јер је „де ло ва ла као бу квал но про ро чан ство њи хо вог лич ног 
по ду хва та. Ен гле ска је би ла њи хов Еги пат, пре ко о ке ан ско пу то ва ње бо ра вак у пу сти њи, 
а на кра ју су сти гли у Обе ћа ну зе мљу ко ју су на зва ли Но ви Ха нан“ (Ка рен Армстронг, 
Би бли ја: би о гра фи ја, Ла гу на, Бе о град, 2010, стр. 181). Има ју ћи у ви ду да су про те стант-
ски до се ље ни ци не го ва ли уто пиј ску ви зи ју ства ра ња но вог Изра е ла на аме рич ком тлу, 
не чу ди што мно ги Аме ри кан ци се бе и да ље сма тра ју иза бра ним на ро дом. До ду ше, по-
ма жу ћи је вреј ске фун да мен та ли сте у на сто ја њу да за у зму це ло куп ну те ри то ри ју Обе ћа-
не зе мље и из гра де Тре ћи храм, хри шћан ски ци о ни сти то ви де пре све га као пред у слов 
за Дру ги до ла зак Хри ста. Иако при хва та ју ма те ри јал ну и по ли тич ку по моћ хри шћан-
ских ци о ни ста, је вреј ски ци о ни сти ипак за зи ру од њих, уви ђа ју ћи да ови на сто је да их 
пре ве ду у хри шћан ство. О оном што по ве зу је и раз два ја је вреј ске и хри шћан ске ци о ни-
сте, ви ди: Ма ја Вра нић-Ми трић, Хри шћан ски ци о ни зам – по ли ти ка Апо ка лип се, ФПН, 
Бе о град, 2012, стр. 56-60.

20) Сход но је вреј ским ри ту ал ним пра ви ли ма, кр вљу цр ве не ју ни це ис пр скан би био но во-
и згра ђе ни Со ло мо нов храм, на кон че га би ње но те ло би ло пот пу но спа ље но. Пе пео би 
био си пан у во ду, ко јом би би ли ис пр ска ни сви вер ни ци. Тим цен трал ним об ре дом про-
чи шће ња на ја вље на би би ла ме си јан ска бу дућ ност. Бу ду ћи да ју ни ца мо ра би ти ста ра 
бар две го ди не и да све ње не дла ке мо ра ју би ти цр ве не бо је, по треб но је при бе ћи укр-
шта њу и ге нет ском ин же ње рин гу, ка ко би се ис пу нио тра же ни услов. Да то ни је ни ма ло 
ла ко, све до чи по да так да је од Мој си је вог вре ме на па све до Дру гог хра ма жр тво ва но 
са мо де вет цр ве них ју ни ца. 

21) О ес ха то ло шким уче њи ма раз ли чи тих кон фе си ја, као и о са крал ној и ес ха то ло шкој ге-
о по ли ти ци ви ди: Вла дан Стан ко вић, „Вер ски иден ти тет – угао ге о по ли тич ке ес ха то-
ло ги је“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2012, стр. 
226-233. При ме ти мо ипак да Стан ко вић пре ви ђа да је пра во сла вљу, за раз ли ку од про-
те стант ских вер ских за јед ни ца, стра на пред ста ва о хи ља ду го ди шњем цар ству Хри ста 
на зе мљи. На и ме, иде ја хи ли ја зма је осу ђе на на Дру гом ва се љен ском са бо ру 381. као 
је рес. О пра во слав ном ес ха то ло шком уче њу ви ди: Апо ка лип са – ту ма че ње От кри ве ња 
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Све три ве ли ке мо но те и стич ке ре ли ги је оче ку ју до ла зак Ме-
си је. Ме ђу тим, њи хо ве пред ста ве о лич но сти Ме си је се ве о ма раз-
ли ку ју. Док хри шћа ни ве ру ју да је Mесија већ пре два ми ле ни ју ма 
до ла зио на зе мљу, Је вре ји то не при зна ју и че ка ју да се он нај зад 
по ја ви. Су коб из ме ђу Је вре ја и хри шћа на је упра во око Mесије, јер 
ве ћи на Је вре ја сма тра да Исус На за ре ћа нин ни је био Хри стос, тј. 
да је ла жни ме си ја. Ма ко ли ко то би ло увре дљи во за хри шћа не, 
ни шта ма ње ни је увре дљи ва за Је вре је хри шћан ска пред ста ва да ће 
је вреј ски ме си ја би ти за пра во Ан ти христ. По пра во слав ној све то о-
тач кој тра ди ци ји,  Ан ти христ ће се ро ди ти из пле ме на Дан, и на кон 
што као на вод но ве ли ки ху ма ни ста за ве де свет, за ца ри ће се упра во 
у но во и згра ђе ном Со ло мо но вом хра му. Је вреј ски ме си ја је за хри-
шћа не ла жни ме си ја ко ји ће за ве сти свет, али ко ји ће на кон три ипо 
го ди не би ти ба чен у па кле ни огањ са сви ма они ма ко ји су се од-
ре кли Хри ста и при мив ши жиг зве ри при кло ни ли се Ан ти хри сту. 
Упо зна ти са све то о тач ким опи си ма тог из у зет но те шког вре ме на 
пре Дру гог Хри сто вог до ла ска, ка да онај ко не при ми жиг зве ри 
не ће мо ћи да пре жи ви у на сељ ним ме сти ма, мно ги пра во слав ни 
вер ни ци са стреп њом че ка ју то вре ме, на да ју ћи се да ће има ти до-
вољ но ду хов не сна ге да оде ле хип но тич кој мо ћи Ан ти хри ста. 

Што се ти че му сли ма на, они оче ку ју да ће се на кра ју вре ме-
на по ја ви ти Мах ди, ко ји ће ка зни ти све не вер ни ке и ус по ста ви ти 
бла го ста ње на зе мљи. У ши ит ској вер зи ји Ме си ја је за пра во Скри-
ве ни имам, око чи јег се ли ка спо ре раз ли чи те ши ит ске сек те.22) Ни 
му сли ма ни на рав но не оче ку ју да ће се Ме си ја по ја ви ти из је вреј-
ске сре ди не. Иако је за ве ћи ну му сли ма на го то во са мо ра зу мљи во 
да ће Мах ди би ти ислам ске ве ро и спо ве сти, то ком исто ри је би ло је 
и оних ко ји су сма тра ли да ће се Исус по ја ви ти као Ме си ја. Би ло је 
пуч ких пред ста ва, ко је су из раз же ље за пре стан ком кр ва вих вер-
ских ра то ва, да ће се на кра ју вре ме на до ћи до из ми ре ња исла ма 
и хри шћан ства. По јед ној ле ген ди, на ме сту Ку по ле на сте ни би ће 
„по ста вље на су дач ка сто ли ца Ал ла хо ва, а Исус и Мој си је ће ис ту-
пи ти из спи ље са сво јим вер ни ци ма те ће пре су ђи ва ти и су ди ти“. 
Бу ду ћи да је ле ген да ислам ска, Му ха ме ду ипак при па да нај ви ша 
част: „Му хам мед ће та да ис пи та ти и са мог Ису са је ли пра вил но 

Јо ва но вог (при ре дио Јо ван Ср буљ), Пра во слав на ми си о нар ска шко ла при хра му Све тог 
Алек сан дра Нев ског, Бе о град, 2005. У на ве де ној књи зи на ла зи се кри ти ка нео хи ли ја зма: 
Ар хи е пи скоп Авер ки је (Та у шев), „О нео хи ли ја зму“, стр. 219-221. 

22) О ме си јан ској иде ји код ши и та, као и о ра зли ци у по гле ду лич но сти Скри ве ног има ма 
код исма и ли та и ду о де ци мал них ши и та, ви ди: Зо ран Кин ђић, „Ши ит ско уче ње о Скри-
ве ном има му“, Све ске, бр. 90, де цем бар 2008.
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су дио, и као знак по ми ре ња са њим (тј. је дин ства кр шћан ства и 
исла ма) оже ни ти га вла сти том се стром.“23)

Што се ти че од но са из ме ђу два ме си јан ска ли ка, Мах ди ја и 
Ису са Хри ста,  ислам ско пре да ње ни је је дин стве но. У не ким ес ха-
то ло шким вер зи ја ма не го во ри се о Ису су, у не ким се Мах ди по и-
сто ве ћу је са Ису сом, у не ким је Исус Мах ди јев по моћ ник.24) Пре о-
вла ђу ју ћа је пред ста ва о два ес ха то ло шка бо ја. У пр вом бо ју Исус 
ће, на кон што се спу сти са не ба у Је ру са лим или Да маск, по ра зи ти 
Да џа ла и ус по ста ви ти цар ство ми ра, прав де и јед на ко сти. У овом 
рај ском ста њу, ко је на ли ку је на ве ро ва ње о хи ља ду го ди шњем цар-
ству Хри ста на зе мљи (Отк. 20), ви ше не ће би ти уза јам ног угро-
жа ва ња, јер ће до ћи до све оп штег по ми ре ња из ме ђу све ко ли ког 
бив ству ју ћег, ко је је на ја вио још про рок Иса и ја (Ис. 11, 6-8).  Ме ђу-
тим, у рај не ће мо ћи да уђу они ко ји ни су пра вед ни и пра во вер ни, 
ко ји пред Ису сом ни су ис по ве ди ли ислам ску ве ру. По ислам ском  
пре да њу, Исус ће се при ли ком свог дру гог до ла ска по ка за ти као 
пра ви му сли ман – на сим бо ли чан на чин ће сло ми ти крст, уби ти 
сви њу, оти ћи на хо до ча шће у Ме ку, као имам пред во ди ти вер ни ке 
у мо ли тви. На кон што обра зло жи да су ју да и зам и хри шћан ство 
за пра во из об ли чи ли из вор но ислам ско уче ње, не му сли ма не ће ста-
ви ти пред из бор или да при хва те ислам или да бу ду уни ште ни. На 
па ра док са лан на чин, упра во би Исус до при нео не стан ку хри шћан-
ства и све оп штој вла да ви ни исла ма.25) Али и та да би Мах ди ипак 
у ме си јан ском по гле ду био ва жни ји, јер је ње му на ме ње на уло га 
по бед ни ка у дру гом, ко нач ном и пре суд ном ес ха то ло шком бо ју, ко-
ји би на сту пио на кон што Гог и Ма гог, си ле ха о са, угро зе рај ско 
ста ње ус по ста вље но вла да ви ном исла ма. 

Ко ли ко се у Је ру са ли му, до ду ше из опре за, во ди ра чу на и о 
пре да њи ма дру гих ре ли ги ја, по ка зу је чи ње ни ца да су Злат на вра-

23) Wal ter Beltz, Mi to lo gi ja Ku ra na: че жња за ра јем, стр. 72. За ни мљи во је да „у да ма ској 
џа ми ји Оме ја да имам сва ки дан ста вља но ви ћи лим пред вра та ми на ре та Исе ибн Ма ри-
јам (Ису са, си на Ма ри ји ног)“. Ло кал ни му сли ма ни ве ру ју да је упра во то ме сто где ће се 
Исус спу сти ти с не бе са, на кон че га ће у стра шној би ци усмр ти ти Ан ти хри ста (Да џа ла) 
и ус по ста ви ти вла да ви ну исла ма. Ви ди: Сер геј Пу ти лов, „Пут у Све ту зе мљу под уна-
кр сном паљ бом“, стр. 600.

24) Ибн Хал дун твр ди да се про ро ку Му ха ме ду при пи су ју су прот не тврд ње. По не ки ма је 
он ре као: „Не ма Мах ди ја осим Ису са, си на Ма ри ји ног“, по дру ги ма Исус се уоп ште не 
по ми ње у том кон тек сту: „Ко не ве ру је у Мах ди ја, не вер ник је, ко не ве ру је у Да џа ла, 
ла жов је“ (He ri bert Bus se, „Mes si a ni smus und Es ha to lo gie im Islam“, у збор ни ку: Mes si as 
(при ре ди ли: Ernst Das smann – Günter Stem ber ger), Ja hr buch für Bi blische The o lo gie, Bd. 8 
(1993), стр. 275-276).

25) У јед ној од ислам ских ле ген ди ка же се да је про рок Му ха мед ре као да је „он, Му ха мед, 
по че так, а Исус крај за јед ни це“. Те ре чи нео до љи во под се ћа ју на од ре ђе ње Хри ста као 
ал фе и оме ге у Отк. 1, 8. О раз ли чи тим вер зи ја ма од но са Ису са и Мах ди ја ви ди: Исто, 
стр. 280-283.



СПМ број 2/2015, година XXII, свеска 48. стр. 215-237.

226

та, ко ја во де на Еле он ску го ру и кроз ко ју је Исус Хри стос, пра ћен 
оду ше вље ном ма сом, ушао у Је ру са лим,  за зи да на. Чув ши за је-
вреј ско пре да ње да ће у по след ња вре ме на Ме си ја про ћи кроз њих 
и ус по ста ви ти ју деј ско ме си јан ско цар ство, Осман ли је су 1536, да 
би спре чи ли да се то до го ди, ка ме њем за зи да ли вра та. Да би са чу-
ва ли сво ју власт над је вреј ским и хри шћан ским ста нов ни штвом, 
сма тра ли су да је нај па мет ни је оне мо гу ћи ти про лаз евен ту ал ном 
је вреј ском про ро ку. Што се ти че Је вре ја и хри шћа на, они на рав но 
сма тра ју да пу ка фи зич ка пре пре ка не ће спре чи ти Ме си ју да уђе у 
Је ру са лим. 

Су коб око Је ру са ли ма те шко је ре шив, јер све три ве ли ке 
свет ске ре ли ги је сма тра ју да, са мим тим што су оне је ди но исти-
ни те, он при па да ис кљу чи во или пр вен стве но њи ма. Док Је вре ји 
сма тра ју да су они иза бра ни на род, да је Хри стос ла жни Ме си ја, 
а ислам по чи ва на ис кри вље ном би блиј ском уче њу26), хри шћа ни 
ве ру ју да је је вреј ски на род са мим чи ном не при зна ва ња Ису са за 
Ме си ју из гу био ста тус иза бра ног на ро да. Хри шћа ни су у вла сти-
тим очи ма за пра во Но ви Изра иљ. Што се ти че хри шћан ског раз у-
ме ва ња исла ма, пре о вла да ва уве ре ње да је ислам ре ли ги ја ко ја је 
ду хов но ин фе ри ор на у од но су на хри шћан ство, ко ја не гу је гру бе 
чул не пред ста ве о ра ју. Исла му се за ме ра скло ност ка на си љу, не-
по што ва ње људ ских пра ва, би га ми ја, фа на ти зам, те ро ри зам. То ком 
сред њег ве ка мно ги хри шћа ни су сма тра ли да је Му ха мед ла жни 
про рок, шта ви ше из јед на ча ва ли су га са Ан ти хри стом и сме шта ли 
га чак у па као. Ислам је схва тан као „прет ход ни ца Ан ти хри ста“, 
при прем на фа за за по ја ву Са та не.27) Не са мо вој не успе хе исла ма 
не го и са му по ја ву исла ма ту ма чи ли су као ка зну за вла сти ту гре-
шност. Ислам је, по њи ма, био бич Бо жи ји, сред ство ка жња ва ња 
хри шћа на, али ни ка ко ре ли ги ја ко ја би мо гла би ти ду хов на ал тер-
на ти ва хри шћан ству.

26) На до ве зу ју ћи се на је вреј ску оп ту жбу хри шћан ства за идо ло по клон ство и од у ста ја ње од 
мо но те и зма, Мај мо нид ар гу мент да је Исус На за ре ћа нин ла жни Ме си ја на ла зи у ту ма-
че њи ма древ них про ро ка. Сви они су на ја вљи ва ли да ће Ме си ја би ти из ба ви тељ Изра-
е ла, да ће са бра ти прог на не, а Исус је до при нео уни ште њу и ра се ја њу Је вре ја, ква ре њу 
То ре и по мет њи мно гих ко ји су га сла ви ли као Бо га. Са мим тим, не мо же би ти Ме си ја, 
тј. Хри стос. Што се ти че Му ха ме да, је вреј ски ра би ни су му оспо ра ва ли бо жан ско на-
дах ну ће. Не ки су твр ди ли да је био по сед нут, не ки да је сми шље но об ма њи вао љу де 
ства ра ју ћи син кре ти стич ку ре ли ги ју, ко ја је за циљ има ла по сти за ње по ли тич ке мо ћи. 
Раз лог због ко јег је Бог до пу стио да се по ја ве Исус и Му ха мед Мај мо нид ви ди у то ме 
што ће они по рав на ти пут за кра ља-ме си ју и при пре ми ти цео свет за при хва та ње То ре. 
Ви ди: Gi an fran co Mi let to, „Der jüdische Blick auf an de re Re li gi o nen“, у: Die Wel tre li gi o nen 
und wie sie sich ge gen se i tig se hen (при ре дио: Udo Two ruschka), Pri mus, Darm stadt, 2008, 
стр. 70, 79-80. 

27) Ви ди: Ен др ју Ла ут, Све ти Јо ван Да ма скин: тра ди ци ја и ори ги нал ност у ви зан тин ској 
те о ло ги ји, Мар ти риа, Бе град – Кар ло вац, 2010, стр. 119. О ме ђу соб ним пред ра су да ма 
хри шћа на и му сли ма на ви ди: Џејн И. Смит, „Ислам и хри шћан ство“, стр. 333-348. 
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Ислам ски вер ни ци ве ру ју да су су пер и ор ни у од но су на дру-
ге две мо но те и стич ке ре ли ги је. По њи ма, Му ха мед је по след њи и 
нај ви ши од свих прет ход них про ро ка. За раз ли ку од не зна бо жа ца, 
ко је тре ба на си лу пре ве сти у ислам или ис тре би ти, Је вре ји и хри-
шћа ни се то ле ри шу као вер ни ци Књи ге. До ду ше, они мо ра ју би ти 
у под ре ђе ном по ло жа ју. Хри шћан ству се за ме ра да не про по ве да 
чист мо но те и зам, да је сво јим уче њем о Све тој Тро ји ци и ве ро ва-
њем да је Исус Хри стос бо го чо век ис кри вио из вор но уче ње. По на-
вља се је вреј ска оп ту жба да је кла ња ње кр сту и по што ва ње ико на 
об лик идо ло по клон ства.28)

На осно ву оног што је ре че но о су штин ском зна ча ју Је ру са-
ли ма за све три мо но те и стич ке ре ли ги је, као и о њи хо вом ме ђу-
соб ном од но су, ни је те шко за кљу чи ти ко ли ко је те шко на ћи не ко 
ре ше ње ко је би би ло пра вед но, а са мим тим и ду го роч но. Бу ду ћи 
да ве ру ју да су исти на и прав да на њи хо вој стра ни, све три ве ли ке 
мо но те и стич ке ре ли ги је ни су скло не ком про ми су, а по го то во то ва-
жи за Је вре је и Па ле стин це ислам ске ве ре. 

За оне ко ји би да се што ду же за др жи sta tus quo, тре нут но 
по ли тич ко ста ње и ни је то ли ко ло ше, јер сва чи ји ин те ре си су де-
ли мич но за до во ље ни. Хри шћа ни, осим дру гих ва жних бо го мо ља, 
по се ду ју свој пу пак све та – цр кву Хри сто вог гро ба.29) Хри шћан-
ским вер ни ци ма из це лог све та до зво ље но је да до ла зе на хо до ча-
шће, што у про шло сти че сто ни је био слу чај. Му сли ма ни, иако је 
Ис точ ни Је ру са лим под изра ел ском оку па ци јом, ипак кон тро ли шу 
ме сто ко је је за њих нај ва жни је – Бр до хра ма. Је вре ји до ду ше не 
по се ду ју Бр до хра ма, њи хо во нај све ти је ме сто, али ипак су по сле 
два ми ле ни ју ма ра се ја ња до би ли сво ју др жа ву и упра вља ју це лим 
Је ру са ли мом. Они мо гу да се мо ле пред За пад ним зи дом (Зи дом 
пла ча), ко ји као оста так пот пор ног зи да под се ћа на не ка да шњи ве-
ли чан стве ни Иро дов храм.30)

28) По ислам ској ле ген ди, Мах ди ће на вод но пре кра ја све та у јед ној пе ћи ни код Ан ти о хи је 
на ћи „скри ве ни ков чег за ве та, у ко јем се чу ва ју То ра и Је ван ђе ље“. Про на ла зак из вор-
них, не ис кри вље них спи са Ста рог и Но вог за ве та до при не ће да не му сли ма ни схва те 
да су и Мој си је и Исус за пра во про по вед ни ци исла ма. Тај про на ла зак ће омо гу ћи ти да 
„си на го га и цр ква иш че зну и рас тво ре се у исла му“ (He ri bert Bus se, „Mes si a ni smus und 
Es ha to lo gie im Islam“, стр. 289).

29) До ду ше, у њој вла да на пе тост око рас по ре да бо го слу же ња и про сто ра ко ји при па да од-
ре ђе ним кон фе си ја ма. Глав на ме ста (Ку ву кли ја, Гол го та) при па да ју пра во слав ним, а 
мо но фи зи ти су дру ги по ран гу. За ни мљи во је да вер ни ци раз ли чи тих кон фе си ја ни су 
ти хи док дру ги вр ше бо го слу же ња. Та квим по на ша њем по ка зу ју ка кав став има ју пре ма 
дру гим хри шћан ским кон фе си ја ма. 

30) На кон по бе де у ра ту 1967. и осва ја ња ис точ ног Је ру са ли ма, Је вре ји су сру ши ли Ма греб-
ску че тврт и та ко омо гу ћи ли не сме тан при ступ За пад ном зи ду. Уме сто ску че не ули чи це 
ду ге 2,7 m, је вреј ски вер ни ци са да има ју до вољ но ме ста за не сме та ну мо ли тву пред 
Зи дом пла ча.
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Сва ко би, на рав но, же лео ви ше. Хри шћа ни се жа ле што су 
из ло же ни је вреј ском и му сли ман ском на си љу. Сме та им што се ку-
ла ри зо ва не за пад не зе мље, ру ко во ђе не сво јим еко ном ским и по ли-
тич ким ин те ре си ма, не во де до вољ но ра чу на о њи ма, ма да би као 
вој не ве ле си ле сва ка ко мо гле. Због при ти ска ко јем су из ло же ни, 
Па ле стин ци хри шћан ске ве ре се све ви ше исе ља ва ју, та ко да њи-
хов про це нат ста нов ни штва у Све тој зе мљи не пре кид но опа да.31) 
Му сли ма ни би же ле ли да Ис точ ни Је ру са лим при пад не њи ма и да 
бу де глав ни град Па ле стин ске др жа ве. Је вре ји, ве ру ју ћи да им је од 
Бо га обе ћа на, же ле це лу Све ту зе мљу, а по го то во Бр до хра ма, на 
ко ме би да по но во са гра де свој Храм. 

Вер ни ци све три ре ли ги је ве ру ју да је прав да на њи хо вој 
стра ни. Ан тро по ло шка кон стан та је да љу ди ола ко се би при пи су ју 
по зи ци ју до бра, а про тив ни ци ма по зи ци ју зла. Ако је про тив ник 
оли че ње зла, ако је Бог на на шој стра ни, он да сле ди да су не са мо 
до зво ље на не го и оправ да на на сил на сред ства пре ма про тив ни ку. 
Рат та да по ста је не са мо пра во не го и ду жност. Рат у слу жби од-
бра не или ши ре ња исти ни те ве ре по при ма ка рак тер све тог ра та. 
Уче ство ва ње у ње му по ста је оба ве за вер ни ка. Онај ко у ње му по-
ги не по ста је му че ник за ве ру, што му обез бе ђу је бо ра вак у ра ју. 
По зи ва ју ћи на кр ста шки рат про тив исла ма, да би се осло бо ди ла 
Све та зе мља, па пе Ур бан II је уче сни ци ма кр ста шког ра та обе ћао 
опра шта ње свих гре хо ва. У исла му оно ме ко по ги не у све том ра ту 
обез бе ђен је бо ра вак у ра ју, ме сту пу ног чул ног за до вољ ста ва, где 
му че ник ужи ва са ху ри ја ма.

До ду ше, око ре ше ња изра ел ско-па ле стин ског спо ра већ го-
ди на ма се во де пре го во ри. Пред ла жу се раз ли чи ти мо де ли по де ле 
не са мо те ри то ри је Све те зе мље не го и Је ру са ли ма. На кон ви ше 
изра ел ско-арап ских ра то ва и ин ти фа да, на кон мно го про ли ве не 
кр ви, у окви ру по ли ти ке „те ри то ри је за мир“ Изра ел је ство рио 
усло ве за ства ра ње Па ле стин ске др жа ве, укло нив ши је вреј ска на-
се ља из Га зе и са За пад не оба ле. Као што је то за мно ге Је вре је 
не при хва тљи во, бу ду ћи да се на вод но пре пу шта њем де ло ва од Бо-
га да ро ва не зе мље чи ни смрт ни грех32), та ко је Па ле стин ци ма не-
до вољ но. Они же ле да Ис точ ни Је ру са лим и Ста ри град при пад не 

31) Пре не го што је 1993. у Нор ве шкој пот пи сан спо ра зум да Ви тле јем бу де у окви ру Па-
ле стин ске ауто но ми је, Ара пи хри шћа ни су чи ни ли 60% ста нов ни штва, а да нас их има 
ма ње од 30%. Под при ти ском ка ко исла ми ста та ко и Изра е ла, мно ги Ара пи хри шћа ни су 
при ну ђе ни да еми гри ра ју. Они ко ји се не од лу че  да на пу сте Га зу, при хва та ју ислам. По-
го то во је те шко за пра во слав не па ле стин ске вер ни ке у Изра е лу. Не ки од њих, не же ле ћи 
да пре ђу у ислам, ипак из еко ном ских раз ло га пре ла зе у ри мо ка то лич ку ве ру, бу ду ћи да 
им она обез бе ђу је ста но ве и сл.

32) За раз ли ку од се ку лар них ци о ни ста, ко ји су, ства ра ју ћи сво ју др жа ву, „по ку ша ва ли да 
при сво је зе мљу праг ма тич ном ди пло ма ти јом, об ра ђи ва њем зе мље или бор бом за њу“, 
ре ли ги о зни ци о ни сти сма тра ју да је осва ја ње сва ке сто пе Па ле сти не вер ска ду жност. 
Бу квал но ту ма че ћи би блиј ске тек сто ве, они твр де да уко ли ко „Је вре ји не за по сед ну чи-
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њи ма, да они има ју су ве ре ни тет над тим те ри то ри ја ма, а не са мо 
да упра вља ју Бр дом хра ма. За мно ге му сли ма не од ре ћи се Ел Куд са 
(све тог гра да) зна чи ло би из да ти сво ју ве ру. 

Је дан од по ну ђе них пла но ва је да по вр ши на Бр да хра ма при-
пад не Па ле стин ци ма, док би под зем ни ту не ли и ци стер на ис под 
Хра ма, а са мим тим и Ка мен те ме љац, при па ли Изра е лу. Иако се 
то чи ни као мо гу ће ком про ми сно ре ше ње, ма ли су из гле ди да ће 
до ње га до ћи. Ра ди кал не сна ге уну тар обе су прот ста вље не стра-
не би та кав до го вор сма тра ле за из да ју. А из да ја се ка жња ва смр-
ћу. Упра во због по ку ша ја пре го во ра и спрем но сти на ком про мис 
египат скoг председникa Анварa ел Садатa и израелскoг премијерa 
Јицакa Рабинa су уби ли њи хо ви су на род ни ци.33) На кон еска ла ци је 
на си ља и ја ча ње Ли ку да и Ха ма са те шко се мо же оче ки ва ти би ло 
ка кво мир но ре ше ње.

Они ко ји по ка зу ју спрем ност на до го вор из ло же ни су не при-
ја тељ ству екс тре ми ста. Чи ни се да је нај си гур ни је оста ти уну тар 
сво је за јед ни це и ни шта не ри зи ко ва ти. Те шко би се мо гло го во ри-
ти о пра ву на сло бо ду ве ро и спо ве сти ме ђу су ко бље ним стра на ма. 
Чак ни на се ку ла ри зо ва ном За па ду, ко ји је про кла мо вао иде ју да 
је ис по ве да ње ве ре при ват на ствар, кон вер зи ја ни је са свим јед но-
став на, јер по сто ји опа сност осу де око ли не. Нај дра стич ни је по сле-
ди це сва ка ко пре те му сли ма ну ко ји би да на пу сти ислам ску ве ру, 
јер је за тај чин пред ви ђе на смрт на ка зна. Хри шћан ске су на род ни-
ке Па ле стин ци ислам ске ве ре сум њи че за ко ла бо ра ци ју са не при ја-
те љем и од њих узи ма ју по рез за во ђе ње ра та.

Иако у окви ру је вреј ског на ро да по сто ји мно го се ку лар них 
Је вре ја, на њих се гле да са по до зре њем, по го то во у Је ру са ли му, у 
ко јем пре о вла ђу ју је вреј ски фун да мен та ли сти. За ме ра им се што 
су скло ни по ли тич ким ком про ми си ма, што ни су спрем ни да се бо-
ре да те ри то ри ја чи та ве обе ћа не зе мље при пад не Је вре ји ма. Но оно 
што нај ви ше ужа са ва је вреј ске фун да мен та ли сте сва ка ко је по ја ва 
тзв. ме си јан ских Је вре ја, ко ји иако по шту ју То ру и је вреј ске оби-
ча је при зна ју Ису са за Ме си ју.34) За њих је то го ре не го ате и зам, јер 
се ти ме на вод но из ну тра под ри ва је вреј ска ве ра. Што се ти че хри-
шћа на, они у по ја ви ме си јан ских Је вре ја ви де пред знак ис пу ње-

та ву зе мљу Изра е ла, упра во она ко ка ко је од ре ђе но у Би бли ји, не ће би ти Ис ку пље ња“ 
(Ка рен Армстронг, Би бли ја: би о гра фи ја, стр. 216-217).

33)  Је вреј ски вер ски фа на тик Игал Амир, ко ји је 1995. убио Ра би на, на су ђе њу свој по сту-
пак је прав дао осве том не са мо због на вод не из да је на ци о нал них ин те ре са не го и због 
Ра би но вог огре ше ње о Бо га. „Сам Бог ми је дао на лог“, ре као је Амир. Ви ди: Кла ус 
Кин цлер, Вер ски фун да мен та ли зам, Clio, Бе о град, 2002, стр, 101.  

34)  Про це њу је се да у Изра е лу има око де сет хи ља да ме си јан ских Је вре ја, док их је у све ту 
око ми ли он, та ко да би сва ки пет на е сти Је вреј ве ро вао у Хри ста. 
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ња древ ног про ро чан ства да ће мно ги Је вре ји у по след ња вре ме на 
при зна ти Ису са за Хри ста.

Иако ве ћи на Је вре ја жар ко же ли да бу де из гра ђен Тре ћи 
храм, по сто је раз ли чи та ми шље ња ка ко се по на ша ти да би се то 
до го ди ло. Не ки сма тра ју да стр пљи во тре ба че ка ти да се ис пу ни 
Бо жи ји план, док дру ги сма тра ју да је нео п ход но ак тив но де ла ти 
да би се по спе шио до ла зак Ме си је. Ди ле ма је да ли че ка ти да Бог 
по ша ље Ме си ју, ко ји ће ус по ста ви ти ме си јан ско до ба је вреј ске до-
ми на ци је све том, или убр за ти до ла зак Ме си је ти ме што би се „очи-
стио“ те рен за из град њу Тре ћег хра ма, у ко ји би се опет усе ли ла 
Сла ва Го спод ња. Они опре зни ју упо зо ра ва ју да се ме си јан ска иде ја 
у ви ше на вра та оби ла о гла ву је вреј ском на ро ду, да су упра во због 
не у спе шног устан ка са мо зва ног ме си је Си мо на бар Кох бе (Син 
зве зде) у II ве ку про те ра ни из Све те зе мље, да је ола ко по ве ре ње 
у то бо жњег ме си ју Ша ба та ја Цви ја до не ло ве ли ко раз о ча ра ње.35) 
Они с пра вом опо ми њу да би угро жа ва ње му сли ман ских џа ми ја на 
Бр ду хра ма мо гло про у зро ко ва ти не са мо ло кал не не ми ре не го и 
рат са чи та вим му сли ман ским све том, услед че га би био угро жен и 
сам оп ста нак др жа ве Изра е ла36). Пре по ру ка да се из бе га ва од ла зак 
на Бр до хра ма ни је са мо по ли тич ке при ро де. Мно ги ра би ни опо-
ми њу су на род ни ке да је опа сно ићи на Бр до хра ма, јер се, бу ду ћи 
да се не зна са свим тач но ло ка ци ја све ти ли шта Дру гог хра ма, слу-
чај но мо же оскр на ви ти ме сто Све ти ње над све ти ња ма, што би био 
ве ли ки грех.

3. ДА ЛИ ЈЕ МО ГУ ЋЕ РЕ ШЕ ЊЕ СПО РА?

Раз ми шља ју ћи о пер спек ти ва ма су ко ба и о мо гу ћем ре ше њу, 
ва ља ло би схва ти ти да ре ше ње не мо же би ти по ли тич ке не го ду-
хов не при ро де, бу ду ћи да је у осно ви су ко ба ре ли гиј ски спор. Оно 
што је фи зич ке при ро де углав ном не мо же би ти по сед ви ше њих, 
али оно што је ду хов не при ро де сви мо гу по се до ва ти, уко ли ко су 
до вољ но ду хов ни. Пра ви пред мет че жње вер ни ка све три ре ли ги је 
тре ба ло би да бу де Не бе ски Је ру са лим. До ње га се не до спе ва пу-

35) Ви ди: Зо ран Кин ђић, „Ме си јан ска иде ја у но во ве ков ном ју да и зму“, Фи ло зо фи ја и дру-
штво, бр. 01/2009, као и: Ger schom Schol lem, The Mes si a nic Idea in Ju da ism and ot her 
Es says on Je wish Spi ri tu a lity, Scho ken Bo oks, New York, 1971.

36) За раз ли ку од оних ко ји по зи ва ју на опрез и ре а ли стич ну про це ну ме ђу на род не си ту а-
ци је, има екс тре ми ста ко ји ве ру ју, осла ња ју ћи се на ка ба ли стич ко на че ло да „ово зе маљ-
ски до га ђа ји ути чу на бо жан ство“, да ће „из ла га њем опа сно сти од оп штег ра та са це лим 
му сли ман ским све том ’при мо ра ти’ Бо га да по ша ље ме си ју да спа се Из ра иљ“ (Ка рен 
Армстронг, Би бли ја: би о гра фи ја, стр. 218).
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ким бо рав ком у зе маљ ском Је ру са ли му, не го на пор ним под ви гом 
пре о бра жа ја вла сти те па ле при ро де. 

По сто ји ве ро ва ње да сáмо све то ме сто ути че на ин тен зи тет 
мо ли тве. Уко ли ко смо на ме сту сре ди шта све та, по тен ци јал но би-
смо би ли нај бли же Бо гу. Онај ко је осе тио нат при род ну енер ги ју 
Је ру са ли ма ма ње је склон да се под смех не оду ше вље њу сред њо-
ве ков них хо до ча сни ка. Ис та кав ши да је Је ру са лим пу пак зе мље, да 
ће се над Је ру са ли мом отво ри ти вра та не бе са, је дан арап ски ге о-
граф из X ве ка је твр дио: „Јед на мо ли тва у Је ру са ли му је бо ља не го 
хи ља ду мо ли та ва на дру гом ме сту. Бог опра шта оно ме ко је до шао 
у Је ру са лим; он се осло ба ђа од сво јих гре хо ва. Ко је по се тио Је ру-
са лим тај ће ући у рај.“37) Слич но уве ре ње га ји ли су и мно ги хри-
шћа ни, по го то во због ри мо ка то лич ке прак се да ва ња ин дул ген ци је 
они ма ко ји по се ћу ју све та ме ста и при ло зи ма по ма жу из град њу 
хра мо ва. Ри мо ка то лич ка цр ква је чак, осла ња ју ћи се на уче ње о 
чи сти ли шту, про пи са ла ко ли ко да на опро шта ја но си по се та од ре-
ђе ном све том ме сту. 

Ме ђу тим, иако не ма сум ње да све то ме сто мо же да по спе ши 
не чи је ду хов но стре мље ње, то се не до га ђа ну жно и ауто мат ски. 
Они ко ји ни су до вољ но ду хов но спрем ни не мо гу да при ме бла го-
дат ну енер ги ју ко ја их окру жу је. Бог до пу шта де мон ским си ла ма 
да ис ку ша ва ју хо до ча сни ке, та ко да не ки по ста ну го ри не го што 
су би ли пре не го што су по се ти ли Је ру са лим.38) Ипак, бу ду ћи да је 
сва ко од го во ран за сво је ду хов но ста ње и од лу ку да оде на хо до ча-
шће, сва ко ме би тре ба ло омо гу ћи ти да сло бод но и без бед но по се-
ћу је Је ру са лим и Све ту зе мљу.

Што се ти че Је вре ја, ко ји су раз ви ли уче ње да је и њи хов Бог 
на кон ра за ра ња хра ма са њи ма оти шао у из гнан ство, те је сто га 
по треб но да му по но во из гра де храм у ко јем би пре би вао39), тре ба 
под се ти ти да се све де ша ва по Бо жи јем пла ну, ко ји оби чан смрт ник 
не мо же до кра ја раз у ме ти. Бог је све при су тан, ње го ва бо жан ска 
енер ги ја про жи ма и зе мљу и не бе са, па чак и па као, те му ни је по-
треб но не ко по себ но ме сто у ко јем би пре би вао. Уоста лом, и пре 

37) Сер геј Пу ти лов, „Пут у Све ту зе мљу под уна кр сном паљ бом“, стр. 567.

38) За ни мљи во је да су не ки хри шћан ски све ти те љи би ли про тив од ла ска на хо до ча шће у 
Све ту зе мљу. Они су твр ди ли да за тим не ма по тре бе, по го то во што се ти че мо на ха, јер 
је не бо отво ре но у ис тој ме ри из над сва ког пре де ла зе мље. Ви ди: Nor bert Ohler, „Wo je-
des Sand korn he i li ger Bo den ist. Die großen Pil ger zi e le: Je ru sa lem“, стр. 29.   

39)  На до ве зу ју ћи се на ра бин ски мо тив „Бо га бес кућ ни ка“, је дан тал му дист из XVI II ве ка 
из ра жа ва осе ћа ње мно гих Је вре ја: „Ако не ма мо Је ру са лим ... за што би смо жи ве ли? ... 
Си шли смо из жи во та у смрт. А обр ну то је исти на. Ка да Го спод вра ти Си он, вра ти ће мо 
се из смр ти у жи вот“ (Mir cea Eli a de, Oc cul tism, witchcraft, and cul tu ral fas hi ons, The Uni-
ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go & Lon don, 1976, стр. 29).
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не го што су Је вре ји по ро бље ни и про те ра ни, де ша ва ло се да Сла ва 
Го спод ња, због гре ха је вреј ског на ро да, на пу сти Храм. Али она ни-
ка да не на пу шта оне ко ји су вер ни Бо гу.40)

Ме сто у ко јем Бог нај ви ше во ли да пре би ва је људ ско ср-
це. Но да би се он та мо усе лио, нео п ход но је да се оно очи сти од 
стра сти и зла. Тре ба ло би се ти ти се Хри сто ве по ру ке да је Цар ство 
Бо жи је по тен ци јал но у на ма, те се по тру ди ти да се пре о бра зи мо и 
до сег не мо Не бе ски Је ру са лим. Што се ти че зе маљ ског Је ру са ли-
ма, да би он не ком на ро ду или ре ли ги ји при пао, тре ба ло би да се 
Бо жи ја на кло ност за слу жи по сти за њем ви со ког ни воа мо рал но сти 
и ду хов но сти. 

Има ју ћи то у ви ду, вер ни ци све три ре ли ги је, уко ли ко же-
ле да им при пад ну све та ме ста, тре ба ло би да за слу же Бо жи ју на-
кло ност вла сти тим бо го у год ним жи во ти ма. Да пу ко по се до ва ње 
све тог ме ста не мо ра да ко ри сти, по ка зу је при мер кр ста ша ко ји су 
осво ји ли Је ру са лим. Је дан од раз ло га ко је је 1095. па па Ур бан II 
на вео за по кре та ње кр ста шког ра та би ло је оне мо гу ћа ва ње му сли-
ма на хри шћан ским хо до ча сни ци ма да при су ству ју чу ду си ла ска 
Бла го дат ног ог ња, ко је се до га ђа на Ве ли ку су бо ту у хра му Гро ба 
Го спод њег. При ли ком осва ја ња Је ру са ли ма 1099. кр ста ши су по-
чи ни ли стра ви чан по кољ ислам ског и је вреј ског ста нов ни штва.41) 
Ма да су кр ста ши ве ро ва ли да чи не бо го у год но де ло, то се очи то 
ни је до па ло Бо гу, те је на ред не го ди не из о стао си ла зак Бла го дат ног 
ог ња. Ри мо ка то лич ки све ште ни ци, ко ји ни су до зво ли ли пра во слав-
ним мо на си ма да уче ству ју у слу жби си ла ска Све тог ог ња, би ли су 
очај ни због из о стан ка чу да. Схва ти ли су да се то до го ди ло због зло-
чи на ко ји су по чи ни ли кр ста ши, те су на ре ди ли да се сви ис по ве де. 
Тек на кон ду го трај не ис по ве сти, док је па да ла ноћ, Све ти огањ се 
спу стио на ме сто Хри сто вог гро ба. Али на ред не го ди не, 20. апри ла 
1101, Све ти огањ се пр ви пут не по ја вљу је. Сле де ћег ју тра очај-
ни ри мо ка то лич ки све ште ни ци и вер ни ци од ла зе у про це си ју ка 
не ка да шњој џа ми ји Ку по ла на сте ни, ко ју су кр ста ши пре тво ри ли 
у Храм Го спод њи. Гр ци и Си риј ци, ко ји су оста ли у цр кви Гро ба 
Го спод њег, уз но се жар ке мо ли тве Бо гу и убр зо се Све ти огањ спу-

40) Као што је Сла ва Го спод ња пра ти ла је вреј ски на род то ком ег зо ду са из Егип та, та ко се 
она, на кон што је на пу сти ла Со ло мо нов храм ко ји је оскр на вљен мно го бо штвом, об ре ла 
ме ђу па ка ја ним  из гна ни ци ма у Ва ви ло ну. Ви ди: Ka ren Armstrong, Je ru sa lem – die He i li-
ge Stadt, стр. 130-131.  

41) За ни мљи во је да се, пи шу ћи о по ко љу у Со ло мо но вом хра му, је дан хро ни чар, ко ји је био 
ри мо ка то лич ки све ште ник, не ужа са ва, не го на про тив ли ку је. Он за пад но е вроп ским чи-
та о ци ма ка же „да су у Со ло мо но вом хра му и ње го вом пре двор ју на ши љу ди ја ха ли у 
кр ви ко ја им је до се за ла до ко ле на и до узда. За и ста, био је то пра ве дан и ди ван Бо жи ји 
суд да се ово ме сто на пу ни кр вљу не вер ни ка“ (Ха рис К. Скар ла ки дис, Све ти огањ: Чу-
до на Хри сто вом гро бу на дан Ве ли ке су бо те, Елеа, Ати на, 2011, стр. 109).
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шта. Има ју ћи у ви ду еко ном ски зна чај чу да си ла ска Све тог ог ња, 
ко ји је при вла чио број не хо до ча сни ке, је ру са лим ски вла дар Бо ду-
ен I је опо звао ра ни је од лу ке и вра тио пра во слав ним ис кљу чи во 
пра во на слу жбу си ла ска Бла го дат ног ог ња, што тра је и до да нас.42)

Иде ал но ре ше ње за су коб око Је ру са ли ма би ло би ду хов но. 
Вер ни ци раз ли чи тих ре ли ги ја би тре ба ло да по шту ју вер ске сло бо-
де дру гих, па и њи хо во пра во да бу ду у за блу ди. Вла сти та ре ли ги ја 
се не сме на ме та ти си лом. Уоста лом, нај бо љи ре зул та ти у ми си-
о на ре њу по сти жу се ка да ми си о нар зра чи све то шћу. Уко ли ко би 
вер ни ци све три ве ли ке мо но те и стич ке ре ли ги је за и ста би ли ода ни 
Бо гу, уко ли ко би има ли Бо га у сво јим ср ци ма, не би би ло не пре-
мо сти вих пре пре ка. На и ме, онај чи је је ср це ис пу ње но бо жан ском 
енер ги јом не мо же ни ко га да мр зи. Шта ви ше, он та да во ли и не-
при ја те ља као са мог се бе.43)

На жа лост, те шко је оче ки ва ти да ће се, осим у из ра зи тој ма-
њи ни пра вед ни ка, до го ди ти нео п хо дан ду хов ни пре о бра жај, ко ји 
би омо гу ћио мир но ре ше ње спо ра. Пре се мо же оче ки ва ти да ће се 
оства ри ти пла но ви вла да ра из сен ке, ко ји би да ус по ста ве пот пу ну 
кон тро лу све та на кон Тре ћег свет ског ра та, ко ји би се, по не ким 
пред ви ђа њи ма, во дио из ме ђу хри шћа на и му сли ма на.44) На кон овог 

42) По пра во слав ном ве ро ва њу, уко ли ко би из о стао си ла зак Бла го дат ног ог ња на Ве ли ку 
су бо ту, то би био знак кра ја све та. Јер ме ни пак сма тра ју да би та да на њих пре шло пра во 
да вр ше слу жбу си ла ска Све тог ог ња. За ни мљи во је да ри мо ка то ли ци ви ше не по шту ју 
ово чу до. На и ме, др же ћи се ста ва о не по гре ши во сти па пе у те о ло шким пи та њи ма, они 
се по ви ну ју од лу ци па пе Гри го ри ја IX, ко ји је по себ ним де кре том 1238. оспо рио исти-
ни тост чу да и за бра нио ри мо ка то лич ким све ште ни ци ма да при су ству ју слу жби.

43) На осно ву лич ног опи та Св. Си лу ан Атон ски је, ис пу њен бла го да ћу Све тог Ду ха,  ис ку-
сио бо жан ску љу бав пре ма све ко ли ком бив ству ју ћем и уви део ко смич ки зна чај љу ба ви 
пре ма не при ја те љу. Ука зав ши „да се зло по бе ђу је до брим“, да „по бе да си лом ни кад ни је 
трај на“, он  на гла ша ва: „Ка да, пак, на зе мљи са свим иш че зне љу бав пре ма не при ја те-
љи ма, свет ће про па сти у ог њу све оп штег раз до ра и мр жње“ (Ар хи ман дрит Со фро ни је, 
Ста рац Си лу ан, Ма на стир Хи лан дар, 1998, стр. 200-201).

44) По зи ва ју ћи се на ути цај ну Хан тинг то но ву књи гу Су коб ци ви ли за ци ја, Ави јуц ки се сла-
же да је „ре ли ги о зни кри те ри јум од кључ ног зна ча ја“ у де фи ни ци ји ци ви ли за ци ја и 
пред ви ђа њу бу ду ћих су ко ба. Као што се ве ли ки број су ко ба у про шло сти „од ви јао из-
ме ђу на ро да ко ји при па да ју раз ли чи тим ци ви ли за ци ја ма“ (Вје че слав Ави јуц ки, Кон-
ти нен тал не ге о по ли ти ке, Clio, Бе о град, 2009, стр. 249), та ко се то мо же оче ки ва ти и у 
бу дућ но сти. Ипак, оста је ди ле ма ка кви ће се са ве зи фор ми ра ти у бу ду ћем су ко бу. Не ки 
од те о ре ти ча ра ко ји ма је бли ска са крал на ге о по ли ти ка сма тра ју да нам пред сто ји су коб 
из ме ђу ци о ни ста и оста лих.  Док не ма сум ње ко би са чи ња вао ци о ни стич ки блок – САД, 
Ве ли ка Бри та ни ја са зе мља ма Ко мон вел та, Изра ел, НА ТО, ме ђу на род не ор га ни за ци је 
ко је су под кон тро лом тај них дру шта ва, не ма пот пу не са гла сно сти у по гле ду бу ду ћег 
про тив ни ка. По Бже жин ском, иде о ло гу гло бал не су пре ма ци је САД, нај о па сни ји про-
тив ник био би „ве ли ка ко а ли ци ја Ки не, Ру си је, мо жда Ира на, јед на ’ан ти хе ге мо ни стич-
ка’ ко а ли ци ја ко ја не би би ла на пра вље на на осно ву иде о ло ги је, већ због за јед нич ке 
му ке“ (Збиг њев Бже жин ски, Ве ли ка ша хов ска та бла, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 55). 
Осла ња ју ћи се на гле ди шта Де ја на Лу чи ћа и Алек сан дра Ду ги на, Та тја на Гра чо ва сма-
тра да је бит ни ја на ци о нал но-фи нан сиј ска од вер ске од ред ни це у по ку ша ју вла да ра из 
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стра шног ра та љу ди би за у зе ли не га ти ван став и пре ма хри шћан-
ству и пре ма исла му, уве ре ни да су ове две ре ли ги је кри ве за све 
не во ље. Раз о ча ра ни у по сто је ће ре ли ги је, по же ле ли би ал тер на-
тив ну син кре ти стич ку ре ли ги ју ми ра, као и ве ли ког ху ма ни сту и 
ми ро твор ца. По све то о тач ким про ро чан стви ма, тај то бо жњи ми ро-
тво рац био би Ан ти христ.

Шта оби чан чо век, би ло ко је ве ре, мо же чи ни ти у си ту а ци ји 
ка да смо под врг ну ти вла да ви ни без лич ног си сте ма? Ме ди ји су под 
кон тро лом свет ских моћ ни ка, про па ганд на ма ши не ри ја је из у зет но 
ја ка, де мо крат ске сло бо де се су жа ва ју, ка ме ре нас сни ма ју, при слу-
шки ва ње је из да на у дан све из ра же ни је. С пра вом се мо же ре ћи да 
жи ви мо у све ту ме ког то та ли та ри зма. Бу ду ћи да је не ки зна чај ни ји 
по ли тич ки от пор го то во не мо гућ, је ди но нам оста је ду хов ни от пор. 
Пре о ста је нам да се упу сти мо у ду хов ну бор бу за очи шће ње вла-
сти тог ср ца, што ни ка ко ни је бе зна чај но. На и ме, од нас за ви си да 
ли ће се и ка да Ан ти христ по ја ви ти. Уко ли ко зло у све ту пре вла да, 
уко ли ко пре ко ра чи кри ти чан ни во, би ће ство ре ни усло ви за ње гов 
до ла зак. Би блиј ска про ро чан ства су на ја ви ла ње гов до ла зак, али 
ни ко не зна ка да ће се то тач но до го ди ти.45) На на ма је да вла сти том 
ду хов ном бор бом, на по ром да уз Бо жи ју по моћ са вла да мо зло у се-
би, ње гов до ла зак од ло жи мо. То ће мо ус пе ти ако у вла сти том ср цу 
са гра ди мо храм Го спод њи. Чак и ако је зе маљ ски Је ру са лим за и ста 
ду хов ни цен тар све та, пу пак зе мље, у сва ко ме од нас је та ко ђе по-
тен ци јал но ду хов но сре ди ште ко је мо же да на ста њу је Бог.
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Zo ran Kin djic

RE LI GI O US BA SIS FOR STRUG GLE 
FOR CEN TRE OF THE WORLD

Re su me
In or der to ex plo re the pos si bi lity of pe a ce ful and per ma nent po-

li ti cal so lu tion for con flict over Je ru sa lem and Holy Land, the aut hor 
analyzes re li gi o us bac kgro und of this dis pu te. He sug gests that mythi-
cal and re li gi o us fi gu re of the cen tre of the world im pli es that it is a 
holy ter ri tory which, for that very re a son, can not be su bject of ex chan-
ge. Whet her the ter ri tory is re fer red to as the na vel of the world, or as 
axis mun di, not only is it a spe cial cen tre, but it is al so the pla ce of the 
be gin ning of the world. Con si de ring that, ac cor ding to the re li gi o us te-
ac hing, this cen tre te sti fi es con ti nual pe ne tra tion of tran scen den ce in to 
the sphe re of im ma nen ce, be si des be ing re gar ded as holy, it al so has a 
de ci si ve escha to lo gi cal sig ni fi can ce.

In di ca ting the be li ef of many na ti ons that the ir cen tral tem ple is 
pla ced exactly at the po int of the cen tre of the world, the aut hor uses 
com pa ra ti ve met hod to show the sig ni fi can ce of Je ru sa lem for three 
gre at mo not he i stic re li gi ons. Whi le for Jews the Tem ple Mo unt, as the 
si te of the ori gi nal So lo mon’s Tem ple, be ars high re li gi o us, cul tu ral and 
na ti o nal sig ni fi can ce, for Mu slims it is the si te from which Mu ham mad 
ascen ded to Al lah, to re ce i ve the te ac hing abo ut the true re li gion and 
the man ner of prayer. At that si te, which is, ne vert he less, only the third 
by sig ni fi can ce, af ter Mec ca and Me di na, two fa mo us mo squ es we re 
bu ilt: Al-Aq sa and Do me of the Rock. Bu il ding the Third Tem ple by 
Je wish pe o ple re qu i res de mo li tion of the mo squ es, which is so met hing 
that Mu slims ab so lu tely di sap pro ve. Je ru sa lem holds cen tral sig ni fi can-
ce for Chri sti ans, as well, as the pla ce of Christ’s pas sion and re sur rec-
tion. In ad di tion to Je wish tra di tion that Je ru sa lem is al so the si te whe re 
Adam was cre a ted from soil, and the si te whe re he was bu ried, Chri-
sti ans be li e ve that blood of Je sus Christ, New Adam, stre a ming from 
the Cross on to the skull of old Adam, was was hing away his sin. From 
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Chri stian po int of vi ew, the cen tre of the world is not on the Tem ple 
Mo unt, but at the si te of the Church of the Holy Se pul cher.

Ha ving in di ca ted an ex cep ti o nal sig ni fi can ce that all three gre at 
re li gi ons at tri bu te to Je ru sa lem, the aut hor ex pla ins why it is very dif fi-
cult to find po li ti cal so lu tion. Con si de ring that the ad he rents of all three 
mo not he i stic re li gi ons are con vin ced that truth and ju sti ce are on the ir 
si de, and that they ascri be to them sel ves po si tion of go od ness, whilst 
ascri bing to the ir adver sa ri es ma inly po si tion of wic ked ness, to them it 
se ems that even a par tial de vi a tion from the ir pre ten si ons to holy si tes 
wo uld be an act of be trayal and apo sta ti zing from God. Exam ples of 
as sas si na ti ons of Sa dat and Ra bin, who we re mur de red by the ir very 
com pa tri ots show that pu nis hment for such act is de ath.

Ha ving in di ca ted what three gre at mo not he i stic re li gi ons think of 
each ot her and po in ting out key dif fe ren ces in the ir un der stan ding of the 
per son of the mes si ah, the aut hor con clu des that every po li ti cal so lu tion 
of con flict wo uld be fra gi le and tem po rary. The aut hor con si ders that, 
min ding the fact that the ba sis of con flict over Je ru sa lem is a re li gi o us 
dis pu te, the so lu tion wo uld ha ve to be of spi ri tual na tu re. The true goal 
of be li e vers of all three gre at re li gi ons wo uld ha ve to be He a venly Je ru-
sa lem, not just owing earthly Je ru sa lem. Stres sing that the hu man he art 
is the pla ce whe re God lo ves the most to re si de, the aut hor re com mends 
to all to try to pu rify the ir he arts. Sho uld ad he rents of all three mo not he-
i stic re li gi ons be truly loyal to God, they wo uld be fil led with lo ve and 
the re wo uld not be in sur mo un ta ble ob stac les to sol ving any con flict, 
even the one bet we en Jews and Pa le sti ni ans over the Mo unt Tem ple.

As it is dif fi cult to ex pect that cri ti cal mass of be li e vers will ex-
pe ri en ce an es sen tial mo ral and spi ri tual tran sfor ma tion that wo uld re-
sult in per ma nent so lu tion of the con flict, it re ma ins in everyone’s part 
to ma ke a per so nal ef fort and to de ser ve God’s gra ce, for one self, for 
one’s re li gion, and for the world as a who le. Re fer ring to bi bli cal and 
pa tri stic escha to lo gi cal te ac hing, the aut hor con si ders that our spi ri tual 
task is to de lay the co ming of an tic hrist by tran sfor ming our own be ing.
Key words: na vel of the world, Je ru sa lem, Tem ple Mo unt, mes si ah, holy war

* Овај рад је примљен 02. априла 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 01. јуна 2015. године.
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КАПАЦИТЕТИ ЛОКАЛНЕ 
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ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ*

Сажетак
Ло кал на са мо у пра ва мо ра би ти оспо со бље на за пре вен тив-

ну за шти ту жи вот не сре ди не, јер се угро жа ва ње жи вот не сре ди не 
упра во и де ша ва на ње ној те ри то ри ји, без об зи ра да ли по сле ди-
це на сту па ју у ло кал ним, на ци о нал ним или гло бал ним раз ме ра ма. 
Пред мет ра да об у хва та са гле да ва ње и раз ма тра ње над ле жно сти 
ло кал не са мо у пра ве у пре вен тив ној за шти ти жи вот не сре ди не и у 
ана ли зи ње не оспо со бље но сти за спро во ђе ње у прак си за кон ских 
пре вен тив них нор ми у овој обла сти. Циљ овог ра да је сте ана ли за 
ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве за спро во ђе ње за кон ских од ред би 
у пре вен тив ној за шти ти жи вот не сре ди не и оце на по тре бе ја ча ња 
ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве.  

Да би се до шло до ре ле вант них са зна ња, ме то до ло шки при-
ступ је усме рен у два прав ца. Пр ви,  ко ји се за сни ва на ана ли зи  
нај бит ни јих за кон ских про пи са ко ји од ре ђу ју над ле жност је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве у пре вен тив ној за шти ти жи вот не сре ди-
не. Дру ги пра вац се од но си на ис тра жи ва ње ка па ци те та је ди ни ца 

* Овај рад је резултат реализовања научноистраживачког пројекта под називом 
Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности 
у Републици Србији. Пројекат финансира и реализује Криминалистичко-полицијска 
академија у Београду (2015−2019). Руководилац пројекта је проф. др Дане Субошић.
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ло кал не са мо у пра ве да пре ко сво јих ор га на1) ефи ка сно спро во-
де за кон ске пре вен тив не нор ме о за шти ти жи вот не сре ди не. Овај 
при ступ се за сни ва на  ана ли зи, ком па ра ци ји и оце ни од го ва ра ју-
ћих де ло ва тек стa у по је ди ним стра те шким до ку мен ти ма и у го ди-
шњим из ве шта ји ма о ста њу жи вот не сре ди не, као и у ко ри шће њу 
дру гих ре ле вант них из во ра. 
Кључ не ре чи: ло кал на са мо у пра ва, ка па ци тет, жи вот на сре ди на, угро жа-

ва ње, над ле жност, пре вен тив на за шти та, еко ло шки за ко ни

1. ОСВРТ НА ОБ ЛИ КЕ УГРО ЖА ВА ЊА ЖИВОТНЕ 
СРЕ ДИ НЕ И ЗНА ЧАЈ ВЛА ДА ВИ НЕ ПРА ВА ЗА 

ПО ШТО ВА ЊЕ ЕКО ЛО ШКИХ ПРО ПИ СА

За шти ти жи вот не сре ди не тре ба по све ти ти по себ ну па жњу, 
ка ко у на ци о нал ним, та ко и у гло бал ним окви ри ма, а у њој тре-
ба да уче ству ју сви над ле жни су бјек ти, ме ђу ко ји ма зна чај но ме-
сто за у зи ма ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Угро жа ва ње  жи вот не 
сре ди не мо же да има те шке по сле ди це по жи вот и здра вље љу ди 
и оп ста нак мно гих биљ них и жи во тињ ских вр ста. У скло пу угро-
жа ва ња жи вот не сре ди не тре ба има ти у ви ду ри зи ке од при род них 
ка та стро фа, ко ри шће ња пр ља вих тех но ло ги ја и тех нич ко-тех но ло-
шких ак ци де на та, као и раз не из во ре јо ни зу ју ћег зра че ња, пре ко-
мер ну бу ку и без бед но од ла га ње ра ди о ак тив ног и дру гог опа сног 
от па да. То ме још иду у при лог и  при сут не кли мат ске про ме не,  
укљу чу ју ћи и уни шта ва ње озон ског омо та ча, ефе кат ста кле не ба-
ште и ки се лих ки ша као и про из вод ња ну кле ар не енер ги је.2) У кон-
тек сту раз ма тра ња мо гу ћих по сле ди ца не мо гу се, у скло пу „са-
вре ме не ми гра ци је ко ју ка рак те ри шу гло бал ни раз ме ри, број ност 
и ди фе рен ци ја ци ја из бе глич ке по пу ла ци је“3) за по ста ви ти ни еко-
ло шке ми гра ци је. До еко ло шких ми гра ци ја до ла зи услед  мно гих 
не га тив них деј ста ва и про ме на у обла сти жи вот не сре ди не и пре ма 

1) Ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве су: скуп шти на оп шти не, пред сед ник оп шти не, 
оп штин ско ве ће и оп штин ска упра ва, од но сно скуп шти на гра да, гра до на чел ник, град-
ско ве ће и град ска упра ва, као и фор ми ра на од го ва ра ју ћа те ла по осно ву  по је ди них 
еко ло шких за ко на.

2) Оп шир ни је о деј ству кли мат ских про ме на ви де ти:Hart mut Grasl, Кли мат ске про ме не, 
пре вод, Ла гу на, Бе о град, 2011. стр. 49-87. Пи та њу кли мат ских про ме на Ср би ја је по-
све ти ла  од го ва ра ју ћу па жњу у свом На ци о нал ном про гра му за шти те жи вот не сре ди не, 
стр. 28-29. 

3) Step hen Ca stler, Mark J. Mil ler, The age of Mi gra tion: In ter na ti o nal Po pu la tion Mo ve ments 
in the Mo dern World, New, York, 1993. str. 55.
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не ким про це на ма „еко ло шке ми гра ци је мо гле би по ста ти је дан од 
нај ве ћих гло бал них де мо граф ских иза зо ва XXI ве ка.“4) 

За по тре бе овог ра да од го во ра де фи ни ци ја пој ма жи вот не 
сре ди не са др жа на у За ко ну о за шти ти жи вот не сре ди не, ко ја гла-
си: Жи вот на сре ди на је сте скуп при род них и ство ре них вред но сти 
чи ји ком плек сни ме ђу соб ни од но си чи не окру же ње, од но сно про-
стор и усло ве за жи вот.5) Ка да се раз ма тра ју мо гућ но сти, не са мо 
ло кал не са мо у пра ве, не го и дру гих су бје ка та у за шти ти жи вот не 
сре ди не, и ана ли зи ра њи хо ва ефи ка сност, мо ра се узе ти у об зир и 
чи ње ни ца да су у до са да шњој прак си углав ном еко ном ски и по ли-
тич ки ин те ре си  има ли при о ри тет у од но су по што ва ње еко ло шких 
про пи са и стан дар да,6) а ве о ма је бит но да се ус по ста ви урав но те-
же ност из ме ђу еко ном ског раз во ја и за шти те жи вот не сре ди не. У 
при лог то ме иде и схва та ње по ко јем се еко ло шка без бед ност мо же 
по сма тра ти кроз угро жа ва ње жи вот не сре ди не по ја ва ма при род-
ног, људ ског и тех нич ко-тех но ло шког по ре кла, као и кроз угро жа-
ва ње без бед но сти љу ди, др жа ва, ме ђу на род не за јед ни це и пла не те 
по ја ва ма де гра ди ра ња жи вот не сре ди не. Сто га се еко ло шка без бед-
ност не мо же по сма тра ти не за ви сно од раз во ја еко ном ског си сте ма 
зе мље, јер мно ге не пра вил но сти еко ном ског си сте ма угро жа ва ју 
жи вот ну сре ди ну, али и угро же на жи вот на сре ди на до во ди до сла-
бље ња еко ном ских ре сур са.7)

Уре ђе ње је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, кри те ри ју ми за њи-
хо во осни ва ње, над ле жност, ор га ни за ци ју, над зор, за шти ту, као и 
дру га пи та ња од зна ча ја за оства ри ва ње пра ва и ду жно сти ло кал не 
са мо у пра ве про пи са ни су за ко ном,8) ко ји од ре ђу ју оп шти не, гра до-
ве и град Бе о град као је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Ло кал на са-
мо у пра ва се за сни ва на ужим те ри то ри јал ним це ли на ма и она је 
основ на ће ли ја вла сти ко ја ди рект но ути че на раз вој де мо кра ти је 
и функ ци о ни са ње прав не др жа ве. Ме ђу тим, у оним ло кал ним са-
мо у пра ва ма где ни је при сут на вла да ви на пра ва не мо же се го во-
ри ти о за до во ља ва ју ћем сте пе ну де мо кра ти је, па са мим тим ни о 
по што ва њу еко ло шких про пи са и стан дар да. Вла да ви на пра ва је 

4) The pro blem of en vi ron men tal re fu ges, Doc. 11084, Par la men tary As sembly, Stras bo urg, 
23.ok to bar 2006.

5) Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је, бр. 135/2004, 36/2009, 79/2009-др. за кон, чл. 3. ст.1. тч.1.

6) Ми ћо Бо шко вић, Де јан Бо шко вић, Еко ло шки кри ми на ли тет, Фа кул тет за без бед ност и 
за шти ту, Ба ња Лу ка, 2010, стр. 8.

7) Бо жи дар М. Ба но вић, Са ша В. Ми лај ко вић, „Уло га и зна чај енер гет ске, еко ном ске и 
еко ло шке по ли ти ке без бед но сти у ме ђу на род ним ин те гра ци ја ма“, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр.3/2012. стр. 206-207. 

8) За кон о ло кал ној са мо у пра ви, слу жбе ни гла сник Р. Ср би је, бр. 129/2007.
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га ран ци ја да се не ће за по ста вља ти еко ло шке нор ме, од но сно „на-
че ло вла да ви не пра ва је нај бо ља бра на про тив ар би трар но сти по-
ли тич ке вла сти и то је исто вре ме но и нај си гур ни ји осло нац по ли-
тич ким ин сти ту ци ја ма да не под лег ну чу ди ма моћ ни ка, хи ро ви ма 
по ли тич ких про ме на и стал ним бу ра ма по ли тич ких бор би,“9) то 
јест „са мо де мо крат ска вла да ви на мо же по сти ћи ре ла тив но ви сок 
сте пен по ли тич ке јед на ко сти“.10) Не по што ва њу еко ло шких нор ми 
и стан дар да сва ка ко до при но си и не до вољ на раз ви је ност де мо-
крат ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја, јер „љу ди ко ји се не 
ру ко во де оп штим не го лич ним и груп ним ин те ре си ма, као и они 
ко ји ма не до ста је ин те лек ту ал но по што ва ње, ауто но ми ја или хра-
брост, не мо гу кон струк тив но да до при не су јав ној рас пра ви и уна-
пре ђе њу по сто је ћих дру штве них усло ва“.11)  

Сход но пред њем, оспо со бље ност и спрем ност, од но сно ка-
па ци те ти ло кал не за јед ни це за пре вен тив но де ло ва ње у за шти ти 
жи вот не сре ди не у ко ре ла ци ји су са де мо крат ским про це сом и ан-
га жо ва њем гра ђа на у свим фа за ма од лу чи ва ња и не по сред не де лат-
но сти у до ме ну за шти те жи вот не сре ди не.  

2. АНА ЛИ ЗА ЕКО ЛО ШКИХ ЗА КО НА О НАДЛЕЖНОСТИ 
ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ У ПРЕВЕНТИВНОЈ 

ЗА ШТИ ТИ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Пре не го што се ана ли зи ра пре вен тив на над ле жност је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве на осно ву по је ди них еко ло шких за ко-
на,  по треб но је ука за ти на чи ње ни цу да Устав Ре пу бли ке Ср би је12) 
са др жи од го ва ра ју ће од ред бе ко је се од но се на за шти ту жи вот не 
сре ди не, та ко што про пи су је да сва ко има пра во на здра ву жи вот-
ну сре ди ну и на бла го вре ме но и пот пу но оба ве шта ва ње о  ње ном 
ста њу и про пи су је да је сва ко од го во ран за за шти ту жи вот не сре-
ди не. За кон о ло кал ној са мо у пра ви од ре ђу је оп шти ну као основ ну 
те ри то ри јал ну је ди ни цу у ко јој се оства ру је ло кал на са мо у пра ва, 
ко ја је  ду жна  да се ста ра о жи вот ној сре ди ни и с аспек та ње не пре-
вен тив не за шти те у оба ве зи је да до не се про гра ме за шти те жи вот-

9) Ву ка шин Па вло вић, Ква ли тет по ли тич ких ин сти ту ци ја, Фа кул тет по ли тич ких на у ка и 
Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 2010. стр. 23.

10) Ми ша Сто ја ди но вић, Је ле на То до ро вић, „Иза зо ви раз во ја де мо крат ских ка па ци те та по-
ли тич ких ин сти ту ци ја у са вре ме ном дру штву“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2012. стр. 70. 

11) Слу жбе ни гла сник бр. 98/2006.

12) Слу жбе ни гла сник бр. 98/2006.
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не сре ди не и ло кал не ак ци о не пла но ве. Циљ из ра де ло кал ног еко-
ло шког ак ци о ног пла на је де фи ни са ње про грам ског и стра те шког 
до ку мен та ко ји тре ба да оства ру је ло кал но ста нов ни штво уз по-
др шку ло кал не са мо у пра ве, где до из ра жа ја, по ред оста лог, тре ба 
да до ђе иден ти фи ка ци ја нај ва жни јих при род них ре сур са ло кал не 
са мо у пра ве и ја ча ње ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве у упра вља њу 
жи вот ном сре ди ном.13)

У прет ход ном пе ри о ду до не то је низ стра те шких за ко на  ко ји 
од го ва ра ју ћим од ред ба ма про ши ру ју над ле жност ло кал не са мо у-
пра ве и пред ви ђа ју на чин фи нан си ра ња за шти те и уна пре ђе ња жи-
вот не сре ди не. То су, пре све га: За кон о за шти ти жи вот не сре ди не, 
За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, За кон о стра те шкој 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и За кон о ин те гри са ном спре-
ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не, док је у 2009. го-
ди ни до не то и низ дру гих за ко на из обла сти за шти те жи вот не сре-
ди не.14) 

За кон о за шти ти жи вот не сре ди не уре ђу је ин те грал ни си-
стем за шти те жи вот не сре ди не ко јим се обез бе ђу је оства ри ва ње 
пра ва чо ве ка на жи вот и раз вој и здра ву жи вот ну сре ди ну и урав но-
те жен од нос при вред ног раз во ја и жи вот не сре ди не. Ова основ на 
од ред ба је ве о ма бит на јер се њом га ран ту је пра во чо ве ку на здра ву 
жи вот ну сре ди ну и обез бе ђу је урав но те же ност из ме ђу при вред ног 
раз во ја и жи вот не сре ди не, што зна чи да ће се уз при вред не ин-
те ре се по што ва ти еко ло шки про пи си и стан дар ди. Са ста но ви шта 
пре вен тив ног де ло ва ња је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ка рак те ри-
стич на је од ред ба пре ма ко јој си стем за шти те жи вот не сре ди не чи-
не ме ре, усло ви и ин стру мен ти, по ред оста лог, и за спре ча ва ње, 
кон тро лу и сма њи ва ње свих об ли ка за га ђи ва ња жи вот не сре ди не. 
Та ко ђе, на че ла за шти те жи вот не сре ди не са др же и на че ло пре вен-
ци је и пре до стро жно сти, где на че ло пре вен ци је, по ред оста лог, 
под ра зу ме ва и ак тив ност на спре ча ва њу или огра ни че њу ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну на са мом из во ру за га ђи ва ња. У ре а ли за ци ји 
пре вен тив них ме ра уче ству ју и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве15) и 
то кроз обез бе ђе ње кон ти ну ни те та у кон тро ли и пра ће њу ста ња 

13) Алек сан дра Љу шти на, Еко ло шка без бед ност, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2012. стр. 169

14) То су за ко ни ко ји се од но се на за шти ту ва зду ха, при ро де, за шти ту од бу ке, од јо ни зу ју-
ћег зра че ња и о ну кле ар ној си гур но сти, као и за ко ни о хе ми ка ли ја ма, о би о цид ним про-
из во ди ма, о упра вља њу от па дом, о ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду (Слу жбе ни гла сник 
Р. Ср би је, бр. 36/2009), као и За кон о Ар ху ској кон вен ци ји (Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је, 
бр. 38/2009).

15) За кон пред ви ђа сле де ће пра вен тив не ме ре: пла ни ра ње и из град ња, про стор но и ур ба-
ни стич ко пла ни ра ње, стра те шка про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про це на ути ца ја 
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жи вот не сре ди не, у во ђе њу ло кал ног ре ги стра из во ра за га ђе ња жи-
вот не сре ди не и кроз ин спек циј ски над зор, с тим да мо ни то ринг 
тре ба да бу де са став ни део је дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма 
жи вот не сре ди не ко ји во ди Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди-
не. Фи нан сиј ска сред ства су је дан од кључ них еле ме на та у скло пу 
спо соб но сти ло кал не са мо у пра ве да, пре ко сво јих ор га на, ефи ка-
сно де лу је на пла ну пре вен тив не за шти те жи вот не сре ди не. Тим 
пре што се не до ста так фи нан сиј ских сред ста ва че сто на во ди као 
раз лог не до вољ ног ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве, па је за кон и 
про пи сао на чин обез бе ђе ња тих сред ста ва. 

За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну16) са др жи са-
мо не ко ли ко од ред би ко је се од но се на пре вен тив ну над ле жност 
ло кал не са мо у пра ве у за шти ти жи вот не сре ди не. Те од ред бе су  
бит не, јер про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је зна чај на пре вен-
тив на ме ра, тим пре што се тра жи и ми шље ње јав но сти о штет но-
сти од ре ђе них про је ка та по жи вот ну сре ди ну с ци љем спре ча ва ња, 
от кла ња ња или сма ње ња штет них по сле ди ца ко је мо гу на ста ти у 
про це су из во ђе ња про јек та. Ор ган ло кал не са мо у пра ве над ле жан 
за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не над ле жан је за про јек те за 
ко је одо бре ње из да је ор ган ло кал не са мо у пра ве и као та кав је овла-
шћен за утвр ђи ва ње усло ва и из да ва ње до зво ла, одо бре ња и са гла-
сно сти за из град њу обје ка та као и за дру ге де лат но сти пред ви ђе не 
за ко ном. Та ко ђе, над ле жном ор га ну ло кал не са мо у пра ве по ве ре ни 
су и по сло ви ин спек циј ског над зо ра над при ме ном од ре да ба овог 
за ко на за про јек те из ње го ве над ле жно сти а у ве зи са во ђе њем по-
ступ ка про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну17) 
та ко ђе има пре вен тив ни ка рак тер, јер уре ђу је усло ве, на чин и по-
сту пак вр ше ња про це не ути ца ја од ре ђе них пла но ва и про гра ма на 
жи вот ну сре ди ну. Ова ква стра те шка про це на се из во ди ра ди обез-
бе ђе ња за шти те жи вот не сре ди не и уна пре ђе ња одр жи вог раз во ја 
и то ин те гри са њем основ них на че ла за шти те жи вот не сре ди не у 
по сту пак при пре ме и усва ја ња пла но ва и про гра ма.18) Је ди ни це ло-

про јек та на жи вот ну сре ди ну, ин те гри са но спре ча ва ње и кон тро ла за га ђи ва ња и про це-
на опа сно сти од уде са.

16) Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је бр. 135/2004 и 36/2009.

17) Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је бр. 135/2004 и 88/2010

18) Стра те шка про це на ути ца ја од ре ђе них пла но ва и про гра ма на жи вот ну сре ди ну под ра-
зу ме ва при пре му из ве шта ја о ста њу жи вот не сре ди не, спро во ђе ње по ступ ка кон сул та-
ци ја, ува жа ва ње из ве шта ја и ре зул та та кон сул та ци ја у по ступ ку од лу чи ва ња и до но ше-
ња или усва ја ња од ре ђе них пла но ва и про гра ма, као и пру жа ње ин фор ма ци ја и по да та ка 
о до не тој од лу ци.
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кал не са мо у пра ве над ле жне се за спро во ђе ње по ступ ка стра те шке 
про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, пла но ва и про гра ма ко ји оне 
до но се, а по ве ре ни су им и по сло ви ко ји се од но се на при пре му 
пла на и про гра ма као и дру ги по сло ви у ве зи са стра те шким про це-
на ма. Та ко ђе, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве вр ше оце ну из ве шта ја 
о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну сход но про пи-
са ним кри те ри ју ми ма и да ју са гла сност на та кве из ве шта је, што 
сва ка ко до при но си спре ча ва њу и де гра да ци ји жи вот не сре ди не.

Ана ли зом на ве де них од ре да ба За ко на о про це ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну и За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи-
вот ну сре ди ну мо же се кон ста то ва ти да у над ле жност је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве спа да ју зна чај ни по сло ви с аспек та мо гућ но-
сти њи хо вог де ло ва ња на пре вен тив ној за шти ти жи вот не сре ди не. 
Овим за ко ни ма про ши ру је се над ле жност ло кал них са мо у пра ва у 
за шти ти жи вот не сре ди не, ства ра ју су ши ре и ре ал ни је мо гућ но сти 
за њи хо ву ак тив ност, с тим да прак тич на ре а ли за ци ја еко ло шких 
нор ми ипак за ви си од ка па ци те та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве да 
у тим окви ри ма пре вен тив но де лу је на пла ну за шти те жи вот не сре-
ди не.

За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња 
жи вот не сре ди не19) уре ђу је усло ве и по сту пак из да ва ња ин те гри са-
не до зво ле20) за по стро је ња и ак тив но сти ко ја мо гу има ти не га тив не 
ути ца је на здра вље љу ди, жи вот ну сре ди ну или ма те ри јал на до бра, 
као и дру га пи та ња од зна ча ја за спре ча ва ње и кон тро лу за га ђи ва-
ња жи вот не сре ди не. Над ле жан ор ган ло кал не са мо у пра ве из да је 
до зво лу за по стро је ња и ак тив но сти за ко ја до зво лу или одо бре ње 
за из град њу и по че так ра да, од но сно из во ђе ње или оба вља ње ак-
тив но сти, из да је дру ги над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве и по ве ре но му је вр ше ње ин спек циј ског над зо ра над та квим 
по стро је њи ма и ак тив но сти ма. Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве су 
овла шће не да бла го вре ме но пре вен тив но де лу ју и то пре по чет-
ка из град ње по стро је ња или пред у зи ма ње не ке ак тив но сти ко јом 
се угро жа ва жи вот на сре ди на, као и у си ту а ци ји по сто је ћих по-
стро је ња ко ја су ду жна да у од ре ђе ном ро ку при ба ве ин те гри са ну 

19) Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је, бр. 135/2004.

20) Ин те гри са на до зво ла је сте од лу ка над ле жног ор га на до не та у фор ми ре ше ња ко јом се 
одо бра ва пу шта ње у рад по стро је ња или ње го вог де ла, од но сно оба вља ње ак тив но сти 
чи ји са став ни део чи ни до ку мен та ци ја са утвр ђе ним усло ви ма ко ји ма се га ран ту је да 
та кво по стро је ње и ак тив ност од го ва ра ју зах те ви ма пред ви ђе ним овим за ко ном.
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до зво лу,21) ко јом де лат но шћу мо гу зна чај но до при не ти спре ча ва њу 
угро жа ва ња жи вот не сре ди не.

За кон о за шти ти при ро де22), чи ји је циљ, по ред оста лог, одр-
жи во ко ри шће ње и упра вља ње при род ним ре сур си ма и до бри ма и 
бла го вре ме но спре ча ва ње људ ских ак тив но сти и де лат но сти ко је 
мо гу до ве сти до не га тив них по сле ди ца по при ро ду, ме ђу су бјек-
ти ма за шти те при ро де од ре ђу је и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и 
про пи су је ме ре за шти те ко је има ју пре вас ход но пре вен ти ван ка-
рак тер.

С аспек та пре вен тив не де лат но сти  ло кал не са мо у пра ве у за-
шти ти жи вот не сре ди не, бит но је ука за ти на зна чај Аген де 21 ко ји 
до ку мент је, у окви ру кон цеп та одр жи вог раз во ја, усво јен на Кон-
фе рен ци ји у Рио де Жа не и ру 1992 го ди не и пред ста вља гло бал ни 
ак ци о ни план одр жи вог раз во ја за XXI век, с об зи ром да  од ре ђу је 
уло гу ло кал не са мо у пра ве у про це су одр жи вог раз во ја.23) 

Оста ли еко ло шки за ко ни та ко ђе са др же од го ва ра ју ће од-
ред бе ко је од ре ђу ју пре вен тив ну де лат ност ло кал не са мо у пра ве у 
за шти ти жи вот не сре ди не, али због огра ни че ног про сто ра те од-
ред бе не ће би ти раз ма тра не. Нор ма тив но ре гу ли са ње пре вен тив не 
за шти те жи вот не сре ди не ве о ма је бит но с аспек та де лат но сти ло-
кал не са мо у пра ве у ње ној за шти ти, јер „за шти та жи вот не сре ди не 
не по зна је гра ни це и  за успех нор ма тив ног окви ра нео п ход но је 
нор ма тив но уре ђе ње и ак ци ја ка ко на уни вер зал ном, на ци о нал ном, 
ре ги о нал ном, та ко и на ло кал ном пла ну.“24)

На осно ву прет ход ног, мо же се кон ста то ва ти да по сто је 
устав но-прав ни и за кон ски оквир за пре вен тив ну де лат ност ло кал-
не са мо у пра ве у си сте му за шти те жи вот не сре ди не, с тим да је ве-
о ма бит но да се не за не ма ри уло га ло кал не са мо у пра ве у по ступ ку 
до но ше ња еко ло шких за ко на, јер на то упу ћу ју и од го ва ра ју ће од-
ред бе За ко на о ло кал ној са мо у пра ви.25)

21) Уред ба о утвр ђи ва њу про гра ма ди на ми ке под но ше ња зах те ва за из да ва ње ин те гри са-
не до зво ле (Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је, бр. 108/2008.), про пи су је да се ин те гри са на 
до зво ла из да је за рад но вих по стро је ња и да ни јед но но во по стро је ње не мо же по че ти 
са ра дом без ин те гри са не до зво ле, док су по сто је ћа по стро је ња у оба ве зи да при ба ве 
ин те гри са ну до зво лу до 2015 го ди не, с тим да се до зво ла из у зет но мо же од но си ти и на 
пре ста нак ак тив но сти.

22) Слу жне ми гла сник Р. Ср би је, бр. 36/2009.

23) http://wa ste-en vi ron ment.vin.bg.ac.rs/do cu/agen da_21.pdf, до сту пан април 2011.

24) Сте ван Ли лић, Еко ло шко пра во, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2010. стр. 306.

25) За кон о ло кал ној са мо у пра ви је про пи сао да ор га ни и слу жбе је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве уче ству ју са мо стал но или пре ко сво јих асо ци ја ци ја у при пре ми за ко на и дру гих 
про пи са чи ја је са др жи на од по себ ног зна ча ја за оства ри ва ње и раз вој ло кал не са мо у-
пра ве. 
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3. СА ГЛЕ ДА ВА ЊЕ КА ПА ЦИ ТЕ ТА ЈЕ ДИНИЦА 
ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ У ПРЕ ВЕНТИВНОЈ 

ЗА ШТИ ТИ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Пре вен тив на де лат ност под ра зу ме ва пред у зи ма ње од го ва ра-
ју ћих рад њи и ме ра од стра не над ле жних су бје ка та у ци љу ели ми-
ни са ња и от кла ња ња свих оних усло ва и окол но сти ко ји до при но се 
и по го ду ју угро жа ва њу жи вот не сре ди не. 

При сут ни су мно го број ни ри зи ци угро жа ва ња жи вот не сре-
ди не ко ји су из ра же ни ји у оним си ту а ци ја ма ка да се не по шту ју 
тех нич ке и тех но ло шке нор ме, про пи си и стан дар ди. Под ри зи-
ком се под ра зу ме ва „сва ка мо гућ ност у кон крет ном си сте му ко ја 
са од ре ђе ном ве ро ват но ћом мо же да иза зо ве нео че ки ва ну про ме ну 
ква ли те та, од но сно про ме ну или гу би так си сте ма“, с тим да по сле-
ди ца ри зи ка мо же би ти по зи тив на или не га тив на.26) Пре ма то ме, 
пре вен тив не ме ре пред у зе те од  стра не је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве до при но се спре ча ва њу ра зних де лат но сти ко ји ма се за га ђу је 
или де гра ди ра жи вот на сре ди на, па их је сто га по треб но пред у-
зи ма ти стал но, си сте мат ски и кон ти ну и ра но уз про це ну ри зи ка у 
сва кој кон крет ној си ту а ци ји угро жа ва ња жи вот не сре ди не. 

Упра во, про це на ри зи ка пред ста вља спе ци фи чан вид пре-
вен ци је ко ји је усме рен на от кла ња ње узро ка и усло ва ко ји по го-
ду ју угро жа ва њу жи вот не сре ди не. Њи хо ва бла го вре ме на про це на 
је ве о ма бит на, јер „уко ли ко је по ве ћа на из ло же ност јед ним ри-
зи ци ма, то мо же зна чај но да ути че на по ве ћа ње ути ца ја и дру гих 
ри зи ка, због њи хо ве ме ђу за ви сно сти.“27) Број ни ауто ри ука зу ју да 
је про блем за шти те жи вот не сре ди не  мо гу ће ре ши ти са мо ако се 
при ме њу је прин цип пре вен ци је, што зна чи да се по ку ша да до про-
бле ма не до ђе, с тим да се овом про бле му мо ра при сту пи ти са ви ше 
стра на исто вре ме но.28)

Но во за ко но дав ство у обла сти жи вот не сре ди не, кван ти та-
тив но и ква ли та тив но пре ва зи ла зи прет ход но за ко но дав ство, с тим 
да је про ши ри ло  над ле жност ло кал не са мо у пра ве и омо гу ћи ло 
ње но ве ће ан га жо ва ње на пре вен тив ној за шти ти жи вот не сре ди не. 

26) Зо ран Ке ко вић и др. Про це на ри зи ка у за шти ти ли ца, имо ви не и по со ва ња, цен тар за 
ана ли зу ри зи ка и упра вља ње ри зи ци ма, Бе о град, 2011. стр. 25. 

27) Joel Bes sis, Risk ma na ge ment in ban king, John Wil ley&Sons, New Jer sey, LTD, 2004. str. 40.

28) Ge rald Kro ne der, за ме ник се кре та ра за за шти ту жи вот не сре ди не гра да Бе ча, http://www.
da nas.rs/do da ci/vi kend/pla ve_stra ne/ge rald_kro ne der_pre ven ci ja_je_je di ni_na cin_za_za-
sti tu_zi vot ne_sre di ne.45.html?news_id=206104#sthash.XgebsVXC.dpuf, до ступ но април, 
2012.
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По ред то га, зна чај на ка рак те ри сти ка но вог еко ло шког за ко но дав-
ства је сте ње го во уса гла ша ва ње са за ко но дав ством Европ ске уни је, 
дру гим ме ђу на род ним до ку мен ти ма и стан дар ди ма у овој обла сти. 

Од ор га ни за ци о не, ка дров ске, ма те ри јал не и фи нан сиј ске 
оспо со бље но сти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, од но сно од ње них 
ка па ци те та за ви си и успе шност у спро во ђе њу прет ход но на ве де-
них пре вен тив них за кон ских од ред би. Уко ли ко ка па ци те ти је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве ни су до вољ ни, он да је то сва ка ко би тан 
фак тор ко ји оне мо гу ћа ва да се пре вен тив не еко ло шке нор ме спро-
ве ду у ствар ност и спре че мно ги об ли ци угро жа ва ња жи вот не сре-
ди не. 

Уви дом у са др жа је од ре ђе них стра те шких до ку ме на та кон-
ста ту је се да ло кал на са мо у пра ва ду го ни је би ла спрем на да при-
хва ти по ве ћан обим по сло ва у за шти ти жи вот не сре ди не, јер су 
нај че шће пре ва зи ла зи ли ње не ка дров ске, струч не  и фи нан сиј ске 
спо соб но сти. До ова квог за кључ ка се до ла зи ана ли зом од ре ђе них 
од ред би На ци о нал ног про гра ма за шти те жи вот не сре ди не где се 
кон ста ту је да ка па ци те ти ин сти ту ци ја ни су до вољ ни да од го во ре 
ши рој ре фор ми по ли ти ке, од но сно за ко но дав ства у обла сти за шти-
те жи вот не сре ди не, и да је еви дент но да ка па ци те ти на ло кал ном 
ни воу ни су до вољ но раз ви је ни ни за спро во ђе ње че ти ри за ко на из 
де цем бра 2004. го ди не, а но ви за ко ни из обла сти жи вот не сре ди не 
усво је ни у ма ју 2009. го ди не зах те ва ју ја ча ње ка па ци те та ло кал-
не са мо у пра ве. Та ко ђе, ука зу је се на нео п ход ност ја ча ња ка па ци-
те та за спро во ђе ње по ве ре них над ле жно сти на ло кал ном ни воу из 
обла сти жи вот не сре ди не, уз кон ста та ци ју да на оп штин ском ни воу 
ра ди око 400 за по сле них на по сло ви ма за шти те жи вот не сре ди не, 
углав ном са не до вољ ном обу ком и не а де кват ном опре мом за пот-
пу но из вр ше ње сво јих оба ве за и за пру жа ње би ло ка квог оси гу ра-
ња ефи ка сног спро во ђе ња.29) На не спрем ност је ди ни ца ло кал не са-
мо у пра ве да ефи ка сно спро во де у прак си еко ло шке нор ме ука зу ју 
и по је ди не од ред бе На ци о нал ног про гра ма за ин те гра ци ју у Европ-
ску уни ју ко ји ма се кон ста ту је да на ло кал ном ни воу тре нут но не 
по сто ји до во љан број слу жбе ни ка за вр ше ње по сло ва за шти те жи-
вот не сре ди не, па је нео п ход но ја ча ње и из град ња ин сти ту ци о нал-
них и ад ми ни стра тив них ка па ци те та кроз за по шља ва ње и обу ку 
ка дро ва на по сло ви ма ин спек ци је, мо ни то рин га и у оста лим струч-
ним по сло ви ма у обла сти за шти те жи вот не сре ди не.30) Од оста лих 

29) На ци о нал ни про грам за шти те жи вот не сре ди не, стр. 43. и 133. Слу жбе ни гла сник Р. Ср-
би је, бр. 12/2010. Овај про грам је до не ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је 23.3. 2010 го ди не и 
пред ста вља зна ча јан стра те шки до ку мент из обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

30) На ци о нал ни про грам за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју, стр.672. Овај про грам је до не ла 
Вла да Ср би је ок то бра ме се ца 2008 год.,   http://www.se io.gov.rs/upload/do cu ments/NPI/
NPI_2008.pdf  до сту пан април 2013 год. 



Дејан М. Бошковић, Жељко Никач Капацитети локалне самоуправе ...

249

зна чај них до ку ме на та у ко ји ма се го во ри о спо соб но сти је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве у обла сти за шти те жи вот не сре ди не  тре-
ба ука за ти и на по је ди не од ред бе На ци о нал не стра те ги је одр жи вог 
раз во ја у ко јој се, по ред на ве де них, по тен ци ра по тре ба да љег ја ча-
ња ка па ци те та и оста лих су бје ка та од зна ча ја за за шти ту жи вот не 
сре ди не.31) Ак ци о ни план за спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је 
одр жи вог раз во ја за пе ри од од 2009-2017. го ди не са др жи од ред бе 
ко је се од но се на по тре бу пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих ме ра усме-
ре них на ја ча ње спо соб но сти ло кал не са мо у пра ве. Та ко ђе и у На-
ци о нал ној стра те ги ји за апрок си ма ци ју у обла сти жи вот не сре ди-
не за Ре пу бли ку Ср би ју кон ста ту је се да је пре по зна то да ло кал не 
са мо у пра ве има ју ве ли ки број над ле жно сти у пи та њи ма жи вот не 
сре ди не ко је су њи ма до де ље не у скла ду са на ци о нал ним про пи-
си ма. Сход но то ме рад не гру пе ће, у слу ча је ви ма где су ре сур си 
не а де кват ни, пре по ру чи ти да ло кал ној са мо у пра ви тре ба обез бе-
ди ти сред ства или да се та од го вор ност пре у сме ри на на ци о нал ни 
ни во.32) Ово ука зу је на мо гућ ност да од ре ђе не ло кал не са мо у пра-
ве не рас по ла жу до вољ ним ка па ци те том да мо гу у пот пу но сти да 
из вр ше за дат ке из сво је над ле жно сти у обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не, што об у хва та и њи хо ву пре вен тив ну де лат ност.

У овим до ку мен ти ма углав ном се го во ри о не по сто ја њу ка-
па ци те та ло кал не са мо у пра ве за спро во ђе ње еко ло шких за ко на, с 
тим да се по себ но не го во ри о спро во ђе њу по је ди них за кон ских 
од ред би, па ни од ред би ко је има ју пре вен ти ван ка рак тер, али се 
ана ли зом са др жа ја мо же кон ста то ва ти да се да та оце на у овим до-
ку мен ти ма у по гле ду ка па ци те та од но си и на пре вен тив ну де лат-
ност ло кал не са мо у пра ве у за шти ти жи вот не сре ди не. 

Го ди шње из ве шта је о ста њу жи вот не сре ди не у Ср би ји пи ше 
Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не и они углав ном са др же пре-
глед ста ња свих ме ди ју ма жи вот не сре ди не са освр том на по ја ве 
ко је де лу ју на жи вот ну сре ди ну, ука зу ју ћи на од ре ђе не про пу сте 
и за дат ке ко је тре ба ре а ли зо ва ти, од ко јих се не ки од но се и на је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве. У овим  из ве шта ји ма се не ана ли зи ра 
ак тив ност по је ди них еко ло шких ор га на, па са мим тим ни је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве, осим што се ука зу је на де лат ност Аген ци је, 
али се по сред ним пу тем, тј. ана ли зом њи хо вог са др жа ја мо же де-
ли мич но оце ни ти ка па ци тет је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у пре-
вен тив ној за шти ти жи вот не сре ди не.

31) На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог раз во ја, стр.74. Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је бр. 
57/2008.

32) На ци о нал на стра те ги ја за апрок си ма ци ју у обла сти жи вот не сре ди не за Ре пу бли ку Ср-
би ју, http://www.misp-ser bia.rs/wp-con tent/uplo ads/2010/05/EAS-Stra te gi ja-SRP-FI NAL.
pdf, стр. 36. до ступ но април 2013.
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Ана ли зом де ло ва са др жа ја Из ве шта ја о ста њу жи вот не сре-
ди не у Ре пу бли ци Ср би ји за 2009 го ди ну33) ко ји мо гу ука за ти на ка-
па ци тет ло кал не са мо у пра ве у спро во ђе њу од ре ђе них еко ло шких 
нор ми, до ла зи се до кон ста та ци је да се у ло кал ној за јед ни ци као 
про блем ис по ља ва уво ђе ње ин те грал ног си сте ма упра вља ња от-
па дом, што ја сно ука зу је да све ло кал не са мо у пра ве не ма ју до во-
љан ка па ци тет за оба вља ње ових по сло ва. Тај про блем је по себ но 
при су тан у од ла га њу от па да, јер по сто је ло кал не за јед ни це ко је не 
во де ра чу на о ко му нал ном от па ду и не во де еви ден ци ју о ње го вом 
са ста ву, при сут на је и по ја ва за јед нич ког од ла га ња ко му нал ног и 
опа сног от па да, из че га се мо же за кљу чи ти да по сто ји не до ста так 
струч них ка дро ва у ло кал ној за јед ни ци. Кон ти ну и ра но пра ће ње 
(мо ни то ринг) ста ња и про ме не би о ло шке ра зно вр сно сти на ло кал-
ном ни воу ни је мо гу ће без од го ва ра ју ћег ка па ци те та ло кал не за-
јед ни це.

У од но су на из ве штај из прет ход не го ди не, у Из ве шта ју о 
ста њу жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји за 2010 го ди ну34) кон-
ста ту је се да је по ве ћан број ло кал них са мо у пра ва где се за по че ло 
са еви ден ци јом са ста ва ко му нал ног от па да. Ме ђу тим, то су и да-
ље гру бе про це не, што ја сно ука зу је да ло кал не са мо у пра ве још 
увек не рас по ла жу са од го ва ра ју ћим бро јем струч них ка дро ва за 
те по сло ве, што по твр ђу је и чи ње ни ца да и да ље по сто је ло кал не 
са мо у пра ве ко је не во де ра чу на о ко му нал ном от па ду. Кон ста ту је 
се да је по треб но ја ча ње ка па ци те та у ло кал ним са мо у пра ва ма и 
њи хо во укљу чи ва ње у им пле мен та ци ји упра вља ња ам ба ла жом и 
ам ба ла жним от па дом, с тим да ло кал не са мо у пра ве мо ра ју од го-
вор но пре вен тив но де ло ва ти у сма ње њу и спре ча ва њу за га ђи ва ња 
жи вот не сре ди не.

У Из ве шта ју о ста њу жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би-
ји за 2011 го ди ну35) у од но су на прет ход на два из ве шта ја, на во ди 
се и да ље бла го по бољ ша ње у при ку пља њу ко му нал ног от па да и 
ам ба ла жног от па да,. Та ко ђе, и да ље по сто ји је дан број ло кал них 
са мо у пра ва ко ји не во де ра чу на о ко му нал ном от па ду, што се мо же 
до ве сти у ве зу са не до стат ком струч них ка дро ва и фи нан сиј ских 
сред ста ва.

33) Ре пу бли ка Ср би ја, Ми ни стар ство жи вот не сре ди не-Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре-
ди не, Из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји за 2009 го ди ну, Бе о град, 
2010, стр. 52, 53 и 143 .

34) Ре пу бли ка Ср би ја, Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња-
Аген ци ја за за штиу жи вот не сре ди не, Из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци 
Ср би ји за 2010 го ди ну, Бе о град, 2011. стр. 92, 96 и 158.

35) Ре пу бли ка Ср би ја, Ми ни стар ство енер ге ти ке, раз во ја и за шти те жи вот не сре ди не-Аген-
ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не, Из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци 
Ср би ји за 2011 го ди ну, Бе о град, 2012. стр. 100-101.
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На ве де ни са др жа ји из го ди шњих из ве шта ја о ста њу жи вот не 
сре ди не, иако се не од но се ди рект но на ка па ци тет ло кал не са мо у-
пра ве, ипак ука зу ју да ло кал не са мо у пра ве не ма ју до во љан ка па-
ци тет за спро во ђе ње од ре ђе них за кон ских про пи са у пре вен тив ној 
за шти ти жи вот не сре ди не. Уз то, као нај ве ћи про блем по ја вљу је 
се при ку пља ње и де по но ва ње ко му нал ног от па да услед не до стат ка 
струч них ка дро ва.

Пре ма јед ном ис тра жи ва њу као нај ве ћи про бле ми у спро-
во ђе њу про пи са и по ли ти ке у обла сти жи вот не сре ди не у ло кал-
ној за јед ни ци су не до ста так сред ста ва (85%), број за по сле них на 
по сло ви ма за шти те жи вот не сре ди не (42%), не до вољ на тех нич ка 
опре мље ност (46%), по сто је ћи прав ни оквир (21%), не до ста так 
по др шке јав но сти (21%) и не до ста так са рад ње са ци вил ним сек то-
ром (6%).36) Аутор ис тра жи ва ња, Дра го љуб То дић, из но си по да так 
да не што ви ше од 10% је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ско ро уоп ште 
не ма ју ка па ци те та, ка ко ка дров ских и тех нич ких, та ко ни фи нан-
сиј ских, док њих 80% има ју са мо од ре ђе не, али не до вољ не ка па-
ци те те, а пре о ста лих 10% има ка па ци те те за спро во ђе ње по ли ти ке 
за шти те жи вот не сре ди не и од го ва ра ју ћих про пи са. Ре зул та ти овог 
ис тра жи ва ња омо гу ћа ва ју за кљу чи ва ње не са мо о не до вољ ном ка-
па ци те ту ло кал них са мо у пра ва за спро во ђе ње про пи са из обла сти 
жи вот не сре ди не, већ и у ко јим сег мен ти ма је не до ста так ка па ци-
те та нај и зра же ни ји. 

Ре зул та те ис тра жи ва ња по твр ђу ју и на во ди дру гих ауто ра да 
су у спро во ђе њу про пи са у обла сти за шти те жи вот не сре ди не и 
над зо ру над њи хо вим спро во ђе њем при сут ни мно ги про бле ми на 
ло кал ном ни воу и то у ви ду основ не тех нич ке опре мље но сти и не-
до стат ка за по сле них ко ји има ју од го ва ра ју ће ква ли фи ка ци је, што 
је по себ но ка рак те ри стич но за ма ле ло кал не са мо у пра ве.37) 

Ло кал на са мо у пра ва мо ра рас по ла га ти са та квим ка па ци те-
том ко ји ће јој омо гу ћи ти спро во ђе ње пре вен тив них нор ми из ње-
не над ле жно сти из обла сти за шти те жи вот не сре ди не и оства ри ва-
ње са рад ње са дру гим ре ле вант ним су бјек ти ма. Упра во, стра те шка 
де лат ност по ли ци је у ло кал ној за јед ни ци омо гу ћа ва парт нер ство 
из ме ђу ло кал не са мо у пра ве и по ли ци је у спре ча ва њу свих кри ми-
нал них и дру гих штет них по ја ва. У при лог парт нер ства по ли ци је 

36) Дра го љуб То дић, Уна пре ђе ње ка па ци те та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ор га ни за ци ја 
ци вил ног дру штва и при вред них су бје ка та за спро во ђе ње европ ских стан дар да у обла-
сти жи вот не сре ди не, Ис тра жи вач ки фо рум, Бе о град, 2012. стр. 12.

37) Вла ди мир Ате ље вић, Зо ран Сре тић, Си ни ша Ми тро вић, Пр во слав Плав шић, Иза зо ви 
европ ских ин те гра ци ја у обла сти за шти те жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја ло-
кал них за јед ни ца, ПАЛ ГО цен тар, Бе о град, 2011. стр. 68.
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и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве иде и ми шље ње пре ма ко јем „по-
ли ци ја мо ра те жи ти да по бољ ша сво је ме то де и тех ни ке при ба вља-
ња ин фор ма ци ја, ка ко би сте кла што је мо гу ће пот пу ни ју сли ку о 
си ту а ци ји ко ја вла да у жи вот ној сре ди ни, на осно ву че га раз ви ја и 
усме ра ва стра те ги ју свог де ло ва ња.38) 
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Ате ље вић, Вла ди мир, Сре тић, Зо ран, Ми тро вић, Си ни ша, Плав шић, Пр во-
слав:  Иза зо ви европ ских ин те гра ци ја у обла сти за шти те жи вот не сре-
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De jan M. Bo sko vic, Zelj ko Ni kac

THE CA PA CITY OF LO CAL SELF-GO VERN MENT TO 
PRE VEN TI VE PRO TEC TI O NOF THE EN VI RON MENT

Re su me
Af ter ca re ful con si de ra tion and com pa ri son of the pre vi o usly 

men ti o ned is su es, we can re ach a con clu sion that the new en vi ron men-
tal le gi sla tion is not fol lo wed by ade qu a te me a su res to ca pa ci ta te lo-
cal self-go vern ment units, which al so im pli es be low ca pa city of lo cal 
self-go vern ment units to ef fec ti vely en for ce le gal norms in the fi eld of 
pre ven ti ve en vi ron men tal pro tec tion. Ho we ver, sin ce the sco pe of en-
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vi ron men tal thre ats is not the sa me in each lo cal self-go vern ment, the re 
are al so so me dif fe ren ces in the ca pa city and abi lity of lo cal self-go-
vern ment units to act pre ven ti vely in the fi eld of en vi ron men tal pro tec-
tion. The ba sic is su es fa cing lo cal self-go vern ment units, that ma ke ef fi-
ci ent pre ven ti ve ac ti vi ti es in the fi eld of en vi ron men tal pro tec tion qu i te 
im pos si ble, in clu de ina de qu a te or ga ni za tion, lack of ex pert per son nel, 
po or tec hni cal sup port and lack of fi nan cial re so ur ces. Over the last few 
years, so me lo cal self-go vern ments ha ve been ma king ef forts to tac kle 
the pro blem of col lec tion and sto ra ge of wa ste, espe ci ally com mu nal 
wa ste and pac ka ging wa ste, whi le in so me ot her lo cal self-go vern ments 
an ina de qu a te at ten tion has been paid to this pro blem, which has re sul-
ted in en vi ron men tal pol lu tion. The main re a sons for such a prac ti ce in 
so me lo cal self-go vern ments are lack of per son nel or fi nan cial re so ur-
ces, but al so un con cern of tho se re spon si ble to sol ve the se pro blems. 

In or der to ma ke lo cal self-go vern ment units mo re ef fi ci ent whi-
le en for cing le gal norms in the fi eld of pre ven tion, it is ne ces sary to 
strengthen the ir ca pa ci ti es in all pre vi o usly con si de red seg ments. Only 
then they will be able to fully en for ce le gal norms, to cre a te ap pro pri a te 
en vi ron men tal pro tec tion agen ci es and to fully co o pe ra te with the po li-
ce and ot her ac tors at the lo cal le vel. The sco pe of en vi ron men tal thre ats 
in so me lo cal self-go vern ment units re qu i res mo re qu a li fi ed staff, with 
pro fes si o nal know led ge and spe cial skills, which im pli es bet ter edu-
ca tion and pro fes si o nal de ve lop ment of all em ployees wor king in this 
sec tor. The re fo re, it is ne e ded to lo ok over or ga ni za tion and fun cti o ning 
of lo cal self-go vern ment units in the fi eld of pre ven ti ve en vi ron men tal 
pro tec tion and to ta ke ade qu a te me a su res, not only tho se or ga ni za ti o nal 
and fun cti o nal, but al so tho se per son nel, tec hni cal, fi nan cial and edu-
ca ti o nal. Wit ho ut strengthe ning the ir ca pa ci ti es, lo cal self-go vern ment 
units will not be able to ef fec ti vely en for ce re gu la ti ons con cer ned with 
eco lo gi cal re so ur ces and en vi ron men tal pro tec tion, ne it her to esta blish 
an ade qu a te co o pe ra tion with ot her re le vant ac tors. 
Key words: Lo cal Self-Go vern ment, Ca pa city, En vi ron ment, Thre ats, Po wers 

and Re spon si bi li ti es, Pre ven ti ve Pro tec tion, En vi ron men tal Re-
gu la ti ons

* Овај рад је примљен 10. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 01. јуна 2015. године.
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ПРАВО И ПОЛИТИКА

* Овај рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Прав ног фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду „Раз вој прав ног си сте ма Ср би је и хар мо ни за ци ја са пра вом ЕУ 
(прав ни, еко ном ски, по ли тич ки и со ци о ло шки аспек ти) – ан тич ка прав на исто ри ја и 
њен зна чај за мо дер но пра во“.

ВладимирМ.Вулетић
Правнифакултет,УниверзитетуБеограду

ДУХ РИМ СКЕ ПРАВ НЕ НАУКЕ 
КАО ТЕ МЕЉ ЕВРОП СКИХ 

ИНТЕ ГРА ЦИ ЈА СР БИ ЈЕ*

Са же так
У са вре ме ном про це су европ ских ин те гра ци ја и хар мо ни за-

ци је на ци о нал них за ко но дав ста ва са пра вом Европ ске уни је, че сто 
се ис ти чу иде је по ко ји ма Ср би ја у тај про цес тре ба да уђе во де ћи 
ра чу на о свом на ци о нал ном иден ти те ту и диг ни те ту. 

У том по гле ду, ре фор ме пра во суд ног си сте ма, че сто ар гу-
мен то ва но кри ти ко ва не од стра не струч не и на уч не јав но сти, на-
ла зе се у кључ ним по гла вљи ма на пу ту пре го во ра ко је Ср би ју тек 
оче ку ју. Чи ни се да наш за ко но да вац у зна чај ној ме ри не кри тич ки и 
дог мат ски ин те гри ше од ре ђе не пре по ру ке Европ ске ко ми си је, ди-
рек ти ве у обла сти гра ђан ског пра ва, за бо ра вља ју ћи, при том, ши ри 
дру штве ни кон текст, тра ди ци о нал не прав не вред но сти и из во ре на 
ко ји ма по чи ва ви ше ве ко ва раз ви ја ни до ма ћи прав ни си стем.

Аутор у овом члан ку на сто ји да по ну ди од го вор на пи та ње 
ка ко прав нич ка стру ка у осе тљи вом и тур бу лент ном по ли тич ком и 
со ци јал ном мо мен ту мо же да од го во ри за дат ку тре нут ка: да из вр-



СПМброј2/2015,годинаXXII,свеска48. стр.255-274.

256

ши нео п ход ну ре фор му али и да са чу ва тра ди ци о нал не вред но сти 
уте ме ље не на до ма ша ји ма и ре ше њи ма рим ског кла сич ног пра ва, 
рим ске ју ри спру ден ци је и по то њих за ко ни ка. 

У том кон тек сту, у ово ме се ра ду ана ли зи ра ју све вре мен ске 
и уни вер зал не по ру ке из про шло сти, ка ко би бу дућ ност до ма ћег 
прав ног си сте ма има ла не над ма шан узор, лу чо но шу ко ја ће за др-
жа ти нео п ход ну екви ди стан цу из ме ђу по ли ти ке и стру ке, ме то до-
ло ги је и ту ма че ња, ни у јед ном мо мен ту не за не ма ру ју ћи сво је вр-
сну дру штве ну ми си ју и од го вор ност ко ју са вре ме ни прав нич ки 
по зив у Ср би ји не сум њи во ба шти ни.
Кључ не ре чи: прав на на у ка, рим ско пра во, европ ске ин те гра ци је, по ли-

тич ки ути цај, прав нич ки иден ти тет

1. РИМ СКИ ТЕ МЕЉ ХАР МО НИЗАЦИЈЕ 
СА ЕВРОП СКИМ ПРА ВОМ

У са вре ме ном дру штве ном и прав нич ком окру же њу се, не-
рет ко, ци ти ра ју уни вер зал не и све вре мен ске ми сли рим ских ју ри-
спру де на та. Не ке од њих су по ста ле не за о би ла зни део прав нич ког 
бон то на, ис ти чу се сво јом ори ги нал но шћу, зре ло шћу по ру ка ко је 
но се и по себ ним ду хом пра вич но сти ко ји пле ни. У вре ме све оп-
ште ре фор ме пра во суд ног си сте ма, кри ти ка ко је јој се упу ћу ју од 
стра не стру ке, тур бу лент ног и осе тљи вог дру штве ног тре нут ка 
у Ср би ји, чи ни се да оне из но ва по ста ју но ва прав нич ка азбу ка 
ко ју са вре ме ни до ма ћи но си о ци пра во суд них функ ци ја не сме ју 
пре да ти за бо ра ву. Ово је по себ но ва жно узев ши у об зир по че так 
при ступ них пре го во ра Ре пу бли ке Ср би је са Европ ском уни јом и 
отва ра њем пр вих по гла вља ко ји се од но се на пра во суд ни си стем, 
људ ска пра ва, не за ви сност и стал ност су диј ске функ ци је, те уни-
вер зал ни оквир по ло жа ја прав нич ке стру ке у сло же ном по ли тич-
ком тре нут ку.

Да је пра во умет ност до бро те и пра вич но сти, iusestarsboni
et aequi, ис ти цао је, на са мом по чет ку Ју сти ни ја но вих Ди ге ста,1) 
Ју вен ци је Целз Мла ђи (PubliusIuventiusCelsus),2) док су ју ри спру-
ден ти, ко ји су ра ди ли на Ју сти ни ја но вом уџ бе ни ку, на во ди ли да је 
прав да упор но и не пре кид но на сто ја ње да се сва ком до де ли ње го во 
пра во.3) У истом ти ту лу су Ин сти ту ци ја на во ди се, ка ко Ста но је вић 

1) D.1.1.1. (Ulpianuslibroprimoinstitutionum)

2) У су шти ни, ова ми сао је са чу ва на за хва љу ју ћи Ул пи ја но вим по хва ла ма Цел зу. Он је у 
сво јим Ин сти ту ци ја ма на дах ну то ис та као еле ган тан и пре ци зан Цел зов стил -utelegan-
terCelsusdefinit. 

3) Iust.Inst.1.1.1-Iustitiaestconstansetperpetuavoluntasiussuumcuiquetribuendi.
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ис ти че,4) ле па ми сао ко ју ни је дан су ди ја не сме да за бо ра ви, да 
прав да ни је не што обич но, већ да се гра ни чи са бо жан ским.5)

Ул пи јан (DomitiusUlpianus) у сво јим Ре гу ла ма под вла чи сво-
је вр сни „мо рал ни ка те го рич ки им пе ра тив“: ча сно жи ве ти (honeste
vivere), дру гог не ште ти ти (alterumnonlaedere), сва ком сво је (пра-
во) да ти (suumquique tribuere), прем да су Ри мља ни све сни да је 
за кон оба ве зан за све, ма ко ли ко строг био (duralex,sedlex), па у 
до слов ном ту ма че њу не тре ба пре те ри ва ти јер по сле ди це мо гу би-
ти не пра вич не: summumius,summainiuria.6)

Чи ни се да, мо жда, баш за то Целз упо зо ра ва да по зна ва ти за-
ко не не зна чи са мо се др жа ти њи хо вих ре чи, већ сми сла и на ме не,7) 
бу ду ћи да, ка ко Па вле (IuliusPaulus) суп тил но при ме ћу је, ни је све, 
што је за ко ном до пу ште но, ујед но и ча сно.8) 

При мет но је да се ове ми сли у са вре ме ном дру штву при хва-
та ју као сво је вр сне де фи ни ци је прав нич ког по зи ва, по ру ке из про-
шло сти ко је се жу у бу дућ ност, а ко је, у вре ме ну у ком жи ви мо и 
ства ра мо, из и ску ју по нов но под се ћа ње и уоб ли ча ва ње. Ме ђу тим, 
Ри мља ни ове ми сли ни су сма тра ли де фи ни ци ја ма. Њи хов ка зу и-
стич ки стил мо жда је нај бо ље опи сао прав ник Ја во лен (Iavolenus
Priscus) на во де ћи да је сва ко де фи ни са ње у гра ђан ском пра ву опа-
сно, јер је рет ка де фи ни ци ја ко ја се не мо же обо ри ти.9) Да Ри мља ни 
гра де по се бан ан ти те о рет ски став је ду го сма тра но за оп ште ме сто 
ме ђу ро ма ни сти ма. Ме ђу тим, чи ни се да је реч о кон тра дик ци ји: 
ако не ко од ба ци де фи ни са ње као не по треб но и сам је учи нио јед ну 
де фи ни ци ју.10) 

При том је, из гле да, по ла зна пре ми са по гре шна. Ри мља ни су, 
у на сто ја њу да ре ше кон крет не слу ча је ве, у ве ли кој ме ри кон сул-
то ва ли грч ку ре то ри ку, фи ло со фи ју и ло ги ку.11) По ла зе ћи од ра ни је 

4) Об рад Ста но је вић, Римскоправо, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 
2003, стр. 142.

5) Iurisprudentiaestdivinarumatquehumanurumrerumnotitia,iustiatqueiniustiscientia.

6) Та ко Ци це рон твр ди да је нај ве ће пра во, нај ве ћа не прав да, Ci ce ro, Deofficiis, 1. 10. 33.

7) D.1.3.17. (Celsuslibro26digestorum)Scirelegesnonhocestverbaearumtenere,sedvim
acpotestatem.

8) D.50.17.144.(Pauluslibro62adedictum)Nonomnequodlicethonestumest.

9) D.50.17.202. (Iavolenuslibro11epistularum)Omnisdefinitioiniurecivilipericulosaest:
rarumestenim,utnonsubvertiposset.

10)  „За фи ло со фе, да кле, чо век фи ло со фи ра и кад то не зна и ка да од ба цу је фи ло со фи ју, као 
што Мо ли је ров гра ђа нин-пле мић го во ри про зу не зна ју ћи то.“, О. Ста но је вић, стр. 141.

11) Ni ko la Мojović, Rimskopravo–istorijarimskogprava, Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Ba njoj 
Lu ci, Ba nja Lu ka, 2008. str. 336. У истом сми слу и Ан тун Ма ле ни ца, Римскоправо, Прав-
ни фа кул тет у Но вом Са ду, Но ви Сад, 2012, стр. 103. 
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да тог ми шље ња не ког уче ног прав ни ка, след бе ни ци су мо гли, ка ко 
то Ју ли јан (SalviusIulianus) пи ше, да усва ја ју исто ре ше ње ако је 
слу чај исти или сли чан оном ра ни јем (analogia iuris), или да од-
лу чу ју са свим су прот но уко ли ко је слу чај раз ли чит од прет ход ног 
(argumentumacontrario).12) Ло гич ко-фи ло соф ски си стем рим ских 
прав ни ка уоб ли ча ван је и прав нич ким за кљу чи ва њем adabsurdum, 
уко ли ко би ал тер на тив но иза бра но ре ше ње до ве ло до бе сми сле ног 
ре зул та та, argumentumamaioriadminus, ко ји за кљу чу је да је, ако 
је до зво ље но ви ше си гур но до зво ље но и ма ње, и argumentumami-
noriadminus, да уко ли ко је за бра ње но ма ње, си гур но је за бра ње но 
и ви ше.13)

У окви ру сво је де лат но сти, оли че не кроз уоб ли ча ва ње фор-
ме при ват них ака та (cavere), за сту па ња стра на ка (agere), под у ча-
ва ња след бе ни ка (instituere) и, по себ но, пра ва на да ва ње струч них 
од го во ра на по ста вље на пи та ња гра ђа на-ла и ка (respondere), ју сри-
спру ден ти су ин си сти ра ли на ста ву damihifacta,dabotibiius, ко ји 
је, за свој те мељ, имао по тре бу да гра ђа нин прав ни ка снаб де свим 
ре ле вант ним по да ци ма и чи ње ни ца ма, а за уз врат, овај би му дао 
ре ше ње про бле ма, нај че шће за сно ва но на не ком ра ни је већ ре ше-
ном слу ча ју. Тај на чин ра да, чи ни се, ни је ни шта дру го до сво је вр-
сни си стем ко ји ин дук тив ном ме то дом до во ди до де фи ни ци је ко ју 
ће ус по ста ви ти Па вле: Пра во не ка се не из во ди из пра ви ла, не го 
не ка из ва же ћег пра ва на ста је пра ви ло.14) Да кле, из гле да да Ри мља-
ни ни су га ји ли aprioriне га ти ван став пре ма уоп шта ва њу, де фи ни-
ци ја ма, пра ви ли ма и те о ри ји, већ су др жа ли да се до си сте ма мо же 
је ди но до ћи из во ђе њем за кљу ча ка, ре ше ња и по је ди нач них од го во-
ра у ра зним си ту а ци ја ма, ко ји се, вре ме ном, обо га ћу ју ства ра ју ћи 
си стем у ком су баш та ре ше ња ни шта дру го до прав не де фи ни ци је 
од ко јих се по ла зи.  

Шта ви ше, већ у вре ме ка сне ре пу бли ке би ло је по ку ша ја да 
се на чи не пр ви ко ра ци као си сте ма ти за ци ји, уоп шта ва њу и ко ди-
фи ко ва њу прав них нор ми. Та ко Ци це рон твр ди да се Крас ра до вао 
по тен ци јал ној фи ло соф ски уоб ли че ној си сте ма ти за ци ји,15) а По по-
ни је на во ди да је Квинт Му ци је Сце во ла (QuintusMuciusScaevola) 
пр ви уре дио iuscivilegeneratim у осам на ест књи га.16) Уоста лом, у 

12) D.1.3.12. (Iulianuslibro15digestorum)

13) Мо јо вић ове ар гу мен те свр ста ва у ге ну сни по јам argumentumafortiori, као раз лог пре, 
тим пре, Н. Мо јо вић, стр. 337.

14) D.50.17.1. (Pauluslibro16adPlautium)Nonexregulaiussumatur,sedexiurequodest
regulafiat.

15) Ci ce ro, Deoratore, 1.186-190.

16) D.1.2.2.41. (Pomponiuslibrosingularienchiridii).Ко ли ки је зна чај прав не на у ке уоп-
ште, сли ко ви то опи су је Пом по ни је, ко ји све до чи о адво ка ту Ру фу, ко ји је до шао код 
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при лог ово ме се мо же по ме ну ти и Га је ва три пар ти ци ја као је дан 
од пр вих ва ља них по ку ша ја да се пра во си сте ма ти зу је и из вр ше 
по де ле ко је ће оста ви ти ду бок траг на по то ње ко ди фи ка то ре. Ви ше 
од дру гих прав ни ка Гај је по ку ша вао да уоп шта ва ре ше ња слу ча је-
ва и прав нич ке иде је, јер би, од мах на кон по ми ња ња не ког ин сти-
ту та на во дио „itaquesi tibi“.17) Уко ли ко Га је во де ло ни је до во љан 
ар гу мент, до вољ но је по гле да ти Ди ге ста или Сце во ли на Responsa, 
Папинијановa Quaestiones, или Ул пи ја но ве Libriadedictum: у сва-
ком од ових де ла по сто ји си стем из ла га ња, ви дљи во уоп шта ва ње 
ин дук тив ним за кљу чи ва њем, или Шул цо вим ре чи ма: „не ис црп но 
бо гат ство про бле ма и иде ја“.18)

Де лу је да је баш ова кав ма нир раз ми шља ња, за кљу чи ва ња и 
ра да рим ских ју ри спру де на та омо гу ћио да се рим ско пра во раз гра-
на и ство ри та ко из ни јан си ра на ре ше ња за нај сло же ни је про бле-
ме, ко ји ма ни мо дер но пра во ни је има ло го то во ни шта да до да. То 
је омо гу ћи ло и сред њо ве ков ним прав ни ци ма да у Ју сти ни ја но вим 
Ди ге ста ма от кри ју пра ву ри зни цу иде ја, је дан за о кру же ни, це ло ви-
ти, ком плек сан на чин ре зо но ва ња ко ји је има сво ја стрикт на пра ви-
ла и у до број ме ри се те ме љи на ма те ма тич кој ло ги ци.19)

Нео п хо дан пред у слов ова квом на чи ну раз ми шља ња би ло је 
овла шће ње ко је су не ки прав ни ци по се до ва ли. У прав ној при ро ди 
тог овла шће ња, мо жда, ле жи је дан од од го во ра на пи та ње ка ко се 
раз ви јао рим ски прав нич ки дух, ко ји ће по ста ти ин спи ра ци ја свим 
са вре ме ним иде ја ма о по ло жа ју но си о ца пра во суд них функ ци ја.

Квин та Му ци ја Сце во ле. По што ни је раз у мео об ја шње ње ко је му је два пу та да то, Сце-
во ла је ре као: “Сра мо та је за па три ци ја и но би ла, ко ји је још и адво кат на су ду, да не 
по зна је пра во ко јим се слу жи”. D.1.2.2.43. (Pomponiuslibrosingularienchiridii).Ме ђу-
тим, Ру фов и Сце во лин са вре ме ник, Ци це рон има знат но ви ше сим па ти ја за Ру фа, ис ти-
чу ћи да је ње го во по зна ва ње пра ва вре ме ном по ста ло знат но бо ље не го ли Сце во ли но, 
јер је пра во раз у мео као ко хе рен тан си стем и вр ло бр зо овла дао де фи ни ци ја ма, ло ги ком 
и ту ма че њем пра ва, Ci ce ro, Brutus, 39.145-41.152.

17) На при мер, док об ја шња ва раз ли ку из ме ђу ства ри ко је се ман ци пу ју и ко је се ман ци пу ју, 
на во ди: „Itaquesitibivestemvelaurumvelargentumtradidero...“,Gai,Institiutiones,2.18.

18)  Fritz Shulz, HistoryofRomanLegalScience, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 1953, стр. 34.

19) „По сле књи га о ге о ме три ји не по сто ји ни шта“, твр ди Лајб ниц, „што би се по сна зи и 
суп тил но сти мо гло упо ре ди ти са спи си ма рим ских прав ни ка: то ли ко у њи ма има мо ћи 
и ду би не“, пре ма Char les Gi raud, Histoiredudroitromain, Pa ris, 1847, стр. 290. 
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2.IUSPUBLICERESPONDENDIEXAUCTORITATE

PRINCIPIS:ОПО МЕ НА ИЗ ПРО ШЛО СТИ 
У БУ ДУ ЋИМ ЕВРО ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА МА

На ста нак овог ин сти ту та ве зу је се за пе ри од прин ци па та, ко-
јем су прет хо ди ла два по зна та три јум ви ра та. Оба су до не ла гра-
ђан ске ра то ве и су ро ву бор бу за власт. Две кључ не лич но сти два 
три јум ви ра та, Гај Ју ли је Це зар и Ок та ви јан, има ли су са свим дру-
га чи је суд би не. Ре пу бли кан ска опо зи ци ја је ус пе ла да ли кви ди ра 
Це за ра, иако је био ве ли ки вој ско во ђа и др жав ник. Ок та ви јан, пак, 
од ли ко вао се ве ћом по ли тич ком му дро шћу, су ро во шћу пре ма про-
тив ни ци ма и так тич но шћу, ус пев ши да, по зи ва ју ћи се на “по ре дак 
пре да ка“ , сми ри опо зи ци ју и ти хо, “на ма ла вра та“ , уве де прин-
ци пат.

Др жав но уре ђе ње је у зна ку ди јар хи је – прин цепс и се нат 
има ју две бла гај не (fiscus иaerarium), два чи нов нич ка апа ра та, чак 
и раз ли чи те обла сти ко ји ма су упра вља ли. Ок та ви јан, ко ји је, у ме-
ђу вре ме ну, до био и ти ту лу Ав гу ста (уз ви ше ног), и да ље из но си 
за ко не пред скуп шти ну, али се они усва ја ју акла ма ци јом. Се нат, 
ко јем је лу ка во при вид но ус по ста вље на ве ћа ва жност, јер ње го ва 
consultaдо би ја ју за кон ску сна гу, у ства ри сла би, јер се иза ових од-
лу ка, углав ном, кри је вла да ре ва во ља.

Већ кра јем ре пу бли ке рим ско пра во је већ то ли ко раз у ђе но, 
да се у ње му  те шко сна ла зи и гра ђа ни има ју про блем да оства-
ру ју сво ја пра ва. Све то ни је упо тре бља ва тер мин “immensadifusa-
que legumcopia”, ис ти чу ћи на ме ру Це за ра да по ку ша да на чи ни 
не ку вр сту ко ди фи ка ци је, у ства ри, да све де то мно штво на ре ла-
тив но ма ли број књи га (inpaucissimusconferrelibros).20) Ци це рон 
ни је био за до во љан ни на чи ном на ко ји Ри мља ни ар хи ви ра ју за ко-
не, кри ти ку ју ћи да не по сто ји ор га ни зо ва на слу жба чу ва ња за ко-
на (legumcustodiamnullamhabemus), упо ре ђу ју ћи са прак сом код 
Гр ка, код ко јих је по се бан слу жбе ник, но мо фи ликс, во дио бри гу 
о то ме.21) Ги бон на во ди да „у тој за мр ше но сти и про тив реч но сти 
ста рог и но вог, до пу ште ног и не до пу ште ног, гра ђа нин има осе ћај 
уса мље но сти у џун гли, из ко је га сва ки час вре ба не во ља.“22), док 

20) Su e to ni us, Caesar, 44.

21) Ci ce ro, Delegibus, 3.20.46. Све то ни је, ме ђу тим, на во ди да је Це зар, у же љи да са ку пи 
све од лу ке скуп шти на и се на та, ко је по ста ју све зна чај ни је, ор га ни зо вао да се оне об ја-
вљу ју у actadiurna, не кој вр сти ем бри о на да на шњег слу жбе ног гла сни ка, Su e to ni us, 20.

22) Edvard Gi bon, TheHistory ofDecline andFall of theRomanEmpire, Ox ford Cla ren don 
Press, Ox ford, 1924, стр. 345.
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Шулц пи ше да „прав ни ци ни су ни пр стом мрд ну ли да да ју гра ђа-
ни ма ко рект не тек сто ве за ко на, чак ни ко рект ну вер зи ју За ко на 12 
та бли ца.“23)

Има ју ћи у ви ду ова кво ста ње, вр ло је ве ро ват но, ка ко на во ди 
Ста но је вић, да је у вре ме ре пу бли ке по сто ја ла сло бо да за ин те ре-
со ва них стра на ка да се обра те би ло ком прав ни ку, као и сло бо да 
прав ни ка да да ју свој суд.24) Шта ви ше, пре ма Пом по ни ју, пре Ав-
гу ста од го во ре ни су да ва ли прин цеп си, већ они ко ји су ужи ва ли 
по ве ре ње сво јих уче ни ка.25) Ди ге ста бе ле же да је пр ви ко ји је да вао 
од го во ре био Ко рун ка ни је (Coruncanius), пр ви пле бе јац на функ-
ци ји pontifexmaximus, а ус пео је да се до мог не и по ло жа ја кон зу ла 
280. го ди не п. Х. Пом по ни је ис ти че да је ње гов ути цај био ве ли ки 
и да су ње го ви од го во ри би ли ве о ма зна чај ни.26)

Прин цепс, ко ји се, за вре ме Ве спа зи ја но ве вла де, из бо рио за 
на че ло да вла да ра по сто је ћи за ко ни не ве зу ју (princepslegibusso-
lutus), те жи да уче не прав ни ке ве же уз се бе. За то већ Ав густ уво ди 
јед ну зна чај ну но ви ну. Од ре ђе ном бро ју прав ни ка да је пра во да да-
ју од го во ре на осно ву ње го вог овла шће ња – iuspublice respondendi
exauctoritateprincipis: „Пр ви је бо жан ски Ав густ, ка ко би по ди гао 
ауто ри тет прав не на у ке, уста но вио да прав ни ци да ју ми шље ња на 
осно ву ње го вог овла шће ња“.27)

Помпонијe пи ше да је пр ви екве стар ко ји до био ова кво овла-
шће ње (то је учи нио Ти бе ри је) био Ма су ри је Са бин (Massurius
Sabinus),28) по ко ме је шко ла са би ни ја на ца и до би ла име. До ста је 
раз ми мо и ла же ња у по гле ду прав не при ро де и до ма ша ја овог овла-
шће ња ко је је прин цепс уста но вио. Чи ње ни ца је да су ју ри спру-
ден ти, у окви ру сво је над ле жно сти respondere, да ва ли од го во ре 
за ин те ре со ва ним стран ка ма, као и да је, у том по гле ду, ме ђу раз-
ли чи тим прав ни ци ма би ло и су прот ста вље них ста во ва по истом 
прав ном пи та њу.29)

23) F. Shulz, стр. 61.

24) Ob rad Sta no je vić, Gaiusnoster-prilogistorijirimskepravnenauke, In sti tut za prav nu isto ri-
ju i Cen tar za do ku men ta ci ju i pu bli ka ci je Prav nog fa kul te ta u Be o gra du, Be o grad, 1976, str. 
38.

25) D.1.2.2. 50. (Pomponiuslibrosingularienchiridii).

26) D.1.2.2. 38. (Pomponiuslibrosingularienchiridii).

27) D.1.2.2. 49. (Pomponiuslibrosingularienchiridii).

28) D.1.2.2.48.(Pomponiuslibrosingularienchiridii).

29) Та ко Ци це рон пи ше о слу ча ју ка да је је дан се ља нин су срев ши, у то ку кам па ње за еди ла, 
Пу бли ја Кра са, упи тао за прав ни са вет. Крас му је дао од го вор ко ји ни је ишао на ру ку 
се ља ни ну. Та да га је Сер ви је Гал ба, ко ји је био у Кра со вој прат њи у то ку кам па ње, при-
ме тив ши раз о ча ра ње на се ља ни но вом ли цу, за пи тао ка кав је са вет за тра жио и за ин те ре-
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Прав не им пли ка ци је и пи та ња ве за на за iuspublicerespon-
dendi су број не.30) Пр во, по ста вља се пи та ње да ли је овај ин сти тут 
био овла шће ње без ко јег се уоп ште на да ље ни су мо гли да ва ти од-
го во ри, или је оно би ло ви ше „пси хо ло шког ка рак те ра“, ка ко би се 
ути ца ло на стран ке. Дру го, да ли су од го во ри ко је су ју ри спру ден ти 
да ва ли би ли оба ве зни за су ди је или не? Шулц сма тра да су прав-
нич ки од го во ри, снаб де ве ни са iuspublicerespondendi, има ли са мо 
ве ћи ауто ри тет али да ни су има ли оба ве зу ју ћу сна гу за су ди је31), 
док Ви е а кер и Ту о ри твр де да је су ова кви од го во ри оба ве зи ва ли 
су ди је.32) Маг де ла ин, не где на сре ди шњем ста ву, на во ди да је оба-
ве зу ју ћа сна га на ста ла тек у вре ме Ха дри ја на.33) Спор но је и ко ји 
број прав ни ка је до био ово овла шће ње. Прем да за си гур но зна мо да 
је ово овла шће ње пр ви до био Ма су ри је Са бин, не зна се ко ли ко је 
ју ри спру де на та за и ста рас по ла га ло овом при ви ле ги јом.34) 

со вао се за овај прав ни слу чај. На кон што га је се ља нин упу тио у про блем, Гал ба му је 
дао пот пу но дру га чи ји од го вор у од но су на Кра са, ко ји је знат но ви ше од го ва рао се ља-
ни ну, а био је и уте ме љен на прет ход но ре ше ним слу ча је ви ма. Прем да се Крас по зи вао 
на од ре ђе не ауто ри те те у при лог свом ста ву, на по слет ку је био при ну ђен да при зна да 
је Гал би на ар гу мен та ци ја ис прав ни ја и свр сис ход ни ја, Ci ce ro, Deoratore, 1.239 – 240. 
Ци це рон све до чи и о по зна тој пар ни ци CausaCuriana, у ко јој се Квинт Му ци је Сце во ла 
по зи вао на иден тич но ми шље ње сво га оца. У овом слу ча ју те ста тор је свог на сци ту ру са 
Ку ри ја као пу пи лар ног суп сти ту та. Ме ђу тим, ка ко је реч о де те ту ко је је за че то, а још 
ни је ро ђе но, до шло је до спо ра у ко јем су ин тет стат ски на след ни ци оспо ра ва ли ово пра-
во Ку ри ју. У су шти ни, спор је по сто јао из ме ђу до слов ног ту ма че ња ре чи у те ста мен ту 
и ту ма че ња оста ви о че ве во ље, по ко јој би Ку ри је био на след ник. У овом спо ру Крас 
три јум фу је, јер ће суд ис та ћи да је во ља оста ви о ца пре суд на, Ci ce ro, Brutus, 52.197, De
oratore, 1.29.180.

30) На овом ме сту вре ди по ме ну ти са мо не ке од ауто ра ко ји су се оп се жно ба ви ли овим 
пи та њем: Hеinrich Si ber, “Der Aus gang spunkt des ‘ius re spon den di’”, Ze itschrift der Sa-
vigny-Stif tung fur Rechtsgeschic hte, ro ma ni stische Ab te i lung, 61, We i mar, 1941, str. 397–
402; W. Kun kel, “Das We sen des ius re spon den di”, Ze itschrift der Sa vigny-Stif tung fur 
Rechtsgeschic hte, ro ma ni stische Ab te i lung, 6, We i mar, 1948, str. 423–457; An dré Mag de lain, 
“Jus re spon den di”, Re vue hi sto ri que de dro it fran ca is et etran ger, 28, Pa ris, 1950, str. 1–22; 
Da vid Da u be, “Ha drian’s Re script to So me Ex-pra e tors”, Ze itschrift der Sa vigny-Stif tung fur 
Rechtsgeschic hte, ro ma ni stische Ab te i lung,  67, We i mar, 1950, str. 511–518; Franz Wi e ac-
ker, “Augu stus und die Ju ri sten se i ner Ze it”, Tijdschrift vo or rechtsgeschi e de nis 37, Le i den, 
1969, str. 331–349; Ma rio Bre to ne, Tec nic he e ide o lo gie dei gi u ri sti ro ma ni, Na po li, 1982, str. 
241–254; Franz Wi e ac ker, Re spon de re ex auc to ri ta te prin ci pis, у: R. Fe en stra (ed.), Han de-
lin gen: IXe Ne der lands-Bel gisch rechtshi sto risch con gres ‘Ron dom Fe en stra’, Le i den 1985, 
str. 71–94; B. Al ba ne se, “No ta su Gai 1,7 e sul la sto ria del ius re spon den di”, An na li del Se-
mi na rio gu i ri di co dell’Uni ver si ta di Pa ler mo, 49, Pa ler mo, 2004, str. 17–26; Ka i us Tu o ri, The 
ius re spon den di and the Fre e dom of Ro man Ju ri spru den ce, Re vue in ter na ti o na le des dro its de 
l’an ti qu i te (RI DA), 51, 2004, str. 295–337

31) F. Shulz, str. 87.

32) F. Wi e ac ker, str. 338, K. Tu o ri, str. 311.

33) A. Mag de lain, str. 18.

34) Ста во ви су по овом пи та њу ве о ма уда ље ни. Има ми шље ња, ко ја за сту па ју у пр вом ре ду, 
Кин кел и Бре то не, да је сва ки прав ник, ко ји је имао пра во на re spon de re ујед но до би јао и 
iuspublicerespondendi, а да је та прак са уве де на по сле Ха дри ја на, W. Kun kel. str. 433, M. 
Bre to ne, str. 76. Ово ми шље ње је у но ви је вре ме оштро кри ти ко ва но од стра не Фо ге на 
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Пи та ње ко је се до дат но по ста вља и до ка да је ова при ви ле-
ги ја по сто ја ла. Те ле ген, осла ња ју ћи се на Пом по ни ја, по ле ми ше 
са Маг де ла и ном и твр ди да је iuspublicerespondendiпре ста ло да 
по сто ји у вре ме Ха дри ја на.35)

Мо жда се, у при лог овој тврд њи, мо же ис та ћи је дан фраг-
мент из Га је вих ин сти ту ци ја: 

“Responsaprudentiumsuntsententiaeetopinioneseorum,qui-
buspermissumestiuracondere.Quorumomniumsiinunumsententiae
concurrunt,idquoditasentient,legisvicemoptinet;siverodissentiunt,
iudicilicetquamvelitsententiamsequi;idquerescriptodiviHadriani
significatur”.36)

Гај, у овом тек сту, на во ди да су од го во ри уче них прав ни ка 
из ре ке и ми шље ња оних ко ји ма је до пу ште но да уста но вља ва ју 
прав на пра ви ла. Уко ли ко се њи хо ве из ре ке сла жу, то има сна гу за-
ко на, а, уко ли ко ни су са гла сне, су ди ја је овла шћен да при хва ти ми-
шље ње по свом на хо ђе њу, јер је та кав сми сао ре скрип та бо жан ског 
Ха дри ја на. 

Осим што нам Гај су ге ри ше да су од го во ри уче них прав ни-
ка, из гле да, би ли оба ве зу ју ћи за су ди је, чи ни се да он по ми ње баш 
по ме ну ти ре скрипт Ха дри ја на из че га се мо же из ву ћи за кљу чак да 
за ва ља ност прав нич ког од го во ра ви ше ни је над ле жан цар, па ти ме 
ни iuspublicerespondendi, већ ис кљу чи во са гла сност из ме ђу прав-
ни ка по од ре ђе ном прав ном пи та њу. 

Нај зад, под ве лом ми сте ри је је и за што је, уоп ште, ово овла-
шће ње, уве де но. 

Чи ни се да је ово пи та ње у дирек тнoј ве зи са пр вим по ста-
вље ним пи та њем ка кав је зна чај имао ius publice respondendi. У 
од го во ру на ова пи та ња ва ља би ти опре зан. Ав гу сто ва на ме ра, уво-
де ћи ово овла шће ње, ве ро ват но ни је би ла да ство ри тзв. ре жим ске 

и Ту о ри ја, ко ји твр де да ова при ви ле ги ја ни ка да ни је ни ус пе ла да се оства ри у прак си, 
чак сум ња ју да је она ика да и по сто ја ла, М. Т. Fögen, RömischeRechtsgeschichten. Über
UrsprungundEvolutioneines sozialenSystems, Van den ho eck&Ru precht, Göttingen 2003, 
стр. 93, K. Tu o ri, str. 313. 

35) Ка да су при пад ни ци пре тор ског ре да тра жи ли од Ха дри ја на да им омо гу ћи ius pu bli ce 
re spon den di, он је у свом ре скрип ту од го во рио да се то пра во не до би ја већ за ра ђу је 
и ис та као да код код има ве ру у се бе мо же оче ки ва ти да ће ца ру би ти дра го да та кав 
од го во ре и да је. D.1.2.2.49.(Pomponiuslibrosingularienchiridii).У овом фраг мен ту 
Те ле ген на ла зи основ за тврд њу да је ова квим од го во ром Ха дри јан фак тич ки уки нуо ius
publicerespondendi у оном сми слу у ко јем је то пра во ко је се да је у име цар ског ауто ри-
те та, J.W. Tel le gen “‘Re spon si ta re’ and the Early Hi story of the Ius Re spon den di”, Studiesin
RomanLawandLegalHistoryinHonourofRamonD’AbadalIdeVinyalsontheOccasionof
theCentenary6 (1989), str. 66.

36) GaiInstitutiones, 1.7.
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прав ни ке. Пр во, за вре ме ње го ве вла да ви не, прав ни ци ко ји ни су 
има ли ово овла шће ње мо гли су да да ју од го во ре exprivataauctori-
tate.Гај, на при мер, ни ка да ни је до био ово овла шће ње. Дру го, Ав-
густ, је оп ште узев, био вр ло опре зан уво де ћи по сте пе но но ви не.37) 
Ње го ва иде ја ни је, чи ни се, би ла да на гла си iuspubliceresponden-
di као је ди ни на чин да ва ња од го во ра, већ ви ше оно exauctoritate
principis,као не ку вр сту про мо ци је прав ни ка ко ји има ју ово овла-
шће ње, да се њи ма мо же ви ше ве ро ва ти, да ће њи хов од го вор би ти 
по што ва ни ји на су ду, utmaioriurisauctoritashabetur.38)

Ме ђу тим, по ли тич ки аспект не мо же би ти за о би ђен. Ре пу-
бли кан ска опо зи ци ја, осе ћа ју ћи да се иза ових јав но ис ти ца них до-
брих прин цеп со вих на ме ра, кри је ла тент на же ља да се оја ча власт 
јед ног чо ве ка и да се се нат у до број ме ри раз вла сти, има ла је број-
не сим па ти зе ре ме ђу ју ри спру ден ти ма. Они су се опре де љи ва ли у 
од но су пре ма вла сти што ће до ве сти до не ми нов ног ри вал ства два 
во де ћа прав ни ка тог вре ме на, Ан ти сти ја Ла бе о на и Ате ја Ка пи то-
на.39) Они су по зна ти као за чет ни ци и осни ва чи две шко ле ми шље-
ња, уче ња и да ва ња од го во ра, са би ни јан ске и про ку ле ан ске прав не 
шко ле.40) У пре ко три де сет прав них кон тро вер зи оста ви ли су са-
вре ме ној ци ви ли за ци ји из ни јан си ра на ре ше ња, ко ја ће го то во сви 
прав ни си сте ми ко ји се те ме ље на рим ско-кон ти нен тал ној прав ној 
тра ди ци ји ба шти ни ти. Ти ме су за ду жи ли са вре ме не прав ни ке не-
пре су шним из во ром иде ја, од ко јих су не ке кон крет но на шле ме сто 
у ства ра њу те ко ви на европ ских ин те гра ци ја.

37) Чак је, пи ше Ро стов цев, у Се на ту 27. г. п. Х, вра тио сва сво ја ван ред на овла шће ња и 
об ја вио да је ус по ста вљен ста ри на чин упра вља ња др жа вом, прем да та ње го ва из ја ва 
ни је одговаралa ре ал ном ста њу, Ми ха ил Ива но вич Ро стов цев, Историјастарогсвета, 
Ма ти ца Срп ска, Но ви Сад, 1974, стр. 368.

38) D.1.2.2.49.(Pomponiuslibrosingularienchiridii). Та ко и О. Ста но је вић, стр. 39.

39) Та цит о њи ма пи ше: „Унук јед ног Су ли ног цен ту ри о на и син бив шег пре то ра, Aтеј Ка-
пи тон, про у ча ва њем за ко на, по ста вио се у пр ви ред прав них са вет ни ка. Ав густ је по жу-
рио да га уз диг не до кон зу ла, да би над ма шио у до сто јан ству Aнтистија Ла бе о на, ко ји 
је био из вр стан у истим на у ка ма. Не пот ку пљив и не за ви стан, Ла бе он је био чу ве ни ји. 
Ули зи ца вла сти, Ка пи тон се ви ше сви ђао го спо да ри ма. Пр вом, ко ји сти же тек до пре то-
ра, ње го ва му не сре ћа до не се јав ни углед. Дру гом, ко ји се уз ди же до кон зу ла, ње го ва му 
сре ћа иза зва за вист и мр жњу.“, Та цит, Анали, Бе о град, 1970, стр. 173-174.

40) Из раз „прав на шко ла“ не мо же се, овом при ли ком, упо тре би ти strictosensu. Шко ла, у 
овом слу ча ју, не ма ка рак тер ин сти ту ци је у ко јој се уче ни ци под у ча ва ју од стра не про-
фе со ра. Ње но зна че ње би се пре мо гло упо тре би ти у сми слу шко ле ми шље ња. За то се 
чи ни да Оно ре, ипак, ни је у пра ву ка да тер мин “diversa schola” и “illaschola” ту ма чи као 
ин сти ту ци ју, Тоny Ho noré, Gaius, Ox ford, 1962, стр. 40. Де лу је да је пре у пра ву Ше нон 
ко ји ове шко ле на зи ва се ка та ма (nostrasectae), Émi le Chénon, Étudesurlescontroverses
entrelesProcuéliensetlesSabinienssouslespremiersempereursdeRome, Pa ris, 1881., str. 
6. Са њим је са гла сан и Ста но је вић: „Из раз diversaesectae бли жи је шко ла ма ми шље ња 
не го шко ла ма у пра вом сми слу.“, О. Ста но је вић, стр. 45.
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3. ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ ПОД  
ЈУ СТИ НИ ЈА НО ВОМ ЗА СТА ВОМ

Пра во Европ ске уни је, на ста ло из пра ва европ ских за јед-
ни ца, да нас се на зи ва и ко му ни тар но пра во (EuropeanCommunity
Law, Community Law, Gemeinschaftsrecht, Kommunitarrecht, Euro-
parecht,Droit communautaire,DroitEuropeen). Оно се ства ра ло о 
окви ру три За јед ни це: Европ ске за јед ни це, Европ ске за јед ни це за 
угаљ и че лик и Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју. На кон што 
је уго во ром из Ма стрих та 1992. го ди не, осно ва на Европ ска уни ја, 
ово се пра во на зи ва и пра вом Европ ске уни је, иако тре ба у том де-
фи ни са њу би ти опре зан, јер ко му ни тар но пра во од по чет ка ства ра-
ју и то и да нас чи не ор га ни Европ ске Уни је.41) 

Да нас су бјек те ко му ни тар ног пра ва чи не фи зич ка и прав на 
ли ца, др жа ве чла ни це и ор га ни Европ ске Уни је. Фи зич ким ли ци ма 
при па да ју др жа вља ни др жа ва чла ни ца, а прав ним, ли ца ко ја има ју 
при пад ност не кој од др жа ва чла ни ца или има ју ста тус европ ских 
дру шта ва.42) 

Основ на над ле жност ко му ни тар ног пра ва је ре гу ли са ње уза-
јам них пра ва и оба ве за из ме ђу Европ ске Уни је и ње них су бје ка та, 
ме ђу соб не од но се др жа ва чла ни ца, од но се из ме ђу др жа ва чла ни ца 
и при ват них ли ца и ме ђу соб не од но се при ват них ли ца.43)

На по ри ко је да нас ула же Европ ска уни ја у хар мо ни за ци ји 
при ват ног пра ва плод су не ко ли ко не у спе шних по ку ша ја углав ном 
ауто ри та тив ним ме то да ма. Чи ни се да би јед но од мо гу ћих ре ше ња 
би ло ко ри шће ње иде ја и до при но са Ју сти ни ја но ве ко ди фи ка ци је, 
ко ја је у сред њем ве ку до жи ве ла но ву мла дост, кроз ства ра ње за јед-
нич ког европ ског прав нич ког ми шље ња те ме ље ног на Ди ге ста ма 
(iuscommuneEuropaeum). 

41) Ви де ти: Бу ди мир Ко шу тић, Бран ко Ра кић, Бо јан Ми ли са вље вић, Уводуправоевропских
интеграција, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2015, стр. 131-142.

42) Нпр. по себ не европ ске еко ном ске ин те ре сне гру па ци је и европ ска ак ци о нар ска дру-
штва (societaseuropaea), Ра до ван Ву ка ди но вић,ПравоЕвропскеуније, Цен тар за европ-
ско пра во Прав ног фа кул те та у Кра гу јев цу и Кан це ла ри ја Ср би је и Цр не Го ре за при-
дру жи ва ње Европ ској уни ји, Кра гу је вац, 2006, стр. 68.

43) «У те ри то ри ја ном сми слу, до ма шај при ме не ових про пи са је оме ђен гра ни ца ма Европ-
ске за јед ни це, од но сно ње них др жа ва чла ни ца. Са мо у по себ ним си ту а ци ја ма, по је ди ни 
ко му ни тар ни про пи си мо гу се при ме ни ти и из ван за јед ни це, од но сно Европ ске уни је. У 
пи та њу је тзв. екс тра те ри то ри јал на при ме на – нај че шће ко му ни тар них про пи са о пра ву 
кон ку рен ци је, а оста лих про пи са у слу ча је ви ма њи хо ве при ме не на ак тив но сти ко је су 
до вољ но по ве за не са За јед ни цом.“, ibid.
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Ме ђу тим, иде а ли стич ки де лу је по сма тра ње сред њо ве ков ног 
iuscommune као пот пу но за о кру же ног прав ног си сте ма, ја сно де-
фи ни са не струк ту ре и оп ште при хва ће но сти. 

Пре би се мо гло ре ћи да оно пред ста вља за јед нич ки дух пра-
ва, је дин стве ну прав ну кул ту ру ко ја је по ла зи ла од ан тич ких рим-
ских и грч ких прин ци па, ко ји су и би ли common core та да шњег 
вре ме на. У су шти ни, све до вре ме на ususmodernuspandectarum-а 
у 17. и 18. ве ку, чи та ва обра зо ва на Евро па је чи ни ла је дин стве-
ну кул тур ну за јед ни цу. Пра во је би ло нео дво ји ви део те европ ске 
кул ту ре. Прав ни ци ко ји су се обра зо ва ли у јед ној др жа ви мо гли су 
има ти ва жне функ ци је у дру гим др жа ва ма.44) 

По ред то га, на уч на ли те ра ту ра по ста ла је оп ште при хва ће на 
у ве ћи ни европ ских др жа ва: Гро ци ју со во де ло Deiurebelliacpacis 
до кра ја 17. ве ка има ло је пре ко 40 из да ња у Не мач кој, Хо лан ди-
ји, Ита ли ји и Швај цар ској, пре ве де но је на фран цу ски, ен гле ски, 
не мач ки и ита ли јан ски је зик, Хај не ки је во де ло Elementaiuriscivi-
lis као уџ бе ник ко ри шће но је на уни вер зи те ти ма у Ха леу, Па ви ји, 
Бо ло њи, Кра ко ву и Окс фор ду. У свом Commentariusadpandectas 
Јо хан Во ет ци ти рао је ауто ре из Шпа ни је, Ита ли је, Фран цу ске и 
Не мач ке, од 14. ве ка све до ње го вог вре ме на. 

Не мач ки сту ден ти су до ла зи ли на peregrinatio academica у 
Ита ли ју и Фран цу ску, исто као што су шкот ски сту ден ти до ла зи ли 
у Лај ден или Утрехт.45)

Тај спе ци фи чан за јед нич ки прав ни дух про жи ма ју ћи раз ви-
је не др жа ве Евро пе, чи ни да про фе со ри сло бод но пре да ју на ка-
те дра ма ра зних зе ма ља, да сту ден ти сло бод но сту ди ра ју ши ром 
Евро пе, да ме ша ње тра ди ци ја, прав них си сте ма и вред но сти, ство-
ри је дан за јед нич ки оквир у ко јем се до пу њу ју за јед нич ке осо би не 
пра ва на ци о нал них др жа ва.46)

44) Ве ли ки фран цу ски на уч ник До нел (Donellus), на при мер, био је про фе сор на Хај дел-
бер гу, Лај де ну и Алт дор фу, Ита ли јан Ал бе ри ко Ђен ти ли (AlbericoGentilli) пре да вао је 
на Окс фор ду, Не мац Пу фен дорф у Лун ду, Шпа нац Пе рез на Ле у ве ну, Re in hard Zim mer-
mann, “Ro man Law and the Har mo ni za tion оf Pri va te Law in Euro pe”, KluwerLawInterna-
tional 2004, str. 27.

45) Ibid. Ко мен та ри шу ћи Ци мер ма на, Сич ис ти че: „По на шем ми шље њу ius commune је 
са мо јед на ка ри ка у лан цу (ко ја до сад ни је би ла у до вољ ној ме ри ис тра жи ва на) ко ја 
спа ја ан тич ку прав ну ми сао о за јед нич ким осно ва ма пра вед ног прав ног по рет ка са са-
вре ме ном те жњом да се обе лиск прав де не сру ши у са вре ме ном про це су евро пе и за ци је 
и гло ба ли за ци је. Ка ко ће се стуб прав де да одр жи без ко ре на?“, Mag dol na Sič,„Traj ne 
vred no sti rim skog pra va“, ZbornikradovaPravnogfakultetauSplitu, br. 43, 3/4 (2006), str. 
385.

46) У Евро пи тог вре ме на, упо тре бив ши из раз про фе со ра Ци мер ма на, ко ри сти се иста 
„прав на гра ма ти ка“, па, кре ћу ћи се истим кул тур ним пли ма ма у це лој Евро пи и уси-
дрив ши се у за јед нич кој обра зов ној и ин те лек ту ал ној тра ди ци ји, европ ски прав ни на уч-



ВладимирМ.Вулетић Духримскеправненаукекаотемељ...

267

У по гле ду но ве мла до сти рим ског пра ва у Но вом ве ку Ци-
мер ман ис ти че да су во де ћа де ла пред став ни ка шко ле при род ног 
пра ва штам па на и би ла до ступ на на ен гле ском је зи ку: Пу фен дор-
фов Deiurenaturaeetgentium се до 1730. го ди не по ја вио у че ти ри 
из да ња у ен гле ском пре во ду, Гро ци ју со во де ло Deiurebelliacpacis 
до 1750. штам па но је у чак шест иза да ња на ен гле ском је зи ку.47)

У при лог ово ме ва ља до да ти да је, пре ма про фе со ру Смит су, 
рим ска уго вор на док три на би ла „за кон у Вест мин сте ру и Окс фор-
ду“ и по се до ва ла ауто ри тет „ви сок ко ли ко год то мо же да бу де“.48) 

Уоста лом, ни је те шко уста но ви ти да се ути цај рим ског пра ва 
у Ен гле ској ус по ста вљао и у са мој прак си: Лорд Хол, Ме тју Хејл 
и Лорд Мен сфилд49) су су ди је ко је су у сво јим пре су да ма ис ти ца ли 
ва жност при ме не рим ских прав них ре ше ња.50)

Шта ви ше, све до сре ди не 19. ве ка Окс форд и Кем бриџ, су 
оста ли је ди ни унивeрзит ети на чи јим се прав ним фа кул те ти ма сле-
ди ла тра ди ци ја рим ског пра ва.51)

Ути цај ни Суд ад ми ра ли те та, при мар но над ле жан за по мор-
ске спо ро ве, али та ко ђе у јед ном пе ри о ду и за све ко мер ци јал не 
уго во ре са ино стра ним еле мен том, играо је ва жну уло гу у до при-
но су рим ског пра ва на раз вој ен гле ског. По ред чи ње ни це да су му 
су ди је углав ном би ли прав ни ци уче ни на тра ди ци ји рим ско-ка нон-
ског пра ва, ва жна окол ност је и раз вој lexmercatoria, ан гли ка ни зо-
ван као За кон о тр го ви ни. 

ни ци су, упр кос мно гим раз ли ка ма у де та љи ма, оста ли је дин ствен ин те лек ту ал ни свет 
са ве ли ким ауто ри те том за ства ра ње и раз вој iuscommune, Re in hard Zim mer mann Roman
Law,ContemporaryLaw,EuropeanLaw; TheCivilianTraditionToday,Ox ford Cla ren don 
Press, Ox ford, 2001, str.28.

47) R. Zim mer mann (2001), str. 38.

48) Шта ви ше, сре ди ном 19. ве ка, и ути ца јем Исто риј ско прав не шко ле на Ен гле ску, на ро чи-
то пре ко пре во да Са ви њи ја и Ти боа, Џон Остин је, от крио уни вер зал ни мо дел прав не 
на у ке у пра во у пан дек ти стич ком пра ву, Jan Smits TheMakingofEuropeanPrivateLaw:
TowardaIus CommuneEuropaeumasaMixedLegalSystem, In ter sen tia, Ant werp-Ox ford, 
2008, str. 29.

49) Мен сфилд, ина че Шкот по ре клом, је, шта ви ше, сту ди рао Рим ско пра во на Окс фор ду. 
Че сто је ис ти цао да је оп ште пра во на ро да у сво јој це ли ни и део пра ва Ен гле ске, ко је 
тре ба да учи из прак се ра зних на ро да и ауто ри те та рим ских пи са ца, ibid, 31.

50) Ibid.

51) У дру штву по зна том као “DoctorsCommons” њи хо ви ди плом ци су чу ва ли тра ди ци ју на-
у че ног на фа кул те ту. Пи шу ћи, са чи ни ли су бо га ту збир ку ли те ра ту ре, ко ја се осло ни ла 
на рим ско и, уоп ште, кон ти нен тал но пра во. Мо гућ но сти за по сле ња ових прав ни ка ни су 
би ле ни ма ло за не мар љи ве, шта ви ше, по ста ли су до ми нант не су ди је, ра де ћи од ма ње 
зна чај них су до ва као што је Ви со ки суд ви те штва, ко ји се углав ном ба вио спо ро ви ма 
у ве зи са но ше њем гр бо ва, до ве о ма ва жних као што су Суд ад ми ра ли те та и Цр кве ни 
су до ви. Пре у зи ма ју ћи по зи ци је и у цр кве ној ад ми ни стра ци ји, по ста ли су но си о ци др-
жав них ду жно сти и бе не фи ци ја, за у зи ма ли ме ста и у ди пло ма ти ји, исто вре ме но ра де ћи 
у скла ду са рим ско-ка нон ском тра ди ци јом – ibid.
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Lexmercatoria је уни вер зал ни по јам за пра ви ла и де лом не-
пи са не оби ча је, већ углав ном из не тим у ста ту ти ма и за кон ским 
кон вен ци ја ма, ко ја су се раз ви ја ла од 12. ве ка у ве зи са цве та њем 
тр го ви не на Ме ди те ра ну, атлант ској оба ли и Бал тич ком мо ру. 

Прем да су од ред бе lexmercatoria углав ном но ве и ори ги нал-
не, ла ко је до ћи до за кључ ка да из вла че сво је по сто ја ње из рим ских 
од ред би, пре вас ход но ве за них за LexRhodiadeiactuи за по мор ски 
за јам (fenusnauticum). Го то во иден тич на пра ви ла ус по ста вље на су 
пре ма тзв. на че лу оп ште ха ва ри је, као и за од го вор ност ка пе та на 
бро да уко ли ко је за кљу чио по мор ски за јам.52) Уоста лом и ен гле-
ска еко но ми ја је би ла ин те гри са на у европ ски тр го вин ски си стем и 
раз вој ње ног тр го вин ског пра ва сле дио је, у су шти ни, исту ма три-
цу европ ског пра ва.

Ин те ре сант но је да је чак и у сфе ри уго во ра, ути цај рим ског 
пра ва ви дљив.53) Ен гле ско пра во је у овом до ме ну при хва ти ло рим-
ско на че ло debitorspecieiliberaturcasualiinteriturei, ко је пред ви ђа 
осло бо ђе ње од од го вор но сти ду жни ка у по гле ду ис по ру ке пред ме-
та уко ли ко је овај уни штен без ње го ве кри ви це. Сре ди ном 19. ве ка 
су ди је су ово пра ви ло ус по ста ви ле као оп ште на че ло, ме ђу тим, као 
по сле ди ца сма трао се цео уго вор рас ки ну тим, уко ли ко је до уни-
ште ња ства ри до шло. 

Овај прин цип про ши рен је и на уго во ра код ко јих је пред мет 
оба ве зе мо гућ, али са ма свр ха уго во ра ви ше не по сто ји.54)

Илу стра тив ни при мер за ова кво ту ма че ње је тзв. “CrownCa-
se” ко јег на во ди про фе сор Ци мер ман.55) Вер ни ро ја ли ста, же ле ћи 
да по сма тра кру ни са ње кра ља Едвар да VII, за кљу чио је уго вор о 
за ку пу ста на ко ји се на ла зио на пла ни ра ном пу ту про це си је кру-
ни са ња. Ме ђу тим, краљ се раз бо лео, до бив ши пе ри то ни тис, па је 
кру ни са ње от ка за но. 

По ста вља се пи та ње, да ли је уго вор о за ку пу и да ље ва же ћи 
и да ли ро ја ли ста и да ље има оба ве зу да пла ти за куп ни ну? Осла-
ња ју ћи се на прин цип рим ског пра ва, лорд Мен сфилд стао је на 

52) Као и у рим ском пра ву, и Lexmercatoria пред ви ђа да у слу ча ју ха ва ри је бро да, на кон 
из ба ци ва ња ства ри не би ли се брод одр жао на по вр ши ни, вла сник бро да и вла сни-
ци ро бе за јед нич ки су сно си ли ште ту, док је у слу ча ју по мор ског зај ма зај мо при мац 
(бро до вла сник) ду го вао из нос зај ма је ди но у слу ча ју да пред сто је ћи по мор ски по ду хват 
бу де успе шно окон чан, Ra i ner Schul ze, “All ge me i nen Rechtsgrund sat ze und Europäischen 
Pri va trechts”,ZeitschriftfürEuropäischesPrivatrecht,br 3, 1993, str. 443, R. Zim mer mann 
(2001), str. 51.

53) Пра во је пи та ње до ко је је ме ре рим ско пра во ути ца ло на ен гле ско има ју ћи у ви ду суд ске 
од лу ке ба зи ра не упра во на прин ци пи ма рим ског пра ва. У по гле ду уго во ра, тај ути цај је 
вр ло зна ча јан, сма тра Шул це, ин си сти ра ју ћи да има ви ше суд ских пре су да ко је иду у 
при лог ова квом ста ву, R. Schul ze, str. 109.

54) R. Zim mer mann (2001), str. 54.

55) Ibid.



ВладимирМ.Вулетић Духримскеправненаукекаотемељ...

269

ста но ви ште да је чи тав уго вор не ва же ћи јер ње го ва свр ха, због ко-
је је за кљу чен, ни је оп ста ла. Са мим тим, обавезa за куп ца да пла ти 
за куп ни ну не по сто ји.56)

Ко нач но, вре ди по ме ну ти да су и ен гле ски су до ви, у сво јим 
прав ним по у ка ма у пре су ди, вр ло че сто ко ри сти ли прав не мак си ме 
рим ског пра ва57). Зна ча јан из вор commonlaw си сте ма equity, по ти-
че од сред њо ве ков ног пој ма aequitas a овај, опет, свој те мељ цр пи 
у Ари сто те ло вој Никомаховојетици. Пре ма Шул цеу, Ен гле ска је, 
то ком ви ше ве ко ва, би ла, у ства ри, про вин ци ја iuscommune.58) 

Иде је и до ме ти рим ских кла сич них прав ни ка, уте ме ље ни у 
Ју сти ни ја но вој ко ди фи ка ци ји и сред њо ве ков ном iuscommune, мо-
гу пред ста вља ти ме тод хар мо ни за ци је ве роп ског пра ва у це ли ни 
али и по ну ди ти мо дел по ко јем зе мље ко је отва ра ју по гла вља у  
пре го во ри ма са Европ ском уни јом мо гу да са чу ва ју свој на ци о нал-
ни иден ти тет.

4. МЕ ТОД РИМ СКИХ ПРАВ НИ КА КАО ИДЕ ЈА  
ВО ДИ ЉА ЕВРОП СКОГ СУ ДА ПРАВ ДЕ У  

ХАР МО НИ ЗА ЦИ ЈИ ЕВРОП СКОГ  
ПРИ ВАТ НОГ ПРА ВА

Прем да се, strictosensu, не сма тра за себ ном ме то дом хар мо-
ни за ци је европ ског при ват ног пра ва,59) из у зет но је зна чај на ак тив-
ност Европ ског су да прав де (EuropeanCourtofJustice,ECJ) у Лук-
сем бур гу. По сто је број ни при ме ри ко ји ука зу ју да овај суд у свом 
ра ду и да нас ко ри сти и по зи ва се на од го ва ра ју ће мак си ме рим ског 
кла сич ног пра ва.60)

56) Ibid.

57) Cessanterationelegiscessatlexipsa;odiosasuntrestringenda;summumiussummainiuria;
utresmagisvaleatquampereat;optimusleguminterpresconsuetudo;exemplaillustrantnon
restringuntlegem;talisinterpretatioinambiguissemperfiendaest,uteviteturinconveniens
etabsurdum;expressiouniusestexclusioalterius–ibid.

58) R. Schul ze, str. 122.

59) Ова кво ста но ви ше за сту па ју, ме ђу оста ли ма, и Wil helm Bra u ne der, “Europäisches Pri va-
trecht; aber was ist es?”, ZeitschriftfürneuerePrivatrecht 1993, str. 339, Leen Ke us, Europe-
esPrivaatrecht,Wal ters Klu wer Bu si ness, Lelystad, 1993, str. 66, John Fa ir hurst, Lawofthe
EuropeanUnion, Ox ford Cla ren don Press, Ox ford, 2006, str. 207. Су прот но од ово га став 
да је и у про шло сти ECJ до ста до при нео про це су ујед на ча ва ња пра ва и да је вр ло ве-
ро ват но да ће овај до при нос у бу дућ но сти би ти још ве ћи, Jürgen Ba se dow, Europäisches
Privatrecht, Ne ue Ju ri stische Woc henschrift, Ba den-Ba den, 1996, str. 42, J. Smits (2008), str. 
19

60) Сан тос је 2004. го ди не об ја вио вр ло ин те ре сан тан чла нак у ко јем по ка зу је да Европ ски 
суд прав де, укoлико не по сто ји од го ва ра ју ће ја сно пра ви ло, че сто за сни ва сво је од лу ке 
на рим ско-ка нон ском iuscommune(ка ко ово пра во на зи ва овај суд). О ово ме де таљ но: 
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У слу ча ју GrifoniI&II (1990, 1994), Европ ски суд прав де је 
осу дио ЕУРО А ТОМ да ту жи о цу на док на ди ште ту на осно ву до ка за 
глав ног пра во бра ни о ца, ру ко во де ћи се мак си мом (у са мом тек сту 
пре су де) alterumnonlaedere.61) Ово већ ци ти ра но Ул пи ја но во пра-
ви ло62), до бро по зна то у рим ском пра ву, ис ка зу је оп шти прин цип 
зах те ва да се не мо же дру гом на но си ти ште та, по ред зах те ва за 
ча сним жи во том и да ва њем сва ком ње го вог пра ва. Очи глед но је да 
ово рим ско на че ло ди рект но ко ре спон ди ра са чл. 228 Уго во ра о ЕЗ 
ко ји се ба ви ва ну го вор ном од го вор но шћу ин сти ту ци ја и слу жбе-
ни ка Уни је, пре ма ко јем ште та тре ба да се от кло ни у са гла сно сти 
са оп штим прин ци пи ма ко ји су за јед нич ки у пра ви ма др жа ва-чла-
ни ца.

У дру гом слу ча ју RudolfMissetv.Council (1987.), глав ни пра-
во бра ни лац је, као ар гу мент за ре ша ва ње про бле ма око огра ни че ња 
тра ја ња ад ми ни стра тив ног по ступ ка пред ин сти ту ци ја ма Европ ске 
За јед ни це, пред ло жио пра ви ла “diesaquononcomputatur intermi-
no” и “diesaquemcomputaturintermino”.63)  Ова пра ви ла, прем да 
ни су из кла сич ног рим ског пра ва, и при па да ју сред њо ве ков ном ius
commune, де лу је да су ипак ба зи ра на на кла сич ном рим ском ис ку-
ству са др жа ном у Ди ге ста ма.64)

Ко нач но, у слу ча ју FriedrichBinderGmbH&Cov. Haumptzol-
lampt (1989.), при ме ње но је пра ви ло “nemo consetur ignorare le-
gem”, док је Европ ски суд прав де у пре су ди при хва тио став глав ног 
пра во бра ни о ца да на ту жи о ца тре ба при ме ни ти мак си му “dolopetit
quipetitquodstatimredditurumest”.65)

И у овом слу ча ју мо же да  се по ву че ди рект на па ра ле ла из ме-
ђу од лу ке су да и рим ског пра ви ла са др жа ног у Ди ге ста ма.66)

Fran ci sco J. A. San tos, “Epi ste mo lo gi cal Va lue of Ro man Le gal Ru les in Euro pean and Com-
pa ra ti ve Law”, KluwerLawInternational 3, 2004, str. 347-357.

61) F. J. A. San tos, str. 349.

62) D.1.1.10.1.(Ulpianuslibrosecundoregularum)

63) F. J. A. San tos, str. 351.

64) D.50,16,134(PauluslibrosecundoadlegemIuliametPapiam);D.50.17.101(Pauluslibro
singularidecognitionibus)

65) F. J. A. San tos, str. 351.

66) D.50.17.173.3 (PauluslibrosextoadPlautium)Пре ма ре чи ма јед ног од су ди ја Жал бе ног 
ор га на европ ске слу жбе за па тен те, ла тин ска прав на пра ви ла из ве де на из за јед нич ке 
прав не исто ри је, до ве ла су, по не кад, до ве ће са гла сно сти у Жал бе ном ве ћу не го од ред бе 
на ци о нал них прав них си сте ма. Шта ви ше, ко год же ли да успе пред овим ор га ном, тре ба 
да за бо ра ви на ко ди фи ка ци је из про те кла три ве ка, и да се окре не ста ром европ ском ius
commune, у из вор ном об ли ку и у ла ко ра зу мљи вој фор ми на ла тин ском је зи ку, на ве де но 
пре ма F. J. A. San tos, str. 354.
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Уко ли ко био не ко и по ми слио да ко ри шће ње ла тин ских прав-
них пра ви ла има са мо ре то рич ки сми сао и да пред ста вља сво је-
вр сну но стал ги ју пре ма ши ро ком прав ном обра зо ва њу, мо же се 
ис та ћи при го вор да се ове мак си ме ко ри сте и као сред ство хар мо-
ни за ци је при ват ног пра ва, и си гур но не пред ста вља ју са мо де ко ра-
тив ни еле мент.67)

Мо гло би се ре ћи да њи хо во ко ри шће ње пред ста вља по сле-
ди цу за др жа ва ња ста рог iuscommune у осно ва ма европ ског при-
ват ног пра ва. Ово је исто вре ме но до бар до каз да ста ра пра ви ла још 
увек жи ве и да су спо соб на да сво јим ре ше њи ма снаб де ју и мо дер-
не про бле ме. Она би мо гла да де лу ју као не ка вр ста суп си ди јар ног, 
до пун ског прав ног си сте ма ко ји по пу ња ва прав не пра зни не. Ова-
ква ана ли за да је за пра во да по ку ша ис та ћи да основ на струк ту ра 
прав них ин сти ту та у при ват ном пра ву, у осно ви, ни је про ме ње на 
у по след ња три ве ка, што упу ћу је на от кри ва ње оних еле ме на та 
ста рог iuscommune ко ји би мо гли ди рект но ко ре спон ди ра ти са мо-
дер ним про бле ми ма.

Уз све ме то до ло шке, по ли тич ке, со ци јал не, фи ло соф ске раз-
ли ке, рим ски прав ни ци да ли су не мер љив до при нос раз у ме ва њу 
иде је од го вор но сти и уло ге прав нич ког по зи ва, ство ри ли уни вер-
зал ни прав нич ки еспе ран то, чи ме су омо гу ћи ли да да нас иде ја хар-
мо ни за ци је европ ског пра ва и ин те гра ци је др жа ва ко је су у про-
це су пре го во ра са Европ ском уни јом, бу де ре ал на мо гућ ност.  У 
са вре ме ном дру штву диг ни тет, ода ност на че ли ма са по чет ка овог 
тек ста, спрем ност да се ве што чу ва ин те рес стру ке је по себ на и па-
жње вред на ве шти на. У пе ри о ду у ко јем Ре пу бли ка Ср би ја про ла зи 
кроз те шка ис ку ше ња пре го во ра и отва ра ња по гла вља за при јем 
у члан ство Европ ске уни је, чи ни се да јој је нео п ход на и лу ка ва 
сер вил ност Ка пи то на и до сто јан стве на му дрост Ла бе о на, спрем-
ност на про ме не ко је је ини ци рао Ка си је и прав нич ки диг ни тет у 
слу жби дру штва ко јим је пле нио Гај. Ду бо ко др жи мо да је рим ско 
пра во да нас по себ но ви тал но, да да је смер ни це ка ко по што ва ти 
тра ди ци ју а у исто вре ме би ти на пу ту ин те гра ци ја, Ју сти ни ја но ва 
ко ди фи ка ци ја и Би бли ја су две те мељ не и нај пре во ђе ни је књи ге 
Евро пе, на њи ма по чи ва ју За пад и Ис ток, оне их по ве зу ју и чи не 
(по но во) ује ди ње ним. По шту ју ћи и про но се ћи лу чу рим ске прав не 
на у ке, по шту је мо се бе и на ла зи мо из но ва свој иден ти тет и диг ни-
тет.

67)  M. Sič, str. 388.
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Vla di mir M. Vu le tic

SPI RIT OF THE RO MAN LE GAL SCIENCE 
AS A FO UN DA TION OF EURO PEAN 

INTEGRATION OF RE PU BLIC OF SER BIA

Re su me
In the con tem po rary pro cess of Euro pean in te gra tion and har-

mo ni za tion of na ti o nal le gi sla tion with the law of the Euro pean Union, 
the idea is of ten emp ha si zed that Ser bia in that pro cess sho uld ta ke in to 
ac co unt its na ti o nal iden tity and dig nity.

In this re gard, the re forms of the ju di cial system, of ten cri ti ci zed 
with ar gu ments by the ex pert and sci en ti fic pu blic, are lo ca ted in key 
sec ti ons on the road of ne go ti a ti ons that are awa i ting Ser bia. It se ems 
that our le gi sla tu re has sig ni fi cantly un cri ti cally and dog ma ti cally in te-
gra ted the re com men da ti ons of the Euro pean Com mis sion, the di rec ti-
ves in the area of ci vil rights, for get ting, at the sa me ti me, a wi der so cial 
con text, tra di ti o nal le gal va lu es and so ur ces un derlying the do me stic 
le gal system de ve lo ped thro ugh the cen tu ri es.

The aut hor of this pa per aims to pro vi de an an swer to the qu e sti-
on of how the le gal pro fes sion in a sen si ti ve and tur bu lent po li ti cal and 
so cial mo ment can re spond to the task of the mo ment: to ca rry out the 
ne ces sary re forms but al so to pre ser ve tra di ti o nal va lu es ba sed on the 
re ac hes and so lu ti ons of clas si cal Ro man law, Ro man ju ri spru den ce, 
and the lat ter co des.

In this con text, this pa per analyzes the ti me less and uni ver sal 
mes sa ges from the past so that the fu tu re of the do me stic le gal system 
wo uld ha ve an un sur pas sed mo del, tor chbe a rer that will ke ep the ne ces-
sary equ i di stan ce bet we en po li tics and pro fes sion, met ho do lo gi es and 
in ter pre ta ti ons, not at any ti me ne glec ting the kind of so cial mis sion and 
the re spon si bi lity that mo dern le gal pro fes sion in Ser bia un do ub tedly 
in he rits.
Key words: ju ri spru den ce, Ro man law, euro pean in te gra tion, po li ti cal in flu en-

ce, le gal iden tity

* Овај рад је примљен 14. априла 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 01. јуна 2015. године.
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ИМУНИТЕТ НЕОДГОВОРНОСТИ 
ПОСЛАНИКА – УСТАВНОПРАВНИ 

И КРИВИЧНОПРАВНИ ПОГЛЕД

Сажетак
Иму ни тет нео д го вор но сти је кла си чан ин сти тут јав ног пра ва 

ко ји под јед на ко при па да устав ном пра ву и кри вич ном пра ву. Ње го-
во раз у ме ва ње ни је мо гу ће без сје ди ње ног по гле да обе на у ке. Кон-
сти ту тив ни еле мен ти иму ни те та нео д го вор но сти су: основ (устав), 
раз лог по сто ја ња (за шти та сло бо де го во ра и ауто ри те та пар ла мен-
та), вре мен ско деј ство (тра ја ње за шти те, на ро чи то мо ме нат от по-
чи ња ња за шти те) и об у хват (су бјек ти ко је шти ти и де ла из ја ве на 
ко ја се од но си). О (кри вич но)прав ној при ро ди овог ин сти ту та по-
сто је опреч на ста но ви шта. Нај ви ше је спор но да ли иму ни тет нео-
д го вор но сти тре ба да оста не са др жин ски ап со лу тан или устав (уз 
по моћ кри вич ног за ко но дав ства) тре ба да од ре ди де ла из ја ве на 
ко ја се иму ни тет не од но си. По сто ји те жња ка при хва та њу дру-
гог ре ше ња, али још увек пре о вла ђу ју уста ви ко ји не огра ни ча ва ју 
об у хват иму ни те та. Не ма чвр стог кри те ри ју ма на осно ву ко јег би 
од ре ђе на де ла би ла из у зе та од иму ни тет ске за шти те. Кри те ри јум 
опре де љи ва ња за круг кри вич них де ла ко ја би за слу жи ва ла ис кљу-
че ње од го вор но сти не би тре ба ло да по чи ва на њи хо вој те жи ни, 
већ на њи хо вој ве зи са про кла мо ва ним раз ло гом нео д го вор но сти, 
то јест са иде јом сло бод ног обра зо ва ња ми шље ња у пар ла мен тар-
ној рас пра ви. У сва ком слу ча ју, ако се по сто ја ње овог иму ни те та 
да нас не до во ди у пи та ње, као ни ње го ви кон сти ту тив ни еле мен ти, 
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пи та ње ње го вог об у хва та зах те ва да љу усме ре ну ак тив ност две те-
мељ не прав не ди сци пли не.
Кључ не ре чи: иму ни тет нео д го вор но сти, иму ни тет не по вре ди во сти, На-

род на скуп шти на, из ра же но ми шље ње и гла са ње, об у хват 
за шти те

1. УВОД

Иму ни тет нео д го вор но сти (ин дем ни тет) по сла ни ка, као и 
дру гих но си ла ца јав них функ ци ја, ин сти тут је у ко јем се су сре-
ћу два сту ба др жав но прав ног по рет ка, устав но пра во и кри вич но 
пра во. Иако, устав на ка те го ри ја – јер су, по пра ви лу, сви кон сти ту-
тив ни еле мен ти иму ни те та од ре ђе ни уста вом – раз у ме ва ње ње го ве 
при ро де и до ма ша ја у прав ном по рет ку не за ми сли во је без узи ма-
ња у об зир кри вич но прав них нор ми и док три не кри вич ног пра ва. 
Иму ни тет нео д го вор но сти по сла ни ка је, у осно ви, кри вич но прав-
ни ин сти тут чи ја уло га је устав на: да шти ти сло бо ду го во ра у пар-
ла мен ту, да обез бе ди ауто ри тет пар ла мен та и да омо гу ћи нор мал но 
функ ци о ни са ње пред став нич ке де мо кра ти је.

У на шој ли те ра ту ри, ка пи тал ним ра дом о овом ин сти ту ту – 
не то ли ко по ори ги нал но сти иде ја, ко ли ко по об у хва ту по ста вље-
них пи та ња – сма тра се чла нак Јан ка Та хо ви ћа, об ја вљен у Ана ли-
ма Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду 1953. го ди не. Ви ше од ше зде сет 
го ди на по сле овог члан ка, не спор на је чи ње ни ца о оп ште при хва ће-
но сти иму ни те та нео д го вор но сти. Рет ки су они ко ји до во де у пи-
та ње ње го ву уло гу. Прав на при ро да овог иму ни те та и да ље иза-
зи ва опреч на ми шље ња. Као нај ви ше спор но по ста вља се пи та ње 
ње го вог об у хва та. Иако се све че шће го во ри о то ме да иму ни тет 
нео д го вор но сти не сме би ти ап со лу тан у са др жин ском сми слу, тј. 
да не сме об у хва та ти све из ја ве по сла ни ка ко је су у не по сред ној 
ве зи са вр ше њем функ ци је, пре ци зан кри те ри јум раз гра ни че ња 
ни је утвр ђен. Ни ва же ћи мо дер ни уста ви ни устав но прав на, од но-
сно кри вич но прав на на у ка не да ју ја сне пу то ка зе. Ни Ве не ци јан ска 
ко ми си ја у свом нај но ви јем из ве шта ју о по сла нич ким иму ни те ти-
ма ни је од ма кла да ље од тврд ње да је пи та ње об у хва та иму ни те та 
нео д го вор но сти „пре вас ход но оста вље но сло бод ној про це ни на ци-
о нал ног уста во твор ца“.1) У овом ра ду, нај ви ше ће па жње би ти по-

1) Ve ni ce Com mis sion, Re port on the Sco pe and Lif ting of Par li a men tary Im mu ni ti es, CDL-
AD(2014)011, http://www.ve ni ce.coe.int/web forms/do cu ments/de fa ult.aspx?pdffi le=CDL-
AD%282014%29011-e, 17, 25/03/2015.
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све ће но упра во овом пи та њу. Тим пре, што Устав Ср би је од 2006. 
не пред ви ђа ни ка ква са др жин ска огра ни че ња овог иму ни те та.

Пре ма Уста ву, на род ни по сла ник не мо же би ти по зван на кри-
вич ну или дру гу од го вор ност за из ра же но ми шље ње или гла са ње 
у вр ше њу сво је по сла нич ке функ ци је (члан 103 став 2).2) Иму ни тет 
нео д го вор но сти, у истом оби му као и на род ни по сла ни ци, ужи ва ју 
и: пред сед ник Ре пу бли ке (члан 119 став 1 Уста ва), пред сед ник и 
чла но ви Вла де (члан 134 став 2 Уста ва),3) За штит ник гра ђа на (члан 
138 став 5 Уста ва) и су ди ја Устав ног су да (члан 173 став 2 Уста ва). 
За из ра же но ми шље ње и гла са ње у вр ше њу сво је функ ци је на од го-
вор ност не мо же би ти по зван ни су ди ја ни јав ни ту жи лац од но сно 
ње гов за ме ник (осим ако се ра ди о кри вич ном де лу кр ше ња за ко на 
од стра не су ди је, јав ног ту жи о ца и ње го вог за ме ни ка из чла на 360 
Кри вич ног за ко ни ка),4) као ни члан Ви со ког са ве та суд ства од но-
сно Др жав ног ве ћа ту жи ла ца. Слич не од ред бе о нео д го вор но сти 
са др же и ста ту ти ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве, иако не ка да са раз ли ка ма у об у хва ту за шти те.5) Иму ни тет 
нео д го вор но сти шти ти са мо на ве де не ор га не, а не и дру га ли ца за-
по сле на у На род ној скуп шти ни, Вла ди, пред сед ни штву, су до ви ма 
и ту жи ла штви ма.6)

2) Ова од ред ба је го то во иден тич на у ве ћи ни уста ва кон ти нен тал не Евро пе (вид. нпр. 
члан 68 Уста ва Ита ли је од 1947. и члан 26 Уста ва Фран цу ске од 1958.). У кон ти нен-
тал ној Евро пи је пре те жно за сту пљен фран цу ски мо дел пар ла мен тар них при ви ле ги ја, 
ко ји под ра зу ме ва и иму ни тет нео д го вор но сти и иму ни тет не по вре ди во сти. За раз ли ку 
од ње га, ан гло сак сон ски мо дел иму ни те та, ко ји сво је из во ри ште има у Уста ву САД од 
1787., под ра зу ме ва раз ви јен иму ни тет нео д го вор но сти и не по сто ја ње иму ни те та не по-
вре ди во сти, или иму ни тет не по вре ди во сти ко ји се од но си са мо на гра ђан ско-прав ни 
по сту пак.

3) Ср би ја је јед на од са мо не ко ли ко европ ских др жа ва ко је иму ни тет нео д го вор но сти про-
ши ру ју и на пред сед ни ка вла де и ми ни стре (вид. Til man Hop pe, „Pu blic Cor rup tion: Li-
mi ting Cri mi nal Im mu nity of Le gi sla ti ve, Exe cu ti ve and Ju di cial Of fi ci als in Euro pe“, Vi en na 
Jo ur nal on In ter na ti o nal Con sti tu ti o nal Law, Ver lag Österreich, Wi en, бр. 4/2011, стр. 546).

4) Кри вич ни за ко ник – КЗ, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 
111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014.

5) Та ко, при ме ра ра ди, Ста тут АП Вој во ди не (Слу жбе ни лист АП Вој во ди не, бр. 20/2014) 
утвр ђу је кри вич ну нео д го вор ност, не мо гућ ност при тва ра ња и не ка жња ва ње по сла ни ка 
због из не тог ми шље ња или да ва ња гла са на сед ни ца ма скуп шти не и рад них те ла (члан 
35), док у од но су на пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и чла но ве По кра јин ске вла де утвр-
ђу је ис кљу чи во нео д го вор ност за ми шље ње из не то на сед ни ци Вла де и Скуп шти не, 
од но сно за гла са ње на сед ни ци Вла де (члан 53). Ста тут Скуп шти не За јед ни це оп шти на 
АП Ко со во и Ме то хи ја (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 114/2008) не са др жи од ред бу о иму-
ни те ту нео д го вор но сти. Та ко ђе, вид. члан 37 За ко на о ло кал ној са мо у пра ви (Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. за кон) у по гле ду иму ни те та од бор ни ка.

6) Вид. нпр. Eme ri to M. Sal va, „Par li a men tary Fre e dom of Spe ech“, Phi lip pi ne Law Jo ur nal, 
Uni ver sity of the Phi lip pi nes Col le ge of Law, Qu e zon City, 1963, стр. 501.
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2. НЕ КО ЛИ КО НА ПО МЕ НА О РАЗ ЛИ КАМА 

ИЗМЕ ЂУ ИМУ НИ ТЕ ТА НЕО Д ГО ВОР НОСТИ 
И ИМУ НИ ТЕ ТА НЕ ПО ВРЕ ДИ ВО СТИ

Из ме ђу иму ни те та нео д го вор но сти и не по вре ди во сти по сто-
је зна чај не раз ли ке.7) Иму ни тет нео д го вор но сти, ап со лу тан иму-
ни тет или тзв. ин дем ни тет (енг. In dem nity, нем. Indemnität), има 
ма те ри јал но прав но деј ство јер трај но ис кљу чу је сва ку прав ну од-
го вор ност за де ла учи ње на у вр ше њу по сла нич ке ду жно сти. За то се 
у ли те ра ту ри че сто по тен ци ра да је ин дем ни тет по свом деј ству ап-
со лу тан.8) Ин дем ни тет ни је ве зан за тра ја ње по сла нич ког ман да та, 
та ко да се ни на кон ње го вог пре стан ка не мо же по ста ви ти пи та ње 
од го вор но сти за из ра же но ми шље ње или гла са ње то ком оба вља-
ња функ ци је. Осим то га, пар ла мент не мо же рас по ла га ти ин дем-
ни те том, ни ти се на род ни по сла ник ње го вог ма те ри јал ног деј ства 
(сво је нео д го вор но сти) мо же од ре ћи.9) С дру ге стра не, иму ни тет 
не по вре ди во сти има са мо про це сно прав но деј ство, јер пред ста вља 
про це сну смет њу, ко ја оне мо гу ћа ва да се про тив по сла ни ка, ко ји се 
на ње га по звао или ко јем је овај ус по ста вљен, без одо бре ња На род-
не скуп шти не по ве де кри вич ни или дру ги по сту пак за ко ји се мо же 
из ре ћи ка зна за тво ра.10) Иму ни тет не по вре ди во сти оту да не до ти-

7) Пре те чу обе вр сте иму ни те та у кон ти нен тал ним уста ви ма пред ста вља ју од лу ке фран цу-
ске на род не скуп шти не од 1789. и 1790. го ди не (вид. Рат ко Мар ко вић, Устав но пра во, 
Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 201520, стр. 302; Hans-Ju stus Rinck, 
„Die Indemnität des Ab ge or de ten im Bun des sta at des Bon ner Grund ge set zes“, Ju ri sten ze i-
tung, Uni ver sity of the Phi lip pi nes Col le ge of Law, Qu e zon City, бр. 8/1961, стр. 248; Wol-
fgang Za gler, „Rechtspo li tische Er wägun gen zur Abgeordnetenimmunität“, Österreichische 
Ju ri sten-Ze i tung, Manz Ver lag, Wi en, бр. 16/1972, стр. 421), иако за че так ове иде је по зна је 
већ За кон о пра ви ма (Bill of Rights) од 1689. го ди не (члан 9).

8) Вид. нпр. Р. Мар ко вић, исто, стр. 302; Вла дан Пе тров, Пар ла мен тар но пра во, Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 20152, стр. 71; Leon R. Yank wich, „Im mu nity 
of Con gres si o nal Spe ech-Its Ori gin, Me a ning and Sco pe“, Uni ver sity of Pennsylva nia Law 
Re vi ew, Uni ver sity of Pennsylva nia, Phi la delp hia, бр. 7/1951, стр. 967.

9) Jo ac him Häger, у: H. W. La ufhütte, R. Ris sing-van Saan, K. Ti e de mann (Hrsg.) et al., Straf-
ge set zbuch. Le ip zi ger Kom men tar. Band 2, De Gruyter, Ber lin, 200612, стр. 706; Р. Мар ко-
вић, исто, стр. 302; To nio Wal ter, „Indemnität und Immunität (Art. 46 GG) im Über blick“, 
Ju ri stische Aus bil dung, De Gruyter, Ber lin, бр. 9/2000, стр. 498. Ин дем ни тет ни је ве зан за 
лич ност по сла ни ка већ за јав ну функ ци ју ко ју он оба вља, па је то раз лог што по сла ник 
њи ме не мо же рас по ла га ти по сво јој во љи. Као што га се не мо же од ре ћи, та ко му га 
пар ла мент не мо же ни од у зе ти, тј. уки ну ти. Има из у зе та ка од овог пра ви ла. Уки да ње 
ин дем ни те та, под од ре ђе ним усло ви ма, мо гу ће је у Дан ској, Фин ској, Не мач кој, Грч кој, 
Че шкој итд.

10) На род ни по сла ник ко ји је за те чен у из вр ше њу кри вич ног де ла за ко је је про пи са на ка зна 
за тво ра у тра ја њу ду жем од пет го ди на – мо же би ти при тво рен и без одо бре ња На род не 
скуп шти не (члан 103 став 4 Уста ва).
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че по сто ја ње де лик та и од го вор но сти, већ са мо утвр ђу је до пун ске 
усло ве за во ђе ње по ступ ка пре ма учи ни о цу.

За раз ли ку од иму ни те та не по вре ди во сти, ко ји је усло вљен 
во ђе њем ка зне ног по ступ ка у ко јем се мо же из ре ћи ка зна за тво ра, у 
слу ча ју ин дем ни те та деј ства се не ве зу ју за вр сту про пи са не ка зне 
већ за чи ње ни цу оства ре ња де ла у вр ше њу по сла нич ке функ ци је. 
Из ове окол но сти про ис хо ди не ко ли ко да љих раз ли ка два ин сти-
ту та. Деј ство иму ни те та не по вре ди во сти огра ни че но је на ка зне-
но пра во, то јест са мо на кри вич ни и пре кр шај ни по сту пак, јер се 
са мо за слич на ка зне на де ла мо же из ре ћи ка зна за тво ра. По зи ва ње 
на иму ни тет сто га ни је мо гу ће у по ступ ку за при вред ни пре ступ, 
ни ти је на чел но оне мо гу ће но во ђе ње ка квог управ ног или гра ђан-
ског по ступ ка пре ма по сла ни ку. С дру ге стра не, у слу ча ју ин дем-
ни те та ра ди се о не мо гућ но сти по зи ва ња по сла ни ка на „кри вич ну 
или дру гу од го вор ност“, под чим се мо же раз у ме ти не са мо дру-
га ка зне на већ и не ка зне на, нпр. гра ђан ско прав на од го вор ност за 
ште ту.11) Сто га, при ме ра ра ди, ин дем ни тет би под ра зу ме вао не са-
мо нео д го вор ност за кри вич но де ло увре де из чла на 170 КЗ, већ и 
нео д го вор ност за не ма те ри јал ну ште ту због по вре де ча сти.12) Ипак, 
тре ба има ти у ви ду да ин дем ни тет об у хва та са мо ван пар ла мен тар-
ну од го вор ност по сла ни ка, али не и од го вор ност пре ма пра ви ли ма 
са мог пред став нич ког те ла ко јем при па да (ди сци плин ску од го вор-
ност пре ма По слов ни ку На род не скуп шти не).

3. ОСНОВ НА ОБЕ ЛЕЖ ЈА ИН ДЕМ НИ ТЕ ТА – РАЗ ЛОГ 
ПО СТО ЈА ЊА, ОСНОВ И ВРЕ МЕН СКО ДЕЈ СТВО

Раз лог по сто ја ња иму ни те та нео д го вор но сти пре по зна је се 
у за шти ти оба вља ња по сла нич ке функ ци је и обез бе ђи ва њу функ-
ци о ни са ња скуп шти не.13) Уто ли ко се у ње му оства ру је фун да мен-

11) Та ко и Јан ко Та хо вић, „Пар ла мен тар ни иму ни те ти“, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о-
гра ду, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, бр. 2/1953, стр. 172.

12) Иако је тач но да гра ђан ска ту жба не ка да мо же јед на ко да угро зи сло бо ду фор ми ра ња 
пар ла мен тар не во ље као и кри вич на, про ши ри ва ње ин дем ни те та и на гра ђан ску нео д го-
вор ност ни је без при го во ра. Док се у слу ча ју кри вич не нео д го вор но сти др жа ва од ри че 
вла сти тих јав но прав них овла шће ња, у слу ча ју евен ту ал не гра ђан ске нео д го вор но сти 
огра ни ча ва ју се при ват на пра ва оште ће ног, што се мо же про ту ма чи ти и као оне мо гу ћа-
ва ње ње го вих гра ђан ских пра ва (J. Häger, исто, стр. 713). Ипак, ако се ин дем ни те том хо-
ће обез бе ди ти не за ви сност пар ла мен та од сва ке суд ске ју рис дик ци је, он да не ма ни ка кве 
сум ње да се под „дру гом од го вор но шћу“ мо же раз у ме ти и гра ђан ско прав на од го вор ност 
(с пра вом Me in hard Schröder, „Rechtsfra gen des Indemnitätsschutzes“, Der Sta at, Dun cker 
& Hum blot, Ber lin, бр. 1/1982, стр. 37).

13) T. Wal ter (2000), исто, стр. 497–498.
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тал ни прин цип очу ва ња не за ви сно сти за ко но дав ца од упли ва из вр-
шне или суд ске вла сти.14) Основ ин дем ни те та по чи ва ис кљу чи во 
на ван кри вич ним – устав но-по ли тич ким раз ло зи ма. Би ло ка кво 
по вла шћи ва ње по сла ни ка по овом осно ву ни је об ја шњи во из пер-
спек ти ве чи стих кри вич но прав них про ми шља ња, бу ду ћи да оно не 
од го ва ра вред но ва њи ма на пла ну оправ да но сти ка жња ва ња. То се 
на ро чи то од но си на ге не рал но-пре вен тив не кри те ри ју ме,15) има ју-
ћи у ви ду да вр ше ње кри вич них де ла од стра не на род них пред став-
ни ка, на ро чи то у усло ви ма мо гу ћег те ле ви зиј ског пра ће ња скуп-
штин ских сед ни ца, оста вља лош ути сак у јав но сти, та ко да пре 
зах те ва стро жу ка зне ну по ли ти ку не го при ви ле го ва ње по сла ни ка.

За ни мљи во је у ком вре мен ском пе ри о ду би иму ни тет нео д-
го вор но сти оства ри вао деј ства. По сто ји ви ше мо де ла у упо ред ном 
пра ву, ко ји по че так за шти те ве зу ју за раз ли чи те мо мен те (из бор 
по сла ни ка, по твр ђи ва ње ман да та, по ла га ње за кле тве итд.).16) Ва же-
ње иму ни те та тре ба ло би ве за ти за мо ме нат по твр ђи ва ња ман да та 
по сла ни ку, до ње го вог пре стан ка на не ки од за ко ном пред ви ђе них 
на чи на. Овај мо ме нат би пре ма на шем пра ву не сум њи во озна ча-
вао по че так, бу ду ћи да За кон о На род ној скуп шти ни на гла ша ва да 
на род ни по сла ник пра ва и ду жно сти утвр ђе не Уста вом и за ко ном 
сти че да ном по твр ђи ва ња ман да та (члан 36 став 1).17) Уто ли ко, ре-
ше ње ко је се ти че по чет ка иму ни тет ске за шти те мо же се оце ни ти 
као при ме ре но.

4. ОБ У ХВАТ ИН ДЕМ НИ ТЕ ТА

И по ред из ве сних не до у ми ца, до са да на ве де на обе леж ја ин-
дем ни те та не иза зи ва ју ве ћа спо ре ња.18) Об у хват ин дем ни те та, у 

14) Ro bert J. Re in stein, Har vey A. Sil ver gla te, „Le gi sla ti ve Pri vi le ge and the Se pa ra tion of Po-
wers“, Har vard Law Re vi ew, Har vard Law Re vi ew As so ci a tion, Cam brid ge, бр. 7/1973, стр. 
1144.

15) У том сми слу J. Häger, исто, стр. 705.

16) Вид. В. Пе тров, исто, стр. 71.

17) За кон о на род ној скуп шти ни, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 9/2010.

18) У кри вич но прав ној док три ни и да ље тра је спор о прав ној при ро ди ин дем ни те та. Иако 
се на овом ме сту, због раз ме ра ове рас пра ве, не мо же мо де таљ ни је упу сти ти у из ла га ње 
раз ли чи тих схва та ња, ука за ће мо да да нас нај ве ћи број ауто ра сма тра да се ов де ра ди 
о лич ном осно ву ко ји не ис кљу чу је про тив прав ност или кри ви цу по сла ни ка, већ са мо 
ње го ву ка жњи вост. Због лич ног ка рак те ра при ви ле ги је, ово схва та ње би и по ред нео д-
го вор но сти са мог по сла ни ка ипак во ди ло кри вич ној од го вор но сти евен ту ал них са у че-
сни ка. Та ко би, при ме ра ра ди, онај ко је на род ном по сла ни ку на пи сао го вор увре дљи ве 
са др жи не од го ва рао за по ма га ње у кри вич ном де лу увре де (члан 170 у ве зи са чла ном 
35 КЗ).
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по гле ду су бје ка та на ко је се од но си, при ли ка у ко ји ма се при ме-
њу је, а на ро чи то ње го ве са др жи не, тј. де ла на ко ја се (не) од но си, 
вр ло је спо ран, а упо ред на ре ше ња не да ју основ за по у зда на уоп-
шта ва ња.19) Основ ни кри те ри јум за утвр ђи ва ње да ли је по сла ник 
из ра зио ми шље ње у ве зи са оба вља њем по сла нич ке функ ци је под-
ра зу ме ва да по сла ник исту па као члан пар ла мен та.20) Та ко су нај-
пре ин дем ни те том об у хва ће не из ја ве ко је по сла ник да је уну тар од-
ре ђе ног те ла пар ла мен та чи ји је члан, и то не за ви сно од то га да ли 
ис ка зу је за скуп штин ском го вор ни цом или са свог ме ста. Та ко ђе, 
ни је од зна ча ја ни да ли је го вор ни ку пред се да ва ју ћи уоп ште дао 
реч или је овај са свог по сла нич ког ме ста не што до ба ци вао,21) ако 
је при мед ба у ве зи са пред ме том рас пра ве. Ипак, из ја ва мо ра би ти 
у ве зи са ка квом пар ла мен тар ном ак тив но шћу; при ват ни раз го во ри 
из ме ђу по сла ни ка из ла зе из об у хва та ин дем ни те та.22) При том, из-
ја ва не мо ра би ти да та уну тар са ле, па чак ни у згра ди пар ла мен та, 
ако се сед ни ца скуп шти не или ње ног рад ног те ла одр жа ва у дру-
гом ме сту. У об зир би до шле и из ја ве да те то ком по се та пар ла мен-
тар них де ле га ци ја у зе мљи и ино стран ству, ако се мо гу до ве сти у 
ве зу са зва нич ном ак тив но шћу по сла ни ка.23) С дру ге стра не, све 
оне де лат но сти по сла ни ка ко је сто је у ма ње-ви ше по сред ној ве-
зи са вр ше њем ман да та – ни су по кри ве не ин дем ни те том.24) Та ко 
вр ше ње по сла нич ке функ ци је не пред ста вља ак тив ност по сла ни ка 
на из бор ним и дру гим јав ним ску по ви ма, пар тиј ским са стан ци ма, 
или кон фе рен ци ја ма за штам пу, чак и ка да по сла ник из ве шта ва о 
соп стве ном ра ду у пар ла мен ту.25)

19) Ве не ци јан ска ко ми си ја сма тра да је иму ни тет нео д го вор но сти пар ла мен та ра ца „ви ше 
или ма ње не спо ран“, прем да се „мо же рас пра вља ти о ње го вом пре ци зном оби му“ (Ve-
ni ce Com mis sion, Re port on the Sco pe and Lif ting of Par li a men tary Im mu ni ti es, http://www.
ve ni ce.coe.int/web forms/do cu ments/de fa ult.aspx?pdffi le=CDL-AD%282014%29011-e,15, 
29/03/2015).

20) У том сми слу, и Ве не ци јан ска ко ми си ја у нај но ви јем из ве шта ју сма тра да иму ни тет 
нео д го вор но сти мо ра би ти „огра ни чен на ми шље ња и за па жа ња ко ја су не по сред но по-
ве за на са вр ше њем пар ла мен тар ног ман да та“ (ibid., стр. 17). Гра ни це оп се га иму ни те-
та нео д го вор но сти су у ан гло сак сон ском пра ву слич но од ре ђе не као у кон ти нен тал ном 
(вид. слу чај Cof fin v. Cof fin од 1808. го ди не [детаљније Ale xan der J. Cel la, „The Doc tri ne 
of Le gi sla ti ve Pri vi le ge of Fre e dom of Spe ech and De ba te: It’s Past, Pre sent and Fu tu re as a 
Bar to Cri mi nal Pro se cu ti ons in the Co urts“, Suf folk Uni ver sity Law Re vi ew, Suf folk Uni ver-
sity, Bo ston, бр. 1/1968, стр. 26]).

21) У том сми слу из ри чи то и Та хо вић (вид. Ј. Та хо вић, исто, стр. 169).

22) The o dor Lenckner, Wal ter Per ron, у: A. Schönke, H. Schröder (Hrsg.) et al., Straf ge set zbuch. 
Kom men tar, C. H. Beck, München, 200126, стр. 677; W. Za gler, исто, стр. 423.

23) J. Häger, исто, стр. 720; В. Пе тров, исто, стр. 72.

24) H.-J. Rinck, исто, стр. 250.

25) Та ко и Ј. Та хо вић, исто, стр. 168. У том сми слу, по знат је слу чај Hutchin son v. Prox mi re из 
аме рич ке прак се (вид. Mic hael L. Shenk man, „Tal king abo ut Spe ech or De ba te: Re vi si ting 
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„Гла са ње“ под ра зу ме ва да ва ње гла са у по гле ду по је ди них 
пи та ња ко ја се у те лу по ста вља ју. Ни је од зна ча ја да ли је гла са-
ње јав но или тај но, као и да ли се, ако је јав но, оба вља про зив ком. 
„Из ра жа ва ње ми шље ња“ укљу чу је ка ко чи ње нич на твр ђе ња та ко 
и вред но сне су до ве о љу ди ма и по ја ва ма. У ши рем сми слу оно об-
у хва та и са мо гла са ње. Из ра жа ва ње ми шље ња мо же би ти усме но 
или пи сме но,26) али и кон клу дент но (нпр. увре да ге сто ви ма).27) Не-
ја сно је да ли би ов де мо гла да се свр ста и тзв. ре ал на увре да, ко ја 
под ра зу ме ва и из ве сно де ло ва ње на те ло дру гог ли ца (нпр. пљу-
ва ње или чу па ње ко се). Иако у пар ла мен тар ној прак си не ка да и 
та кви по ступ ци пред ста вља ју са став ни део „рас пра ве“, не по сто је 
до вољ ни раз ло зи да се и ви до ви фи зич ког об ра чу на ва ња из ме ђу 
по ли тич ких про тив ни ка сма тра ју „из ра жа ва њем ми шље ња“. То 
уоста лом од го ва ра оп штем схва та њу да из ра жа ва ње ми шље ња не 
укљу чу је фи зич ка раз ра чу на ва ња, ни ти дру га по на ша ња ко ја под-
ра зу ме ва ју ка кву чи нид бу.28) Ин дем ни те том ни у ком слу ча ју не би 
мо гло би ти по кри ве но на но ше ње те ле сних по вре да или уче ство ва-
ње у ту чи, чак и ка да се вр ши уну тар згра де пар ла мен та.29)

Осим из ја ва по сла ни ка да тих то ком сед ни ца скуп шти не, ва-
жан сег мент по сла нич ке ак тив но сти пред ста вља и рад по сла ни ка 
на сед ни ца ма ко ле ги ју ма и рад них те ла На род не скуп шти не, стал-
них и при вре ме них. У при лог ста ву да се и ов де ра ди о вр ше њу 
по сла нич ке функ ци је го во ри не са мо чи ње ни ца да су рад на те-
ла пре ма За ко ну о На род ној скуп шти ни ор га ни за ци о не је ди ни це 
Скуп шти не, већ и окол ност да од ред бе о нео д го вор но сти чла но ва 
ни жих пред став нич ких те ла (нпр. Скуп шти не АП Вој во ди не или 
оп шти на пре ма За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви) ин дем ни тет из ри-
чи то про ши ру ју и на из не то ми шље ње и гла са ње на сед ни ца ма рад-
них те ла. Ме ђу тим, не ка да у ра ду рад них те ла мо гу по по зи ву уче-
ство ва ти не са мо на род ни по сла ни ци већ и на уч ни ци и струч ња ци, 

Le gi sla ti ve Im mu nity“, Yale Law & Po licy Re vi ew, Yale Law School, New Ha ven, бр. 2/2014, 
стр. 382).

26) У том сми слу из ри чи то члан 38 став 2 За ко на о на род ној скуп шти ни – ЗНС (Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 9/2010).

27) Сма тра се да из ра жа ва ње ми шље ња мо же би ти и не чи ње ње. Та ко се у јед ном по зна том 
при ме ру из не мач ке пар ла мен тар не прак се од 1893. го ди не по сла ник Либ кнехт (Li eb-
knecht) ни је то ком јед не це ре мо ни је по ди гао са ме ста пред не мач ким ца рем (вид. Edu ard 
Hu brich, Die par la men ta rische Re de fre i he it und Di sci plin, Ber lin, 1899, стр. 244).

28) Вид. нпр. Tho mas Fischer, Straf ge set zbuch und Ne ben ge set ze, C. H. Beck, München, 201158, 
стр. 311; Ul frid Ne u mann, у: U. Kindhäuser, U. Ne u mann, H.-U. Pa ef fgen (Hrsg.), No mos 
Kom men tar. Straf ge set zbuch. Band 1, No mos, Ba den-Ba den, 20052, стр. 1270; Ј. Та хо вић, 
исто, стр. 167.

29) R. J. Re in stein, H. A. Sil ver gla te, исто, стр. 1146.
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чи ме ова те ла мо гу до би ти ме шо ви ти ка рак тер. По је ди ни ауто ри 
у овим си ту а ци ја ма ис кљу чу ју деј ства ин дем ни те та и у по гле ду 
на род них по сла ни ка, чла но ва та квих ме шо ви тих од бо ра, сма тра-
ју ћи да раз ли ко ва ње сло бо де го во ра пар ла мен тар них и не пар ла-
мен тар них чла но ва не би би ло у функ ци ји ра да ових те ла, већ би 
им пли ци ра ло не јед на кост.30) Ипак, ка ко и у слич ним ме шо ви тим 
те ли ма по сла ни ци уче ству ју вр ше ћи сво ју по сла нич ку функ ци ју, 
не би би ло при хва тљи во огра ни чи ти деј ство ин дем ни те та по овом 
осно ву.31)

Не ја сно је да ли иму ни тет нео д го вор но сти тре ба да об у хва ти 
и де лат ност по сла нич ких гру па. По сла нич ке гру пе (тзв. по сла нич-
ки клу бо ви) обра зу ју се из ре да на род них по сла ни ка, а има ју свог 
пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка. У не мач кој кри вич но прав-
ној ли те ра ту ри се до во ди у пи та ње ва же ње ин дем ни те та у по гле-
ду ак тив но сти уну тар по сла нич ких гру па, с ар гу мен том да је циљ 
иму ни те та нео д го вор но сти обез бе ђи ва ње сло бо де го во ра у пар ла-
мен ту као це ли ни, од но сно у оним ње го вим ор га ни за ци о ним де-
ло ви ма ко ји осли ка ва ју раз ли чи тост ми шље ња и по ти чу ди ску си ју 
(као што су нпр. рад на те ла).32) Ово ста но ви ште ипак не мо же мо 
при хва ти ти,33) јер по сто ји оправ да ни ин те рес да се за шти ти плу ра-
ли тет ми шље ња и у про це су обра зо ва ња за јед нич ког ста ва уну тар 
исте по сла нич ке гру пе, тим пре што су мно ге ак тив но сти скуп шти-
не усло вље не пред ло гом ових гру па.

Не ја сно је ко ја би ка зне на де ла об у хва та ла од ред ба чла на 103 
став 2 Уста ва Ср би је, јер нео д го вор ност ве зу је за „из ра же но ми-
шље ње или гла са ње у вр ше њу сво је по сла нич ке функ ци је“. Кри-
вич ни за ко ник не по зна је де ла ко ја се не по сред но мо гу оства ри-
ти гла са њем у пар ла мен ту. Кри вич на де ла про тив из бор них пра ва 
(гла ва пет на е ста КЗ), од ко јих се мно га из ри чи то ве зу ју за про цес 
гла са ња (нпр. да ва ње и при ма ње ми та у ве зи са гла са њем из чла на 
156 или по вре да пра ва гла са ња из чла на 155), од но се се ис кљу чи во 
на гла са ње на из бо ри ма или на ре фе рен ду му, а не и на гла са ње по-
сла ни ка у Скуп шти ни. У об зир би оту да мо гло до ћи са мо оно гла-

30) У том сми слу нпр. W. Jo ecks, исто, стр. 1453.

31) J. Häger, исто, стр. 718.

32) Та ко нпр. Wol fgang Jo ecks, у: B. von He intschel-He i negg (Hrsg.) et al., Münche ner Kom-
men tar zum Straf ge set zbuch. Band 1, C. H. Beck, München, 2003, стр. 1454; T. Lenckner, W. 
Per ron, исто, стр. 677. У на шој ли те ра ту ри ово ста но ви ште за сту па Та хо вић, исти на, без 
по себ ног обра зло же ња (Ј. Та хо вић, исто, стр. 168, 169).

33) Слич но и Enid Camp bell, „Fre e dom of Spe ech and De ba te in Austra lian Par li a ments“, Uni-
ver sity of Qu e en sland Law Jo ur nal, Uni ver sity of Qu e en sland Press, Bris ba ne, бр. 3/1963, 
стр. 244; Hans-He in rich Jescheck, Tho mas We i gend, Le hr buch des Stra frechts. All ge me i ner 
Teil, Dun cker & Hum blot, Ber lin, 19965, стр. 187.
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са ње ко је би се по сред но, пре ко из гла са ва ња про тив прав них од лу-
ка, мо гло ве за ти за ка зне ну од го вор ност, нпр. из гла са ва њем ка квог 
ак та ко јим Скуп шти на при зна је оку па ци ју Ср би је или по је ди ног 
ње ног де ла (вид. члан 306 КЗ). Ка ко је ме ђу тим мо гу ћа са мо по ли-
тич ка од го вор ност за ко но дав ног те ла као ко ле ги јал ног ор га на, ова 
мо гућ ност ипак от па да.

Ка да је реч о де ли ма ко ја се мо гу оства ри ти из ра жа ва њем 
ми шље ња, ве ћи на ауто ра се о оп се гу ин дем ни те та не по сред но не 
из ја шња ва, под ра зу ме ва ју ћи да је за шти та све о бу хват на и да укљу-
чу је сва ко де ло ко је се мо же оства ри ти вер бал но. Ипак, у но ви је 
вре ме се на и ла зи и на опреч не ста во ве. У ли те ра ту ри се нео д го-
вор ност углав ном ве зу је за кри вич на де ла про тив ча сти и угле да 
(гла ва се дам на е ста КЗ).34) То не из не на ђу је, с об зи ром на то да се 
ми шље ње из ра жа ва пре те жно ре чи ма.35) Спор но је ме ђу тим да ли у 
об зир до ла зе и кри вич на де ла из дру гих гла ва Кри вич ног за ко ни ка 
ко ја се мо гу оства ри ти вер бал но. Ово пи та ње би се мо гло на ро чи-
то по ста ви ти у од но су на: по зи ва ње на на сил ну про ме ну устав-
ног уре ђе ња (члан 309 КЗ), ода ва ње др жав не тај не (члан 316 КЗ), 
оме та ње прав де по зи ва њем на от пор или на не из вр ше ње суд ских 
од лу ка (члан 336б став 1 КЗ), ода ва ње слу жбе не тај не (члан 369 
КЗ), по зи ва ње или под сти ца ње на агре си ван рат (члан 386 став 1 
КЗ),36) ра сну и дру гу дис кри ми на ци ју (члан 387 став 3 КЗ), јав но 
под сти ца ње на из вр ше ње те ро ри стич ких ака та (члан 391а КЗ), по-
зи ва ње или под сти ца ње на из бе га ва ње вој не оба ве зе (члан 394 став 
4 КЗ) или спре ча ва ње бор бе про тив не при ја те ља про па ган дом или 
дру гим од вра ћа њем (члан 420 став 2 КЗ). Код по је ди них на ве де-
них кри вич них де ла као рад ње из вр ше ња про пи са не су рад ње „по-
зи ва ња“ од но сно „под сти ца ња“, под ко ји ма се у кри вич но прав ној 
ли те ра ту ри под ра зу ме ва на во ђе ње нео д ре ђе ног кру га ли ца на раз-
ли чи та чи ње ња или про пу шта ња.37) За ми сли во је да не ке од на ве-

34) Шта ви ше, по је ди ни ауто ри деј ства ин дем ни те та ве зу ју ис кљу чи во за по вре ду ча сти и 
угле да (та ко J. Häger, исто, стр. 724; W. Jo ecks, исто, стр. 1456).

35) У том сми слу се у на шој ли те ра ту ри ука зу је да иму ни тет нео д го вор но сти под ра зу ме ва 
сво је вр сну „при ви ле ги ју ре чи“ (Р. Мар ко вић, исто, стр. 301; Ј. Та хо вић, исто, стр. 167).

36) Као при мер де лик та ми шље ња ко ји би пре ма ње му во дио нео прав да ном ка жња ва њу, 
Ној ман на во ди при мер пар ла мен тар не рас пра ве у ко јој по сла ник за сту па иде ју пре вен-
тив ног вој ног уда ра НА ТО-пак та на не ку др жа ву у усло ви ма ка кве ме ђу на род не кри зе 
(U. Ne u mann, исто, стр. 1271). Слич на рас пра ва би пре ма на шем пра ву мо гла во ди ти 
кри вич ној од го вор но сти упра во за по зи ва ње на агре сив ни рат из чла на 386 КЗ.

37) Раз ли ка из ме ђу по зи ва ња и под сти ца ња се пре по зна је у то ме што по зи ва ње под ра зу ме ва 
ства ра ње од лу ке код дру гог, док би под сти ца ње под ра зу ме ва ло да ље учвр шћи ва ње већ 
по сто је ће од лу ке (вид. Љу би ша Ла за ре вић, Ко мен тар Кри вич ног за ко ни ка, Прав ни фа-
кул тет Уни вер зи те та Уни он, Бе о град, 20112, стр. 896–897; Зо ран Сто ја но вић, Ко мен тар 
Кри вич ног за ко ни ка, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 20124, стр. 839).
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де них об ли ка не до зво ље не про па ган де вер бал но учи не и на род ни 
по сла ни ци, на ро чи то има ју ћи у ви ду те ле ви зиј ски пре нос сед ни ца 
На род не скуп шти не. Та ко ђе, ка ко се под стре ка ва ње као об лик са у-
че сни штва ре дов но оства ру је вер бал но, у об зир би до шла од го вор-
ност по сла ни ка и за нај те жа кри вич на де ла (уби ство, ге но цид, рат-
ни зло чи ни), исти на, нај че шће у фор ми не у спе лог под стре ка ва ња.

Наш устав не пра ви раз ли ку из ме ђу по је ди них ка те го ри ја 
кри вич них де ла оства ре них из ра жа ва њем ми шље ња, та ко да би, 
стро го узев, на те ме љу је зич ког ту ма че ња од ред бе чла на 103 став 
2 Уста ва, иму ни те том нео д го вор но сти мо гла би ти по кри ве на сва 
кри вич на де ла оства ри ва по сла нич ким из ла га њем, не за ви сно од 
на пад ну тог објек та кри вич но прав не за шти те. Слич но ап со лут но 
деј ство иму ни те та нео д го вор но сти по зна је ве ћи на европ ских зе-
ма ља. Ме ђу тим, по је ди ни уста ви и кри вич ни за ко ни из ри чи то ис-
кљу чу ју при ме ну ин дем ни те та за од ре ђе на кри вич на де ла. Та ко 
се пре ма не мач ком уста ву (члан 46) и Кри вич ном за ко ни ку (вид. 
члан 36) ис кљу че ње од го вор но сти чла но ва за ко но дав них ор га на за 
гла са ње или из ја ве у те ли ма или из вр шним ор га ни ма не од но си 
на из но ше ње или про но ше ње не и сти на,38) то јест на она ома ло ва-
жа ва ња дру гих ко ја са др же обе леж ја кле ве те. Слич но огра ни че ње 
по зна је и не ко ли ко дру гих европ ских уста ва.39) Сум ње ко је се ти чу 
оп се га ин дем ни те та у по гле ду све сног из но ше ња или про но ше ња 
не и сти на сна жно су при сут не и у ан гло сак сон ској ли те ра ту ри.40) 
Уто ли ко би иму ни тет нео д го вор но сти об у хва тио са мо оне по вре де 
ча сти и угле да ко је под ра зу ме ва ју увре ду или из ла га ње по ру зи дру-
гог фи зич ког или прав ног ли ца. Ме ђу тим, упра во на ве де на де ла 

38) Вид. де таљ ни је Jo han nes Wes sels, Mic hael Het tin ger, Stra frecht Be son de rer Teil 1. Straf-
ta ten ge gen Persönlichkeits- und Ge me in schaftswer te, C. F. Müller, He i del berg, 201236, стр. 
156.

39) Вид. нпр. уста ве Грч ке (члан 61), Ли тва ни је (члан 27) и Ле то ни је (члан 28) (Hand-
bo ok on the In com pa ti bi li ti es and Im mu nity of the Mem bers of the Euro pean Par li a ment, 
http://www.euro parl.euro pa.eu/Reg Da ta/etu des/di vers/join/2009/419602/IPOL-JU RI_
DV%282009%29419602_EN.pdf, 2014, 52, 85, 90, 29/03/2015). Пољ ски устав до пу шта 
кри вич но го ње ње и у по гле ду рад њи учи ње них у вр ше њу по сла нич ких ду жно сти, уз 
са гла сност Сеј ма или Се на та, ако су ти ме „по вре ђе на пра ва тре ћих ли ца“ (члан 105), где 
се као при мер та ко ђе на во ди од го вор ност за кле ве ту (ibid., стр. 121).

40) Та да се че сто до во ди у пи та ње ап со лут ни ка рак тер ове при ви ле ги је. Та ко мно ги ауто ри 
сма тра ју да при ви ле ги ја за слу жу је нео гра ни че но деј ство са мо ако ни је зло у по тре бље на, 
од но сно да та зло на мер но (вид. Oli ver P. Fi eld, „Con sti tu ti o nal Pri vi le ges of Le gi sla tors“, 
Min ne so ta Law Re vi ew, Min ne so ta Law School, Uni ver sity of Min ne so ta, Min ne a po lis, бр. 
5/1924–1925, стр. 445; Ed ward E. Op pen he im, „Con gres si o nal Free Spe ech“, Loyola Law 
Re vi ew, Loyola Law School, Los An ge les, бр. 1–2/1955–1956, стр. 34). Дру ги пи сци, шта-
ви ше, из ри чи то по зи ва ју на усва ја ње не мач ког мо де ла (та ко E. M. Sal va, исто, стр. 510).
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мо гу пре ма на шем пра ву да бу ду оправ да на по по себ ном осно ву,41) 
што би још ви ше ума њи ва ло прак тич ни до ма шај ин дем ни те та код 
кри вич них де ла про тив ча сти и угле да.

Ка ко је кри вич но де ло кле ве те код нас 2012. го ди не де кри-
ми на ли зо ва но, при хва та ње не мач ког ре ше ња у на шем пра ву не би 
има ло не ки прак тич ни зна чај. Ипак, оно и ина че не за до во ља ва. 
Не ја сно је за што би за ко но да вац са чу вао иму ни тет нео д го вор но сти 
са мо у по гле ду не ких кри вич них де ла про тив ча сти и угле да (нпр. 
увре де или по вре де угле да стра не др жа ве), исто вре ме но за др жа-
ва ју ћи ка жња ва ње по сла ни ка за не ка од по ме ну тих вр ло те шких 
кри вич них де ла про тив дру гих до ба ра.42) Те шко је оправ да ти би ло 
ка кво огра ни че ње иму ни те та нео д го вор но сти на по је ди на лак ша 
кри вич на де ла, ако ве ћи на ауто ра сма тра да се ње го во ап со лут но 
деј ство не сум њи во про те же и на те шка де ла про тив др жа ве (нпр. 
по зи ва ње на на сил ну про ме ну устав ног уре ђе ња).43) Кри те ри јум 
опре де љи ва ња уста во твор ца за круг кри вич них де ла ко ја би за слу-
жи ва ла ис кљу че ње од го вор но сти не би ни тре ба ло да по чи ва на 
њи хо вој те жи ни, већ на њи хо вој ве зи са про кла мо ва ним раз ло гом 
нео д го вор но сти, то јест са иде јом сло бод ног обра зо ва ња ми шље ња 
у пар ла мен тар ној рас пра ви.

Нај ши ре огра ни че ње иму ни те та нео д го вор но сти по зна је За-
кон о На род ној скуп шти ни Ма ђар ске од 2012. го ди не (члан 73 став 
2), ко ји ис кљу чу је при ви ле го ва ње у по гле ду ни за из ри чи то на ве де-
них кри вич них де ла (јав но иза зи ва ње на ци о нал не ра сне или вер-
ске мр жње, вре ђа ње на ци о нал них обе леж ја, ода ва ње тај не, јав но 
не ги ра ње зло чи на на ци стич ких и ко му ни стич ких ре жи ма, итд.).44)

У ста ри јој ли те ра ту ри je би ло по ку ша ја да се деј ства ин-
дем ни те та огра ни че са мо на она де ла чи је по сле ди це на сту па ју у 

41) Та ко се не ће ка зни ти за увре ду учи ни лац ко ји је увре дљи во из ла га ње дао у вр ше њу 
слу жбе не ду жно сти, по ли тич ке де лат но сти, у од бра ни не ког пра ва или за шти ти оправ-
да них ин те ре са, ако се из на чи на из ра жа ва ња или из дру гих окол но сти ви ди да то ни је 
учи нио у на ме ри ома ло ва жа ва ња (члан 170 став 4 КЗ). Слич но ис кљу че ње про тив прав-
но сти про пи са но је и код дру гих кри вич них де ла про тив ча сти и угле да.

42) Слич но и W. Jo ecks, исто, стр. 1456. Мо гло би се та ко ђе твр ди ти да про ши ри ва ње иму-
ни те та нео д го вор но сти и на де ла за пре ће на нај те жим ка зна ма не од го ва ра уста вом про-
кла мо ва ној јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном, бу ду ћи да се ти ме ства ра јаз из ме ђу евен-
ту ал не кри вич не од го вор но сти обич них гра ђа на и на род них по сла ни ка (ibid.).

43) У ан гло сак сон ској прак си вла да ми шље ње да по сла ни ци не од го ва ра ју у слу ча ју по зи ва-
ња на по бу ну или слич но де ло упра вље но про тив др жа ве. Као при мер се обич но на во ди 
слу чај из XVII ве ка по сла ни ка Ели о та и не ко ли ко дру гих чла но ва ен гле ског пар ла мен та, 
ко ји су би ли при тво ре ни од стра не кра ља због на вод них бун тов них скуп штин ских го во-
ра (вид. A. J. Cel la, исто, стр. 11; E. E. Op pen he im, исто, стр. 9).

44) Вид. Hand bo ok on the In com pa ti bi li ti es and Im mu nity of the Mem bers of the Euro pean Par-
li a ment, Brus sels, 2014, стр. 100.
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окви ру са мог пар ла мен та. За сва де ла ко ја би се од ви ја ла из ван 
згра де скуп шти не (нпр. на во ђе ње на уби ство ко је би се од и гра ло 
ван про сто ри ја пар ла мен та), чак и ка да би рад ња по сла ни ка би ла 
пред у зе та у скуп шти ни – при ви ле ги ја не би ва жи ла.45) Ипак, овај 
кри те ри јум ни је до вољ но од ре ђен,46) ни ти се мо же сми сле но из ве-
сти из по сто је ће устав не од ред бе. Осим то га, по сла ник сво ју функ-
ци ју мо же оба вља ти и ван згра де скуп шти не, ка да та ко ђе до ла зи у 
об зир при ви ле го ва ње по осно ву ин дем ни те та. Оту да се ње го ве гра-
ни це не мо гу фи зич ки ве зи ва ти са мо за про стор згра де пред став-
ни штва. Шта ви ше, ин дем ни тет не би об у хва тао чак ни вр ше ње из-
ве сних кри вич них де ла ко ја сто је у по сред ној ве зи са оба вља њем 
по сла нич ке функ ци је, а пред у зи ма ју се у згра ди пар ла мен та, као 
нпр. под но ше ње ла жних об ра чу на ко ји ма се оства ру је не за ко ни та 
ис пла та на вод них тро шко ва пре во за или сме шта ја по сла ни ка. Та-
квим евен ту ал ним по сту па њем по сла ни ка оства ру ју се обе леж ја 
кри вич ног де ла пре ва ре у слу жби (члан 363 КЗ). Иако се ра ди о 
де лу ко је се фор мал но оства ру је у про сто ри ја ма Скуп шти не, не ма 
раз ло га да се „из ра жа ва ње ми шље ња у вр ше њу по сла нич ке функ-
ци је“ та ко екс тен зив но ту ма чи, бу ду ћи да осу да по сла ни ка за пре-
вар но по сту па ње у слу жби ни ка ко не би мо гла да угро зи сло бо ду 
го во ра у пред став нич ком те лу.47)

Спор но је ка ко по сту пи ти у по гле ду при ма ња ми та у ве зи са 
вр ше њем по сла нич ке функ ци је. На чел но, не ма ди ле ме да при ма ње 
по кло на ка ко би се пред у зе ле од ре ђе не рад ње у ве зи са слу жбе-
ним овла шће њем ни ка ко не мо гу да се под ве ду под из ра жа ва ње 
ми шље ња. Ипак, мо гу ће је да се слу жбе на рад ња у по гле ду ко је 
је при мљен по клон од но си не по сред но на из ра жа ва ње ми шље ња 
или гла са ње, нпр. по сла ник при ми но вац ка ко би гла сао за од ре-
ђе ни за кон ски пред лог. У аме рич кој прак си је по знат слу чај Uni ted 
Sta tes v. Brew ster, где се по ста ви ло пи та ње кри вич не од го вор но сти 
аме рич ког се на то ра за при ма ње су ме нов ца у за ме ну за ње го во гла-
са ње и од лу чи ва ње у ве зи од ре ђе ног за кон ског пред ло га. Иако је 

45) Karl Bin ding, Die Pri vi le gien der Stra flo sig ke it, Ale xan der Edel mann, Le ip zig, 1885, стр. 13.

46) J. Häger, исто, стр. 724.

47) Исти став за у зео је и Вр хов ни суд Ен гле ске и Вел са у пред ме ту R v Chaytor and ot hers, 
где су апе лан ти као чла но ви До ма ко му на би ли кри вич но оп ту же ни за слич но пре вар но 
по сту па ње, и где су ис та кли при го вор при ви ле ги је нео д го вор но сти. Њи хов ар гу мент 
се ти цао до ма ша ја чла на 9 За ко на о пра ви ма (Bill of Rights) од 1689. го ди не, пре ма ко-
јем сло бо да го во ра и де ба те или по ступ ка у Пар ла мен ту не би сме ла да бу де до ве де на 
у пи та ње или из не се на пред не ки суд или ме сто из ван Пар ла мен та. Ту ма че ћи циљ ове 
од ред бе, лорд Фи липс (Lord Phil lips) у од лу ци за кљу чу је да кри вич ни по сту пак у од но-
су на слич на де ла ипак не ути че на сло бо ду го во ра у Пар ла мен ту (вид. Jo nat han Ste e le, 
„Im mu nity of Par li a men tary Sta te ments“, Not ting ham Law Jo ur nal, Not ting ham Trent Uni-
ver sity, Not ting ham, бр. 1/2012, стр. 44).
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пр во сте пе ни суд сма трао да и при ма ње ми та у ве зи са вр ше њем по-
сла нич ке функ ци је за слу жу је ин дем ни тет ску за шти ту, јер омо гу ћа-
ва при ти сак на за ко но дав ну власт до во ђе њем у пи та ње мо ти ва ци је 
по сла ни ка да на од ре ђе ни на чин ис ка зу је,48) Вр хов ни суд је на шао 
да не ма смет њи за го ње ње се на то ра, са ар гу мен том да вр ше ње слу-
жбе не рад ње не ула зи у би ће при ма ња ми та.49) Чи ни нам се да не ма 
осно ва за ис кљу чи ва ње ко руп тив них де ла у вр ше њу по сла нич ке 
функ ци је. По сто ји не спо ран јав ни ин те рес обез бе ђи ва ња ле ги тим-
них од лу ка на род них пред став ни ка, што се не би мо гло обез бе ди ти 
ако би њи хов глас по стао пред мет упли ва нај ра зли чи ти јих при ват-
них ин те ре са. Осим то га, кри вич но де ло при ма ња ми та ни пре ма 
на шем пра ву (члан 367 КЗ) не под ра зу ме ва вр ше ње или не вр ше-
ње слу жбе не рад ње; до вољ но је да је у ве зи са слу жбе ним овла-
шће њем зах те ван или при мљен по клон од но сно дру га ко рист или 
при мље но ње но обе ћа ње. Сто га је и пре ма вла да ју ћем схва та њу 
у на шој ли те ра ту ри про да ја гла са ка жњи ва.50) По је ди на кри вич на 
за ко но дав ства у том сми слу из ри чи то ин кри ми ни шу да ва ње и при-
ма ње ми та у ве зи са вр ше њем по сла нич ке функ ци је.51)

Ако је вла да ју ће схва та ње да из ра жа ва ње ми шље ња за го вор-
ни цом не мо же да по кре не прав ну од го вор ност за из го во ре ну реч, 
ни је ја сно да ли се то од но си и на пре но ше ње ове ре чи пу тем сред-
ста ва јав ног ин фор ми са ња, нпр. пу тем на кнад ног ин тер вјуа. У слу-
ча ју огра ни ча ва ња сло бо де го во ра са мо на скуп штин ска из ла га ња, 
по сла ни ци би мо ра ли да во де ра чу на да из ја ве слич ног са др жа ја 
ван скуп штин ских те ла ипак мо гу има ти прав не по сле ди це, чак и 

48) Тре ба има ти у ви ду од го вор ност за ко руп тив на кри вич на де ла у аме рич ком прав ном 
си сте му ком пли ку је чи ње ни ца да је при ма ње при ло га и до на ци ја од стра не ра зних ин-
те ре сних гру па у окви ру по ли тич ке кам па ње са став ни део аме рич ког из бор ног про це са, 
где кон гре сме ни че сто ка сни је вра ћа ју услу ге гла са њем за раз ли чи те за кон ске пред ло ге. 
Да слич на ак тив ност ни је про тив прав на, од но сно да ин дем ни тет за бра њу је ис тра жи ва-
ње раз ло га ко ји су мо ти ви са ли кон гре сме на да из ра зи ми шље ње, по твр дио је Вр хов ни 
суд САД у пред ме ту Uni ted Sta tes v. Johnson (вид. де таљ ни је M. L. Shenk man, исто, стр. 
363).

49) „При ма ње ми та очи глед но ни је део за ко но дав ног про це са или функ ци је; то ни је за ко но-
дав ни акт… Ни ти је ис тра га за ко но дав ног ак та или мо ти ва ци је за та кав акт нео п ход на за 
го ње ње“ (вид. R. J. Re in stein, H. A. Sil ver gla te, исто, стр. 1162). Рајн стин и Сил вер глејт 
до во де у сум њу та кав ре зон Вр хов ног су да, сма тра ју ћи да се у слич ним кри вич ним про-
це си ма ис тра жи ва ње мо ти ва ци је по сла ни ка не мо же из бе ћи. „Про цес до но ше ња од лу ка 
у ко јем кон гре смен од лу чу је да го во ри или гла са, оста не уз др жан од гла са ња или да не 
го во ри, чи ни се као акт за ко но дав ца исто ко ли ко и са мо гла са ње или го вор“ (ibid.).

50) Вид. Ј. Та хо вић, исто, стр. 170.

51) Вид. нпр. § 108е не мач ког Кри вич ног за ко ни ка. У не мач кој док три ни се та ко ђе сма тра 
да се ов де не ра ди о огра ни ча ва њу ин дем ни те та, бу ду ћи да се ка жња ва ње не ве зу је за 
са мо гла са ње, већ за јед но прет ход но по на ша ње (U. Ne u mann, исто, стр. 1271).
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ако су до слов це по но вље не.52) Тра ди ци о нал но ста но ви ште под ра-
зу ме ва да се при ви ле ги ја нео д го вор но сти не од но си на по но вље не 
де фа ма тор не из ја ве по сла ни ка из ван скуп шти не.53) Про блем на ро-
чи то мо же на ста ти у по гле ду пи сме них из ја ва по сла ни ка.54) Та ко 
је у јед ном при ме ру из не мач ке прак се по сла ник по сла нич ко пи-
та ње, осим пред сед ни ку по кра јин ског пар ла мен та, по слао и ме ди-
ји ма ко ји су о то ме из ве шта ва ли. Не мач ки вр хов ни суд је од ре као 
ин дем ни тет ску за шти ту, сма тра ју ћи да до ста вља ње ин фор ма ци је 
ме ди ји ма у том тре нут ку ни је пред ста вља ло са став ни део пар ла-
мен тар ног по ступ ка.55)

Као про бле ма тич не се по ка зу ју и си ту а ци је у ко ји ма по сла-
ник не по на вља до слов це сво ју из ја ву, већ са мо на њу упу ћу је (тзв. 
ef fec ti ve re pe ti tion). Ка рак те ри сти чан при мер пред ста вља слу чај из 
но во зе ланд ске прак се (Jen nings v. Buc ha nan), где је суд на шао да 
из ја ва по сла ни ка но ви на ма „да не од сту па“ од кле вет нич ких ре чи 
из ја вље них у пред став нич ком те лу – ни је по кри ве на иму ни те том 
нео д го вор но сти.56) При слич ном ста ву би оту да по твр ђи ва ње из ја ве 
да те у скуп шти ни би ло до вољ но за од го вор ност. Ово ста но ви ште 
по чи ва на ар гу мен ту да би су про тан за кљу чак омо гу ћио не ка жње-
но по на вља ње кле вет нич ких из ја ва под пла штом сло бо де го во ра 
по сла ни ка. Ипак, кон цепт „де ло твор ног по на вља ња“ иде пре ши-
ро ко. За сни ва ње од го вор но сти по сла ни ка по овом осно ву има ло 
би сми сла са мо уко ли ко би из ја ва мо гла ауто ном но и у це ло сти 
да за сну је не вред ност де ла. Ка ко се ме ђу тим у слич ним при ме ри-

52) Та ко је у јед ном слу ча ју из фран цу ске прак се суд за кљу чио да се иму ни тет нео д го вор-
но сти не про сти ре и на пу бли ко ва не но ви нар ске ин тер вјуе, иако се по сла ник ко ји је 
ин тер вју дао по зи вао на ма те ри јал пар ла мен тар не ко ми си је у ко јој је сам био из ве штач. 
Вер ска за јед ни ца Је хо ви них све до ка сма тра ла је да из ве сни на во ди из ин тер вјуа су ге ри-
шу уче ство ва ње при пад ни ка те за јед ни це у ор га ни зо ва ном кри ми на лу, па је тра жи ла (и 
до би ла) на кна ду не ма те ри јал не ште те од по сла ни ка и из да ва ча (вид. J. Ste e le, исто, стр. 
46).

53) Вид. нпр. Ju lia Har ker, „The Im pact of Jen nings v. Buc ha nan on Fre e dom of Spe ech and De fa-
ma tion: The Ero sion of Par li a men tary Pri vi le ge“, Auc kland Uni ver sity Law Re vi ew, Auc kland 
Uni ver sity Law Stu dents’ So ci ety, Auc kland, 2005, стр. 34.

54) Не тре ба за бо ра ви ти да иде ја за шти те сло бо де го во ра, на ко јој по чи ва ин дем ни тет ско 
пра во, не под ра зу ме ва са мо спон та на из ра жа ва ња (где су у жа ру из ла га ња увре дљи ве 
опа ске вр ло ре ал не), већ и при пре мље не го во ре. На то ука зу је и чи ње ни ца да ин дем-
ни тет у сва ком слу ча ју ис кљу чу је од го вор ност за гла са ње, ко јем увек прет хо ди из ве сно 
раз ми шља ње по сла ни ка о гла су (Ger trud Wit te-Weg mann, „Par la men ta rische Re de fre i he-
it auch für Re gi e rungsmit gli e der?“, De utsches Ver wal tung sblatt, Carl Heymanns, Köln, бр. 
22/1974, стр. 870).

55) Вид. M. Schröder, исто, стр. 27.

56) Вид. де таљ ни је J. Har ker, стр. 37; Guy Fi ti Sin cla ir, „Par li a men tary Pri vi le ge and the Po-
la ri sa tion of Con sti tu ti o nal Di sco ur se in New Ze a land“, Wa i ka to Law Re vi ew, Uni ver sity of 
Wa i ka to, Ta u ran ga, 2006, стр. 80.
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ма са др жи на не пра ва не мо же спо зна ти без не по сред ног уви да у 
то шта је кон крет но ре че но у скуп шти ни, а што не спор но спа да у 
сфе ру за шти те пар ла мен тар не сло бо де го во ра – слич не упу ћу ју ће 
из ја ве ипак за слу жу ју да бу ду по кри ве не ин дем ни те том.

5. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

На осно ву прет ход но из ло же ног, из во ди мо не ко ли ко за кљу-
ча ка у ве зи с по ло жа јем и уло гом иму ни те та нео д го вор но сти по-
сла ни ка у мо дер ном пра ву уоп ште и у прав ном по рет ку Ре пу бли ке 
Ср би је. Пр во, иму ни тет нео д го вор но сти по сла ни ка је, у осно ви, 
кри вич но прав ни ин сти тут чи ја уло га је устав на: да шти ти сло бо ду 
го во ра у пар ла мен ту, да обез бе ди ауто ри тет пар ла мен та и да омо-
гу ћи нор мал но функ ци о ни са ње пред став нич ке де мо кра ти је. Дру-
го, пре ма тра ди ци о нал ном схва та њу, пот пу на за шти та по сла ни ка 
и пар ла мен та мо гу ћа је са мо ако устав га ран ту је оба иму ни те та, 
иму ни тет нео д го вор но сти и иму ни тет не по вре ди во сти. Ево лу ци ја 
пред став нич ке де мо кра ти је ни је озбиљ ни је до ве ла у пи та ње иму-
ни тет нео д го вор но сти, али је сте иму ни тет не по вре ди во сти. У по-
је ди ним ста бил ним де мо кра ти ја ма, овај дру ги се зна чај но огра ни-
ча ва, па чак и на пу шта. У Ср би ји ће и на да ље би ти нео п ход на оба 
иму ни те та, јер то зах те ва прав на и по ли тич ка кул ту ра, не до вољ но 
раз ви је на да би от кло ни ла ри зи ке по ли тич ке ко руп ци је и дру гих 
зло у по тре ба пар ла мен та и у пар ла мен ту. Тре ће, прем да не спор но 
кри вич но прав не при ро де, ин дем ни тет свој основ на ла зи у ван кри-
вич ним, од но сно устав но-по ли тич ким раз ло зи ма. Че твр то, ре ше-
ње у на шем ва же ћем пра ву пре ма ко јем за шти та по сла ни ка по чи ње 
да те че од по твр ђи ва ња по сла нич ког ман да та до на сту па ња не ког 
од за кон ских осно ва за пре ста нак ман да та је до бро и не тре ба га 
ме ња ти. Пе то, об у хват ин дем ни те та (су бјек ти на ко је се од но си, 
при ли ке у ко ји ма се при ме њу је и са др жи на, тј. де ла на ко ја се [не] 
од но си) вр ло је спо ран. По у зда ног кри те ри ју ма за од ре ђи ва ње об-
у хва та ин дем ни те та у са др жин ском сми слу не ма. Из тог раз ло га, 
ве ро ват но, ве ћи на мо дер них уста ва и да ље са др жи од ред бу о ап со-
лут ном ин дем ни те ту у са др жин ском сми слу, прем да је ис так ну та 
нео п ход ност ње го вог огра ни ча ва ња. У сва ком слу ча ју, кри те ри јум 
опре де љи ва ња уста во твор ца за круг кри вич них де ла ко ја би за-
слу жи ва ла ис кљу че ње од го вор но сти не би тре ба ло да по чи ва на 
њи хо вој те жи ни, већ на њи хо вој ве зи са про кла мо ва ним раз ло гом 
нео д го вор но сти, тј. са иде јом сло бод ног обра зо ва ња ми шље ња у 
пар ла мен тар ној рас пра ви. Ше сто, од ред ба чла на 103 став 2 Уста-
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ва Ср би је, ко ја нео д го вор ност ве зу је за „из ра же но ми шље ње или 
гла са ње у вр ше њу сво је по сла нич ке функ ци је“, до ве де на у ве зу 
са ва же ћим кри вич ним за ко но дав ством, не ја сна је из ви ше раз ло-
га (нпр. јер Кри вич ни за ко ник не по зна је де ла ко ја се не по сред но 
мо гу оства ри ти гла са њем у пар ла мен ту). Ипак, чи ни се, да је ова-
кво устав но ре ше ње ма ње ло ше од по ку ша ја да се у не кој бу ду ћој 
устав ној ре фор ми про из вољ но од ре де са др жин ска огра ни че ња ин-
дем ни те та.
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Vla dan P. Pe trov, Igor R. Vu ko vic

PAR LI A MEN TARY  
NON-LI A BI LITY – CON STI TUTIONAL 

AND CRI MI NAL ASPECTS
Re su me

Par li a men tary non-li a bi lity is a clas sic in sti tu tion of pu blic law 
which be longs equ ally to con sti tu ti o nal law and cri mi nal law. Its un-
der stan ding is not pos si ble wit ho ut a uni fied vi ew of both sci en ces. The 
con sti tu ent ele ments of par li a men tary non-li a bi lity are: the ba sics (con-
sti tu tion), the re a son for exi sten ce (pro tec tion of fre e dom of spe ech and 
of the aut ho rity of Par li a ment), the ti me ef fect (du ra tion of pro tec tion, 
espe ci ally the mo ment of com men ce ment of pro tec tion) and the sco pe 
(su bjects that are pro tec ted and acts and ut te ran ces on which it ap pli es). 
The re are con flic ting vi ews on (cri mi nal) le gal na tu re of this in sti tu-
te. The most de ba ta ble is whet her im mu nity sho uld re main es sen ti ally 
ab so lu te or con sti tu tion (with the help of cri mi nal le gi sla tion) sho uld 
de fi ne acts to which im mu nity do es not apply. The re is a ten dency to-
wards the adop tion of ot her so lu ti ons, but still pre do mi na te con sti tu ti-
ons which do not li mit the sco pe of im mu nity. The re are no so lid cri te ria 
on how to iden tify which acts sho uld be exemp ted from the im mu nity 
pro tec tion. The cri te rion for de ci ding abo ut the ran ge of cri mi nal of-
fen ses worthy of ex clu si on of li a bi lity sho uldn’t be ba sed on the se ri o-
u sness of the of fen ses, but on the ir re la ti on ship with the sta ted re a son 
of ir re spon si bi lity, i.e. with the idea of ena bling fre e dom of spe ech in 
par li a men tary de ba te. In any ca se, if the exi sten ce of in dem nity, as well 
as its con sti tu ent ele ments, is not bro ught in to qu e sti on no wa days, the 
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qu e sti on of its sco pe re qu i res furt her con cer ted ac tion of two fun da-
men tal le gal di sci pli nes.
Key words: Par li a men tary non-li a bi lity, Par li a men tary In vi o la bi lity, Na ti o nal 

As sembly, Ex pres sed Opi nion and Cast Vo te, Sco pe of Pro tec tion

* Овај рад је примљен 20. маја 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
01. јуна 2015. године.
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СОЦИОЛОШКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ 
ЛИЧНИХ ОДНОСА ДЕТЕТА И РОДИТЕЉА 

КОЈИ НЕ ВРШИ РОДИТЕЉСКО ПРАВО*

Сажетак
По ро дич на фор ма у ко јој се од га ја ју де ца пре тр пе ла је зна-

чај не про ме не по след њих не ко ли ко де це ни ја. Све ве ћи број раз ве-
де них бра ко ва и ра ђа ње де це у ван брач ним за јед ни ца ма ста вио је у 
фо кус по ро дич но прав не те о ри је и прак се од но се де те та и ро ди те-
ља ко ји ни су ве за ни за по ро дич но окру же ње у ко ме оба ро ди те ља 
рав но прав но уче ству ју у вас пи та ва њу и од га ја њу де те та. У нај ве-
ћем бро ју слу ча је ва ро ди тељ ско пра во се до де љу је мај ци.

Ста вља ње де те та и ње го вог нај бо љег ин те ре са у цен тар од-
лу чи ва ња при ли ком до но ше ња од лу ке о одр жа ва њу лич них од но са 
са ро ди те љем ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во (оцем), по ста ви ло је 
зах тев ускла ђи ва ња на че ла по тре бе де те та за одр жа ва њем лич них 
од но са са ро ди те љем ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во и ста бил-
но сти по ро дич ног жи во та де те та. Аутор на ла зи да че ти ри гру пе 
фак то ра пре суд но ути чу на одр жа ва ње лич них од но са ро ди те ља 
ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во и де те та: по сто ја ње но ве по ро дич-
не за јед ни це и де це, ста бил ност лич них од но са из ме ђу чла но ва ра-
ста вље не по ро ди це, да ва ње из др жа ва ња и ге о граф ска уда ље ност 
де те та и ро ди те ља ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во (оца).
Кључ не ре чи: ро ди тељ ско пра во, лич ни од но си ро ди те ља и де те та, пра ва 

де те та, пра во де те та  на кон такт, од нос  из ме ђу су пру жни-
ка, за сни ва ње но ве по ро ди це, пра во ро ди те ља на кон такт

* Рад је резултат истраживања у оквиру пројекта Правног факултета Универзитета у 
Београду „Идентитетски преображај Србије“.
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1. ПРО МЕ НЕ У СА ВРЕ МЕ НИМ 
ПОРОДИЧ НИМ ОД НО СИ МА

Ко ре ни прав них уста но ва, прав них од но са и ин сти ту та на-
ла зе се у дру штве ној сфе ри. Ти ме је за да так пра ва, прав не на у ке, 
прав них прак ти ча ра (адво ка та ко ји шти те по је ди нач не ин те ре се 
сво јих кли је на та, су ди ја ко ји шти те оп шти ин те рес дру штва, укла-
па ју ћи по је ди нач не ин те ре се у ка луп оп штег ин те ре са) умно го ме 
оте жан. На ме ће се по тре ба да ва ња од го во ра на прав на пи та ња ко ја 
сво је по ре кло ини ци јал но не ма ју у прав ној сфе ри.1) У скла ду са 
мак си мом Da mi hi fac ta da bo ti bi ius, жи вот ства ра прав не си ту а-
ци је а (по зи тив но) пра во да је од го во ре на те си ту а ци је по зи ва ју ћи 
се на дру штве ну ствар ност и оче вид не исти не (при род но пра во).2)

По ро дич на фор ма у ко јој се од га ја ју де ца пре тр пе ла је зна-
чај не про ме не по след њих не ко ли ко де це ни ја. Тра ди ци о нал ну по-
ро ди цу за сно ва ну на бра ку и ауто ри тар ној вла сти му шкар ца за-
ме њу је по ро ди ца за сно ва на на срод ству и рав но прав но сти свих 
чла но ва.3) Ли бе ра ли за ци ја раз во да бра ка4) до ве ла је до по ве ћа ња 
сто пе раз во да. Од лу ка о сту па њу у брак и за сни ва њу по ро ди це до-
но си се у по зни јим го ди на ма као рeз ултат лич ног из бо ра.5) Гло-
ри фи ко ва ње ин ди ви ду ал них по ро дич них ин те ре са, на спрам не кад 
пре о вла ђу ју ћих мо де ла за сно ва них на емо ци о нал ном, со ци јал ном, 
ма те ри јал ном и ду хов ном је дин ству чла но ва по ро ди це, до ве ло је 
по је ди нач не ин те ре се у аре ну ме ђу соб них су ко ба. Тра же се обра-
сци ко ји би по је ди нач не ин те ре се по ве за ли у је дан или ви ше оп-
штих по ро дич них ин те ре са.

1) О про ме на ма у по ро дич но прав ним од но си ма и по тре би при ла го ђа ва ња пра ва дру штве-
ним, оби чај ним нор ма ма, Зо ран По ња вић, „Но во по ро дич но за ко но дав ство – про цес 
при ва ти за ци је По ро дич ног пра ва“, у збор ни ку: Но во по ро дич но за ко но дав ство, Прав ни 
фа ку лет Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, Кра гу је вац, 2006, стр. 6.

2) Ви де ти Лон Фу лер, Мо рал ност пра ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о-
град, 2001, стр. 114.

3) Зо ран По ња вић, „Уго вор но вр ше ње ро ди тељ ског пра ва“, Прав ни жи вот, Удру же ње 
прав ни ка Ср би је, Бе о град, број 10/2008, стр. 233.

4) Ол га Цве јић-Јан чић, „Брак и раз вод“, у збор ни ку: Но во по ро дич но за ко но дав ство, 
Прав ни фа ку ле тет Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, Кра гу је вац, 2006, стр. 140. 

5) Ka ren La ing, „Do ing the Right Thing: Co ha bi ting Pa rents, Se pa ra tion and Child Con tact“, 
In ter na ti o nal Jo ur nal of Law, Po licy and the Fa mily, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, бр. 
24/2006, стр. 169.
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2. УСЛО ВИ КО ЈИ УТИ ЧУ НА ОДР ЖА ВА ЊЕ 
ЛИЧ НИХ ОД НО СА ДЕ ТЕ ТА И РО ДИ ТЕ ЉА

2.1. За сни ва ње но ве по ро дич не за јед ни це од стра не оца

За сни ва ње но ве по ро дич не за јед ни це ука зу је на ве ћу мо гућ-
ност да се ума њи кон такт са де те том из прет ход ног бра ка, би ло из 
су бјек тив них раз ло га (сма њен ин те рес оца за одр жа ва њем лич них 
од но са са де те том из прет ход ног бра ка, ути цај но ве су пру ге) би ло 
из објек тив них (ви ше оба ве за и по треб ног вре ме на за но ву по ро-
дич ну за јед ни цу).6)

2.2. Ро ђе ње де те та у но вој по ро дич ној за јед ни ци оца

По ред за сни ва ња но ве по ро ди це и по сто ја ње па стор ка у но-
вој по ро дич ној за јед ни ци оца,  по се бан зна чај на одр жа ва ње лич-
них од но са де те та и оца има ро ђе ње но вог де те та у по ро дич ној 
за јед ни ци. По пра ви лу, ро ђе ње де те та ути че на ума ње ње да ва ња 
из др жа ва ња би о ло шком де те ту из прет ход ног бра ка, а са мим тим 
и на ква ли тет одр жа ва ња лич них од но са са де те том. Ма те ри јал не 
по тре бе за но во де те су при о ри тет, а бо ра вак де те та код мај ке у ве-
ћој ме ри не го ра ни је, по ве ћа ва осе ћај оца да је мај ка од го вор ни ја и 
за аспект из др жа ва ња. Од сва три фак то ра ко ји ути чу на сма ње ње 
лич них од но са де те та и ро ди те ља ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во, 
нај ве ћи ути цај има ро ђе ње  де те та у но вој по ро дич ној за јед ни ци.

2.3. По сто ја ње очу ха у но вој по ро дич ној за јед ни ци

Ути цај на одр жа ва ње лич них од но са де те та и оца у све тлу 
за сни ва ња но вих по ро дич них од но са је дво струк. Де те у за јед ни ци 
са мај ком мо же жи ве ти са очу хом, а са дру ге стра не, и отац мо же 
да за сну је но ву по ро дич ну за јед ни цу у ко јој се са да на ла зи де те 
из прет ход ног бра ка – па сто рак. Ку му ла тив но, у ве ћој ме ри, или 
ал тер на тив но, у ма њој ме ри, ова кви слу ча је ви ути чу на сма ње ње 
одр жа ва ња лич них од но са де те та и оца.7)

6) Bob Simp son, Ju lie Jes sop, Pe ter McCarthy, “Fat hers Af ter Di vor ce”, у збор ни ку: Chil dren 
and the ir Fa mi li es: Con tact, Rights, Wal fa re (при ре дио An drew Ba in ham, Brid get Lin dley, 
Mar tin Ric hards i Liz Trin der), Hart Pu blis hing, Ox ford, 2003, стр. 209.

7) Gra e me Wil son, „The Non-Re si dent Pa rent Ro le for Se pa re ted Fat hers: A Re vi ew“, In ter na-
ti o nal Jo ur nal of Law, Po licy and the Fa mily, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, бр. 20/2006, 
стр. 294.
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По сто ја ње па стор ка у но вој по ро дич ној за јед ни ци оца ути че 
на од но се из ме ђу де те та и оца.8) По себ но се по ста вља пи та ње од-
го вор но сти очу ха за из др жа ва ње па стор ка, у слу ча ју ка да отац жи-
ви у по ро дич ној за јед ни ци са но вом парт нер ком и ње ним де те том. 
Прав но фор мал но по сма тра но, очух не ма оба ве зу из др жа ва ња па-
стор ка ако има сво ју де цу, али чи ње ни ца за јед нич ког жи во та очу ха 
и па стор ка укљу чу је сва ко днев не фак тич ке до при но се за из др жа-
ва ње па стор ка (пла ћа ње ста на ри не, ку по ви на хра не, оде ће, као и 
дру ге об ли ке фак тич ког из др жа ва ња). На ве де но фак тич ко из др жа-
ва ње отва ра пи та ње прав не ре гу ла ци је ових од но са, што оста вља-
мо као мо гућ ност за ис тра жи ва ње у окви ру не ког дру гог ра да. Vi ce 
ver sa ва жи и за од нос де те та и оца ка да де те у по ро дич ној за јед ни-
ци са мај ком „до би је“ очу ха.

Ис тра жи ва ња ве за на за фак то ре ко ји ути чу на од нос ро ди те-
ља и де те та на кон раз во да бра ка ро ди те ља, утвр ди ла су да се сма-
њу је уче ста лост одр жа ва ња лич них од но са де те та и оца ка да де те 
до би је очу ха, од но сно ка да очух поч не да жи ви са де те том и мај-
ком.9)

2.4. Од нос из ме ђу ро ди те ља – бив ших су пру жни ка

Мак си ма брач ног пра ва, Pac tum fa cit nup ti ae, при ме њу је се 
у пу ној ме ри и на од но се из ме ђу ро ди те ља, по себ но ка да се ра ди 
о вр ше њу ро ди тељ ског пра ва над за јед нич ким де те том на кон раз-
во да бра ка. Раз вод бра ка мо же се по сма тра ти као пот пу но при ват-
на ствар уко ли ко су пру жни ци не ма ју де це.10) По ре ме ће ни од но си 
су пру жни ка по ста ју пред мет суд ског од лу чи ва ња ако има ју за јед-
нич ку де цу. Иако у знат ној ме ри до пу шта сло бо ду раз во да бра ка, 
др жа ва схва та зна чај овог пи та ња на по љу од но са ро ди те ља и де це. 
У при лог то ме све до чи зах тев су да да се ро ди те љи до го во ре око 
вр ше ња ро ди тељ ског пра ва и на чи на одр жа ва ња лич них од но са де-

8) Ar tur La Fran ce, „Child Cu stody and Re lo ca tion: A Con sti tu ti o nal Per spec ti ve”, Uni ver sity of 
Lo u i svil le Jo ur nal of Fa mily Law, Uni ver zi tet u Lu i svi lu, Lo u i svil le, бр. 34/1996, стр. 114, 
о ути ца ју но вог бра ка мај ке на са гла сност оца по во дом зах те ва мај ке да се пре се ли са 
де те том у дру ги град.

9) He at her Juby, Jean-Mic hel Bi let te, Be no it La plan te, Ce li ne le Bo ur da is, „Non re si dent Fat hers 
and Chil dren: Pa rents New Uni ons and Fre qu ency of Con tact“, Uni ver sity of Flo ri da, Ga i ne-
svil le, Jo ur nal of Fa mily Is su es, бр. 28/2007, стр. 1241.

10) Је ди на оба ве за су пру жни ка је сте да за кљу че спо ра зум о по де ли за јед нич ке имо ви не, 
ко ји суд не раз ма тра већ без у слов но при хва та и до су ђу је раз вод бра ка. Ако су пру жни ци 
не ма ју за јед нич ку имо ви ну ова кав спо ра зум не ће би ти нео п хо дан. Вид. члан 40. ст. 3. 
По ро дич ног за ко на Ср би је.
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те та и ро ди те ља ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во. Суд при хва та ова-
кав спо ра зум са мо ако је у нај бо љем ин те ре су де те та.11)

Пре ма ква ли те ту лич них од но са из ме ђу бив ших су пру жни-
ка, мо гу ће је из ве сти тро стру ку по де лу: склад ни бив ши су пру жни-
ци, код ко јих не по сто је зна чај ни су ко би, ме ђу ко ји ма по сто ји са-
рад ња по себ но ка да је реч о пи та њи ма ве за ним за де те и чи ји се 
лич ни од но си и не су гла си це не ре флек ту ју на одр жа ва ње лич них 
од но са ро ди те ља и де те та; су ко бље ни бив ши су пру жни ци где се 
спо ра зум и лич ни од но си де те та и ро ди те ља одр жа ва ју у кли ми 
ме ђу соб них су ко ба и где су од но си оца и де те та у сен ци и да ље 
по сто је ћих су ко ба из ме ђу ро ди те ља; тре ћу гру пу чи не су пру жни-
ци без кон так та – по ро ди це јед ног ро ди те ља (мај ке) и де те та, без 
кон так та де те та са оцем.

У пр вом слу ча ју, код по сто ја ња до го во ра оца са мај ком око 
по ве ра ва ња де те та мај ци, оче ви до би ја ју сли ку и ин фор ма ци је о 
ста њу де те та, ње го вим ак тив но сти ма од мај ке, док у слу ча ју на-
ме та ња спо ра зу ма од стра не су да, услед од су ства ко му ни ка ци је, о 
свим пи та њи ма ве за ним за по ди за ње и вас пи та ва ње де те та оче ви 
не до би ја ју по дат ке од мај ке, већ ди рект но од де це и евен ту ал но 
од тре ћих ли ца. Је ди но пи та ње о ком по сто ји ко му ни ка ци ја са мај-
ком је пи та ње из др жа ва ња де те та.12) У том слу ча ју отац не уче-
ству је у вас пи та њу де те та. На ве де не ка те го ри је ни су ста тич не, већ 
на про тив, под ло жне су про ме на ма, те та ко, су ко бље ни бив ши су-
пру жни ци мо гу по ста ти склад ни, као што и су пру жни ци код ко јих 
не по сто ји кон такт мо гу по ста ти су ко бље ни или, чак, и склад ни 
су пру жни ци. Ипак, те же је прет по ста ви ти да су пру жни ци ко ји не-
ма ју кон такт мо гу по ста ти склад ни бив ши су пру жни ци. Раз ло зи за 
пре ла зак из јед не ка те го ри је у дру гу су мно го стру ки: нпр. за сни ва-
ње но ве ван брач не за јед ни це, ро ђе ње но вог де те та, бо ља ко му ни-
ка ци ја ме ђу су пру жни ци ма, по и ма ње ин те ре са де те та као при мар-
ног у од но су на ме ђу соб не од но се су пру жни ка.

Схва та ње уло га ро ди те ља има зна ча јан ути цај на одр жа ва ње 
лич них од но са де те та и ро ди те ља и од нос из ме ђу са мих ро ди те ља 
на кон раз во да бра ка. На и ме, ако отац при хва та уло гу пре ма ко јој 

11) Ма ри ја Дра шкић, По ро дич но пра во и пра ва де те та, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, Бе о град, 2011, стр. 298.

12) По сто ја ње све сти о по тре би одр жа ва ња лич них од но са оца и де те та неп ход но је на 
стра ни мај ке. Пре ва зи ла же ње соп стве ног ин те ре са у ци љу ин те ре са де те та све до чи из-
ја ва јед не мај ке, да иако она сма тра да „...отац ло ше ути че на мо ју ћер ку, да не ма њен 
ин те рес као при мар ни, да ће јој сло ми ти ср це, да не тре ба да га ви ђа, ја не мо гу мно го 
да ура дим у ве зи са тим, јер мо рам да сво је ин те ре се ста вим ис под ин те ре са мо је ћер-
ке да ви ђа свог оца...“. Ви де ти, Ka ren La ing, „Do ing the Right Thing: Co ha bi ting Pa rents, 
Se pa ra tion and Child Con tact“, In ter na ti o nal Jo ur nal of Law, Po licy and the Fa mily, Ox ford 
Uni ver sity Press, Ox ford, бр. 24/2006, стр. 174.
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је мај ка „при род ни“ и „пр во бит ни“ ста ра тељ де те та, да она има 
при мар ну уло гу у по ди за њу и не зи де те та, уре ђе ње од но са ка ко 
из ме ђу оца и мај ке, та ко и из ме ђу оца и де те та на кон раз во да мо же 
би ти ли ше но озбиљ них кон фли ка та. Са дру ге стра не, ако мај ка не 
сма тра да је, иако јој је „до де ље на“ уло га „при мар ног“ ро ди те ља, 
уло га оца де те та не ва жна и да њој при па да ис кљу чи во и су ве ре но 
пра во по ди за ња и вас пи та ва ња де те та, лич ни од но си оца и де те та 
мо гу се од ви ја ти не сме та но.   

При ме ћу је мо јед ну зна чај ну про ме ну у уло га ма ро ди те ља.13) 
Док је ра ни је тра ди ци о нал но сма тра но да је то ком бра ка отац за-
ду жен да обез бе ди по ро ди ци ма те ри јал на до бра (дом, хра ну, оде ћу 
и дру га ма те ри јал на сред ства), а да мај ка обез бе ђу је де ци по др-
шку, не гу, вас пи та ње, у са вре ме но до ба та ква по ро дич на сли ка је 
зна чај но из ме ње на. Са же то ка за но, ма те ри јал ни део био је ве зан 
за оца, а емо тив ни за мај ку, док је вас пит на уло га би ла по де ље на 
из ме ђу оба су пру жни ка. Еко ном ска не за ви сност же не, по ве ћа ње 
уче шћа же не у рад ном про це су,14) сти ца ње ма те ри јал них до ба ра, 
све че шће ми гра ци је же на,15) до ве ле су до еко ном ске не за ви сно сти 
же не од му шкар ца. У скла ду са тим, на кон раз во да бра ка мај ка је 
спо соб на да по ред уло ге ко ју је има ла у емо тив ном по ди за њу де це, 
са мо стал но уче ству је у ма те ри јал ном из др жа ва њу свог по том ства. 
Са дру ге стра не, пла ћа ње из др жа ва ња на кон раз во да бра ка оста ла 
је ема на ци ја тра ди ци о нал не уло ге оца као ма те ри јал ног сто же ра 
по ро ди це. Про ши ре на је уло га мај ке као ро ди те ља уз исто вре ме но 
су жа ва ње уло ге оца као ро ди те ља. 

За јед нич ки жи вот ро ди те ља пре ра ста вља ња, би ло у бра ку 
или ван брач ној за јед ни ци, по ка зу је ви ше ути ца ја на по сто ја ње кон-
так та оца и де те та, у од но су на слу чај ка да ро ди те љи ни ка да ни су 
жи ве ли за јед но.

Све сна зна ча ја до го во ра су пру жни ка и огра ни че ног до ме-
та су да у при мо ра ва њу ро ди те ља да по шту ју спо ра зум о одр жа-
ва њу лич них од но са дру гог ро ди те ља и де те та, др жа ва ин си сти ра 

13) О про ме на ма прав них, ми би смо до да ли, и при род них, пој мо ва „мај ке” и „оца”, Ма ри на 
Ја њић-Ко мар, Рас пра ва о прин ци пи ма по ро дич ног пра ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те-
та у Бе о гра ду, Бе о град, 2008, стр. 15.

14) За по сле не мај ке спрем ни је су да по де ле ста ра тељ ство над де цом и да оца ак тив но укљу-
че у вас пи та ње де те та не го не за по сле не мај ке, He at her Juby, Jean-Mic hel Bi let te, Be no it 
La plan te, Ce li ne le Bo ur da is, „Non re si dent Fat hers and Chil dren: Pa rents New Uni ons and 
Fre qu ency of Con tact“, Uni ver sity of Flo ri da, Ga i ne svil le, Jo ur nal of Fa mily Is su es, бр. 
28/2007, str. 1235.

15) Joan Fit zpa trick, Ka tri na Kelly, „Gen de red Aspects of Mi gra tion: Law and the Fe ma le Mi-
grant“, Ha stings In ter na ti o nal and Com pa ra ti ve Law Re vi ew, Uni ver zi tet u Ka li for ni ji Prav ni 
fa kul tet Ha stings, San Fran ci sko,бр. 22/1998, стр. 67.
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на ван суд ском по сти за њу спо ра зу ма. На и ме, и ка да су пру жни ци 
не мо гу да се до го во ре око на чи на и оби ма одр жа ва ња лич них од-
но са де те та и ро ди те ља, иако суд уре ђу је лич не од но се, ро ди те љи 
ће би ти они ко ји тре ба да спро во де  спо ра зум. Ако је дан ро ди тељ 
не спро во ди суд ски спо ра зум о одр жа ва њу лич них од но са дру гог 
ро ди те ља и де те та, иако прав но по сто ји мо гућ ност да се из ме ни 
од лу ка о вр ше њу ро ди тељ ског пра ва, кон ста ту је мо не моћ пра ва.16) 
Од у зи ма ње де те та од ро ди те ља ко ји вр ши ро ди тељ ско пра во на кон 
ду гог ни за при нуд них ме ра о пре да ји де те та, ре зул ти ра у прав но 
ва ља ном ис хо ду услед не по што ва ња од лу ке о одр жа ва њу лич них 
од но са де те та и дру гог ро ди те ља, али отва ра пи та ње ин те ре са и 
до бро би ти де те та и из ме не до та да шњих сва ко днев них жи вот них 
на ви ка на ста бил ност де те та. Да ли је у та квим си ту а ци ја ма по-
треб но да ти при мат на че лу пра вед но сти или на че лу нај бо љег ин-
те ре са де те та? Да ли има ме ста при ме ни на че ла Fi at iusti tia pe re at 
mun dus? Бли жи смо ста но ви шту да ин те рес де те та има пре ва гу над 
ин те ре сом оства ри ва ња за ко ни то сти. Али ну ди мо и су про тан ар-
гу мент – ни је ли нај бо љи ин те рес де те та, упра во, да има од нос са 
оба ро ди те ља!? Пре ва га на че ла ста бил но сти де те та над на че лом 
ле га ли те та до би ја на зна ча ју уво ђе њем кри те ри ју ма уз ра ста де те-
та. По себ но ако је (мла ђе) де те про ве ло ду же вре ме на у по ро ди ци 
са мај ком и ако је пре би ва ли ште оца уда ље но од тре нут ног пре-
би ва ли шта де те та и мај ке.17) Ова кви слу ча је ви че сто се од но се на 
бра ко ве ли ца раз ли чи тих др жа вљан ства. Да је ван прав но ство ре на 
си ту а ци ја око от ми це де те та на кон ду гог бо рав ка де те та у дру гој 

16) О те шком за дат ку пред ко јим се на ла зе су до ви у пи та њи ма ве за ним за одр жа ва ње лич-
них од но са де те та и ро ди те ља све до чи сле де ћи слу чај. Мај ци је од лу ком су да до де ље но 
вр ше ње ро ди тељ ског пра ва над де те том а отац је имао пра во да ви ђа де те. Об зи ром да 
се мај ка по но во уда ла и из ра зи ла же љу да се пре се ли са де те том у Хо лан ди ју, тра жи ла 
је са гла сност од оца да де те про ме ни пре би ва ли ште, што је отац од био. Вр хов ни суд 
Ср би је, од лу чу ју ћи по ре ви зи ји, стао је на ста но ви ште да ни же сте пе ни су до ви тре ба да 
ис пи та ју мо гућ ност де ли мич ног ли ше ња ро ди тељ ског пра ва оца за то што, ус кра ћи ва-
њем са гла сно сти не са ве сно вр ши ро ди тељ ско пра во. Ре ше ње Вр хов ног су да Ср би је Рев. 
2557/06 од 1. мар та 2007. го ди не. Да је, оправ да но, ова кав став Вр хов ног су да Ср би је 
не при хва тљив, Ма ри ја Дра шкић, „Оба ве зно ли ше ње ро ди тељ ског пра ва при ли ком од-
лу чи ва ња су да о вр ше њу ро ди тељ ског пра ва: спор но ста но ви ште Вр хов ног су да Ср би-
је“, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
Бе о град, бр. 1/2012, Бе о град, стр. 379. 

17) Че сто се спо ро ви по во дом кон так та оца и де те та во де око јед ног прет ход ног пи та ња. 
На и ме, слу ча је ви ка да мај ка ко ја вр ши ро ди тељ ско пра во же ли да се (услед за сни ва ња 
но ве по ро дич не за јед ни це) пре се ли у дру гу др жа ву или у ме сто знат но уда ље но од до-
та да шњег ме ста пре би ва ли шта де те та, иза зи ва ју до ста па жње у тре нут ним рас пра ва ма 
по ро дич но прав не те о ри је. Уко ли ко би се до зво ли ло да мај ка про ме ни сво је ме сто бо-
рав ка, а са мим тим и де те та, отац се на тај на чин оне мо гу ћа ва да оства ру је кон такт са 
де те том. Са дру ге стра не, ис ти че се да би ус кра ћи ва ње са гла сно сти оца угро зи ло пра во 
мај ке на при ват ност и сло бо ду из бо ра ме ста ста но ва ња и из бо ра за ни ма ња. О зна ча ју 
и ком плек сно сти овог пи та ња у прак си су до ва у САД, ви де ти, Ar tur La Fran ce, „Child 
Cu stody and Re lo ca tion: A Con sti tu ti o nal Per spec ti ve“, Uni ver sity of Lo u i svil le Jo ur nal of 
Fa mily Law, Uni ver zi tet u Lu i svi lu, Lo u i svil le, бр. 34/1996, стр. 120.
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др жа ви до ве ла до ле га ли зо ва ња ван прав ног сти ца ња ро ди тељ ског 
пра ва18) услед пу но лет ства де це, све до чи и слу чај пред Европ ским 
су дом за људ ска пра ва – Со фи ја Гу друн Хан сен про тив Тур ске.19) 
На ве де на си ту а ци ја по во дом от ми це де те та по себ но се од но си на 
де цу мла ђег уз ра ста ко ја не ма ју мо гућ ност да из ра зе сво је же ље 
и ми шље ње.20) Зна чај уз ра ста де те та и не по што ва ња спо ра зу ма о 
кон так ту ро ди те ља и де те та, огле да се код де це ма њег уз ра ста, об-
зи ром да ста ри је де те мо же лак ше да про ме ни сре ди ну без то ли ко 
не га тив них ефе ка та по ње гов раз вој као ка да је у пи та њу мла ђе 
де те. Пре ма из ве сним ста во ви ма, мла ђе де те ви ше је ве за но за мај-
ку а ста ри је за оца.21) Ме ђу тим, упра во у овој при род ној ра зли ци 
ле жи прав ни про блем. Ако су од но си су пру жни ка по ре ме ће ни у 
ме ри да се пре но се на де те, не га ти ван став мај ке22) у по гле ду од ви-
ја ња лич них од но са де те та са оцем, мо же про из ве сти и не га ти ван 
став де те та пре ма одр жа ва њу лич них од но са са оцем.23) Уте ме ље-
ње тврд ње о ути ца ју уз ра ста де те та на одр жа ва ње лич них од но са 
са ро ди те љем на ла зи мо у за кон ској од ред би да де те са на вр ше них 
15. го ди на жи во та мо же да од лу чи24) са ко јим ће ро ди те љем жи ве ти 

18) По ста вља се пи та ње да ли овај и слич ни слу ча је ви, ка ко пред Европ ским су дом за људ-
ска пра ва, та ко и пред до ма ћим су до ви ма, отва ра ју мо гућ ност да је по узо ру на ствар-
но прав не од но се мо гућ „одр жај ро ди тељ ског пра ва“ у по ро дич ним од но си ма, иако је 
„др жа ви на“ не са ве сна и не за ко ни та. Тре нут ком пу но лет ства де те та пре ста ју све прав не 
по сле ди це ван прав ног сти ца ња ро ди тељ ског пра ва.

19) Ви де ти слу чај Sop hia Gu drun Han sen v. Tur key, број пред став ке. 36141/97, пре су да од 23. 
де цем бра 2003. го ди не. Ви ше о то ме, Ма ри ја Дра шкић, По ро дич но пра во и пра ва де те-
та, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2011, стр. 276. 

20) О при ме ни ове Кон вен ци је у слу ча је ви ма ка да је де те од ве де но из Ср би је у дру гу др-
жа ву уго вор ни цу, као и ка да је из дру ге др жа ве уго вор ни це до ве де но у Ср би ју, Гор да на 
Ко ва чек-Ста нић, „По ро дич но прав ни аспек ти ме ђу на род не, ро ди тељ ске от ми це де це“, 
Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о-
град, бр. 2/2012, стр.74-94.

21) Li am Swiss, Ce li ne Le Bo ur da is, „Fat her-Child Con tact Af ter Se pa ra tion: The In flu en ce 
of Li ving Ar ran ge ments“, Uni ver sity of Flo ri da, Ga i ne svil le, Jo ur nal of Fa mily Is su es, бр. 
30/2009, стр. 629.

22) Re bec ca Pro bert, Step hen Gil mo re, Jo nat han Her ring, Re spon si ble Pa rents and Pa ren tal Re-
spon si bi lity, Hart Pu blis hing, Ox ford, 2009, стр. 303, о ути ца ју мај ке на „ис пи ра ње мо зга“ 
де те та у пе ри о ду од пре стан ка за јед ни це жи во та до тре нут ка из ја шња ва ња де те та пред 
су дом, у ко ме не ма кон так та де те та са оцем.

23) У слу ча ју Som mer feld v. Ger many, број пред став ке 31871/96, пре су да од 8.ју ла 2003. го-
ди не, ма ло лет на ћер ка од би ја ла је да се ви ђа са оцем и да са њим одр жа ва лич не од но се. 
Европ ски суд за људ ска пра ва је стао на су прот но ста но ви ште од оног ко је су за сту па ли 
мај ка и де те, да је у ин те ре су де те та да има лич не од но се са оцем, упр кос про ти вље њу 
де те та (и мај ке). 

24) Сло бо дан Па нов, По ро дич но пра во, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о-
град, 2010, стр. 198, о то ме да де те са на вр ше них 15. го ди на не тре ба да има ап со лут но 
пра во од лу чи ва ња са ко јим ро ди те љем ће жи ве ти, од но сно о кон так ту са ро ди те љем са 
ко јим не жи ви.
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и да ли ће и ка ко одр жа ва ти лич не од но се са дру гим ро ди те љем.25) 
Као ори јен та ци о ни кри те ри јум узи ма мо уз раст од 15 го ди на, али у 
скла ду са све ве ћим раз вој ним и ког ни тив ним спо соб но сти ма де-
це у са вре ме но до ба, и уз раст од 12 год. Та ко по сту па ју су до ви 
у Дан ској, Нор ве шкој, Хо лан ди ји и Шпа ни ји, те се у по ступ ци ма 
по во дом ста ра тељ ства и одр жа ва ња лич них од но са са слу ша ва де те 
ста ро сти 12 го ди на. У Фран цу ској суд мо же са слу ша ти ми шље ње 
де те та ста рог 13 го ди на о то ме са ко јим ро ди те љем же ли да жи ви.26)

Упра во у ци љу спре ча ва ња од во ђе ња де це у из јед не у дру гу 
др жа ву, у слу ча ју су пру жни ка раз ли чи те на ци о нал но сти, до не та 
је Ха шка кон вен ци ја о гра ђан ско прав ним аспек ти ма ме ђу на род не 
от ми це де це (1980).27) Сма тра но је да ће га ран то ва ње пра ва на кон-
такт ро ди те ља ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во, не га тив но де ло ва ти 
на на ме ру тог ро ди те ља да из вр ши от ми цу де те та.28)

Тра ди ци о нал но и у нај ве ћем бро ју слу ча је ва су пру жни ци 
има ју свест, оби чај, да ће де те мла ђег уз ра ста би ти по ве ре но мај ци. 
Без об зи ра на ма те ри јал не усло ве, емо тив на и пси хо ло шка не ста-
бил ност мај ке схва та се у суд ској про це ни као основ ни раз лог да се 
де те не по ве ри мај ци на ста ра ње.29)  

Да за кљу чи мо, од нос ро ди те ља пре пре стан ка за јед ни це жи-
во та, би ло у кван ти та тив ном – по сто ја ње и ду жи на за јед нич ког 
жи во та, или ква ли та тив ном сми слу – не по сто ја ње озбиљ них кон-
фли ка та, у бит ној ме ри ути че и на одр жа ва ње лич них од но са оца и 
де те та на кон раз во да бра ка ро ди те ља. 

2.5. Од нос из ме ђу ро ди те ља ко ји не вр ши родитељско 
пра во и де те та пре раз два ја ња де те та

Од но си ро ди те ља то ком тра ја ња за јед ни це жи во та свој од раз 
има ју и то ком по ступ ка раз во да бра ка. Ако су од но си би ли ли ше ни 
ве ли ких не спо ра зу ма и кон фли ка та раз вод не би тре ба ло да има 
бит но раз ли чит епи лог. По и ма ње но во на ста лих уло га ро ди те ља, 
као бив ших су пру жни ка, има зна ча јан ефе кат на по сти за ње спо-
ра зу ма о одр жа ва њу лич них од но са. На кон раз во да бра ка оба ро-
ди те ља и да ље оста ју ро ди те љи свог де те та али њи хо ве уло ге из 

25) Члан 60. ст. 4. и чл. 61. ст. 4. По ро дич ног за ко на Ср би је.

26) Pe ter De Cruz, Fa mily Law, Sex and So ci ety, Ro u tled ge, New York, 2010. стр. 62.

27) Ову кон вен ци ју ра ти фи ко ва ла је још СФРЈ, За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је о гра ђан-
ско прав ним аспек ти ма ме ђу на род не от ми це де це, „Слу жбе ни лист“ СФРЈ бр. 7/91.

28) Ма ја Ста ни ву ко вић, Пе тар Ђун дић, „Гра ђан ско прав ни аспек ти ме ђу на род не от ми це де-
це (1980)“, Прав ни жи вот, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 10/2010, стр. 28.

29) Та кав став за у зео је и Устав ни суд Хр ват ске у од лу ци 2671/2012 од 13. апри ла. 2012. го-
ди не.
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соп стве не пер спек ти ве ви ше ни су исте. Обим и ква ли тет овла шће-
ња из обла сти ро ди тељ ских пра ва ви ше ни је иден ти чан оним овла-
шће њи ма то ком тра ја ња њи хо ве за јед ни це жи во та. Спо соб ност 
амор ти за ци је но во на ста лих при ли ка до но си ста бил ност, од но сно 
не ста бил ност уре ђе ња лич них од но са ро ди те ља и де те та. За јед-
нич ки еле мент ко ји је до вео до сје ди ње ња у за јед ни цу жи во та и ко-
ји је про ду ко вао ро ђе ње де те та ви ше не по сто ји, али је де те и да ље 
при сут но као ве зив но тки во про ме ње них окол но сти ко је се ти чу 
ро ди те ља. Са дру ге стра не, де те, оба ро ди те ља и да ље до жи вља ва 
на исти на чин. Услед пре стан ка за јед нич ког жи во та ро ди те ља, де те 
ви ше не ма исту сли ку о овла шће њи ма ро ди те ља и њи хо вој уло зи 
у вас пи та њу, по ди за њу и не зи. По сто ја ње бли ских лич них од но-
са де те та и оца то ком тра ја ња бра ка, у пер цеп ци ји де те та, ства ра 
сли ку уло ге оца и ње го вог ан га жо ва ња у де те то вом раз во ју. Сва ко-
днев на не га, бри га, вас пи та ње и по др шка усло вља ва осе ћај си гур-
но сти, по др шке и ста бил но сти код де те та.30) Та ко, кван ти фи ка ци ја 
кон та ка та пра ће ња уз по тре бан сте пен ква ли те та истих, до во ди до 
же ље ног ефек та на пра ви лан раз вој де те та. Ве ћи сте пен кон та ка та 
оца са де те том го во ри о бри зи о де те ту и ње го вом раз во ју, те сто га 
отац ко ји има на ме ру за одр жа ва њем кон та ка та са де те том, ко ли-
чи ном про ве де ног вре ме на по ка зу је бри гу за де те. Бли зи на пре би-
ва ли шта оца не ка да шњем за јед нич ком до му уз од су ство но ве по-
ро ди це и(ли) де це на стра ни оца, ства ра ју пред у сло ве за успе шно 
одр жа ва ње лич них од но са са де те том.

По ред од но са оца са мај ком, и од но си де те та и оца пре раз во-
да бра ка игра ју зна чај ну уло гу. Ста во ви оца по во дом ро ди тељ ства 
на кон раз во да бра ка умно го ме су из ме ње ни на чи ном вр ше ња ро-
ди тељ ског пра ва. На и ме, ако отац ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во 
же ли да оста не у кон так ту са де те том, нов ме ђу на род ни кон цепт 
по стро ди тељ ства на кон раз во да бра ка пру жа му та кве мо гућ но сти. 
Ра ни ји ста во ви о по сто ја њу јед ног ро ди те ља ко ји вр ши ро ди тељ-
ско пра во и до но си све од лу ке ве за не за де те и дру гог ро ди те ља 
ко ји има (са мо) пра во да бу де „по се ти лац“ у жи во ту де те та,  на пу-
ште ни су у ко рист пре ми се да је и на кон раз во да бра ка у нај бо љем 
ин те ре су де те та да има од нос са оба ро ди те ља и да оба ро ди те ља 
тре ба да вр ше ро ди тељ ско пра во.31) На тај на чин, отац не мо же би-
ти фак тич ки при мо ран да одр жа ва лич не од но се са де те том, али 

30) Сло бо дан Па нов, „Од нос по ло ва и вас пи та ње“, у збор ни ку: Пра ва де те та и рав но прав-
ност по ло ва – из ме ђу нор ма тив ног и ствар ног (при ре дио Го ран Мар ко вић), Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву, Ис точ но Са ра је во, 2012, стр. 464-488. 

31) Pa trick Par kin son, Fa mily Law and the In dis so lu bi lity of Pa rent hood, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 2011, стр. 51.
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му је прав но омо гу ће но да на знат но рав но прав ни јој осно ви, ако то 
же ли, уче ству је у вас пи та њу и по ди за њу де те та, не за ви сно од ста-
во ва мај ке. Ова кав став за ко но да ва ца оправ да ва чи ње ни ца да оче ви 
ко ји су пре раз во да бра ка има ли ква ли те тан од нос са сво јом де цом, 
та кав од нос има ју и на кон раз во да бра ка.

Уко ли ко је отац са де те том пре пре стан ка за јед нич ког жи-
во та имао бли зак од нос, осно ва но се мо же оче ки ва ти да та кав од-
нос мо же да се на ста ви на кон раз во да бра ка ро ди те ља.32) На рав но, 
уз по сто ја ње по зи тив ног или, у нај ма њој ме ри, не у трал ног од но са 
мај ке де те та.

2.6. Да ва ње из др жа ва ња

Зна чај да ва ња из др жа ва ња за де те не ма по сле ди це са мо на 
по љу ма те ри јал них од но са ро ди те ља и де те та. Не спор но је да су 
ма те ри јал на сред ства нео п ход на за раз вој де те та. Ме ђу тим, пи та-
ње пла ћа ња из др жа ва ња има свој до ма шај и на по љу лич них од-
но са ро ди те ља и де те та, и то ка ко из ме ђу ро ди те ља ко ји пла ћа из-
др жа ва ње и де те та, та ко и из ме ђу са мих ро ди те ља. Из др жа ва ње 
је, не рет ко, у си ту а ци ји по ре ме ће них од но са ро ди те ља или пот-
пу ног од су ства истих, је ди на тач ка ве зи ва ња ро ди те ља и де те та, 
али и бив ших су пру жни ка. За то се по јам из др жа ва ња де те та у но-
вим окол но сти ма раз во да бра ка на зи ва „но вим ко ро ди тељ ством“.33) 
Пре ко из др жа ва ња, пра во по ку ша ва да се еле мент по ро дич ног за-
јед ни штва за др жи, а по сте пе но, уко ли ко је мо гу ће, и раз ви је. 

Отац на кон раз во да бра ка или пре стан ка за јед нич ког жи во та 
су пру жни ка до би ја но ву уло гу пре ма ко јој ви ше не уче ству је не по-
сред но у вас пи та њу де те та и где мо же са мо од ре ђе но вре ме да про-
во ди са де те том. У скла ду са ти ме, пи та ње пла ћа ња али мен та ци је 
за у зи ма ва жно ме сто у одр жа ва њу лич них од но са де те та и ро ди-
те ља. Иако је не кад стан дард до брог ро ди те ља под ра зу ме вао оног 
ро ди те ља ко ји де те ту обез бе ђу је хра ну, дом, оде ћу, обу ћу и ма те-
ри јал на сред ства, пси хо ло шка ис тра жи ва ња до ка за ла су пре те жан 
ути цај емо тив не си гур но сти и ста бил но сти на пра ви лан раз вој де-
те та. Сто га се и де те нај че шће до де љу је мај ци, са прет по став ком 
да ће она на ефи ка сни ји на чин пру жи ти не гу и за шти ту де те ту у 
од но су на ма те ри јал ни аспект, тра ди ци о нал но ве зи ван за оца. 

32) John Eeke la ar, Fa mily Law and Per so nal Li fe, Ox ford Uni ver sity Press, Ox word, 2006, стр. 
124.

33) Pa trick Par kin son, Fa mily Law and the In dis so lu bi lity of Pa rent hood, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 2011, стр. 211.
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У но вој оче вој пер спек ти ви раз дво је ног жи во та са сво јим 
де те том, уко ли ко су од но си из ме ђу су пру жни ка про же ти кон флик-
ти ма, иза зва не су не до у ми це око то га да ли се пла ћа из др жа ва ње 
де те ту или мај ци де те та. Од но сно, да ли се да је из др жа ва ње за де те 
или из др жа ва ње за мај ку. По ве за но са прет ход ним пи та њем, по-
сто ји раз ли ка из ме ђу за кон ске оба ве зе из др жа ва ња де те та и за кон-
ске оба ве зе из др жа ва ња мај ке де те та.34) 

Пла ћа њем али мен та ци је отац по ка зу је же љу за на став ком 
по ди за ња де те та и че сто је то у но во на ста лим при ли ка ма по ре ме-
ће них од но са јед на (или и је ди на) тач ка ве зи ва ња лич них од но са 
оца и де те та.35) Оче ви ис ти чу да не си гур ност у пра вац тро ше ња 
сред ста ва из др жа ва ња иза зи ва сум њу у по тре бу пла ћа ња али мен-
та ци је.36) Пла ћа ње из др жа ва ња по вла чи на ме ру уче ство ва ња оца у 
до но ше њу од лу ка о вас пи та њу де те та, од лу ка не ма те ри јал не при-
ро де. Ипак, то је услед гра ни ца вр ше ња ро ди тељ ског пра ва мај ке 
оне мо гу ће но.37) 

Не рет ко се под вла чи да ве ли ки ути цај на одр жа ва ње од но са 
оца и де те та има ју ба бе и де де, по себ но оче ва мај ка, ба ба по оцу.38) 

34) У По ро дич ном за ко ну Ср би је, пре ма чла ну 153. мај ка де те та ко ја не ма до вољ но сред-
ста ва има пра во на из др жа ва ње од оца де те та за вре ме од три ме се ца пре по ро ђа ја и го-
ди ну да на на кон по ро ђа ја. Са дру ге стра не,  пре ма чла ну 159. ма ло лет но де те има пра во 
на из др жа ва ње од стра не ро ди те ља. Ако ро ди тељ не вр ши ро ди тељ ско пра во, пре ма чла-
ну 78., он има пра во и ду жност да из др жа ва де те. У кон тек сту на шег ста ва о овла шће њу 
оца да (и да ље) из др жа ва де те, за ни мљи ва је сти ли за ци ја чла на 78. По ро дич ног за ко на. 
На и ме, ка же се да ро ди тељ има „...пра во и ду жност да из др жа ва де те...“. Ду а ли зам овог 
пра ва ви ди мо из два раз ло га. Пра во на из др жа ва ње је сте упра во мо гућ ност ко ја се оста-
вља ро ди те љу (оцу), да кроз оства ри ва ње овог пра ва и да ље уче ству је у вас пи та ва њу 
и по ди за њу де те та. Оба ве за, тач ни је ду жност се пред ви ђа у слу ча ју да ро ди тељ (отац) 
услед чи ње ни це да се де те не на ла зи код ње га не же ли да уче ству је у том аспек ту де-
те то вог по ди за ња, а из др жа ва ње је по треб но као об јек тив на чи ње ни ца у ци љу раз во ја 
де те та.

35) Код за јед нич ког фи зич ког вр ше ња ро ди тељ ског пра ва не по сто ји оба ве за ро ди те ља да 
пла ћа из др жа ва ње за де те дру гом ро ди те љу, Gra ce Lup pi no, Ju stin Mil ler, Fa mily Law and 
Prac ti ce, Pren ti ce Hall, New Yer sey, 2012, стр. 206.

36) Пи та ње не пла ћа ња из но са из др жа ва ња јед но је од нај про бле ма тич ни јих, ка ко у упо ред-
ном, та ко и у до ма ћем пра ву. Оту да и ве ли ки број пар ни ца у овој обла сти. Ова кав тип 
пар ни це ука зу је и на лич не од но се су пру жни ка, тач ни је на не по сто ја ње ко му ни ка ци је 
или огром них не су гла си ца из ме ђу ро ди те ља. По ред не га тив ног ефек та на ро ди те ље, 
штет ност ова квог суд ског епи ло га нај ве ћа је по де те, по себ но ако мај ка ко ја вр ши ро ди-
тељ ско пра во ни је за по сле на или је сла бог имо вин ског ста ња, об зи ром да оче ви на сва-
ки на чин на сто је да из бег ну ову мо рал ну и при род ну оба ве зу, као и да при ка жу знат но 
ума ње не сво је ме сеч не при хо де.

37) Зна чај пи та ња из др жа ва ња на по сто ја ње и одр жа ва ње лич них од но са ро ди те ља и де те-
та пре по знат је у мно гим др жа ва ма, и то кроз осни ва ње  по себ них те ла и аген ци ја ко је 
ре гу ли шу про цес и на пла ту из др жа ва ња. Та ко, у САД, Ве ли кој Бри та ни ји (Child Sup-
port Agency) и Аустра ли ји по сто је по себ не аген ци је за по моћ ро ди те љи ма (мај ка ма) око 
оства ри ва ња пра ва на из др жа ва ње де це.

38) Gil lian Do u glas, Neil Fer gu son, “The Ro le of Grand pa rents in Di vor ced Fa mi li es”, In ter na ti-
o nal Jo ur nal of Law, Po licy and the Fa mily, br.17/2003, стр. 41-68. 
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Ово пи та ње ис ти че се и у ино стра ној ли те ра ту ри по ро дич ног пра-
ва,39) а по се бан зна чај има у на шој прав ној и оби чај ној кул ту ри.40) 

Да ва ње из др жа ва ња све до чи да отац има кон тро лу јед ног 
аспек та од га ја ња де те та. На тај на чин он има над ле жност над де-
лом де те то вог жи во та и за до вољ ни ји је са сво јом уло гом оца, што 
да ље по зи тив но ути че на оства ри ва ње лич них од но са са де те том. 

2.7. Еко ном ске при ли ке на стра ни оца
Ути цај еко ном ских при ли ка оца по ка зу је се као из у зет но ва-

жан на одр жа ва ње лич них од но са, по себ но ка да је реч о остан ку 
де те та код оца пре ко но ћи (за ви кенд, пра зни ке). Ако отац не ма 
ста бил не стам бе не усло ве, ма те ри јал на сред ства и за по сле ње, те-
же ће се оства ри ва ти кон так ти ко ји под ра зу ме ва ју оста нак де те та 
пре ко но ћи. Упра во се у ста во ви ма оче ва ис ти че да се ква ли тет-
ни ји лич ни од но си мно го лак ше ус по ста вља ју са де те том уко ли ко 
оно оста је пре ко но ћи код оца, не го ка да се од но си од ви ја ју са мо 
пре ко да на то ком огра ни че ног пе ри о да вре ме на.41) За по сле ње оца 
и по се до ва ње ма те ри јал них сред ста ва зна чај но је за вре ме ко је он 
про во ди са де те том, об зи ром да дру же ње об у хва та од ла зак у би о-
скоп, по зо ри ште, по се ћи ва ње спорт ских, умет нич ких и за бав них 
ма ни фе ста ци ја, до га ђа је то ком ко јих се раз ви ја ју лич ни од но си. 
По ред за по сле ња, и ни во обра зо ва ња се ис ти че као фак тор од ути-
ца ја на одр жа ва ње лич них од но са, та ко што оче ви са ви шим сте-
пе ном обра зо ва ња има ју ја чу свест о по тре би одр жа ва ња лич них 
од но са са сво јим де те том.

2.8. Пол и уз раст де те та
Пре ма не ким ис тра жи ва њи ма, по ред свих на ве де них узро ка, 

и пол де те та ве зан је за ко ли чи ну кон та ка та са оцем на кон раз во да 
бра ка. Та ко, на во ди се да де ча ци има ју ви ше кон так та са оцем не го 
де вој чи це.42)

39) Gra e me Wil son, “The Non-Re si dent Pa rent Ro le for Se pa re ted Fat hers: A Re vi ew”, In ter na-
ti o nal Jo ur nal of Law, Po licy and the Fa mily, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, бр. 24/2006, 
стр. 304. 

40) Ма ри ја Дра шкић, “Пра во де те та на одр жа ва ње лич них од но са са бли ским осо ба ма”, у 
збор ни ку: Пер спек ти ве им пле мен та ци је европ ских стан дар да у прав ни си стем Ср би је 
(при ре дио Сте ван Ли лић), Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду,  Бе о град, 2011, 
стр. 94.

41) Суд ска од лу ка о уре ђе њу лич них од но са ро ди те ља и де те та тре ба да об у хва ти и вре ме 
лет њих и зим ских пра зни ка, Ма ри ја Дра шкић, Прак ти кум за По ро дич но пра во, За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1989, стр. 209. 

42) Va la rie King, Kat hleen Mul lan Har ris, Holly He ard, „Ra cial and Et hnic Di ver sity in Non-re-
si dent Fat her In vol ment“, Jo ur nal of Mar ri a ge and Fa mily, The Na ti o nal Co un cil on Fa mily 
Re la ti ons, Min ne a po lis, бр. 66/2004, стр. 1-21.
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По себ но се под вла чи зна чај мај ке у од но су на кри те ри јум уз-
ра ста де те та.43) На и ме, ако је у пи та њу бе ба или де те ма њег уз ра ста 
ова прет по став ка се мо же при ме ни ти, док код ста ри је де це уло га 
оца до би ја на зна ча ју. Та ко, оче ви про во де ви ше вре ме на са ста ри-
јом де цом не го са мла ђом.44)

Ка да је у пи та њу уз раст де те та, по себ но ка да је реч о мла ђем 
де те ту, за др жа ће мо се на од но су оца пре ма мај ци, ко ја по пра ви лу 
вр ши ро ди тељ ско пра во над мла ђим де те том. Об зи ром да на кон 
пре стан ка за јед нич ког жи во та нај че шће мај ка оста је у по ро дич ном 
до му са де цом, те на ста вља да у пу ном оби му вр ши ро ди тељ ско 
пра во, по ста вља се пи та ње уло ге оца. Ма њи кон флик ти се ја вља ју 
ако отац при хва та уло гу мај ке као при мар ног ста ра те ља а тра жи 
соп стве ну уло гу у но вим окол но сти ма. Отац у та квом кон тек сту не 
до во ди у пи та ње уло гу мај ке и ње ну ети ку не ге, на спрам оче ва ко ји 
сма тра ју да по сто ји при мар на уло га ети ке прав де у вас пи та њу де-
те та, чи ји су за ступ ни ци оче ви. Из ду а ли те та при мар но сти за шти-
те и не ге де те та у ема на ци је мај ке, и вас пи та ња и оспо со бља ва ња 
де те та кроз лик оца, до ла зи до су ко ба на ни воу на став ка вас пи та ва-
ња де те та. Об зи ром да је мо гу ће да се са мо је дан од ро ди те ља фак-
тич ки ста ра о де те ту (са из у зет но шћу ма лог бро ја слу ча је ва jo int 
physi cal cu stody) јед на од две док три не под ле же ве ћем ком про ми су. 
Сто га и за кљу чак да де ца ма њег уз ра ста од ра ста ју уз мај ку и да се 
мај ци уз по зи ва ње на ten der years doc tri ne до де љу је ро ди тељ ско 
пра во, док се де ца ста ри јег уз ра ста у ве ћој ме ри по ве ра ва ју на ста-
ра ње оцу. Ме ђу тим, по ана ло ги ји са имо вин ском пра вом – др жа-
ви на, тач ни је, фак тич ко ста ра ње над де те том има пре су дан зна чај. 
Фак тич ко и прав но вр ше ње ро ди тељ ског пра ва јед ног ро ди те ља, у 
пе ри о ду пен ден ци је суд ске од лу ке о вр ше њу ро ди тељ ског пра ва, 
до во ди до сти ца ња ро ди тељ ског пра ва тог ро ди те ља.45) Чи ње ни ца 
про те ка вре ме на, уз вр ше ње ро ди тељ ског пра ва, ре зул ти ра да се 
фак тич ко ста ње, као и у мно гим обла сти ма у пра ву, при ла го ђа ва 

43) Cathy Humphreys, Me re dith Ki raly, “De ve lop men tally Sen si ti ve Pa ren tal Con tact for In fants 
When Fa mi li es are Se pa re ted”, Fa mily Mat ters, Austra lian In sti tu te of Fa mily Stu di es, Mel-
bo ur ne, бр. 85/2010, стр. 51.

44) Li am Swiss, Ce li ne Le Bo ur da is, „Fat her-Child Con tact Af ter Se pa ra tion: The In flu en ce 
of Li ving Ar ran ge ments“, Uni ver sity of Flo ri da, Ga i ne svil le, Jo ur nal of Fa mily Is su es, бр. 
30/2009, стр. 629.   

45) Kim Landsman, Mart ha Mi now, “La we ring for the Child: Prin ci ples of Re pre sen ta tion in 
Cu stody and Vi si ta tion Dis pu tes Ari sing from Di vor ce”, The Yale Law Jo ur nal, Yale Law 
School, New Ha ven, бр. 87/1978, стр. 1132. На во ди се да од тре нут ка от по чи ња ња суд-
ског по ступ ка до до но ше ња суд ске од лу ке, у САД 80-их го ди на про шлог ве ка у пар ни-
ца ма по во дом вр ше ња ро ди тељ ског пра ва, про тек не не ко ли ко ме се ци до го ди ну да на. У 
вре ме ну „пен ден ци је“ ро ди тељ ског пра ва, ка да са мо је дан ро ди тељ вр ши ро ди тељ ско 
пра во, убра ја се и вре ме од пре стан ка за јед нич ког жи во та до по кре та ња суд ског по ступ-
ка раз во да бра ка.
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прав ном. Са дру ге стра не, не за ин те ре со ва ност оца за од но се са де-
те том оправ да но по вла чи да се ро ди тељ ско пра во до де ли мај ци. 
Уло га оца не са сто ји се са мо у да ва њу ма те ри јал них до ба ра (из др-
жа ва ња), већ и у емо тив ном од но су са сво јим де те том. У скла ду са 
ти ме, по ве ћа но ин те ре со ва ње оче ва за вас пи та ње и по ди за ње де це 
на кон раз во да бра ка ре зул ти ра ло је, по себ но у за пад ним прав ним 
си сте ми ма, суд ским од лу ка ма где се оче ви ма, че шће не го ра ни је, 
до де љу је ро ди тељ ско пра во.

3. УТИ ЦАЈ ПО СМА ТРА НИХ УСЛО ВА  
НА ОДР ЖА ВА ЊЕ ЛИЧ НИХ ОД НО СА ДЕ ТЕ ТА  

И РО ДИ ТЕ ЉА КО ЈИ НЕ ВР ШИ  
РО ДИ ТЕЉ СКО ПРА ВО

Јед но од основ них пра ва де те та, али и ро ди те ља, је сте пра-
во на одр жа ва ње лич них од но са. За сни ва ње брач не или ван брач не 
за јед ни це, по сто ја ње па стор ка у но вој по ро дич ној за јед ни ци, као и 
ро ђе ње де те та у но вој за јед ни ци, ути чу на одр жа ва ње лич них од-
но са де те та и оца. Ве ли ка ге о граф ска уда ље ност де те та и оца као 
и не из вр ша ва ње оба ве зе из др жа ва ња, та ко ђе су усло ви ко ји има ју 
зна ча јан ути цај. Не га тив ни ста во ви мај ке де те та пре ма лич ним од-
но си ма оца и де те та, став оца пре ма ро ди тељ ству и ква ли тет од но-
са оца са де те том пре раз во да бра ка, до дат но усло вља ва ју сло же-
ност мо за и ка лич них од но са оца и де те та. Уз раст де те та та ко ђе има 
ути ца ја, али не као пра вил ност, већ као ин ди ка тор да оче ви ви ше 
одр жа ва ју лич не од но се са ста ри јом не го са мла ђом де цом. Или 
пре ци зни је ре че но, да ста ри ја де ца има ју ви ше кон та ка та са оцем 
не го мла ђа де ца.

Пре ма на шем ми шље њу, че ти ри гру пе фак то ра пре суд но 
ути чу на одр жа ва ње лич них од но са ро ди те ља ко ји не вр ши ро ди-
тељ ско пра во и де те та: по сто ја ње но ве по ро дич не за јед ни це и ро-
ђе ње де це, ква ли тет лич них од но са из ме ђу чла но ва ра ста вље не по-
ро ди це, да ва ње из др жа ва ња за де те и ге о граф ска уда ље ност де те та 
и ро ди те ља ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во (оца).

Раз вод бра ка и од но се ро ди те ља и де це ни је мо гу ће по сма-
тра ти изо ло ва но. Раз вод бра ка, уко ли ко има за јед нич ке де це, ни је 
res in ter ali os ac ta су пру жни ка. Уво ђе ње у на ве де ну сли ку тре ћих 
ли ца, не ма лог ути ца ја (очу ха, но вих парт не ра, но во ро ђе не де це, 
су пру жни ка, ба ба, де да, дру гих ро ђа ка са обе стра не), усло жња ва 
(р)ево лу ци ју по ро дич них од но са на кон не стан ка еле мен та за јед ни-
штва су пру жни ка ма ни фе сто ва ног кроз за јед нич ки жи вот.  
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Uros P. No va ko vic

SO CI O LO GI CAL AND LE GAL ASPECTS OF 
PER SO NAL RE LA TI ONS BET WE EN CHILD 

AND PA RENT WHO DO ES NOT EXER
CI SE PA REN TAL RE SPON SI BI LITY

Re su me
Fa mily forms in which chil dren are ra i sed has un der go ne sig ni-

fi cant chan ges in re cent de ca des. An in cre a sing num ber of mar ri a ges 
and child be a ring in con sen sual uni ons has put the fo cus of fa mily the-
ory and prac ti ce on the pa rent-child re la ti on ships that are not re la ted to 
the fa mily en vi ron ment in which both pa rents par ti ci pa te equ ally in the 
up brin ging and edu ca tion of the child. Chil dren has a need to ma in tain 
per so nal re la ti on ships with both pa rents. 

Put ting the child and his best in te rests in de ci ding pro cess, the 
fo cus, when ma king de ci si ons abo ut ma in ta i ning per so nal re la ti on ships 
with non-re si dent pa rent, set the task of har mo ni zing the ne eds of the 
child to ma in tain per so nal re la ti ons and the sta bi lity of child’s fa mily 
li fe. Dis pu tes re gar ding the right of the child to ha ve con tact with the 
ot her pa rent are most fre qu ent dis pu tes in the fi eld of child rights, both 
in com pa ra ti ve law and the prac ti ce of the Euro pean Co urt of Hu man 
Rights. 

Fo ur gro ups of fac tors ha ve a cru cial im pact on the ma in te nan-
ce of per so nal re la ti on ships bet we en non-re si dent pa rent and the child: 
esta blis hing a new fa mily unit and chil dren, per so nal re la ti on ships bet-
we en mem bers of se pa ra ted fa mi li es, pro vi ding sup port and ge o grap hi-
cal dis tan ce bet we en child and non-re si dent pa rent.

Di vor ce and pa ren ting are re la ted qu e sti ons and they co uld not be 
seen di vi ded if the re is chil dren. Con tem po rary fa mily li fe and per so nal 
re la ti ons bet we en child and pa rent af ter di vor ce is cha rac te ri zed by pre-
sen ce of new part ners of pa rents, new born chil dren, step pa rents, which 
forms who le new fra me of pa rent-child re la tion.  
Key words: Pa ren tal Re spon si bi lity, Right of the Child, Right of the Child 

to Con tact,  Fat her-child Per so nal Re la ti ons, Per so nal Re la ti ons 
bet we en Spo u ses, Fun ding new Fa mily, Right of the Pa rent to 
Con tact 

* Овај рад је примљен 18. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 01. јуна 2015. године.
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УГОВОРЕНА ФОРМА УГОВОРА  
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Сажетак
Се ри ја ско ра шњих из ме на за кон ских пра ви ла о фор ми уго-

во ра ко ја ре гу ли шу пре нос пра ва сво ји не на не по крет ним ства ри-
ма ве за на је за по сту пак уво ђе ња јав ног бе ле жни штва у до ма ћи 
прав ни си стем, те за раз ли чи те дру штве не ре ак ци је на овај про цес, 
а пре све га за ви ше ме сеч ну об у ста ву ра да адво ка та. Пра ви ло ко је 
је тре нут но на сна зи ре зул тат је ком про ми са ко ји је по стиг нут из-
ме ђу др жа ве и пред став ни ка адво кат ске про фе си је. Пред мет овог 
ра да је су сми сао и до ма шај тог пра ви ла, а пре све га до пу ште ност 
уго ва ра ња стро же фор ме уго во ра о оту ђе њу не по крет но сти од оне 
ко ја је за ко ном про пи са на. До ма ћа струч на јав ност се по де ли ла о 
овом пи та њу: По јед ном схва та њу јав ни бе ле жник ни је овла шћен 
за јав но са ста вља ње уго во ра о оту ђе њу не по крет но сти, већ са мо за 
ње го во јав но по твр ђи ва ње. То да ље зна чи да уго во ри упра вље ни 
на пре нос пра ва сво ји не не про из во де прав но деј ство ако су са чи-
ње ни у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са, из у зев ако је ли це ко је 
та ко оту ђу је не по крет ност по слов но не спо соб но. Дру гим ре чи ма, 
уго вор не стра не ни су сло бод не да спо ра зум но по о штре за ко ном 
про пи са ну фор му јав но бе ле жнич ког по твр ђи ва ња (со лем ни за ци је) 
уго во ра о оту ђе њу не по крет но сти. На су прот то ме сто ји схва та ње 
да и ов де ва жи оп ште пра ви ло из чл. 69 ЗОО да уго вор не стра не 
мо гу да се спо ра зу ме ју о по себ ној фор ми као бит ној. То, да ље, об-
у хва та и мо гућ ност уго ва ра ња стро же фор ме од оне ко ја се по за-
ко ну нео п ход на. Аутор ка ну ди ар гу мен те у при лог овом по то њем 
раз у ме ва њу.
Кључ не ре чи:  уго во ре на фор ма, за кон ска фор ма, оту ђе ње не по крет но-

сти, со лем ни за ци ја, јав но бе ле жнич ки за пис 
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1. УВОД

У по ступ ку уво ђе ња јав ног бе ле жни штва у прав ни си стем 
Ре пу бли ке Ср би је не ко ли ко пу та је за ре ла тив но крат ко вре ме ме-
ња но за кон ско пра ви ло о фор ми уго во ра о пре но ше њу пра ва сво ји-
не на не по крет ним ства ри ма. Ови уго во ри се кра ће мо гу озна чи ти 
као уго во ри о оту ђе њу не по крет но сти. Оту ђе ње ни је за кон ски тер-
мин: За ко но да вац ко ри сти из раз про мет не по крет но сти да озна чи 
по сло ве упра вље не на пре нос пра ва сво ји не на не по крет ним ства-
ри ма.1) Ме ђу тим, реч про мет има и ши ри сми сао ко јим об у хва та и 
по сло ве на осно ву ко јих се, по во дом ства ри ко ја не ме ња вла сни-
ка, кон сти ту и ше уже ствар но пра во у ко рист тре ћег ли ца (ре ци мо 
хи по те ка, за ло га, лич на или ствар на слу жбе ност). Под оту ђе њем 
не по крет но сти ми сли се, да кле, на про мет не по крет но сти у ужем 
сми слу, што зна чи са мо на оне уго во ре ко ји мо гу да бу ду основ 
за сти ца ње пра ва сво ји не, као што су: про да ја, раз ме на, по клон, 
уго вор о до жи вот ном из др жа ва њу, уго вор о усту па њу и рас по де ли 
имо ви не за жи во та, фи нан сиј ски ли зинг, уго во ри о ста ту сним про-
ме на ма при вред них дру шта ва. 

Уго во ри о оту ђе њу не по крет но сти су го то во че ти ри де це ни је 
за кљу чи ва ни у фор ми јав но ове ре не ис пра ве ко ју је као бит ну зах-
те вао за ко но да вац:2) Под прет њом ап со лут не ни шта во сти, за ко ном 
је би ло про пи са но да се уго во ри о рас по ла га њу не по крет но сти ма 
за кљу чу ју у пи сме ној фор ми уз суд ску ове ру пот пи са уго вор них 
стра на. Уче шће ор га на јав не вла сти (су да) у за кљу че њу ових уго-
во ра са сто ја ло се у ле га ли за ци ји пот пи са уго вор ни ка. По вре да за-
ко ном про пи са не фор ме зна чи ла је да уго вор не про из во ди прав но 
деј ство, то јест да се на осно ву тог уго во ра не мо же сте ћи пра во 
сво ји не. По сто ја ње и са др жи на уго во ра за кљу че ног у од го ва ра ју-

1) Упор. Чл. 2 За ко на о про ме ту не по крет но сти – ЗПН, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 93/2014, 
121/2014 и 6/2015. Исти на, за ко но да вац го во ри о пре но су пра ва сво ји не на не по крет-
но сти прав ним по слом, али је ја сно да се ту ми сли на пре нос по осно ву прав ног по сла 
а не са мим по слом: Уго во ри упра вље ни на пре нос пра ва сво ји не не ма ју тран сла тив но 
деј ство у срп ском пра ву; сво ји на се не пре но си уго во ром, не го на осно ву уго во ра. Вид. 
уме сто свих: Сло бо дан Пе ро вић, Обли га ци о но пра во, Слу жбе ни лист СФРЈ, Бе о град 
1990, 527. Уз то, од ред бе ЗПН од но се се на прав не по сло ве ме ђу жи ви ма, на осно ву 
ко јих се пре но си (а не кон сти ту и ше) пра во сво ји не (а не не ко уже ствар но пра во). Из 
ових раз ло га, ре ци мо, фор ма за ло жне из ја ве, као јед но стра ног прав ног по сла ко јим се 
кон сти ту и ше ствар но пра во у ко рист тре ћег ли ца, ни је уре ђе на пра ви ли ма ово га за ко на. 

2) Вид. За кон о про ме ту не по крет но сти, Слу жбе ни гла сник СРС, бр. 15/1974 и 14/1977; 
За кон о про ме ту не по крет но сти Слу жбе ни гла сник СРС, бр. 43/1981 с број ним из ме на-
ма и до пу на ма; За кон о про ме ту не по крет но сти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 42/1998 и 
111/2009.
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ћој фор ми мо гли су се до ка зи ва ти и дру гим до ка зним сред стви ма а 
не са мо по ме ну тим пи сме ном.

Пр ва из ме на опи са ног ре жи ма из вр ше на је За ко ном о јав-
ном бе ле жни штву (ЗЈБ) из 2011.3) За ко но да вац је ис пр ва пред ви део 
да се уго во ри о рас по ла га њу не по крет но сти ма за кљу чу ју у фор ми 
јав но бе ле жнич ког за пи са или у фор ми ко ја је и до та да ва жи ла – 
што зна чи у пи сме ној фор ми уз суд ску ове ру пот пи са уго вор них 
стра на (чл. 83). Ово пра ви ло је тре ба ло да ва жи две го ди не од по-
чет ка при ме не за ко на (чл. 181), али је тај по че так ви ше пу та од ла-
ган. По ис те ку ро ка од две го ди не, фор ма уго во ра о рас по ла га њу 
не по крет но сти ма тре ба ло је да оста не кон ку рент на, с тим што је 
на да ље кон ку рен ци ја фор ми тре ба ло да по сто ји из ме ђу јав но бе ле-
жнич ког за пи са и јав но бе ле жнич ке со лем ни за ци је (чл. 181 у ве зи с 
чл. 93). Из у зет но, за ко но да вац је био пред ви део јав но бе ле жнич ки 
за пис као је ди ну и оба ве зну фор му за за кљу че ње уго во ра о рас по-
ла га њу не по крет но сти ма оних ли ца ко ја су по слов но не спо соб на 
(чл. 82). У та квим слу ча је ви ма не би би ло ни ка кве кон ку рен ци је 
фор ми од са мог по чет ка при ме не ЗЈБ, не го би се про мет не по крет-
но сти по слов но не спо соб них ли ца мо гао оба вља ти са мо у нај стро-
жој фор ми из ка та ло га фор ми ко је су за ко ном пред ви ђе не. Ово по-
себ но пра ви ло ва жи и да нас. Ме ђу тим, већ 2013. го ди не – да кле, 
пре не го што је ЗЈБ уоп ште по чео да се при ме њу је – за ко но да вац је 
од у стао од оп ште нор ме о кон ку рен ци ји бит них фор ми за за кљу че-
ње уго во ра о рас по ла га њу не по крет но сти ма и као је ди ну фор му за 
њи хо во за кљу че ње про пи сао је јав но бе ле жнич ки за пис.4) 

За кон о јав ном бе ле жни штву по чео је да се при ме њу је 1. 
сеп тем бра 2014. и убр зо по том до шло је до ви ше ме сеч не об у ста-
ве ра да адво ка та – из ме ђу оста лог и због про пи си ва ња јав но бе ле-
жнич ког за пи са као је ди не фор ме у ко јој се пу но ва жно мо гу за-
кљу чи ва ти уго во ри о про ме ту не по крет но сти. За кон ско ре ше ње је 
по том два пу та ме ња но: За ко но да вац је још то ком тра ја ња об у ста ве 
ра да адво ка та про пи сао по вра так на кон ку рент ну фор му па су се 
та ко уго во ри о про ме ту не по крет но сти од но вем бра 2014. мо гли за-
кљу чи ва ти би ло у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са, би ло у фор ми 
не јав не ис пра ве ко ју је по твр дио (со лем ни зо вао) јав ни бе ле жник.5) 
Ко нач но, у ја ну а ру 2015. по стиг нут је спо ра зум из ме ђу др жа ве и 
пред став ни ка адво кат ске про фе си је: уме сто за ко ном про пи са не 

3) За кон о јав ном бе ле жни штву, Слу жбе ни гла сник РС бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 
55/2014 – др. за кон, 93/2014 – др. за кон, 121/2014 и 6/2015.

4) Слу жбе ни гла сник РС бр. 19/2013 од 27. фе бру а ра 2013.

5) Слу жбе ни гла сник РС бр. 121/2014 од 5. но вем бра 2014.
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кон ку рен ци је јав но бе ле жнич ког за пи са и со лем ни за ци је као бит-
них фор ми за за кљу че ње уго во ра о про ме ту не по крет но сти, ЗЈБ 
да нас про пи су је да се уго вор о про ме ту не по крет но сти за кљу чу је у 
фор ми јав но бе ле жнич ки по твр ђе не (со лем ни зо ва не) ис пра ве.6) 

Опи са на ге не за пра ће на је усва ја њем а по том и из ме на ма и 
до пу на ма но вог За ко на о про ме ту не по крет но сти (ЗПН): Ини ци-
јал но је у сеп тем бру 2014. тим за ко ном про пи са но да се уго во ри о 
рас по ла га њу не по крет но сти ма за кљу чу ју у фор ми јав но бе ле жнич-
ког за пи са,7) а у но вем бру исте го ди не до зво ље на је и со лем ни за-
ци ја као кон ку рент на фор ма,8) да би у ја ну а ру 2015. за ко но да вац 
од у стао од из ри чи тог по ми ња ња јав но бе ле жнич ког за пи са као 
фор ме у ко јој би се мо гао за кљу чи ти не ки од уго во ра о рас по ла-
га њу не по крет но сти ма про пи су ју ћи са мо да се уго вор о про ме ту 
не по крет но сти за кљу чу је у об ли ку јав но бе ле жнич ки по твр ђе не 
(со лем ни зо ва не) ис пра ве.9) 

Пра ви ло ко је је тре нут но на сна зи ре зул тат је ком про ми са 
ко ји је по стиг нут из ме ђу др жа ве и пред став ни ка адво кат ске про-
фе си је.10) Пред мет овог ра да је сми сао и до ма шај тог пра ви ла, а пре 
све га до пу ште ност уго ва ра ња стро же фор ме уго во ра о оту ђе њу не-
по крет но сти од оне ко ја је за ко ном про пи са на.

2. СПОР НО ПИ ТА ЊЕ О ДОПУШТЕНОСТИ 
УГО ВО РЕ НЕ ФОР МЕ

Пре ма пра ви ли ма срп ског по зи тив ног пра ва, уго во ри на 
осно ву ко јих се пре но си пра во сво ји не на не по крет но сти ма за кљу-
чу ју се у за ко ном про пи са ној фор ми јав но бе ле жнич ки по твр ђе не, 
то јест со лем ни зо ва не ис пра ве, и то под прет њом ап со лут не ни шта-
во сти (чл. 93 ЗЈБ и чл. 4 ЗПН). По из у зет ку, уго вор на осно ву ко јег 
по слов но не спо соб но ли це оту ђу је не по крет ност за кљу чу је се, под 
прет њом ап со лут не ни шта во сти, у за ко ном про пи са ној фор ми но-
тар ски са ста вље не ис пра ве, то јест јав но бе ле жнич ког за пи са (чл. 

6) Слу жбе ни гла сник РС бр. 6/2015 од 22. ја ну а ра 2015.

7) За кон о про ме ту не по крет но сти, Слу жбе ни гла сник РС бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015.

8) Слу жбе ни гла сник РС бр. 121/2014 од 5. но вем бра 2014.

9) Слу жбе ни гла сник РС бр. 6/2015 од 22. ја ну а ра 2015.

10) Вид. Спо ра зум струч них ти мо ва Адво кат ске ко мо ре Ср би је и Ми ни стар ства прав де Ре-
пу бли ке Ср би је, по стиг нут 8. ја ну а ра 2015: http://www.dr zav na u pra va.gov.rs/vest/7916/
po stig nut-spo ra zum-struc nih-ti mo va-advo kat ske-ko mo re-sr bi je-i-mi ni star stva-prav de-re pu-
bli ke-sr bi je.php, при ступ 10. мар та 2015.
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82 ЗЈБ).11) Нај стро жа фор ма јав но са ста вље не ис пра ве зах те ва се у 
ци љу за шти те ин те ре са по слов но не спо соб них и огра ни че но по-
слов но спо соб них ли ца у слу ча је ви ма ка да на дру го га пре но се не-
ко сво је пра во на не по крет но сти. Оп шта пра ви ла о фор ми ва же за 
уго во ре по осно ву ко јих ова ли ца сти чу, то јест при ба вља ју пра ва 
на не по крет но сти ма. Та ко по слов но не спо соб но или огра ни че но 
по слов но спо соб но ли це мо же да про да или по кло ни не по крет ност 
ис кљу чи во у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са, али му се не по крет-
ност мо же про да ти или по кло ни ти (и) у фор ми јав но по твр ђе не 
(со лем ни зо ва не) ис пра ве.12)

Не ду го по што је усво је но, но во за кон ско ре ше ње по ста ло 
је пред мет оштре рас пра ве у до ма ћој струч ној јав но сти. У цен тру 
рас пра ве на шло се сле де ће пи та ње: За ко но да вац је из ри чи то про-
пи сао да се уго вор на осно ву ко га се пре но си сво ји на на не по крет-
но сти ма за кљу чу је у фор ми јав но бе ле жнич ки по твр ђе не (со лем-
ни зо ва не) ис пра ве, и то под прет њом ап со лут не ни шта во сти. Да 
ли је он да уго вор о оту ђе њу не по крет но сти пу но ва жан и ка да се 
за кљу чи у уго во ре ној фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са, то јест јав-
но бе ле жнич ки са ста вље не ис пра ве?

На пр ви по глед реч је о пи та њу ко је не пред ста вља те о риј-
ски иза зов: За мо дер ну прав ну те о ри ју ни је спор но да се на че ло 
при ват не ауто но ми је на те ре ну уго вор ног пра ва ма ни фе сту је као 
на че ло сло бо де уго ва ра ња; да ова сло бо да под ра зу ме ва и сло бо дан 
из бор фор ме у ко јој ће уго вор не стра не ис ка за ти са гла сност сво јих 
прав но ре ле вант них во ља; да огра ни че ње сло бод ног из бо ра фор ме 
мо ра да бу де из ри чи то про пи са но или уго во ре но; те да и он да ка да 
за ко но да вац про пи ше од ре ђе ну фор му као бит ну, то јест ка да се 
по за ко ну уго вор мо ра за кљу чи ти у од ре ђе ној фор ми да би мо гао 
да про из ве де же ље на прав на деј ства, стра на ма оста је сло бо да да 
про пи са ну фор му по о штре, што би зна чи ло да као бит ну уго во ре 
не ку фор му ко ја по ред свих еле ме на та фор ме ко је за пу но ва жно за-
кљу че ње уго во ра зах те ва за ко но да вац – об у хва та ма кар још је дан 
еле мент ко ји је чи ни стро жом, зах тев ни јом. Са свим прост при мер 
би ло би за кљу че ње уго во ра о гра ђе њу у фор ми јав но ове ре не ис-

11) Ово за кон ско пра ви ло ни је огра ни че но на оту ђе ње – што је ов де је ди но од зна ча ја – не го 
се од но си и на сва ко дру го рас по ла га ње не по крет но сти ма по слов но не спо соб ног ли ца. 
На и ме, за раз ли ку од чл. 2 ЗПН, у ко јем се под про ме том из ри чи то под ра зу ме ва пре нос 
пра ва сво ји не на не по крет но сти по осно ву не ког прав ног по сла (чл. 2), ов де се фор ма 
но тар ског за пи са зах те ва за све уго во ре ко ји ма се рас по ла же пра ви ма на не по крет но-
сти ма, што по ред пре но са сво ји не об у хва та и кон сти ту и са ње ужих ствар них пра ва у 
ко рист тре ћег ли ца. 

12) О пој му рас по ла га ња у овом кон тек сту вид. Де јан Б. Ђур ђе вић, Јав но бе ле жнич ка де-
лат ност, До си је, Бе о град 2014, 231.
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пра ве: Уго вор о гра ђе њу је вр ста уго во ра о де лу ко ји по из ри чи том 
сло ву за ко на мо ра да бу де за кљу чен у пи сме ној фор ми (чл. 630 
ЗОО).13) Ме ђу тим, стра не су сло бод не да уго во ре да њи хов уго вор 
о гра ђе њу не про из во ди прав но деј ство уко ли ко ни је за кљу чен у 
јав но ове ре ној фор ми, то јест уко ли ко ор ган јав не вла сти ни је ле га-
ли зо вао пот пи се уго вор них стра на. 

Ипак, до ма ћа струч на јав ност се по де ли ла по овом пи та њу: 
По јед ном схва та њу јав ни бе ле жник ни је овла шћен за јав но са ста-
вља ње уго во ра о оту ђе њу не по крет но сти, већ са мо за ње го во јав-
но по твр ђи ва ње. То да ље зна чи да уго во ри упра вље ни на пре нос 
пра ва сво ји не не про из во де прав но деј ство ако су са чи ње ни у фор-
ми јав но бе ле жнич ког за пи са, из у зев ако је ли це ко је та ко оту ђу је 
не по крет ност – по слов но не спо соб но.14) Дру гим ре чи ма, уго вор не 
стра не ни су сло бод не да се спо ра зу ме ју о стро жој фор ми од за ко-
ном про пи са ног јав но бе ле жнич ког по твр ђи ва ња (со лем ни за ци је). 
Пре ма овом раз у ме ва њу за ко но да вац ни је про пи сао ми ни мум фор-
ме ко ја се мо ра по што ва ти под прет њом ап со лут не ни шта во сти ка-
да се оту ђу је не по крет ност, не го је про пи сао оба ве зну и ис кљу чи ву 
фор му: не са мо што се без те фор ме не мо же за кљу чи ти уго вор 
не го јој се не сме ни шта ни до да ва ти. За кон ска фор ма је све што 
се мо же и сме.

На су прот то ме сто ји схва та ње да и ов де ва жи оп ште пра ви ло 
из чл. 69 ЗОО да уго вор не стра не мо гу да се спо ра зу ме ју о по себ-
ној фор ми као бит ној. То, да ље, об у хва та и мо гућ ност уго ва ра ња 
стро же фор ме од оне ко ја је по за ко ну нео п ход на. Не по сто ји ни-
је дан еле мент со лем ни за ци је ко ји би био по вре ђен са ста вља њем 
за пи са. Ка да се уго вор за ко ји за ко но да вац зах те ва со лем ни за ци ју 

13) Су до ви ши ро ко ту ма че ово за кон ско пра ви ло о оба ве зној пи сме ној фор ми: За из во ђе ње 
на кнад них ра до ва зах те ва се пи сме на са гла сност на ру чи о ца гра ђе вин ских ра до ва (чл. 
67 ст. 2 ЗОО), али се сма тра да је тај услов ис пу њен и ка да на ру чи лац упи ше на кнад не 
ра до ве у гра ђе вин ски днев ник. Пре су да При вред ног апе ла ци о ног су да, Пж. 12981/11(1) 
од 9. но вем бра 2011. у ар хи ви аутор ке.

14) „АКС: Но та ри кр ше из ме њен За кон о јав ном бе ле жни штву“, http://www.rtv.rs/ и pro te-
sta dvo ka ta.org, об ја вље но 11. фе бру а ра 2015, при ступ 12. фе бру а ра 2015; Сло бо дан Ор-
ло вић, По ли ти ка од 3. фе бру а ра 2015, http://www.po li ti ka.rs, при ступ 12. фе бру а ра 2015; 
Ја сми на Ми лу ти но вић, „Јав ни бе ле жни ци и са чи ња ва ње јав но бе ле жнич ких за пи са“, 
pro te sta dvo ka ta.org, об ја вље но 11. фе бру а ра 2015, при ступ 12. фе бру а ра 2015. Вид. та-
ко ђе: Ју го слав Тин тор, „Став Адво кат ске ко мо ре Ср би је“, Прав ни ин струк тор 86/2015 
од 27. фе бру а ра 2015, Pa ra gra fLex: „Јав ни бе ле жни ци не ма ју пра во да у об ли ку јав но-
бе ле жнич ког за пи са са ста вља ју уго во ре о про ме ту не по крет но сти, на след но-прав не и 
по ро дич но-прав не уго во ре. [...] Уго во ри о про ме ту не по крет но сти, на след но-прав ни и 
по ро дич но-прав ни уго во ри не мо гу да се за кљу чу ју у об ли ку јав но бе ле жнич ког за пи са, 
јер се ауто но ми ја во ље уго ва ра ча при ме њу је са мо ако за кон за тај прав ни од нос из ри-
чи то не про пи су је не што дру го. У кон крет ном слу ча ју за кон из ри чи то про пи су је не што 
дру го – да се ови уго во ри мо ра ју за кљу чи ва ти у об ли ку јав но бе ле жнич ки по твр ђе не 
(со лем ни зо ва не) ис пра ве.“ 
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за кљу чи у об ли ку јав но бе ле жнич ког за пи са, ти ме су a for ti o ri ис-
пу ње ни и сви за ко ном на мет ну ти усло ви у по гле ду фор ме.15) Хо ће 
се ка за ти да то што за ко но да вац зах те ва од ре ђе ну фор му за на ста-
нак од ре ђе ног уго во ра – не зна чи да је за бра ње но уго ва ра ње фор ме 
ко ја је стро жа од за кон ске, већ је оно тим пре до зво ље но. 

3. УГО ВА РА ЊЕ ФОР МЕ УГО ВО РА  
КОЈИ СУ ПО ЗА КО НУ ФОР МАЛ НИ

У до ма ћој те о ри ји гра ђан ског пра ва ни је спор но да сло бо да 
уго ва ра ња фор ме не под ра зу ме ва са мо сло бо ду уго вор них стра на 
да се спо ра зу ме ју о бит ној фор ми уго во ра ко ји је ина че кон сен су-
а лан не го и њи хо ву сло бо ду да се спо ра зу ме ју о стро жој фор ми 
уго во ра ко ји је по сло ву за ко на фор ма лан.16) Пе ро вић је о то ме не-
дво сми сле но пи сао још 1964:17) „Фор ма ко ју стран ке сво јом во љом 
пред ви де за не ки уго вор на зи ва се уго во ре ном фор мом. Она се мо-
же пред ви де ти ка ко за уго во ре ко ји су по за ко ну не фор мал ни, та ко 
и за уго во ре ко ји су по за ко ну фор мал ни, до да ју ћи за кон ској фор ми 
и ис пу ње ње не ке дру ге фор ме.“ Уго вор не стра не су сло бод не да 
уго во ре сва ку фор му у гра ни ца ма јав ног по рет ка (пи сме ну фор му, 
суд ску ове ру пот пи са, за кљу че ње уго во ра у при су ству све до ка, со-
лем ни за ци ју итд.).18) У сум њи тре ба узе ти да су стра не уго во ри ле 

15) Та ко „Са оп ште ње Јав но бе ле жнич ке ко мо ре Ср би је од 11. фе бру а ра 2015. го ди не“, pro-
te sta dvo ka ta.org, при ступ 12. фе бру а ра 2015.

16) Ово ни је спор но ни у швај цар ском пра ву: Стра не мо гу да уго во ре стро жу фор му од 
оне ко ја је за ко ном про пи са на; у сум њи се узи ма да су хте ле да уго во ре бит ну фор му а 
не прост до каз о већ за кљу че ном уго во ру; по оп штим пра ви ли ма се зах те ви уго во ре не 
фор ме уско ту ма че. Вид. Pi er re En gel, Tra ité des obli ga ti ons en dro it su is se, Stämpfli, Ber-
ne 1997, 246, 258. У не мач ком пра ву стра не та ко ђе мо гу да уго во ре стро жу фор му од 
оне ко ја је већ про пи са на за ко ном. Ово про из ла зи из на че ла сло бод ног из бо ра фор ме 
прав ног по сла. Вид. уме сто свих: Chri stian Her tel, Nor bert Ha ber mann, J. von Sta u din gers 
Kom men tar zum Bürger lic hen Ge set zbuch mit Einführung sge setz und Ne ben ge set zen, Buch 
1: All ge me i ner Teil (§§ 125–129; Be urkG), Sel li er – De Gruyter, Ber lin 2012, 147, нав. пре-
ма: Де јан Ђур ђе вић, Ин сти ту ци је на след ног пра ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, Бе о град 2015, 256. Вид. та ко ђе: Ми лош Жив ко вић, Обим са гла сно сти нео п хо-
дан за за кљу че ње уго во ра, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2006, 54.

17) Сло бо дан Пе ро вић, Фор мал ни уго во ри у гра ђан ском пра ву, Са вез удру же ња прав ни ка 
Ју го сла ви је, Бе о град 1964, 82.

18)  „Стран ке у прин ци пу мо гу уго ва ра ти сва ку вр сту фор ме. Та ко, оне мо гу уго во ри ти да 
ће сма тра ти да је уго вор за кљу чен тек ка да бу де са чи њен у пи сме ној фор ми или још и 
ове рен од стра не над ле жног ор га на или уз при су ство све до ка, итд. Мо гу ће је, да кле, 
да за кон зах те ва за не ки уго вор са мо пи сме ну фор му, а стран ке ис пу ња ва ју ћи пи сме ну 
до да ју још и све ча ну.“ С. Пе ро вић (1990), 363. Вид. та ко ђе Оли вер Ан тић, Обли га ци о но 
пра во, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2008, 
354–355: „Уко ли ко се стран ке са гла се да њи хов уго вор мо ра би ти за о де нут у од ре ђе-
ну фор му, реч је о уго во ре ној фор ми. Нај че шће ће то би ти слу чај ка да стран ке је дан 
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бит ну фор му, то јест фор му без ко је уго вор не про из во ди прав-
но деј ство, а не прост до каз усме но за кљу че ног уго во ра:19) Ако се 
не зна ка кво прав но деј ство уго во ре не фор ме су хте ле уго вор не 
стра не, узи ма се да су хте ле да за кљу че ње уго во ра ста ве под услов 
по што ва ња уго во ре не фор ме, и то под прет њом ап со лут не ни шта-
во сти, а не да су са мо хте ле да кон ста ту ју у пи сме ном об ли ку да 
ме ђу њи ма већ ва жи не ки не фор мал но за кљу чен уго вор.20) Ту ни је 

кон сен су ал ни уго вор пре тво ре у фор ма лан, али мо же се до го ди ти да не ки уго вор ко ји 
има за кон ску фор му по диг ну за сте пен ви ше, нпр. у кон крет ном слу ча ју је пред ви ђе на 
за кон ска пи сме на фор ма, а стран ке уго во ре све ча ну фор му. Стран ке су, раз у ме се, у 
окви ру при ват не ауто но ми је, сло бод не да уго во ре би ло ко ју по зна ту фор му у кон крет-
ном пра ву. У на шем пра ву је мо гу ће уго во ри ти би ло ко ју фор му о ко јој је до са да би ло 
ре чи, на при мер ре ал ну, па и до ка зну, с тим да ни је мо гу ће пред ви де ти сла би ју фор му 
од за ко ном про пи са не за кон кре тан уго вор, нпр. не мо же се за про мет не по крет но сти 
пред ви де ти са мо пи са на или ре ал на фор ма.“ Је ди на за мер ка овом ци ти ра ном ста ву од-
но си се на мо гућ ност уго ва ра ња до ка зне фор ме (фор ме ad pro ba ti o nem) у срп ском пра ву. 
До ка зна фор ма се не мо же уго во ри ти у на шем по зи тив ном пра ву: Пра ви ла гра ђан ског 
по ступ ка про ти ве се то ме да уго вор ни ци оба ве жу суд да у слу ча ју спо ра не узи ма у об-
зир од ре ђе на до ка зна сред ства ко ја би му ина че ста ја ла на рас по ла га њу. Реч је о на че лу 
за ко ни то сти гра ђан ског суд ског по ступ ка, по ко јем стран ке не мо гу да уго во ре пра ви ла 
ко ја би др жав ни суд при ме нио на ре ша ва ње њи хо вог спо ра уме сто за кон ских од ре да ба: 
Кон вен ци о нал ни по сту пак ни је до зво љен. Бо ри во је По знић, Ко мен тар За ко на о пар-
нич ном по ступ ку. Пре ма тек сту За ко на из 1976. са доц ни јим из ме на ма и до пу на ма, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2009, 2 и да ље.

19) Та ко С. Пе ро вић (1964), 82–83; исто: С. Пе ро вић (1990), 363, Сло бо дан Пе ро вић, „Прав-
ни по сао“, Ен ци кло пе ди ја имо вин ског пра ва и пра ва удру же ног ра да, Том дру ги, Слу-
жбе ни лист СФРЈ, Бе о град 1978, 1069. Су прот но, то јест да у сум њи тре ба узе ти да су 
стра не уго во ре ној фор ми хте ле да да ју сла би је а не ја че деј ство, вид: Сте ван Јак шић, 
Обли га ци о но пра во, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во 1960, 138. О овом пи та њу де таљ но је 
пи сао Ми о драг Ор лић и по ка зао да се пре ма схва та њу на ших су до ва, прав не те о ри је и 
ве ћег бро ја стра них за ко но дав ста ва у сум њи узи ма да су стра не уго во ри ле бит ну фор му 
а не фор му ко ја би по слу жи ла као прост до каз. Ми о драг Ор лић, За кљу че ње уго во ра, 
Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град 1993, 284–286. 

 Ка да је реч о уго вор ном по о штра ва њу за ко ном про пи са не бит не фор ме: Пе ро вић пре-
ци зи ра да стран ке мо гу сло бод но да уго во ре пи сме ну фор му, суд ску ове ру пот пи са, 
за кљу че ње уго во ра у при су ству све до ка итд. Вид. Сло бо дан Пе ро вић, „Члан 69. Уго-
во ре на фор ма“, Ко мен тар За ко на о обли га ци о ним од но си ма (ур. Сло бо дан Пе ро вић), 
Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град 1995, 155. Да се мо же уго во ри ти стро жа фор ма од 
оне ко ју је за ко но да вац про пи сао за не ки уго вор – то сма тра ју и: Жи во мир Ђор ђе вић, 
Вла дан Стан ко вић, Обли га ци о но пра во, На уч на књи га, Бе о град 1987, 251 (стран ке мо гу 
да пред ви де „да јед ном фор мал ном уго во ру, по што ис пу не пред ви ђе ну фор му, до да ју 
још не ку фор мал ност“); Бог дан Ло за, „Члан 69. Уго во ре на фор ма“, Ко мен тар За ко на 
о обли га ци о ним од но си ма (ур. Бо ри слав Бла го је вић, Вр ле та Круљ), Са вре ме на ад ми-
ни стра ци ја, Бе о град 1983, 256 („Уго ва ра чи мо гу за кон ској фор ми до да ти и ис пу ње ње 
не ке дру ге фор ме за пу но ва жност уго во ра. На при мер, да пи сме не из ја ве мо ра ју би ти 
ове ре не од стра не над ле жног ор га на. У овом слу ча ју се по шту је за кон ска фор ма, али се 
њој до да је и не ка дру га, по во љи уго ва ра ча, а у ци љу за шти те не ких њи хо вих по себ них 
ин те ре са.“); О. Ан тић, 354–355. Ни сам ус пе ла да про на ђем тврд њу до ма ћег прав ног 
пи сца да ни је до зво ље но да уго вор не стра не као бит ну уго во ре стро жу фор му од оне 
ко ју за ко но да вац већ зах те ва за за кљу че ње од ре ђе ног уго во ра, ма да има оних ко ји су, 
пи шу ћи о уго во ре ној фор ми, про пу сти ли да се о ово ме из ја сне.

20) Иста обо ри ва прет по став ка ва жи у швај цар ском пра ву. P. En gel, 258, Pi er re Ter ci er, Le 
dro it des obli ga ti ons, Schult hess, Zu rich 2009, 151. У § 884 АГЗ сто ји: „Ако су стран ке за 
је дан уго вор утвр ди ле упо тре бу од ре ђе не фор ме, он да се прет по ста вља да оне не ће да 
бу ду оба ве зне пре ис пу ње ња ове фор ме.“ Нав. пре ма: Дра го љуб Аран ђе ло вић (прев.), 
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реч о мо ди фи ка ци ји уго во ра од ло жним усло вом. На про тив, кад се 
фор ма уго во ри као услов за кљу че ња, он да уго вор и не на ста је док 
та фор ма не бу де за до во ље на.

Мо гућ ност уго ва ра ња фор ме про из ла зи из оп штег на че ла 
при ват не ауто но ми је ко ја се на те ре ну уго вор ног пра ва ма ни фе сту-
је као на че ло сло бо де уго ва ра ња. У то ме не ма ни че га па ра док сал-
ног – ма да је у те о ри ји би ло и та квих ми шље ња.21) Прав ни су бјек ти 
су на чел но сло бод ни да во љу ко ја је упра вље на на за кљу че ње уго-
во ра из ра зе у фор ми ко ја им нај бо ље од го ва ра. Они су сло бод ни 
и да се те сво је сло бо де спо ра зум но од рек ну. За што то чи не? Пре 
све га за рад по сти за ња ве ће прав не си гур но сти, то јест да би се у 
што ве ћој ме ри оси гу ра ли од спо ра о по сто ја њу и са др жи ни уго-
во ра у ко ји сту па ју. Још је Аран ђе ло вић ука зи вао на то да зах тев 
фор ме иза зи ва код уго вор ни ка на ро чи то по слов но рас по ло же ње, 
на го ни их да до бро раз ми сле о уго во ру ко ји хо ће да за кљу че, бу-
ди прав ну свест, за јем ча ва озбиљ ност на ме ра ва не од лу ке, по вла-
чи ја сну гра ни цу из ме ђу пре го во ра и за кљу че ног по сла, олак ша ва 
до ка зи ва ње.22) И ка да за ко но да вац сма тра да је пре че осло бо ди ти 

Оп шти аустриј ски гра ђан ски за ко ник, II из да ње, Про све та, Бе о град 1921, упор. All-
ge me i nes bürger lic hes Ge set zbuch, пре чи шћен текст на дан 1. март 2015. го ди не, https://
www.ris.bka.gv.at. Су прот но је у фран цу ском пра ву. Та мо се узи ма да је уго во ре на фор ма 
тек мо да ли тет у из вр ше њу уго во ра – осим ако су стра не ја сно из ра зи ле во љу да уго во-
ре на фор ма бу де услов за на ста нак пу но ва жног уго во ра. François Te rré, Phi lip pe Si mler, 
Yves Le qu et te, Dro it ci vil. Les obli ga ti ons, Dal loz, Pa ris 2005, 149. У на шој ста ри јој те о ри-
ји гра ђан ског пра ва: „Кад стран ке утвр де да ће се уго вор у из ве сној фор ми за кљу чи ти, 
он да, по пра ви лу, и по ред по стиг ну те са гла сно сти, уго вор још ни је за кљу чен док се и 
та фор ма не ис пу ни осим ако се ја сно не ви ди про тив на во ља стра на ка.“ Дра го љуб 
Аран ђе ло вић, Осно ви обли га ци о ног пра ва с на ро чи тим об зи ром на Гра ђан ски за ко ник 
Кра ље ви не Ср би је. Оп шти део, Пр во из да ње, Ге ца Кон, Бе о град 1929, 71 (под ву кла М. 
К.). У чл. 39 ст. 2 Ски це за за ко ник о обли га ци ја ма и уго во ри ма (убу ду ће: Ски ца) ја сно 
је пред ви ђе но да се сма тра да је уго вор за кљу чен тек ка да се оба ви фор ма о ко јој су се 
стра не са гла си ле пре или при ли ком по сти за ња са гла сно сти о ње го вој са др жи ни. Вид. 
Ми ха и ло Кон стан ти но вић, Обли га ци је и уго во ри. Ски ца за за ко ник о обли га ци ја ма и 
уго во ри ма, Слу жбе ни лист, Бе о град 1996, 52. Ово пра ви ло из о ста вље но је при усва ја њу 
ЗОО. До ма ћи пи сци сма тра ју да се оно мо ра узе ти у об зир, јер се без ње га не мо гу ис-
прав но схва ти ти по сто је ће за кон ске од ред бе. Та ко: М. Ор лић, 275. И дру ги на ши пи сци 
сма тра ју да у сум њи тре ба на чел но узе ти да је уго во ре на фор ма бит на по сво ме прав ном 
деј ству. Вид. Ж. Ђор ђе вић, В. Стан ко вић, 251, Б. Ло за, 257, С. Пе ро вић (1990), 365, С. 
Пе ро вић (1995), 153–154. То је пред ви ђе но и Оп штим узан са ма за про мет ро бом, Слу-
жбе ни лист ФНРЈ, бр. 15/1054. Вид. Узан су бр. 8: „Кад су се стран ке са гла си ле да ће 
уго вор има ти од ре ђе ни об лик, уго вор је за кљу чен тек кад бу де са ста вљен у том об ли ку, 
из у зев ако из окол но сти про ис ти че да стран ке ни су усло ви ле пу но ва жност уго во ра ис-
пу ње њем тог об ли ка.“ 

21) Yous sef Gu en zo ui, La no tion d’ac cord en dro it privé, L.G.D.J, Pa ris 2009, 162. 

22) Д. Аран ђе ло вић (1929), 72. Са вре ме но из ла га ње о аутен ти фи ка ци о ној, упо зо ра ва ју ћој и 
до ка зној функ ци ји фор ме, осо би то јав но бе ле жнич ке, вид. у Д. Ђур ђе вић (2014), 28–33. 
У фран цу ској те о ри ји ре че но је да кон сен су а ли зам од го ва ра ја ким, зре лим и по ште ним 
уго вор ни ци ма: С јед не стра не, кон сен су а ли зам је јед но ста ван, убр за ва про мет, по го ду-
је еко но ми ји. С дру ге стра не, отва ра мо гућ ност ола ког и не про ми шље ног об ве зи ва ња, 
оста вља тре ћа ли ца без по у зда ног све до чан ства о по сто ја њу и са др жи ни ту ђих уго во ра, 
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и убр за ти прав ни про мет, стра не су сло бод не да за се бе иза бе ру не-
сум њи ве по год но сти фор мал ног сту па ња у уго вор ни од нос. То не 
зна чи да фор ма не ма мањ ка во сти. И о тим мањ ка во сти ма до ста је 
пи са но: Фор ма успо ра ва про мет, ства ра до дат не тро шко ве за уго-
вор не стра не, а по не кад их и на во ди на по гре шан за кљу чак да им 
пу ко по што ва ње од ре ђе не фор ме га ран ту је пу но ва жност пред у зе-
тог по сла. Ова по след ња мањ ка вост на ро чи то по га ђа фор му јав не 
ове ре (ле га ли за ци је) пот пи са уго вор них стра на.23)

Ипак, сло бо да уго ва ра ња под ра зу ме ва и сло бо ду уго вор ни ка 
да од ме ре до бре и ло ше стра не фор мал ног сту па ња у уго вор ни од-
нос и да иза бе ру оно што је за њих у кон крет ном слу ча ју оп ти мал-
но. Уго вор не стра не су сло бод не да иза бе ру би ло ко ју из ка та ло га 
фор ми ко је прав ни по ре дак већ по зна је; оне мо гу и да се оп те ре те 
не ким не ин сти ту ци о нал ним зах те вом фор ме – да за кљу че ње уго-
во ра ве жу за не ку прак су ко ја ина че не ма тај зна чај у прав ном про-
ме ту. Има ли не че га што им ни је до пу ште но? Ни је им до пу ште но 
да уго во ре ном фор мом вре ђа ју јав ни по ре дак и ни је им до пу ште но 
да уго во ре фор му ко ја је сла би ја од фор ме ко ју за ко но да вац већ 
зах те ва за пу но ва жно за кљу че ње уго во ра од ре ђе не вр сте. Ово по-
то ње би ла би по вре да им пе ра тив ног пра ви ла. Дру гим ре чи ма, ка да 
је за ко ном про пи са на бит на фор ма, то јест фор ма без ко је по за ко ну 
уго вор не про из во ди прав на деј ства, он да то им пе ра тив но пра ви ло 
не би ва по вре ђе но уго ва ра њем стро же фор ме (ко ја уз све оно што 

а са ми уго вор ни ци лак ше до спе ва ју у не са гла сје око то га је су ли оба ве за ни уго во ром 
или ни су. Phi lip pe Ma la u rie, La u rent Aynès, Phi lip pe Stof fel-Munck, Dro it ci vil: les ob li ga-
ti ons, De fréno is, Pa ris 2009, 269. 

23) Вид. осо би то Д. Ђур ђе вић (2014), 28. Не ки ауто ри ис ти чу да зах тев фор ме мо же да по-
го ду је не са ве сној стра ни ко ја, по зи ва ју ћи се на мањ ка во сти у фор ми уго во ра, за пра во 
же ли да из и гра оба ве зу ко ју је на се бе при хва ти ла. Hugh Be a le et al, Ca ses, Ma te ri als 
and Text on Con tract Law, Hart Pu blis hing, Ox ford 2002, 155. Аран ђе ло вић ука зу је на 
још не ке на чел не бо ја зни у ве зи с фор ма ли змом као прин ци пом: не по зна ва ње за кон ске 
фор ме има за по сле ди цу ни шта вост не фор мал но за кљу че них уго во ра на ште ту не у-
ких и по вер љи вих љу ди; зах тев фор ме, на ро чи то пи сме не, до во ди љу де у ис ку ше ње да 
не ис пу ња ва ју озбиљ но за кљу че не усме не уго во ре. Д. Аран ђе ло вић (1929), 72. Пр ви 
ар гу мент го во ри до ста о дру штве ном кон тек сту у ко јем је Аран ђе ло вић пи сао. Ла зар 
Мар ко вић је о то ме пи сао: „Ова кав си стем срп ског пра ва из гле да да је ве о ма до бар за 
срп ске при ли ке, с јед не стра не због утвр ђе не на ви ке да се уго во ри за кљу чу ју усме но, 
а с дру ге стра не због не до вољ не пи сме но сти на ро да, та ко да би оба ве зна пи сме на фор-
ма за све уго во ре би ла ве ли ка смет ња са о бра ћа ју.“ Ла зар Мар ко вић, Гра ђан ско пра во. 
Оп шти део и Ствар но пра во, Бан ка „Сла ви ја“, Бе о град 1912, 226. Дру ги ар гу мент био 
би ем пи риј ски про вер љив. Ту се за пра во твр ди да по што ва ње усме них до го во ра ни је 
стан дард но људ ско по на ша ње и да би оно опа ло ка да би се код љу ди ство рио ути сак да 
на чел но са мо пи сме но скло пље ни до го во ри прав но оба ве зу ју. Ова кве сту ди је су ра ђе не 
у не ким дру гим обла сти ма пра ва па је, ре ци мо, ем пи риј ски по ка за но да је по ма га ње жи-
вот но угро же ни ма стан дард но људ ско по на ша ње и ка да ни је прав на оба ве за. Вид. ви ше 
Ма ри ја Ка ра ни кић Ми рић, „Гра ђан ско прав на од го вор ност због ус кра ћи ва ња по мо ћи“, 
Ка зне на ре ак ци ја у Ср би ји III (ур. Ђор ђе Иг ња то вић), Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, Бе о град 2013, 205. 
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се за ко ном већ тра жи до да је још не ки фор мал ни зах тев), али би ва 
по вре ђе но уго ва ра њем да не што од оно га што се за ко ном зах те-
ва – не оба ве зу је стра не, да за њих то не ва жи, то јест да ће уго вор 
ме ђу њи ма на ста ти и ка да у по гле ду фор ме ис пу не ма ње од оно га 
што им на ре ђу је за кон. На рав но, за ко но да вац би мо гао да про пи ше 
и дру га чи је, то јест да за кљу че ње уго во ра ве же за тач но од ре ђе ну 
фор му ис кљу чу ју ћи мо гућ ност да уго вор ни ци овом ње го вом зах те-
ву би ло шта до да ју. Ме ђу тим, то би он да би ло спе ци јал но за кон ско 
огра ни че ње сло бо де уго ва ра ња и, као та кво, оно би мо ра ло да бу де 
из ри чи то про пи са но.24) Шта све ово зна чи за уго во ре ко ји се од ско-
ра за кљу чу ју у јав но бе ле жнич ким фор ма ма? 

4. УГО ВА РА ЊЕ СТРО ЖЕ  
ЈАВ НО БЕ ЛЕ ЖНИЧ КЕ ФОР МЕ

Схва та ње да сло бо да уго ва ра ња фор ме об у хва та и сло бо ду 
уго вор них стра на да уго во ре стро жу фор му од оне ко ја се по за ко-
ну већ зах те ва за не ки уго вор – по чи ва на ста ри јој иде ји да ме ђу 
фор ма ма по сто ји хи је рар хи ја, од но сно да су не ке фор ме стро же, 
зах тев ни је од дру гих. Ова иде ја ни је спор на за до ма ће прав не пи-
сце: Пи сме на фор ма је стро жа од усме не фор ме, суд ска ове ра пот-
пи са стро жа је од пи сме не фор ме и та ко да ље.25) Усме на фор ма је 
стро жа од дру ге усме не фор ме ако за раз ли ку од ње на ла же при су-
ство све до ка. Ква ли фи ко ва на пи сме на фор ма стро жа је од обич не 
пи сме не фор ме, јер по ред сво је руч ног пот пи са на ис пра ви на ла же 
и дру ге фор мал но сти; ме ђу ква ли фи ко ва ним пи сме ним фор ма ма 
та ко ђе по сто ји хи је рар хи ја, па је ком плек сни ја фор ма стро жа од 
про сти је – јав но са ста вље на ис пра ва стро жа је од јав но по твр ђе не, 
а јав но по твр ђе на од јав но ове ре не.26) 

Да би две фор ме мо гле да бу ду у хи је рар хиј ском од но су, 
нео п ход но је да јед на од њих мо же са свим да ап сор бу је дру гу:27) 
Стро жа фор ма је зах тев ни ја: Она са др жи све еле мен те као и дру га, 

24) Ни је ми по зна то та кво за кон ско пра ви ло на шег пра ва.

25) С. Јак шић, 137. Вид. уме сто свих С. Пе ро вић (1964), 66: Фор ма јав не ис пра ве је сло-
же ни ја и стро жа од обич не пи сме не фор ме. Под фор мом јав не ис пра ве Пе ро вић под-
ра зу ме ва сва ку фор му у чи јем ис пу ња ва њу па сив но или ак тив но уче ству је ор ган јав не 
вла сти, ре ци мо суд, или но тар. И ме ђу фор ма ма јав не ис пра ве по сто ји хи је рар хи ја: не ке 
су сло же ни је од дру гих и са мим тим стро же.

26) Д. Ђур ђе вић (2014), 25.

27) Ми хај ло Ву ко вић, Об ве зно пра во. Књи га II, Школ ска књи га, За греб 1964, 76: Фор ма 
ове ре „ап сор би ра у се би пи сме ну фор му“. 
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бла жа фор ма и уз то стран ка ма по ста вља још не ки зах тев. Бла жа 
фор ма је пот пу но об у хва ће на стро жом фор мом; по ред све га што је 
на ре ђе но бла жом фор мом, стро жа фор ма са др жи ма кар још је дан 
до дат ни фор мал ни услов за за кљу че ње пу но ва жног уго во ра. Ка да 
се ка же да уго вор ни ци има ју сло бо ду да по о штре фор му ко ја им 
је већ на мет ну та за ко ном, то зна чи да су они сло бод ни да уго во ре 
не ку фор му ко ја ап сор бу је за кон ску фор му и зах тев ни ја је од ње. 
Дру гим ре чи ма, за кон ска и уго во ре на фор ма мо ра ју би ти у хи је-
рар хиј ски устро је ном од но су, уго во ре на фор ма мо ра би ти на из ло-
же ни на чин стро жа од за кон ске, да би уго вор не стра не уоп ште мо-
гле за њу да оп ти ра ју. Са мо ако то сто ји, са мо ако уго во ре на фор ма 
ап сор бу је за кон ску фор му, мо же се ка за ти да стра не ни су по вре ди ле 
за ко ном про пи са ну фор му, већ да су оба ве зној за кон ској фор ми са-
мо до да ле још не ки фор мал ни услов за за кљу че ње уго во ра. 

Три јав но бе ле жнич ке фор ме ко је су од ско ра уве де не у срп-
ско пра во сто је у ова квом хи је рар хиј ском од но су. То су, као што 
је ре че но, јав но бе ле жнич ки ове ре на ис пра ва, јав но бе ле жнич ки по-
твр ђе на (со лем ни зо ва на) ис пра ва и јав но бе ле жнич ки са ста вље на 
ис пра ва, то јест јав но бе ле жнич ки за пис. У мо дер ној до ма ћој прав-
ној на у ци оне су, по угле ду на пра ва гер ман ско га кру га, озна че не 
као ква ли фи ко ва не пи сме не фор ме (qu a li fi zi er te Schrift form, for me 
écri te qu a li fiée), то јест као пи сме не фор ме ко је по ред сво је руч ног 
пот пи са на од ре ђе ној ис пра ви на ла жу ис пу ња ва ње још не ких фор-
мал но сти.28) За кон ско је пра ви ло да се уго во ри о оту ђе њу не по-
крет но сти по слов но спо соб них ли ца за кљу чу ју у фор ми со лем ни-
зо ва не ис пра ве. По сто ји ли ика ква пре пре ка да се и у том слу ча ју 
при ме не из ло же на пра ви ла о уго во ре ној фор ми (чл. 69 ЗОО) ко ја 
про из ла зе из на че ла ауто но ми је во ље, од но сно из сло бо де уго ва-
ра ња фор ме прав ног по сла, те да се по слов но спо соб не уго вор не 
стра не спо ра зу ме ју да уго вор о оту ђе њу не по крет но сти не ће про-
из во ди ти прав но деј ство ако не бу де био за кљу чен у фор ми јав но-
бе ле жнич ког за пи са?29)

28) Д. Ђур ђе вић (2014), 24–25. Упор. P. En gel, 248.

29) Фран цу ска прав на док три на ја сно го во ри о фа кул та тив ном но та ри јал ном ак ту: И ка да 
за ко но да вац то од њих не зах те ва, стра не се по сво јој во љи опре де љу ју за јав но бе ле-
жнич ку фор му као услов пу но ва жно сти уго во ра. То чи не ка да же ле да ис пра ва о по слу 
бу де бо ље са ста вље на, да има ја чу до ка зну сна гу, да има свој ство из вр шне ис пра ве. 
Упор. Jean Car bon ni er, Dro it ci vil, To me 2. Les bi ens, Les obli ga ti ons, P.U.F, Pa ris 2004, 
2073. Јав но бе ле жнич ка фор ма (ac te aut hen ti que, ac te no ta rié) и ни је услов за за кљу че ње 
уго во ра о про да ји не по крет но сти. Ме ђу тим, тај зах тев је по ста вљен по сред но, јер ако 
не ма ове фор ме уго вор се не мо же ре ги стро ва ти, па се не мо же ни су прот ста ви ти тре-
ћим ли ци ма. Mu riel Fa bre-Mag nan, Dro it des obli ga ti ons. To me 1: Con trat et en ga ge ment 
uni latéral, PUF, Pa ris 2008, 212, Chri stian Lar ro u met, Dro it ci vil, To me 3: Les obli ga ti ons, 
le con trat, Eco no mi ca 2007, 513, 518 (по себ ним за кон ским пра ви ли ма зах те ва се но та-
ри јал на фор ма за пу но ва жност по је ди них об ли ка про да је, ре ци мо, за про да ју не по крет-
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По сма тра но из угла јав ног бе ле жни ка, ово пи та ње гла си: Да 
ли је јав ни бе ле жник овла шћен да при сту пи са ста вља њу уго во ра 
у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са ако стра не то же ле а за кон не 
про пи су је за пис као оба ве зну фор му уго во ра о ко јем је реч? Пре-
ма чл. 9 ст. 2 ЗЈБ, јав ни бе ле жник мо же да од би је да оба ви по сао 
ко ји спа да у јав но бе ле жнич ку де лат ност је ди но ако за то по сто је 
раз ло зи пред ви ђе ни тим за ко ном. ЗЈБ не пред ви ђа ни је дан раз лог 
због ко јег би но тар тре ба ло да од би је да у фор му јав но бе ле жнич ког 
за пи са за о де не прав ни по сао за ко ји се по за ко ну не зах те ва баш та 
фор ма. Шта ви ше, но тар не сме да ус кра ти пред у зи ма ње рад ње на 
ко ју је овла шћен, из у зев ако је дру га чи је про пи са но за ко ном (чл. 53 
ст. 1 ЗЈБ). За кон са др жи ли сту прав них по сло ва за чи је за кљу че ње 
се зах те ва фор ма јав но бе ле жнич ког за пи са као оба ве зна (бит на) 
за кон ска фор ма (чл. 82 ст. 1 ЗЈБ). Та ли ста је по при ро ди ства ри 
ко нач на, ис црп на – а не ин ди ка тив на: У прав ном си сте му у ко јем 
ва жи на че ло не фор мал ног пред у зи ма ња прав них по сло ва ну жно 
по сто ји nu me rus cla u sus по сло ва за ко је се по из у зет ку зах те ва од-
ре ђе на фор ма као бит на.30) По ме ну та ли ста из чл. 82 ст. 1 ЗЈБ, то 
јест nu me rus cla u sus по сло ва за ко је је од ред ба ма ЗЈБ про пи са на 
фор ма јав но бе ле жнич ког за пи са под прет њом ни шта во сти, мо же, 
на рав но, да се про ши ри не ким дру гим за ко ном, али не и спо ра зу-

но сти ко ја тек тре ба да се из гра ди). Овај по сред ни зах тев фор ме (као и за кон ска пра-
ви ла о фор ми ad pro ba ti o nem) прав на те о ри ја још на зи ва ла жним из у зет ком од на че ла 
кон сен су а ли зма: су прот ста вљи вост уго во ра тре ћим ли ци ма за ви си од фор ме, али не и 
ње гов пу но ва жни на ста нак. Phi lip pe le To ur ne au, Dro it de la re spon sa bi lité et des con trats 
2006/2007, Dal loz, Pa ris 2006, 1101.

30) За ко ном про пи са на фор ма је из у зе так од пра ви ла. То се не ме ња ни ка да се број уго во ра 
ко ји су по за ко ну фор мал ни зна чај но по ве ћа. Вид. Hen ri et Léon Ma ze aud, Jean Ma ze-
aud, Leçons de dro it ci vil, To me de u xième.  Pr emier  v olume, O bl ig ations: théorie géné rale, 
Montc hrestien,  Paris 1969, 57.  Када се  кон се н су ализам  при хвати као  н ачело,  онда  захтев 
да  уговор  буде  за кључен у  о др еђеној  форми  мора да  буде  екс пли цитно  по стављен. 
Као   из узетан, тај  захтев се  на челно уско  т умачи.  Р ене санса  фо рм ализма не  значи да 
 кон се н су ализам  више  није  опште  н ачело. Упор. Ph. le  T ou rneau, 800:  Кон се н су ализам 
 пр ои злази из  сл ободе  уг ов арања и  значи да сви  н ачини на  које се  може  и зр азити п равно  
р елев антна  воља –  је днако  вреде.  Форма се  само   изу зетно  тражи у  не мачком  праву: ос-
новно  н ачело је слободa  изборa  форме (F orm f re iheit); с ан кција за  по вреду  пр оп исане 
 форме је  а псо лутна  ни штавост (§ 125  не мачког  Гра ђанског  з ак оника); не  по стоји  форма  
која  ис кљ учује  друга  д оказна с редства –  с удови  сло бодно  цене све  д оказе о  по ст ојању и  
с ад ржини  не фор малног  уг овора. H.   Beale et al, 156. Вид.  више:  Basil  Ma rk esinis,  Hannes  
U nberath,  Angus Johnston, The  German Law of  Contract. A  Co mp ar ative  T re atise, Hart  Pub-
lishing,  Oxford 2006, 81 и  даље. У  ен глеском  праву  форма се не  ра зматра као   из узетак 
од  (н еп исаног)  н ачела  кон сен се н су ализма,  него се о  форми  ра змишља у  кон тексту 
 док трине о  про ти вчи нидби (the  doc trine of  co ns id eration):  об авеза не  на стаје ако  нема 
 уза ја мности у  о бв ез ивању, али тај  н едо статак  може да се  н ад омести  формом. H.   Beale et 
al, 164.  Тако је  Мартин Хог ис крено  з ачуђен  тиме што  јавно  об ећање  на граде у  не мачком 
 праву не  мора да  буде  да то у  пи сме ној  фор ми да би из  ње га  на ста ла  об аве за, као и  ти-
ме што  не мач ки  з ак он ода вац  тра жи  о др еђе ну  фор му за  не ке  је днос тра не  и зја ве  во ље, 
док је за  дру ге не  за хте ва. Вид.  Mar tin Hogg,  Pr omi ses and  Con tract Law :  Co mp ar ati ve 
 Pers pe cti ves,  Camb rid ge  Uni ver sity Press,  Camb rid ge 2011, 282.
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мом стра на. Ме ђу тим, ов де се и не ра ди о то ме да стра не уго во ром 
про ши ру ју ли сту по сло ва ко ји су по за ко ну фор мал ни, не го на про-
тив, да уго ва ра ју фор му прав ног по сла ко ји је, што се за ко но дав ца 
ти че, не фор ма лан. Дру гим ре чи ма, из то га што се у чл. 82 ст. 1 ЗЈБ 
на ла зи ли ста по сло ва ко ји се по за ко ну за кљу чу ју у фор ми јав но-
бе ле жнич ког за пи са – не мо же се из ву ћи за кљу чак да је стра на ма 
за бра ње но да уго во ре за пис као бит ну фор му по сла ко ји је ина че 
не фор ма лан. Да ље, већ је по ка за но да са ма чи ње ни ца што за ко но-
да вац про пи су је фор му уго во ра о про ме ту не по крет но сти (чл. 4 
ЗПН) или би ло ко јег дру гог уго во ра – не ис кљу чу је при ме ну пра-
ви ла из чл. 69 ЗОО, то јест мо гућ ност да стра не по о штре за кон ско 
пра ви ло о фор ми и да се бе оба ве жу да при за кљу че њу од ре ђе ног 
уго во ра по шту ју још не ки зах тев фор ме по ред све га оно га што за-
ко но да вац од њих већ зах те ва под прет њом ни шта во сти. 

Да су ми рам. Ако је кон сен су а ли зам оп ште на че ло, он да по 
при ро ди ства ри по сто ји nu me rus cla u sus уго во ра ко ји су по за ко ну 
фор мал ни, па то што за ко но да вац про пи су је фор му за тач но од ре-
ђе ни уго вор не мо же да зна чи да им пли цит но за бра њу је оп ти ра ње 
за исту ту фор му у пре о ста лим слу ча је ви ма. И још, за ко ном про пи-
са на фор ма пред ста вља из у зе так од оп штег пра ви ла да се уго во ри 
за кљу чу ју не фор мал но и да су стра не сло бод не да иза бе ру об лик 
у ко јем ће из ра зи ти во љу. Оп ште пра ви ло је да се из у зе так уско 
ту ма чи, што зна чи сле де ће: За за ко но дав ца је бит но и до вољ но да 
се по шту ју еле мен ти фор ме ко ју је зах те вао. Из то га не сле ди да је 
уго вор ним стра на ма за ко ном им пли цит но узе то и пра во да уго во-
ре још не ке фор мал не усло ве за за кљу че ње пу но ва жног уго во ра. 
Про пи су ју ћи фор му без ко је се по из у зет ку не мо же сту пи ти у уго-
вор ни од нос, за ко но да вац ни је про пи сао и је ди ну фор му у ко јој би 
се то мо гло.

Не ра ди се, да кле, пр вен стве но о то ме да ли је јав ни бе ле-
жник овла шћен да у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са са ста вља 
уго во ре за ко је се по за ко ну зах те ва са мо со лем ни за ци ја,31) не го 
о то ме да ли сло бо да уго ва ра ња фор ме прав ног по сла об у хва та и 
сло бо ду уго вор них стра на да спо ра зум но по о штре за ко ном по ста-
вље ни зах тев фор ме. О стро жој од но сно бла жој фор ми мо же се го-
во ри ти са мо ако су две фор ме у хи је рар хиј ском од но су – ако обе 
ка рак те ри шу иста по ти пу зах те ва на свој ства са мо у раз ли чи том 
сте пе ну, ко ли чи ни, кван ти те ту. Ре ци мо, не мо же се ра зум но раз-
ма тра ти да ли је ре ал на фор ма стро жа од пи сме не, јер ни јед на од 
њих не ап сор бу је ону дру гу у сми слу у ко јем сам о то ме већ пи са ла. 

31) Ово пи та ње је та ко фор му ли са но у „Ста ву Адво кат ске ко мо ре Ср би је“ о ко јем из ве шта-
ва Ј. Тин тор, вид. под бе ле шку 14.
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Мо гућ ност уго ва ра ња јав но бе ле жнич ког за пи са као фор ме уго во ра 
по осно ву ко јег се пре но си пра во сво ји не на не по крет но сти за ви-
си, из ме ђу оста лог, и од то га да ли се јав но бе ле жнич ки за пис – по 
ра ни је из ло же ним ме ри ли ма – ква ли фи ку је као стро жа фор ма од 
јав но бе ле жнич ки по твр ђе не (со лем ни зо ва не) ис пра ве, то јест да ли 
се ове две фор ме на ла зе у хи је рар хиј ском од но су. 

Јав но ове ре на (ле га ли зо ва на) ис пра ва је пи сме на ис пра ва о 
прав ном по слу, на ко јој је јав ни бе ле жник по твр дио да је од ре ђе-
но ли це у ње го вом при су ству пот пи са ло ту ис пра ву, од но сно да је 
при зна ло као вла сти ти пот пис онај ко ји је на њу ра ни је ста вљен. 
Ова по твр да јав ног бе ле жни ка на зи ва се кла у зу лом о ове ри пот-
пи са. Ле га ли зо ва на ис пра ва ни је јав на ис пра ва и суд се сло бод но 
упу шта у оце ну ве ро до стој но сти ње не са др жи не. Са мо кла у зу ла 
о ове ри пот пи са пред ста вља јав ну ис пра ву: У слу ча ју спо ра о то-
ме, суд је ду жан да узме да је ис пра ву пот пи са ло упра во оно ли це 
ко је је на њој озна че но као пот пи сник. Јав но по твр ђе на (со лем ни-
зо ва на) ис пра ва је ви ше од то га. Ка да јав ни бе ле жник на пи сме ној 
ис пра ви о прав ном по слу по твр ди да је од ре ђе но ли це у ње го вом 
при су ству сво је руч но пот пи са ло ис пра ву и при том из ја ви ло да са-
др жи на те ис пра ве вер но од ра жа ва ње го ву прав но ре ле вант ну во-
љу, он да це ло куп на ис пра ва има свој ство јав не ис пра ве и суд се, у 
слу ча ју спо ра, не ће упу шта ти у оце ну ње не ве ро до стој но сти. Пре 
не го што на ис пра ву ста ви со лем ни за ци о ну кла у зу лу, бе ле жник је 
ду жан да по у чи пот пи сни ка о прав ним по сле ди ца ма пред у зи ма ња 
да тог прав ног по сла и да се уве ри да пот пи сник све то раз у ме. На 
кра ју, јав но бе ле жнич ки за пис је ис пра ва о прав ном по слу ко ју са-
ста вља сам јав ни бе ле жник пре ма оно ме што ка же су бјект ко ји тај 
по сао пред у зи ма. У по себ ном ван пар нич ном по ступ ку јав ни бе ле-
жник утвр ђу је иден ти тет овог су бјек та, по у ча ва га о по сле ди ца ма 
пред у зи ма ња прав ног по сла и на про пи са ни на чин оси гу ра ва да 
су бје кат раз у ме са др жи ну по сла у ко ји се упу шта. Це ла јав но бе ле-
жнич ки са ста вље на ис пра ва има свој ство јав не ис пра ве.32) 

По сто ји ли, да кле, не ки еле мент за ко ном про пи са не фор ме 
со лем ни зо ва не ис пра ве, ко ји би био по вре ђен за кљу че њем да тог 
уго во ра у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са? Од го вор на ово пи та-
ње је не га ти ван: Ком па ра ци јом за кон ских од ре да ба чл. 82–85 и 93 
ЗЈБ о то ме шта све под ра зу ме ва јав но бе ле жнич ки по твр ђе на (со-
лем ни зо ва на) ис пра ва, с јед не стра не, и јав но бе ле жнич ки за пис, 
с дру ге стра не, по ста је ја сно да јав но бе ле жнич ки за пис ап сор бу је 

32) Вид. ви ше о јав но бе ле жнич ким фор ма ма: Д. Ђур ђе вић (2014), 25–27, Де јан Ђур ђе вић, 
„Јав но бе ле жнич ки ак ти“, Јав но бе ле жнич ко пра во (ур. Дра гор Хи бер), Прав ни фа кул тет 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2006, 109–145.
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со лем ни зо ва ну ис пра ву, ка ко у по гле ду еле ме на та за ко ном про пи-
са не фор ме, та ко и у по гле ду ор га на јав не вла сти ко ји по твр ђу је 
од но сно са ста вља ис пра ву. У по гле ду по то њег: Ка да би за оба ве зну 
со лем ни за ци ју уго во ра био над ле жан суд, он да уго ва ра ње јав но бе-
ле жнич ког за пи са не би би ло до пу ште но, јер суд ско по твр ђи ва ње 
ис пра ве и јав но бе ле жнич ко са ста вља ње ис пра ве не сто је у хи је рар-
хиј ском од но су по свим зна чај ним свој стви ма. 

Сви еле мен ти фор ме ко ји се за ко ном зах те ва ју за јав но бе ле-
жнич ко по твр ђи ва ње (со лем ни за ци ју) ис пра ве о јед ном прав ном 
по слу са др жа ни су и у за пи су као јав но бе ле жнич ки са ста вље ној 
ис пра ви о истом том по слу.33) Је ди на раз ли ка огле да се у то ме што 
но тар ста вља со лем ни за ци о ну кла у зу лу на ис пра ву о прав ном по-
слу ко ју су стран ке уна пред са ста ви ле и до не ле на по твр ђи ва ње, 
док јав но бе ле жнич ки за пис са ста вља сам бе ле жник, пре ма ка зи-
ва њу стра на ка. Без об зи ра на то да ли је но тар са ста вио или са мо 
по твр дио ис пра ву о прав ном по слу, она ће има ти свој ство јав не 
ис пра ве и пу ну до ка зну сна гу. Пра ви ла по сту па ка за са ста вља ње 
и за по твр ђи ва ње ис пра ве иона ко се не мо гу ме ња ти спо ра зу мом 
уго вор них стра на: Ови по ступ ци ни су кон вен ци о нал ни; стран ке не 
мо гу да уме сто за кон ских пра ви ла про це ду ре уго во ре не ка дру га 
пра ви ла по ко ји ма би јав ни бе ле жник са ста вио или по твр дио ис-
пра ву о прав ном по слу. При то ме, на по сту пак по твр ђи ва ња ис-
пра ве сход но се при ме њу ју за кон ска пра ви ла о по ступ ку са ста-
вља ња ис пра ве.34) Уз све на ве де но: Јав ни ин те рес ко ји се шти ти 
про пи си ва њем фор ме јав но по твр ђе не (со лем ни зо ва не) ис пра ве, 
као бит не фор ме уго во ра по осно ву ко јих се пре но си пра во сво ји не 
на не по крет ним ства ри ма, не мо же би ти по вре ђен уго ва ра њем јав-
но бе ле жнич ког за пи са уме сто со лем ни за ци је, то јест уго ва ра њем 
стро же фор ме од оне ко ја се тра жи за ко ном. Тај ин те рес се ма кар 
јед на ко шти ти стро жим ре жи мом фор ме.

4.1. Уго во ре на фор ма за ме њу је за кон ску

Ако стра не уго во ре стро жу фор му од оне ко ја је за ко ном 
про пи са на, он да се за кон ска и уго во ре на фор ма не зах те ва ју ку-
му ла тив но, већ је за за кљу че ње уго во ра нео п ход на са мо по то ња, 

33) Исто: Д. Ђур ђе вић (2015), 256–257: „За са чи ња ва ње јав но бе ле жнич ког за пи са пред ви-
ђе но је ви ше еле ме на та фор ме ме ђу ко је ула зе и они ко ји се зах те ва ју за со лем ни за ци ју. 
Не по сто ји ни је дан еле мент фор ме ко ји се тра жи код со лем ни за ци је а ко ји не по сто ји 
код јав но бе ле жнич ког за пи са.“

34) Вид. Чл. 185 у ве зи с чл. 164–182, За ко на о ван пар нич ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник 
СРС, бр. 25/1982 и 48/1988 и Слу жбе ни гла сник РС, бр. 46/1995 – др. за кон, 18/2005 – 
др. за кон, 85/2012, 45/2013 – др. за кон, 55/2014 и 6/2015.
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стро жа, уго во ре на фор ма. Уго вор на ста је ка да са гла сност о са др-
жи ни бу де за о де ну та у уго во ре ну фор му.35) Ти ме ће ујед но би ти ис-
пу ње ни и сви фор мал ни зах те ви ко је је за ко но да вац био по ста вио 
као услов за за кљу че ње уго во ра. Ка да об ја шња ва ју ин сти тут уго-
во ре не фор ме, до ма ћи ауто ри по не кад на пи шу да су стра не сло бод-
не да уз за кон ску фор му до да ју још не ку.36) Ово не тре ба раз у ме ти 
као на лог да се за кон ска и уго во ре на фор ма ку му ла тив но за до во ље. 
Ови на ши прав ни пи сци не твр де да уго ва ра ње јав не ове ре уго во-
ра ко ји се по за ко ну за кљу чу је у пи сме ној фор ми зна чи да стра не 
тре ба пр во да за кљу че уго вор у пи сме ном об ли ку па он да да са-
ста ве још јед но пи сме но и да на ње му јав но ове ре пот пи се. Бу ду ћи 
да јав на ове ра ап сор бу је про сту пи сме ну фор му, до вољ но ће би ти 
да уго вор ни ци ове ре пот пи се на пи сме ној и сво је руч но пот пи са-
ној ис пра ви, то јест да јед ном за до во ље стро жу фор му о ко јој су 
се спо ра зу ме ли. Исто та ко, ако стра не уго во ре јав но бе ле жнич ки 
за пис као услов пу но ва жно сти уго во ра о про да ји не по крет но сти, 
то не зна чи да ће оне пр во мо ра ти да за кљу че уго вор у за ко ном 
про пи са ној фор ми јав но по твр ђе не (со лем ни зо ва не) ис пра ве, па 
да по том по себ но ис пу не зах тев уго во ре не фор ме, то јест да им 
но тар са ста ви исти уго вор у фор ми за пи са, не го ће би ти до вољ но 
да уго вор за кљу че у уго во ре ном об ли ку јав но бе ле жнич ког за пи са. 
Јав но бе ле жнич ки за пис ап сор бу је со лем ни за ци ју те не ма по тре бе 
за њи хо вом ку му ла ци јом. 

Узе ти су прот но, то јест раз у ме ти да на ши ауто ри под до да ва-
њем још не ке фор ме не ми сле на до да ва ње још не ког еле мен та фор-
ме, не го на ку му ли са ње за кон ске и уго во ре не фор ме – не би би ло 
ис прав но раз у ме ва ње њи хо вих ре чи. Уоста лом, из на чи на на ко ји 
се у до ма ћој те о ри ји из ла же о кон ку рент ној фор ми, ја сно је да се 
ми сли да ако јед на фор ма ап сор бу је дру гу, он да је до вољ но ис пу-
ни ти све што зах те ва стро жа. Ово је екс пли цит но ре че но за слу чај 

35) Уго вор не на ста је ка да се уз са гла сност о са др жи ни стра не спо ра зу ме ју о фор ми, не го 
ка да са гла сност о са др жи ни из ра зе у уго во ре ној фор ми. Дру гим ре чи ма, мо гу ће је да су 
стра не по сти гле спо ра зум о фор ми и са гла сност о са др жи ни а да уго вор још увек ни је 
на стао упра во за то што још увек ни је ис пу њен зах тев фор ме ко ји су стра не са ме се би 
по ста ви ле. Спо ра зум о фор ми прак тич но од ла же на ста нак уго во ра до ис пу ња ва ња зах-
те ва уго во ре не фор ме. Вид. ви ше: М. Ор лић, 277.

36) „Мо гу ће је, да кле, да за кон зах те ва за не ки уго вор са мо пи сме ну фор му, а стран ке ис-
пу ња ва ју ћи пи сме ну фор му до да ју још и све ча ну.“ С. Пе ро вић (1990), 363. „Ме ђу тим, 
уго ва ра чи мо гу за кон ској фор ми до да ти и ис пу ње ње не ке дру ге фор ме за пу но ва жност 
уго во ра. На при мер, да пи сме не из ја ве мо ра ју би ти ове ре не од стра не над ле жног ор га-
на. У овом слу ча ју се по шту је за кон ска фор ма, али се њој до да је и не ка дру га, по во љи 
уго ва ра ча, а у ци љу за шти те не ких њи хо вих по себ них ин те ре са.“ Б. Ло за, 256. Мо жда је 
ову ми сао ја сни је из ра зио Вла дан Стан ко вић. Код ње га сто ји да уго вор ни ци мо гу за кон-
ској фор ми да до да ју још не ку фор мал ност, а не још не ку фор му. Вид. Ж. Ђор ђе вић, В. 
Стан ко вић, 251.
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ка да је по за ко ну за кљу че ње уго во ра мо гу ће би ло у јед ној, би ло у 
дру гој фор ми, од но сно ка да за ко но да вац пред ви ђа два сред ства за 
оства ре ње истог ци ља.37) Tреба узе ти да исто ва жи ако за ко но да вац 
про пи су је јед ну фор му, а стра не уго ва ра ју дру гу: Уго вор не стра-
не не мо гу ис кљу чи ти за кон ску фор му уго ва ра њем сла би је фор ме, 
али ако уго во ре стро жу фор му ко ја ап сор бу је за кон ску, он да је за 
на ста нак пу но ва жног уго во ра до вољ на уго во ре на фор ма. 

Ву ко вић пи ше и о кон ти ну и те ту фор ме:38) Оформ ља ва ње 
уго во ра, ка ко он ка же, пред ста вља је дан кон ти ну и тет ко ји је је дин-
ствен по по сле ди ца ма – фор ма лан уго вор је за кљу чен тек ка да се 
овај кон ти ну и тет окон ча. Ре ци мо, пи сме ни уго вор не на ста је док 
уго вор ни ци не пот пи шу ис пра ву. Уго вор за ко ји се зах те ва ове ра 
пот пи са не на ста је ка да се ис пра ва на пи ше, ни ка да се уго вор ни ци 
на њој пот пи шу, већ тек ка да ти њи хо ви пот пи си бу ду јав но ове ре-
ни. Ву ко вић за пра во раз би ја фор му на еле мен те фор ме ко ји се не 
мо гу да ље усит ни ти:39) „Кон ти ну и тет фор ме по ка зу је да је дан уго-
вор мо же би ти са ста вљен и од ви ше фор ми, ко је се јед на у дру гу 
укла па ју. Та ко је на при мер у фор му овје ре као и у фор му упи са у 
ре ги стар укло пље на пи сме на фор ма уго во ра.“ Он не ка же да ове ра 
на ла же да се уго вор пр во за кљу чи у пи сме ном об ли ку а да се он да 
не ко дру го са др жин ски иден тич но и пот пи са но пи сме но још од не-
се на ове ру, не го ука зу је на то да ове ра под ра зу ме ва све што и про-
ста пи сме на фор ма уз је дан до дат ни еле мент – ове ра ва ње пот пи са. 
У том сми слу за до во ља ва ње фор ме је про цес (кон ти ну и тет) ис пу-
ња ва ња фор мал них зах те ва јед ног за дру гим (са чи ња ва ње пи сме не 
ис пра ве, пот пи си ва ње на ис пра ви, ове ра пот пи са), а не ку му ла ци ја 
три фор ме. 

4.2. Оп шта и по себ на пра ви ла о уго во ре ној фор ми

У по ступ ку уво ђе ња јав ног бе ле жни штва ме ња на су за кон-
ска пра ви ла о фор ми уго во ра о оту ђе њу не по крет но сти, али ни је 
ме њан ин сти тут уго во ре не фор ме. Оно што је до са да вре де ло у 
по гле ду уго во ре не фор ме, вре ди и у но во на ста лој си ту а ци ји: Спо-
ра зум о фор ми је не фор ма лан уго вор из ко јег не на ста је оба ве за 
за кљу че ња дру гог уго во ра, већ са мо оба ве за за јед ну или за обе 
уго вор не стра не да, ако бу ду за кљу чи ва ле тај дру ги уго вор, то учи-

37) М. Ву ко вић, 76: „Ако кон ку ри ра ју дви је фор ме, од ко јих јед на ап сор би ра дру гу, упо-
три је бит ће се са мо ја ча фор ма. [...] Ако су фор ме та кве да не ма ап сорп ци је, мо ра ју се 
ку му ла тив но упо три је би ти обје фор ме.“ С тим у ве зи, ре че но је већ, ре ал на фор ма ни је 
у хи је рар хиј ском од но су с пи сме ним фор ма ма.

38) М. Ву ко вић, 73–74.

39) М. Ву ко вић, 74.
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не у фор ми о ко јој су се спо ра зу ме ле. Ако се спо ра зум о фор ми 
од но си на не ки уго вор ко ји је фор ма лан по са мом за ко ну, он да уго-
вор не стра не не мо гу да из о ста ве ни шта од зах те ва фор ме ко је је 
већ по ста вио за ко но да вац, не го са мо мо гу да спо ра зум но по о штре 
те зах те ве. Ако по сто ји сум ња у по гле ду на ме ра ва ног прав ног деј-
ства уго во ре не фор ме, узи ма се да су стра не хте ле да уго во ре бит-
ну фор му, то јест фор му ко ја је услов за за кљу че ње тог уго во ра, а 
не пу ки до каз да је уго вор већ за кљу чен. Овај ре жим ни је ме њан 
про пи си ма ко ји ма је у срп ско пра во уве ден но та ри јат па тре ба да 
ва жи и за уго во ре ко ји се са да за кљу чу ју у јав но бе ле жнич ким фор-
ма ма.40) 

Ипак, до јед не про ме не је до шло: На и ме, пре ма чл. 68 ЗОО, 
уго вор ко ји је по за ко ну фор ма лан мо же да се рас ки не и не фор мал-
ним спо ра зу мом ако за ко ном ни је дру га чи је про пи са но за од ре ђе ни 
слу чај и ако циљ због ко јег је фор ма про пи са на не на ла же да рас-
ки да ње уго во ра бу де оба вље но у иден тич ној фор ми.41) Пре ма чл. 
69 ст. 2 ЗОО уго вор ни ци увек мо гу и не фор мал ним спо ра зу мом да 
рас ки ну, из ме не или до пу не уго вор за чи је су за кљу че ње уго во ри ли 
по себ ну фор му као бит ну. Дру гим ре чи ма, ако се друк чи је не уго-
во ри, спо ра зум уго вор них стра на о бит ној фор ми бу ду ћег уго во ра 
од но си се са мо на тај, пред мет ни, уго вор, а не и на уго во ре ко ји ма 
га стра не рас ки да ју, ме ња ју или до пу ња ва ју. Сма тра се да свр ха 
уго во ре не фор ме не на ла же да се уго вор, ко ји је за кљу чен у фор ми 

40) До ма ћа те о ри ја се о то ме већ из ја сни ла у обла сти на след ног пра ва: За за кљу че ње уго-
во ра о усту па њу и рас по де ли имо ви не за жи во та про пи са на је фор ма јав но бе ле жнич ки 
по твр ђе не (со лем ни зо ва не) ис пра ве (вид. чл. 184 За ко на о на сле ђи ва њу, Слу жбе ни гла-
сник, бр. 46/95, 101/2003 – од лу ка УСРС и 6/2015). Ме ђу тим, у скла ду с пра ви лом из 
чл. 69 ст. 1 ЗОО, уго вор ни ци мо гу да се са гла се да услов пу но ва жно сти овог уго во ра 
бу де фор ма јав но бе ле жнич ког за пи са, као стро жа фор ма. Та ко: Д. Ђур ђе вић (2015), 245. 
Исто ва жи код уго во ра о до жи вот ном из др жа ва њу по слов но спо соб них ли ца: „Aко је 
не ко за кљу чио уго вор о до жи вот ном из др жа ва њу у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са, 
ко ји пред ста вља нај стро жу и нај де ло твор ни ју фор му но тар ске ис пра ве, он да је ти ме ис-
пу нио све за кон ске усло ве ко ји се тра же за со лем ни за ци ју као бла жу но тар ску фор му.“ 
Ibi dem, 256–257. 

41) Ово ре ше ње бра ни се са сле де ћих по зи ци ја: Кон сен су а ли зам је оп ште на че ло на шег 
уго вор ног пра ва. За ко но да вац је по из у зет ку про пи сао зах тев фор ме за за кљу че ње по је-
ди них уго во ра, али не и за њи хов спо ра зум ни рас кид, из ме не или до пу не. Ако не ма из-
ри чи те за кон ске нор ме о нео п ход но сти фор мал ног рас ки да, од но сно ако та ква на ред ба 
не про из ла зи из ци ља фор ме ко ја се зах те ва за за кљу че ње уго во ра, он да за уго вор ко јим 
се рас ки да, ме ња или до пу ња ва ста ри ји фор мал ни уго вор – ва жи оп ште на че ло кон сен-
су а ли зма. У том сми слу: С. Пе ро вић (1964), 109. Су прот но ста но ви ште ар гу мен то ва но 
је бра нио Аран ђе ло вић: Сви раз ло зи због ко јих је за ко но да вац уоп ште про пи сао фор му 
за за кљу че ње јед ног уго во ра ва же и за фор му ње го вог рас ки да ња. Ако про пи си о фор ми 
шти те уго вор ни ке од пре на гље ног од лу чи ва ња, ако је фор ма знак да је уго вор за кљу чен, 
ако слу жи као до ка зно сред ство, он да све те функ ци је тре ба да оба ви и ка да уго вор спо-
ра зум но пре ста је. Упор. Дра го љуб Аран ђе ло вић, О фор мал ним из ја ва ма во ље: с на ро-
чи тим об зи ром на наш Гра ђан ски за ко ник, Штам па ри ја „До си ти је Об ра до вић“, Бе о град 
1910 / 1911, 62.
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о ко јој су се стра не спо ра зу ме ле, оба ве зно рас ки да, ме ња или до пу-
ња ва у ис тој тој фор ми – то се мо же и не фор мал ним спо ра зу мом.42) 
Ме ђу тим, по пра ви лу из чл. 82 ст. 3 ЗЈБ уго вор ко ји се по за ко ну 
за кљу чу је у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са мо же спо ра зум но да 
се рас ки не, из ме ни или до пу ни је ди но у ис тој тој фор ми. Ко ји је 
до ма шај овог но вог пра ви ла? Ако се уго вор по за ко ну за кљу чу је у 
фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са, за ко ном је на ре ђе на исто вет ност 
фор ме ко ја је оба ве зна за за кљу че ње уго во ра и фор ме у ко јој се он 
спо ра зум но рас ки да, до пу ња ва или ме ња. То отва ра не ка пи та ња. 
Пр во, да ли исто ва жи и ако је фор ма јав но бе ле жнич ког за пи са уго-
во ре на? Дру го, да ли се па ра ле ли зам фор ми зах те ва са мо за уго во-
ре за кљу че не у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са, или је исто вет на 
фор ма за за кљу че ње, с јед не стра не, и спо ра зум ни рас кид, из ме не 
и до пу не, с дру ге стра не, нео п ход на и ка да се уго вор за кљу чу је у 
сла би јим јав но бе ле жнич ким фор ма ма? 

У до ма ћој прав ној те о ри ји већ је за у зет став да пра ви ло о па-
ра ле ли зму фор ми тре ба ту ма чи ти циљ но та ко да оно јед на ко ва жи 
за све стро ге јав но бе ле жнич ке фор ме, јер се њи ма пре те жно шти-
ти јав ни ин те рес. У стро ге јав но бе ле жнич ке фор ме у овом сми слу 
спа да ју јав но бе ле жнич ки за пис и со лем ни за ци ја.43) Ме ђу тим, јав ни 
ин те рес се шти ти и фор мом јав но ове ре не ис пра ве – ма кар он да 
ка да уго во ри за ко је је про пи са на та нај сла би ја јав но бе ле жнич ка 
фор ма под ле жу ре ги стра ци ји.44) Пу на до ка зна сна га кла у зу ле о ове-
ри пот пи са на овим уго во ри ма не шти ти са мо ин те ре се уго вор них 
стра на не го и исти ни тост – а ти ме и по у зда ност – јав ног ре ги стра. 
Да кле, уго вор ко ји се по за ко ну за кљу чу је у фор ми јав но бе ле жнич-
ког за пи са мо же спо ра зум но да се рас ки не, из ме ни или до пу ни са-
мо у ис тој тој фор ми. Ако се по ђе од свр хе за кон ског пра ви ла о 
фор ми ових уго во ра и ако се узме да би иден тич но пра ви ло о фор-
ми рас ки да, из ме на и до пу на тре ба ло да ва жи за све уго во ре код 
ко јих је фор ма про пи са на у ци љу за шти те јав ног ин те ре са, он да 
па ра ле ли зам фор ми не тре ба тра жи ти са мо за спо ра зум ни рас кид, 

42) Вид. уме сто свих: С. Пе ро вић (1995), 156. Вид. та ко ђе: Сло бо дан Пе ро вић, „Прав на 
деј ства усме них кла у зу ла код уго во ра за кљу че них у пи сме ној фор ми“, Ана ли Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду, 1–2/1963, 101–111.

43) Д. Ђур ђе вић (2014), 120–121.

44) Ту спа да ју, на при мер, уго во ри о осни ва њу при вред ног дру штва и уго во ри о из ме на ма 
тих уго во ра, уго вор о пре но су уде ла у ор тач ком дру штву и уго вор о пре но су уде ла у 
дру штву с огра ни че ном од го вор но шћу, чл. 5, 6, 11–12, 97 и 175 За ко на о при вред ним 
дру штви ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. за кон и 5/2015. 
О уго во ри ма о про ме ту не по крет но сти во ди се еви ден ци ја. Вид. Чл. 4в ЗПН: „Јав ни 
бе ле жник ко ји је по твр дио (со лем ни зо вао) уго вор о про ме ту не по крет но сти ду жан је 
да ове рен пре пис тог уго во ра од мах до ста ви су ду ко ји је над ле жан за во ђе ње по себ не 
еви ден ци је уго во ра о про ме ту не по крет но сти.“
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из ме не или до пу не уго во ра ко ји се по за ко ну за кљу чу ју у фор ми 
јав но бе ле жнич ког за пи са не го и за уго во ре ко ји се по за ко ну за-
кљу чу ју у фор ми јав но по твр ђе не (со лем ни зо ва не) ис пра ве, као и 
за оне ко ји се по за ко ну за кљу чу ју у фор ми јав но ове ре не (ле га ли-
зо ва не) ис пра ве ако уз то под ле жу ре ги стра ци ји, ко ја упра во све до-
чи да се њи хо вом за кон ском фор мом не шти те са мо при ват ни не го 
и јав ни ин те ре си. То је јед но ши ро ко циљ но ту ма че ње по себ ног 
им пе ра тив ног пра ви ла из чл. 82 ст. 3 ЗЈБ, ко је – мо ра се при зна ти 
– из ри чи то на ре ђу је па ра ле ли зам фор ме са мо за уго во ре ко ји се по 
за ко ну за кљу чу ју у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са. У овој кон-
струк ци ји, стра не су сло бод не да по о штре за кон ску фор му ко ја се 
зах те ва за спо ра зум ни рас кид, из ме не или до пу не: при ме ра ра ди, 
да уго во ре да је за спо ра зум ни рас кид уго во ра ко ји се по за ко ну за-
кљу чу је у фор ми јав но по твр ђе не (со лем ни зо ва не) ис пра ве по тре-
бан јав но бе ле жнич ки за пис.

Ме ђу тим, ка да је зах тев да уго вор бу де за кљу чен у од ре ђе ној 
јав но бе ле жнич кој фор ми по ста вљен спо ра зу мом уго вор них стра на 
а не за ко ном, он да тре ба при ме ни ти оп шта пра ви ла о уго во ре ној 
фор ми: Фор ма се уго ва ра у ци љу за шти те при ват них ин те ре са.45) 
Да је би ло јав ног ин те ре са да се про пи ше од ре ђе на фор ма, прет-
по став ка је, за ко но да вац би ту фор му и сам про пи сао као оба ве зну. 
Ка да стра не уго ва ра ју фор му уго во ра ко ји је, што се за ко но дав-
ца ти че, не фор ма лан, као и ка да по о штра ва ју зах тев фор ме ко ји 
је пре њих већ био по ста вио за ко но да вац, тре ба узе ти да оне то 
чи не за рад за шти те не ких сво јих при ват них ин те ре са. Спо ра зум 
ко јим стра не уго ва ра ју по себ ну фор му уго во ра ко ји је ина че не-
фор ма лан од но си се са мо на тај уго вор: по оп штем пра ви лу из чл. 
69 ст. 2 ЗОО, прав но деј ство спо ра зу ма о фор ми не про те же се на 
по то ње уго во ре ко ји ма се пред мет ни уго вор рас ки да, ме ња или до-
пу ња ва.46) Ме ђу тим, ако је спо ра зу мом о фор ми са мо по о штре на 
за кон ска фор ма од ре ђе ног уго во ра, он да то што се прав но деј ство 
спо ра зу ма о фор ми не про те же и на уго во ре ко ји ма се тај уго вор 
рас ки да, ме ња или до пу ња ва не зна чи да су они не фор мал ни, не го 
да се спо ра зум ни рас кид, из ме не или до пу не мо ра ју оба ви ти ма кар 
у за кон ској фор ми уго во ра ко ји се рас ки да, ме ња или до пу ња ва. 
Дру гим ре чи ма, ако је за је дан уго вор за ко ном про пи са на од ре ђе на 
фор ма у ци љу за шти те оп штег ин те ре са, спо ра зум ко јим се за кон-

45) Б. Ло за, 256.

46) Уго во ре на фор ма се уско ту ма чи и у швај цар ском пра ву: Пра ви ло из чл. 12 За ко ни ка 
о обли га ци ја ма – да се уго вор ко ји је по за ко ну пи смен на чел но ме ња у фор ми ко ја се 
зах те ва за за кљу че ње – не при ме њу је се ако је пи сме на фор ма уго во ре на. Мо же се уго-
во ри ти су прот но. P. En gel, 258, P. Ter ci er, 151.
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ска фор ма по о штра ва од но си се са мо на фор му за кљу че ња тог уго-
во ра, а не и на фор му у ко јој се он спо ра зум но рас ки да, ме ња или 
до пу ња ва. За спо ра зум ни рас кид, до пу ну или из ме ну овог уго во ра 
до вољ на је и ње го ва за кон ска фор ма ако стра не, уго ва ра ју ћи стро-
жу фор му, не пред ви де да се она од но си и на спо ра зум ни рас кид, 
из ме не или до пу не, од но сно ако то про ши ре но деј ство по о штре не 
уго во ре не фор ме не про из ла зи из њи хо вог спо ра зу ма о фор ми.

4.3. По вре да уго во ре не фор ме v. одустанак  
од уго во ре не фор ме

Спо ра зум о фор ми је не фор ма лан уго вор ко јим се стра не са-
гла ша ва ју о фор ми не ког бу ду ћег уго во ра. Он мо же да бу де за кљу-
чен и пре ћут но. Већ је ре че но да из спо ра зу ма о фор ми не на ста је 
оба ве за уго вор них стра на да при сту пе за кљу че њу оног уго во ра о 
чи јој фор ми су се спо ра зу ме ле. Ме ђу тим, ако стра не од лу че да тај 
уго вор за кљу че, то ће мо ћи са мо у уго во ре ној фор ми. Прет по став-
ка је да су стра не фор му уго во ри ле под прет њом ап со лут не ни шта-
во сти, то јест да су хте ле да уго во ре бит ну фор му бу ду ћег уго во ра, 
а не да се оба ве жу да са чи не до каз да је уго вор већ усме но за кљу-
чен.47) По вре да спо ра зу ма о фор ми, то јест про пу шта ње стра на да 
ис пу не све фор мал не зах те ве ко ји ма су усло ви ле на ста нак пу но ва-
жног уго во ра, има за по сле ди цу ап со лут ну ни шта вост: уго вор ко ји 
ни је за кљу чен у уго во ре ној фор ми не про из во ди прав но деј ство 
(вид. чл. 70 ст. 2 ЗОО).48) Ме ђу тим, спо ра зум о фор ми се мо же спо-
ра зум но не фор мал но рас ки ну ти пре за кљу че ња глав ног уго во ра.49) 
Стра не то мо гу да ура де и пре ћут но, при сту па ју ћи за кљу че њу уго-
во ра у не кој дру гој фор ми. У слу ча ју спо ра ва же оп шта пра ви ла 
до ка зног по ступ ка: Те рет до ка зи ва ња је на оно ме ко твр ди да глав-
ни уго вор про из во ди прав но деј ство, то јест да су уго вор не стра-
не пре ћут но спо ра зум но рас ки ну ле спо ра зум о фор ми, и то на тај 
на чин што су при сту пи ле за кљу че њу глав ног уго во ра у фор ми ко ја 
се раз ли ку је од оне ко ја је уго во ре на.50) Не ра ди се, да кле, о то ме да 

47) Вид. уме сто свих: М. Ор лић, 274 и да ље.

48) Упор. Пре су ду Вр хов ног при вред ног су да, Сл. 24/1972 од 18. ок то бра 1972. го ди не, ЗСО 
књ. XVII, св. 4, од лу ка бр. 591: Стра не су се пи сме но спо ра зу ме ле да уго вор сту па на 
сна гу ка да га пот пи шу ди рек тор за про дав ца и ди рек тор и ко мер ци јал ни ру ко во ди лац за 
куп ца. Ди рек тор куп ца ни је пот пи сао уго вор. Суд је утвр дио да уго вор ни је за кљу чен. 
Од лу ку на во ди и М. Ор лић, 278.

49) По ово ме се, из ме ђу оста лог, уго во ре на фор ма раз ли ку је од за кон ске: Од уго во ре не фор-
ме мо же се од у ста ти. М. Ву ко вић, 76.

50) Ов де се не ра ди о кон ва ли да ци ји из вр ше њем, о ко јој пи ше М. Ву ко вић, 77: Ако су уго-
вор ни ци уго во ри ли јед ну фор му а уго вор из вр ши ли у дру гој, сма тра се да су од у ста ли 
од уго во ре не фор ме. Вид. та ко ђе С. Пе ро вић (1990), 365.
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су стра не из вр ши ле уго вор ко ме не до ста је фор ма, те да је до шло до 
осна же ња тог уго во ра, јер се циљ због ко јег је фор ма би ла про пи-
са на не про ти ви кон ва ли да ци ји из вр ше њем (вид. чл. 73 ЗОО); не го 
се по ста вља пи та ње да ли су стра не, за кљу чу ју ћи уго вор у фор ми 
ко ја се раз ли ку је од уго во ре не, по вре ди ле ста ри ји спо ра зум о фор-
ми, или су тај спо ра зум пре ћут но рас ки ну ле. 

Шта ово зна чи у слу ча ју ка да стра не уго во ре стро жу фор му 
од оне ко ја је за ко ном про пи са на за за кљу че ње од ре ђе ног уго во ра, 
ре ци мо, ка да се спо ра зу ме ју да уго вор о про да ји не по крет но сти 
за кљу че у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са? Уго вор не стра не мо гу 
и пре ћут но, им пли цит но да се спо ра зу ме ју о за кљу че њу уго во ра у 
фор ми за пи са: мо гу про сто да при сту пе јав ном бе ле жни ку зах те ва-
ју ћи да бе ле жник по њи хо вом ка зи ва њу у овом об ли ку са ста ви уго-
вор о про да ји не по крет но сти. Ме ђу тим, мо гу ће је и да се уго вор не 
стра не спо ра зу ме ју – и то у не ком об ли ку ко ји олак ша ва до ка зи ва-
ње, на при мер, у пи сме ној фор ми – да уго вор о про да ји не по крет-
но сти за кљу че у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са, али да на кон то-
га при сту пе за кљу че њу истог тог уго во ра у фор ми јав но по твр ђе не 
(со лем ни зо ва не) ис пра ве. Да ли прет ход ни спо ра зум уго вор них 
стра на о оба ве зној фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са спре ча ва на-
ста нак пу но ва жног уго во ра о про да ји не по крет но сти у фор ми јав-
но бе ле жнич ки со лем ни зо ва не ис пра ве? Од го вор на ово пи та ње је 
не га ти ван: Со лем ни за ци ја под ра зу ме ва да уго вор не стра не до не су 
јав ном бе ле жни ку већ са ста вље ну пи сме ну ис пра ву о уго во ру и да 
се упу сте у по сту пак пред бе ле жни ком, ко ји тре ба да ис пи та ис-
пу ње ност усло ва за за кљу че ње тог уго во ра и ње го ву до пу ште ност 
(има ду жност да од би је да по твр ди ис пра ву ако ови усло ви ни су 
ис пу ње ни, вид. чл. 93д и 93ђ ЗЈБ), за тим, да се уве ри да су стра не 
упо зна те са са др жи ном ис пра ве ко ју по твр ђу је, као и да под у чи 
стра не о прав ним по сле ди ца ма и дру гим прав ним аспек ти ма за-
кљу че ња овог уго во ра. Ова кво по на ша ње уго вор них стра на, њи хо-
во уче ство ва ње у са ста вља њу и пот пи си ва њу при ват не ис пра ве и, 
по том, у сло же ном по ступ ку ње не јав но бе ле жнич ке со лем ни за ци-
је, уз зна ње да су се пре то га спо ра зу ме ле да исти уго вор за кљу че 
у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са, мо же да зна чи са мо да су од у-
ста ле од спо ра зу ма о фор ми, да су тај спо ра зум пре ћут но спо ра зум-
но рас ки ну ле, а ни ка ко да спо ра зум о фор ми још увек про из во ди 
прав на деј ства, да је тај спо ра зум по вре ђен за кљу че њем уго во ра 
о про да ји у фор ми со лем ни зо ва не ис пра ве и да због то га уго вор 
о про да ји ни је пу но ва жан. Дру гим ре чи ма, сло же ност со лем ни за-
ци је и ак тив но уче шће уго вор них стра на у том по ступ ку (стра не 
до но се но та ру већ са ста вље ну пи сме ну ис пра ву и ула зе у ком плек-
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сну ко му ни ка ци ју с но та ром по во дом ње не са др жи не), као и њи-
хо ва свест да то чи не иако су ве за не спо ра зу мом о фор ми, мо же 
да зна чи са мо да од у ста ју од ра ни је уго во ре ног јав но бе ле жнич ког 
за пи са: Ако су стра не и да ље при то ме да њи хов уго вор о про да ји 
не по крет но сти не про из во ди прав но деј ство ако ни је за кљу чен у 
фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са, он да њи хо во при сту па ње јав ном 
по твр ђи ва њу (со лем ни за ци ји) уго во ра иден тич не са др жи не не би 
мо гло ра ци о нал но да се об ја сни. 

Уго вор не стра не мо гу и на не ки дру ги на чин да се ко ри сте 
сво јим пра вом да спо ра зум но учи не стро жом фор му ко ју за за кљу-
че ње уго во ра о оту ђе њу не по крет но сти већ зах те ва за ко но да вац. 
Оне не мо ра ју да уго во ре за пис као стро жу јав но бе ле жнич ку фор-
му, већ мо гу и да за ко ном про пи са ној со лем ни за ци ји до да ју још 
не ки не ин сти ту ци о на ли зо ва ни фор мал ни услов и да ти ме за кљу че-
ње уго во ра учи не у фор мал ном сми слу још те жим, ком плек сни јим 
не го што је за ко ном пред ви ђе но. На при мер, стра не мо гу да се спо-
ра зу ме ју да уго вор за кљу чен у фор ми јав но по твр ђе не (со лем ни зо-
ва не) ис пра ве не ће про из во ди ти прав но деј ство ако по твр ђи ва њу 
ис пра ве о уго во ру не при су ству ју и два све до ка. Стра не не мо гу да 
ме ња ју пра ви ла јав но бе ле жнич ког по ступ ка, ре ци мо, не мо гу да 
се спо ра зу ме ју о по себ ном на чи ну на ко ји јав ни бе ле жник има да 
утвр ди иден ти тет ових све до ка, али мо гу пу но ва жност сво га уго-
во ра да усло ве њи хо вим при су ством. Исто та ко, у слу ча ју ка да је 
ви ше ли ца овла шће но да за сту па јед ног уго вор ни ка при за кљу че-
њу уго во ра, уго вор не стра не мо гу да се спо ра зу ме ју да уго вор на-
ста је са мо ако га ис пред тог уго вор ни ка пот пи ше тач но од ре ђе но 
ли це51) или ако га су пот пи шу сва овла шће на ли ца. То су све до дат-
не фор мал но сти ко ји ма стра не мо гу да по о штре за кон ско пра ви ло 
о фор ми и да учи не со лем ни за ци ју ком плек сни јом не го што по се-
би је сте.

5. ЗА КЉУ ЧАК

За кон ско пра ви ло о фор ми уго во ра упра вље них на пре нос 
пра ва сво ји не на не по крет ним ства ри ма не ко ли ко пу та је ме ња но у 
по ступ ку уво ђе ња јав ног бе ле жни штва. По след њим из ме на ма за-
ко но да вац је од у стао од пра ви ла о кон ку рен ци ји две фор ме – јав-
но бе ле жнич ки са ста вље не ис пра ве то јест јав но бе ле жнич ког за пи-
са, с јед не стра не, и јав но бе ле жнич ки по твр ђе не (со лем ни зо ва не) 
ис пра ве, с дру ге. Пра ви ло ко је је са да на сна зи пред ви ђа са мо да 

51) Вид. под бе ле шку 77. О ово ме се мо же раз ми шља ти као о пи та њу фор ме (та ко М. Ор лић, 
loc. cit.), али и као о пи та њу за сту па ња.
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уго во ри о оту ђе њу не по крет но сти по слов но спо соб ног ли ца има ју 
за кон ску фор му јав но бе ле жнич ки со лем ни зо ва не ис пра ве. Ме ђу-
тим, то не зна чи да се та кви уго во ри не мо гу за кљу чи ти у фор ми 
јав но бе ле жнич ког за пи са. За мо дер ну прав ну те о ри ју ни је спор но: 
сло бо да уго ва ра ња под ра зу ме ва и сло бо дан из бор фор ме у ко јој ће 
уго вор не стра не ис ка за ти са гла сност во ља; огра ни че ње сло бод ног 
из бо ра фор ме мо ра да бу де из ри чи то про пи са но или уго во ре но; и 
ка да је за ко ном пред ви ђе но да уго вор мо ра да бу де за кљу чен у од-
ре ђе ној фор ми да би про из вео же ље на прав на деј ства, стра на ма 
оста је сло бо да да про пи са ну фор му по о штре, то јест да као бит ну 
уго во ре не ку фор му ко ја, по ред свих за ко ном про пи са них еле ме-
на та фор ме, об у хва та ма кар још је дан еле мент ко ји је чи ни стро-
жом, зах тев ни јом. Схва та ње да сло бо да уго ва ра ња фор ме об у хва та 
и сло бо ду уго вор них стра на да уго во ре стро жу фор му од за кон ске 
– по чи ва на иде ји да се од ре ђе не фор ме на ла зе у хи је рар хиј ском 
од но су. За то је нео п ход но да јед на са свим ап сор бу је дру гу: Бла жа 
фор ма је она ко ја је пот пу но об у хва ће на стро жом: по ред све га што 
је на ре ђе но бла жом фор мом стро жа фор ма са др жи ма кар још је дан 
до дат ни фор мал ни услов за за кљу че ње пу но ва жног уго во ра. Сви 
еле мен ти фор ме ко ји се за ко ном зах те ва ју за јав но бе ле жнич ко по-
твр ђи ва ње ис пра ве о јед ном прав ном по слу са др жа ни су и у за пи су 
као јав но бе ле жнич ки са ста вље ној ис пра ви. Је ди на раз ли ка огле да 
се у то ме што но тар ста вља со лем ни за ци о ну кла у зу лу на ис пра ву 
о прав ном по слу ко ју су стран ке уна пред са ста ви ле и до не ле на 
по твр ђи ва ње, док јав но бе ле жнич ки за пис са ста вља сам бе ле жник 
пре ма ка зи ва њу стра на ка. Без об зи ра на то да ли је но тар са ста вио 
или са мо по твр дио ис пра ву о прав ном по слу, она ће има ти свој ство 
јав не ис пра ве и пу ну до ка зну сна гу. Уго вор ни ци су сло бод ни да 
од ме ре до бре и ло ше стра не фор мал ног сту па ња у уго вор ни од нос 
и да иза бе ру оно што је за њих у кон крет ном слу ча ју оп ти мал но. 
Уго ва ра њем стро же фор ме од оне ко ју зах те ва за ко но да вац не вре-
ђа се јав ни ин те рес због ко јег је пи та ње фор ме уоп ште уре ђе но 
за ко ном, не го се до дат но шти те од ре ђе ни при ват ни ин те ре си. Ако 
стра не уго во ре стро жу фор му од оне ко ја је за ко ном про пи са на, 
он да се за кон ска и уго во ре на фор ма не зах те ва ју ку му ла тив но, већ 
је за за кљу че ње уго во ра нео п ход на са мо стро жа, то јест уго во ре-
на фор ма. Ако уго вор ни ци ис пр ва уго во ре јав но бе ле жнич ки за пис 
као фор му без ко је уго вор не про из во ди прав но деј ство, па по том 
уго вор за кљу че у за кон ској фор ми со лем ни зо ва не ис пра ве, не тре-
ба узе ти да су по вре ди ле спо ра зум о фор ми, не го да су га пре ћут но 
спо ра зум но рас ки ну ле: Сло же ност со лем ни за ци је и ак тив но уче-
шће уго вор них стра на у том по ступ ку, као и њи хо ва свест да су се 
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ра ни је оба ве за ле спо ра зу мом о фор ми, мо же да зна чи са мо да од у-
ста ју од фор ме ко ју су ра ни је уго во ри ле.
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FOR  CONVE YANCE OF REAL E STATE 

R esume
The  subject of this  paper is the   meaning and  scope of the  st atutory  

rule on  ma ndatory form of  contracts for  conve yance of real e state.  More 
 pr ecisely, the   que stion is w hether the  pa rties may agree upon a form 
of  their  pros pe ctive  contract for t ransfer of real  property.  Serbian  legal 
 pro fe s sionals are  d ivided on this  issue:  Some  jurists  claim that  n ot aries 
lack the  au thority for  formal  re cording of  contracts for  conve yance of 
real e state, as the law only  pres cribes that the  n ot aries  so le mnize such 
 contracts, i.e. that they  convert them from  pr ivate  ins truments  into  
public  ins truments.  Others  m aintain that the  g eneral  rule  con cerning 
agreed form  ap plies, and that the  pa rties may  c hoose the form of  their 
 pros pe ctive  contract, even if this  contract is  already  formal by the law, 
as long as the  settled-upon form is st ricter that the form  pres cribed by 
the law. The  author of this  paper  offers  a rguments in  favor of this  latter  
un ders tanding.
Key words: Agreed form ( forme  con ve nt ion nelle ou réservée). –  Legal form 

( forme l égale). –  Conve yance of real e state. –  So le mn ization. – 
 Formal  n otarial  re cording act  (acte  aut he ntique).

* Овај рад је примљен 02. априла 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
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ПРЕДБЕЛЕЖБА И ПРАВНА СИГУРНОСТ 
У ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Сажетак
Прав на си гур ност у про ме ту не по крет но сти јед на је од еко-

ном ски и со ци јал но нај ва жни јих аспе ка та прав не си гур но сти у 
гра ђан ском пра ву. Ср би ја се, упр кос зна чај ним ин ве сти ци ја ма у 
про јек те чи ји је циљ по сти за ње прав не си гур но сти у овој обла сти, 
не мо же по хва ли ти ви со ким сте пе ном прав не си гур но сти у про ме-
ту не по крет но сти. Уво ђе ње јав ног бе ле жни штва, чи ји је је дан од 
за да та ка упра во по ве ћа ње сте пе на прав не си гур но сти у прав ном 
про ме ту, ого ли ло је све не до стат ке по сто је ћег прав ног окви ра про-
ме та не по крет но сти у Ср би ји, и на мет ну ло је по тре бу да се по но во 
про ми сле не ки од тра ди ци о нал них и за по ста вље них ин сти ту та у 
овој обла сти. Је дан од та квих ин сти ту та, ко ји је и у зе мља ма бив-
ше Ју го сла ви је до жи вео ре не сан су уво ђе њем јав ног бе ле жни штва, 
је сте пред бе ле жба. Свр ха пред бе ле жбе је обез бе ђе ње пр вен ства 
пред бе ле же ном сти ца о цу пра ва, та ко да у тре нут ку ис пла те ку по-
про дај не це не не по сто ји ни ка кав ри зик да ку пац не ће по ста ти вла-
сник не по крет но сти ко ју ку пу је. Ипак, да би оства ри ла ову свр ху, 
пред бе ле жба мо ра да бу де уре ђе на на од го ва ра ју ћи на чин. Про пи-
си о ка та стру не по крет но сти са др же не пот пу но и нео д го ва ра ју ће 
уре ђе ње пред бе ле жбе, ко је оне мо гу ћа ва ње ну при ме ну у прак си. 
Отуд је нео п ход но из ме ни ти пра ви ла о пред бе ле жби и вра ти ти их 
кла сич ним ре ше њи ма, чи ме би се на си стем ски уса гла шен на чин 
омо гу ћи ло по ве ћа ње сте пе на прав не си гур но сти у про ме ту не по-
крет но сти у Ср би ји.
Кључ не ре чи: пред бе ле жба, ка та стар не по крет но сти, прав на си гур ност, 

про мет не по крет но сти 
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1. УВОД

Прав на си гур ност у про ме ту не по крет но сти пред ста вља је-
дан од уга о них ка ме но ва прав не си гур но сти у обла сти гра ђан ског 
пра ва. У кон тек сту про ме та не по крет но сти код нас, прав на си гур-
ност би зна чи ла прав ни ме ха ни зам ко ји са ве сном куп цу не по крет-
но сти, да кле оном ко ји не зна или не мо же да зна да по сто ји не ки 
про блем с пра вом ње го вог прет ход ни ка, омо гу ћа ва да, ако за кљу-
чи пу но ва жан уго вор о пре но су пра ва сво ји не, уисти ну и стек не 
то пра во кад се упи ше у ре ги стар не по крет но сти као вла сник. О 
зна ча ју оства ре ња овог прав но по ли тич ког ци ља не тре ба тро ши ти 
ре чи, јер је очи глед но ва жан ка ко за по је дин це, ко ји нај че шће са-
мо јед ном у жи во ту ула зе у тран сак ци ју ку по ви не ста на или ку ће 
за ста но ва ње и у том по слу ан га жу ју сра змер но ве ли ки део сво је 
имо ви не, та ко и за ин ве сти то ре, јер је сво ји на на не по крет но сти-
ма пред у слов за ре а ли за ци ју ве ли ког бро ја ин ве сти ци ја, пре све га 
оних у ре ал ном сек то ру еко но ми је, од но сно у про из вод њи. Има-
ју ћи то у ви ду ни је пре те ра но за кљу чи ти да прав на си гур ност у 
тран сак ци ја ма ко је има ју за циљ пре нос сво ји не на не по крет но сти, 
а код нас се тра ди ци о нал но на зи ва ју про ме том не по крет но сти, има 
пр во ра зре дан со ци јал ни и еко ном ски зна чај: со ци јал ни, јер гра ђа-
ни ма обез бе ђу је си гур ност ка да ку пу ју не по крет ност у ко јој ће жи-
ве ти („кров над гла вом“), а еко ном ски, јер ин ве сти то ри ма за чи ју је 
де лат ност нео п ход но при ба вља ње не по крет но сти, ства ра ју пред у-
слов за не сме та но оба вља ње де лат но сти.

Раз ли чи ти прав ни си сте ми на раз ли чи те на чи не оства ру ју 
прав ну си гур ност у овој обла сти. При ме ра ра ди, у ан гло сак сон-
ским зе мља ма (пре све га у САД) по сто ји по себ на про фе си ја, exa-
mi ner of ti tle, чи ји је сми сао утвр ђи ва ње пра ва сво ји не прет ход ни ка 
при ли ком сти ца ња сво ји не на не по крет но сти, а ту је и уста но ва 
ti tle in su ran ce, оси гу ра ња сти ца ња сво ји не, чи ји је циљ да сти ца о ца 
не по крет но сти оси гу ра за слу чај да, због ма њи ве сво ји не прет ход-
ни ка, оста не без пра ва сво ји не на не по крет но сти упр кос за кљу че-
ном уго во ру и пла ће ној це ни.1) Сми сао пр ве про фе си је је, за пра во, 
сма ње ње ри зи ка на ста ја ња про бле ма по во дом тран сак ци је чи ји је 
пред мет сти ца ње пра ва на не по крет но сти, јер „ис пи ти вач сво ји не 

1) За пра во САД вид. Mic hael R. Di a mond, Real Esta te Law, Al bany 1998, 69-104. У ен гле-
ском пра ву си ту а ци ја је про ме ње на уво ђе њем зе мљи шног ре ги стра 2002. го ди не. Вид. 
Ro ger J. Smith, Pro perty Law, Har low, En gland 2003, 267. Вид. и Ke vin Gray, Su san Fran ces 
Gray, Ele ments of Land Law, Ox ford 2005, 357-359; Ke vin Gray, Su san Fran ces Gray, Land 
Law, Ox ford 2006, 67-68; E H Burn, J Car twright, Ches hi re and Burn’s Mo dern Law of Real 
Pro perty, Ox ford 2006, 931 и да ље.
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прет ход ни ка“ иде за тим да, упу шта ју ћи се у оно што се у ста ром 
Ри му на зи ва ло pro ba tio di a bo li ca,2) утвр ди да је пре но си лац сво-
ји не у не кој тран сак ци ји уисти ну вла сник, ис пи ту ју ћи ла нац сти-
ца ња уна зад до ори ги нар ног сти ца о ца. Свр ха уста но ве оси гу ра ња 
при ли ком сти ца ња сво ји не иде за тим да се со ци ја ли за ци је гу би так 
у слу ча ју да се та кав про блем ипак до го ди, јер фи нан сиј ски ри зик 
евик ци је сно си оси гу ра вач, ко је се фи нан си ра од пре ми ја ко је у 
прак си пла ћа ју сви сти ца о ци, да кле и они по во дом чи јих тран сак-
ци ја не ис кр сне ни ка кав про блем.

Наш прав ни си стем спа да у гру пу прав них си сте ма ко ји 
прав ну си гур ност у про ме ту не по крет но сти обез бе ђу ју по сто ја-
њем све о бу хват ног ре ги стра пра ва на не по крет но сти ма, ко ји се те-
ме љи на ка та стар ском пре ме ру др жав не те ри то ри је, и то та ко да 
је упис у ре ги стар на чин сти ца ња пра ва сво ји не на осно ву уго во-
ра. Дру гим ре чи ма, у на шем си сте му сво ји на се на осно ву уго во ра 
сти че тек упи сом у ре ги стар (кон сти ту тив ност упи са, на че ло упи-
са), и то ако је уго вор на осно ву ко јег се упис вр ши пу но ва жан, и 
ако се сво ји на сти че од ли ца ко је је упи са но као вла сник у ре ги стру 
и за и ста је вла сник (по сто је ћи упис, да кле, ни је по гре шан).3) Пра во 
ре ги ста ра не по крет но сти, од но сно ка ко се ра ни је на зи ва ло зе мљи-
шнок њи жно пра во отуд је код нас нај зна чај ни ји чи ни лац оства ре-
ња прав не си гур но сти у про ме ту не по крет но сти, јер до бра пра ви ла 
о ре ги стра ци ји пра ва на не по крет но сти ма тре ба да ума ње, ако не и 
по све ис кљу че, про бле ме у по гле ду ре а ли за ци је тран сак ци ја с не-
по крет но сти ма. Функ ци ја пре вен ти ве, као и иде ја со ци ја ли за ци је 
ри зи ка та ко по сто је и у на шем си сте му, са мо се оства ру ју на по све 
друк чи ји на чин.

Тре нут на си ту а ци ја у по гле ду прав не си гур но сти у про ме ту 
не по крет но сти у Ср би ји ни је за до во ља ва ју ћа. Ова кон ста та ци ја не 
тра жи мно го до ка зи ва ња, до вољ но је по ме ну ти да у Ср би ји по сто-
ји ви ше удру же ња пре ва ре них ку па ца ста но ва ко ја бро је на сто ти-
не чла но ва. По ку шај да се от кло ни про блем ви ше стру ког оту ђе ња 
не по крет но сти (пре све га ста но ва), ко ји је нај че шћи узрок по ме-
ну тих пре ва ра, учи њен је до пу на ма За ко на о про ме ту не по крет-
но сти из 1998. го ди не ко је су усво је не 2009. го ди не (члан 4а тог 

2) Вид. о то ме, уме сто мно гих, Обрен Стан ко вић, Ми о драг Ор лић, Ствар но пра во, Бе о-
град 1993, 132-133.

3) Вид. о то ме за на ше ва же ће пра во, Ра ден ка Цве тић, Са вре ме на еви ден ци ја не по крет-
нсо ти, Бе о град 2009, 112 и да ље; за наш зе мљи шнок њи жни си стем вид. Фер до Чу ли но-
вић, Зе мљи шнок њи жно пра во, Бе о град 1933, 26-28. Вид. за аустриј ско пра во, Gert Iro, 
Bürger lic hes Recht, Band IV: Sac hen recht, Wi en 2010, 129-132.
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за ко на).4) Сми сао ових до пу на је био уво ђе ње ре ги стра ове ре них 
уго во ра о про ме ту не по крет но сти ка ко би се јед ном пре но си о цу 
оне мо гу ћи ло да два пу та рас по ла же истом не по крет но шћу (да је 
два пу та про да). Осим чи ње ни це да ни ова ре ги стра ци ја уго во ра 
ни је сто про цент но си гур на, јер ју је ми ни мал ним про ме на ма у на-
зна че њу не по крет но сти ко ја је пред мет про да је мо гу ће за о би ћи 
(по го то во код „ста но ва у из град њи“ ко ји још ни су упи са ни у ре ги-
стар), озбиљ на за мер ка овом ре ше њу са сто ја ла се у то ме да је оно 
си стем ски не у са гла ше но са остат ком пра ви ла срп ског пра ва о сти-
ца њу сво ји не на не по крет но сти ма.5) Због то га је за ко но да вац, ка да 
је 2014. го ди не због уво ђе ња јав ног бе ле жни штва ме њао про пи се 
о про ме ту не по крет но сти, убла жио до ма шај ре ги стра ци је уго во ра 
та ко што је оба ве зао јав ног бе ле жни ка да, у слу ча ју да про ве ром 
у ре ги стру уго во ра утвр ди да је исти пре но си лац већ рас по ла гао 
истом не по крет но шћу, стран ке на то упо зо ри, али без ис кљу че ња 
мо гућ но сти да дру ги уго вор, упр кос упо зо ре њу, бу де за кљу чен.6) 
Упр кос зна чај ним ула га њи ма у раз вој си сте ма је дин стве не еви ден-
ци је,7) ко ји је ре зул ти рао у фак тич ком ажу ри ра њу еви ден ци је уво-
ђе њем ка та стра не по крет но сти на го то во це лој те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је (без АП Ко со во и Ме то хи ја), ни во прав не си гур но сти 
про ме та не по крет но сти ни је од лу чу ју ће по ве ћан због не а де кват-
но сти пра ви ла о ре ги стра ци ји пра ва ко ја са др жи За кон о др жав-
ном пре ме ру и ка та стру из 2009. го ди не,8) о че му ће ви ше ре чи би-

4) За кон о про ме ту не по крет но сти, Слу жбе ни гла сник РС бр. 42/1998 и 111/2009. Чл. 4а ст. 
2 овог за ко на је гла сио: „Слу жбе но ли це ко је оба вља ове ра ва ње до не ће ре ше ње о од би-
ја њу ове ра ва ња пот пи са на уго во ру о про ме ту не по крет но сти, уко ли ко уви дом у по себ-
ну еви ден ци ју о уго во ри ма о про ме ту не по крет но сти из ста ва 8. овог чла на, утвр ди да 
су у су ду већ ове ре ни пот пи си на уго во ру о про ме ту исте не по крет но сти, а про да вац је 
исто ли це“. Овај за кон ни је на сна зи од 1. сеп тем бра 2014. го ди не, ка да је на сна гу сту-
пио но ви За кон о про ме ту не по крет но сти, Слу жбе ни гла сник РС бр. 93/2014, 121/2014 
и 6/2015.

5) Ви ше о то ме вид. Ми лош Жив ко вић, „О ква ли те ту но ви јих гра ђан ско прав них про пи са 
у Ср би ји“, у Прав ни за пи си бр. 1/2010, 119, 129-134. 

6) Чл. 4б За ко на о про ме ту не по крет но сти из 2014. го ди не, ко ји гла си: „Ако јав ни бе ле-
жник на осно ву из вр ше ног уви да у по себ ну еви ден ци ју о уго во ри ма о про ме ту не по-
крет но сти, утвр ди да су у су ду већ ове ре ни пот пи си на уго во ру о про ме ту исте не по-
крет но сти, да је код јав ног бе ле жни ка или у су ду са чи њен јав но бе ле жнич ки за пис о 
про ме ту исте не по крет но сти, од но сно да је код јав ног бе ле жни ка по твр ђен (со лем ни зо-
ван) уго вор о про ме ту исте не по крет но сти, а про да вац је исто ли це, јав ни бе ле жник је 
ду жан да о то ме упо зо ри уго вор ни ке и да о то ме уне се упо зо ре ње у скла ду са пра ви ли ма 
ко ји ма је уре ђе на јав но бе ле жнич ка де лат ност, а ако се уго вор ни ци про ти ве уно ше њу 
упо зо ре ња, јав ни бе ле жник од би ја да пре ду зме тра же ну слу жбе ну рад њу“.

7) ИПА кре дит Свет ске бан ке у из но су од 31 ми ли он аме рич ких до ла за из 2004. го ди не, уз 
9 ми ли о на до ла ра из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.

8) За кон о др жав ном пре ме ру и ка та стру, Слу жбе ни гла сник РС бр. 72/2009, 18/2010, 
65/2013 и 15/2015 (од лу ка Устав ног су да), да ље: ЗКН. 
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ти ка сни је. Тај за кон и уло же на сред ства по слу жи ли су као до бра 
осно ва за ус по ста вља ње ка та стра не по крет но сти на нај ве ћем де лу 
по вр ши не Ср би је. Ме ђу тим, јед ном кад је по пи са на и ре ги стро ва-
на ве ћи на не по крет но сти у Ср би ји, до из ра жа ја су до шли од ре ђе ни 
не до ста ци то га за ко на, из ме ђу оста лог и кад је реч о пра ви ли ма за 
упис пра ва на не по крет но сти ма, и због то га је у то ку рад на те мељ-
ни јој из ме ни и до пу ни тих пра ви ла.

2. ПРО БЛЕМ ВИ ШЕ СТРУ КОГ 
ОТУЂЕЊА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

Је дан од про бле ма у ве зи с не по сто ја њем прав не си гур но сти 
у про ме ту не по крет но сти у Ср би ји би ла је и чи ње ни ца да прав нич-
ки еснаф ни је био у пот пу но сти све стан те не си гур но сти, од но сно 
да она ни је би ла до вољ но ви дљи ва осим  у слу ча ју ка да се про блем 
већ до го ди. Дру гим ре чи ма, адво ка ти и суд ски ове ри те љи, као и 
дру ги про фе си о нал ци у по слу про ме та не по крет но сти по пут аге-
на та за про мет не по крет но сти, ни су у пу ној ме ри са гле да ва ли све 
не си гур но сти скоп ча не с овим про ме том јер ни су сво јом имо ви ном 
од го ва ра ли за спро во ди вост тран сак ци ја у чи јем су ства ра њу уче-
ство ва ли. Су ди је, с дру ге стра не, је су би ле све сне про бле ма за хва-
љу ју ћи слу ча је ви ма ко ји су до њих до ла зи ли, али се суд ска прак са 
мо ра ла до ви ја ти и на ла зи ти ре ше ња за си ту а ци је ко је су, нор ма тив-
но гле да но, тре ба ло да бу ду не мо гу ће. За то је суд ска прак са са мо 
све ви ше од сту па ла од си сте ма про пи са ног за сти ца ње пра ва на 
не по крет но сти ма, на пу шта ју ћи по ме ну то на че ло упи са.9) 

Си ту а ци ја је у том сми слу из ме ње на уво ђе њем у наш прав ни 
си стем но ве пра во суд не про фе си је, јав них бе ле жни ка, и ста вља-
њем по сло ва про ме та не по крет но сти у де ло круг њи хо вог ра да.10) 
Јав ни бе ле жни ци, на и ме, од го ва ра ју за пу но ва жност и спро во ди-
вост прав них по сло ва у чи јем за кљу че њу су де лу ју,11) па им због то-

9) Раз лог за то би ла је, из вор но, не а жур ност ре ги ста ра, а да нас, кад су ре ги стри ажур-
ни, глав ни раз лог је инер ци ја. Вид. о то ме О. Стан ко вић, М. Ор лић, 73 и да ље, и та мо 
ци ти ра ни За кљу чак са са ве то ва ња гра ђан ских и гра ђан ско-при вред них оде ље ња Са ве-
зног су да, ре пу блич ких и по кра јин ских вр хов них су до ва и Вр хов ног вој ног су да ко је 
је одр жа но 28. и 29. ма ја 1986. у Бе о гра ду. О то ме да је овај за кљу чак и да ље ак ту е лан 
вид. уме сто мно гих пре су ду Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду, Гж. 7114/2013 од 13.6.2014. 
го ди не, до ступ ну у ба зи Pa ra graf Lex, у ко јој је при ме њен исти ре зон као у по ме ну том 
за кључ ку.

10) Вид. За кон о јав ном бе ле жни штву, Слу жбе ни гла сник РС бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 
55/2014, 93/2014, 121/2014 и 6/2015 (да ље: ЗЈБ), чл. 82 и 93.

11) Ово ва жи без об зи ра на то да ли јав ни бе ле жник са чи ња ва јав но бе ле жнич ки за пис о 
прав ном по слу про ме та не по крет но сти, или со лем ни зу је при ват ну ис пра ву, вид. чл. 53 
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га ни ка ко ни је све јед но хо ће ли не ки ку пац не по крет но сти на осно-
ву јав но бе ле жнич ког за пи са или со лем ни зо ва не при ват не ис пра ве 
ко ју они ове ре уисти ну мо ћи да по ста не вла сник те не по крет но сти 
или не. Ова кав по ло жај јав них бе ле жни ка, као и чи ње ни ца да је реч 
о, бар фор мал но, нај зах тев ни јој пра во суд ној про фе си ји12) ко ју оба-
вља ју до бри по зна ва о ци прав них обла сти с ко јим се у свом ра ду 
су сре ћу, до ве ли су до то га да су, на из глед на јед ном, сви не до ста ци 
нор ма тив ног уре ђе ња про ме та не по крет но сти у Ср би ји по ста ли ја-
сно уоч љи ви.13) По ку ша ва ју ћи да за шти те се бе од по тен ци јал не од-
го вор но сти, јав ни бе ле жни ци су, све сно или не све сно, на гла си ли 
све по тен ци јал не про бле ме и ри зи ке ко је са др жи са да шње уре ђе ње 
прав ног про ме та не по крет но сти, од но сно све оне тач ке у ко ји ма 
не по сто ји по тре бан ни во прав не си гур но сти. Је дан од тих про бле-
ма ти че се упра во ви ше стру ког оту ђе ња не по крет но сти, од но сно 
си ту а ци је да је дан про да вац ви ше пу та про да исту не по крет ност 
ве ћем бро ју ку па ца.

Ви ше стру ко оту ђе ње не по крет но сти про бле ма тич но је по-
себ но у си ту а ци ји ка да ви ше ку па ца јед не не по крет но сти истом 
про дав цу ис пла ти ку по про дај ну це ну, јер са мо је дан од ку па ца ће 
мо ћи да по ста не вла сник, док ће оста ли има ти са мо пра во да од 
про дав ца тра же по вра ћај да тог, што че сто у ствар но сти не ће мо-
ћи да оства ре. Ова ква си ту а ци ја мо гу ћа је и ка да у про ме ту не-
по крет но сти уче ству ју јав ни бе ле жни ци, јер је дан про да вац мо же, 
са не ких сат вре ме на раз ма ка, код не ко ли ко те ри то ри јал но над ле-
жних бе ле жни ка14) за кљу чи ти ви ше уго во ра о про да ји исте не по-
крет но сти, упр кос по сто ја њу ре ги стра за кљу че них уго во ра (ба зе 
„Ли бра“).15) Куп ци, не зна ју ћи јед ни за дру ге, по уста ље ном по-
слов ном оби ча ју при сту па ју ис пла ти це не не по сред но по сле са-
чи ња ва ња уго во ра, та ко да ви ше њих ис пла ћу је це ну за исту не-
по крет ност јед ном про дав цу. Због та квог раз во ја до га ђа ја не ки од 

ЗЈБ (за јав но бе ле жнич ке ис пра ве, да кле и за пис), 93д и 93ђ ЗЈБ (за со лем ни за ци ју). Вид. 
Де јан Ђур ђе вић, Јав но бе ле жнич ка де лат ност, Бе о град 2014, 42-45 (за за пис), 232-233 
(за со лем ни за ци ју).

12) У сми слу фор мал них усло ва ко ји се тра же за име но ва ње ли ца за јав ног бе ле жни ка.

13) На по ми ње мо да про блем ви ше стру ког оту ђе ња, ко јим се пре вас ход но ба ви овај рад, 
ни је је ди ни про блем, на про тив. Од круп ни јих про бле ма мо гу се по ме ну ти про блем не-
ле гал них и не ре ги стро ва них обје ка та и про блем прав ног ре жи ма за јед нич ке сво ји не и 
фик ци је упи са но сти не у пи са ног су пру жни ка, од но сно ван брач ног парт не ра.

14) За за кљу че ње уго во ра о пре но су пра ва сво ји не на не по крет но сти ма по сто ји те ри то ри-
јал на над ле жност јав них бе ле жни ка, вид. чл. 4, ст. 2 За ко на о про ме ту не по крет но сти.

15) Раз лог за то мо же да бу де би ло не а жур ност јав ног бе ле жни ка, ко ји про пу сти да од мах 
по со лем ни за ци ји или са чи ња ва њу за пи са уне се уго вор у ба зу, би ло ве шти на про дав ца, 
ко ји ма лом из ме ном озна ке пред ме та ку по ви не мо же да „за о би ђе“ про блем са ре ги-
стром уго во ра.
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ку па ца сва ка ко ће пре тр пе ти ште ту, а ту ште ту ће, по ред про дав ца, 
би ти ду жан да на кна ди и јав ни бе ле жник, ко ји је про пу стио да ва-
ља но про ве ри овла шће ње про дав ца да ствар про да и от кло ни ри зик 
ви ше стру ке про да је.

На ша суд ска прак са, од сре ди не осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка, про блем ви ше стру ког оту ђе ња не ре ша ва на на чин ко ји 
би био оче ки ван за зе мљу ко ја има све о бу хва тан ре ги стар пра ва 
на не по крет но сти ма за сно ван, из ме ђу оста лих, и на на че лу упи-
са. Пре ма овом на че лу, на и ме, пре но си лац оста је вла сник све док 
сти ца лац не упи ше сво је пра во сво ји не у ре ги стар, па след стве но 
то ме доц ни ји сти ца лац, ко ји за кљу чи уго вор с истим пре но си о цем, 
уго вор не за кљу чу је с не вла сни ком ни ти с нео вла шће ним ли цем 
већ, на про тив, с вла сни ком. Из то га би тре ба ло да про из ла зи да ће 
у слу ча ју ви ше стру ког оту ђе ња пра во сво ји не сте ћи онај од сти-
ца ла ца ко ји пр ви упи ше сво је пра во у ре ги стар.16) Ме ђу тим, на ша 
суд ска прак са је, пре све га због не а жур но сти ре ги стра (зе мљи шне 
књи ге)17) и њи хо вог сма ње ног зна ча ја у со ци ја ли стич ком дру штве-
ном уре ђе њу,18) од сту пи ла од ових пра ви ла, да ју ћи од лу чу ју ћи зна-
чај са ве сно сти куп ца, од но сно пи та њу је ли доц ни ји ку пац знао 
за по сто ја ње ра ни је за кљу че ног уго во ра.19) Ова кво ре ше ње, ко је 
прак тич но не ги ра на че ло упи са, про у зро ку је по тен ци јал ну прав ну 
не си гур ност јер од куп ца зах те ва да се, осим упо зна ва ња са ста-

16) Упор. чл. 33 За ко на о осно ва ма сво јин ско-прав них од но са, Слу жбе ни лист СФРЈ бр. 
6/1980 и 36/1990, Слу жбе ни лист СРЈ бр. 29/1996 и Слу жбе ни гла сник РС бр. 115/2005 
(дру ги за кон). Вид. Ми лош Жив ко вић, „Сти ца ње пра ва сво ји не (по себ но на не по крет-
но сти ма)“, у Про ме не ствар ног пра ва у Ср би ји, Бе о град 2004, 83 и да ље. Ова кво ре ше-
ње по сто ји у, у овој обла сти на шем пра ву срод ном, са вре ме ном аустриј ском пра ву, вид. 
An dre as Kle teč ka у Hel mut Ko ziol, Ru dolf Wel ser, Grun driß des bürger lic hes Recht, Band I, 
Wi en 2006, 361-362.

17) Вид. о то ме де таљ ни је Ле по са ва Ка ра мар ко вић, „Си стем зе мљи шних књи га и је дин-
стве не еви ден ци је“, у Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду бр. 1-6/2000, 102 и да ље; 
Бог дан Бог да но вић, „Си стем је дин стве не еви ден ци је, ди ле ме ко је то ви ше ни су“, у Ана-
ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду бр. 1-6/2000, 377 и да ље. За су прот на ми шље ња у 
ве зи с узро ком не а жур но сти вид. Ми лан ко Бу љу гић, „Од ка та стра зе мљи шта до тзв. 
је дин стве не еви ден ци је!? (су о ча ва ње с чи ње ни ца ма)“, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе-
о гра ду бр. 1-6/2000, 313 и да ље.

18) Вид. Бо ри слав Бла го је вић, „Пред го вор“ у Ђу ри ца Кр стић, Еви ден ци ја пра ва на не по-
крет но сти ма, упо ред но прав ни при каз, Бе о град 1972, IV и да ље.

19) Та ко За кљу чак ци ти ран у фн. 8 и мно го број не доц ни је суд ске од лу ке. То ре ше ње на ли ку-
је ста ри јем ре ше њу аустриј ског пра ва, ко је је та ко ђе тра жи ло са ве сност доц ни јег куп ца, 
до ду ше це не ћи са ве сност са мо у од но су на др жа вин ско ста ње не по крет но сти, а не и 
на зна ње за по сто ја ње ра ни је за кљу че ног уго во ра. Вид. Franz Gschni zer, Sac hen recht, 
Wi en 1968, 94-96; He in rich Klang у He in rich Klang (Hrsg.), Kom men tar zum All ge me i nen 
bürger lic hen Ge set zbuch, Band I, Halb band II, Wi en 1931, 207 (431). У дру гом из да њу 
Гшни це ро вог „Ствар ног пра ва“, ко је је по ње го вој ме то до ло ги ји са чи ни ла гру па ауто ра,  
овај став је зна чај но убла жен у прав цу ве ћег зна ча ја на че ла упи са. вид. Franz Gschni zer, 
Sac hen recht, Wi en 1985, 106-107.



СПМ број 2/2015, година XXII, свеска 48. стр. 341-356.

348

њем у ре ги стру, до дат но рас пи ту је о не по крет но сти ко ју ку пу је и о 
про дав цу, уз ри зик да ће суд на ћи да је он тре ба ло да зна за по сто-
ја ње ра ни јег уго во ра (што га чи ни не са ве сним) и кад он то уисти ну 
ни је знао.

3. ПРЕД БЕ ЛЕ ЖБА У 
ЗЕМЉИШНОКЊИЖНОМ СИ СТЕ МУ

У зе мљи шнок њи жном си сте му, прав ни ин сти тут ко ји омо-
гу ћа ва от кла ња ње ри зи ка ви ше стру ког оту ђе ња је сте пред бе ле жба 
(нем. Vor mer kung). Пред бе ле жба је јед на од три вр сте упи са у зе-
мљи шне књи ге аустриј ског ти па, по ред укњи жбе и за бе ле жбе (и 
упи са ра ди чи ње ња ви дљи вим, ко ји је ма ње би тан).20) Реч је о вр сти 
упи са ко јим се књи жна пра ва сти чу, ме ња ју, пре но се или пре ста ју 
под усло вом бу ду ћег оправ да ња и у оби му тог оправ да ња.21) Основ-
ни сми сао пред бе ле жбе је сте у омо гу ћа ва њу за у зи ма ња пр вен стве-
ног ре да у ко рист пред бе ле же ног има о ца пра ва,22) јер оправ да ње 
пред бе ле жбу пре тва ра у укњи жбу, и то са деј ством од мо мен та под-
но ше ња зах те ва за упис пред бе ле жбе, да кле ре тро ак тив но. Раз у ме 
се, пред бе ле жба та ко ђе има и пу бли ци тет ну функ ци ју, јер сва тре ћа 
ли ца упо зна је с по сто ја њем пред бе ле же ног пра ва, ко је до ду ше по-
сто ји под усло вом оправ да ња. 

Пред бе ле жба је мо гу ћа кад су ис пу ње ни оп шти усло ви за 
упис у зе мљи шну књи гу, али ни су ис пу ње ни по себ ни усло ви за 
укњи жбу.23) У си ту а ци ји ко ја је пред мет ана ли зе у овом ра ду, пред-
бе ле жба ће би ти упи са на на осно ву при ват не ис пра ве, од но сно 
јав не ис пра ве о прав ном по слу ко јој не до ста је кла у зу ла ин та бу-
лан ди, од но сно по себ на из ја ва пре но си о ца пра ва да се сти ца лац 
мо же упи са ти у ре ги стар без ње го вог да љег уче шћа или до дат не 
са гла сно сти. На и ме, у слу ча ју оту ђе ња не по крет но сти пре но си-
лац ће усло ви ти из да ва ње кла у зу ле ин та бу лан ди пот пу ном ис пла-

20) Вид. Ф. Чу ли но вић (1933), 100 и да ље; Та тја на Јо си по вић, Зе мљи шнок њи жно пра во, 
За греб 2001, 191-233. Вид. § 8 За ко на о зе мљи шним књи га ма, Слу жбе не но ви не Кра-
ље ви не Ју го сла ви је бр. 146/1930 и 281/31 (да ље: ЈЗЗК). За аустриј ско пра во вид. Wal ter 
Rec hber ger, Lud wig Bit tner, Grund buc hrecht, Wi en 2007, 100 и да ље.

21) Вид. Фер до Чу ли но вић, Ко мен тар зе мљи шнок њи жних за ко на, Бе о град 1931, 176-177, 
ко мен тар уз § 47 ЈЗЗК. Су штин ски исту од ред бу имао је и § 40 аустриј ског GBG из 1871. 
го ди не.

22) Вид. Т. Јо си по вић, 198.

23) Вид. де таљ но Т. Јо си по вић, 198-201. Оп шти усло ви ти чу се по сто ја ња књи жног прет-
ход ни ка и оп штих усло ва ко ји се тра же за та бу лар ну ис пра ву, као и по сто ја ња зах те ва за 
упис ко ји под но си овла шће но ли це.
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том ку по про дај не це не, та ко да ће ку пац мо ћи да пред бе ле жи сво је 
пра во и пре ис пла те це не, а по ис пла ти це не (ко је мо же усло ви ти 
исто вре ме ним из да ва њем кла у зу ле ин та бу лан ди) би ће у по зи ци ји 
да оправ да упи са ну пред бе ле жбу. Ако би ку пац ко јим слу ча јем ис-
пла тио це ну пре из да ва ња кла у зу ле ин та бу лан ди, а по ис пла ти це не 
про да вац од би ја да му је из да,  куп цу би на рас по ла га њу ста ја ла 
мо гућ ност под но ше ња ту жбе за оправ да ње пред бе ле жбе, ко јом се 
рок за оправ да ње про ду жа ва све до пра во сна жног окон ча ња по-
ступ ка по тој ту жби. Овај ме ђу ко рак у про це су сти ца ња сво ји не 
на не по крет но сти ите ка ко има сми сла, јер прак тич но оне мо гу ћа ва 
пре но си о цу дво стру ко оту ђе ње не по крет но сти,24) по што ће сва ки 
иоле па жљив доц ни ји ку пац зах те ва ти да се, пре за кљу че ња но-
вог уго во ра и ис пла те це не, раш чи сти си ту а ци ја у ве зи с упи са ном 
пред бе ле жбом, од но сно да се раз ја сни да ли ће пред бе ле жба би ти 
бри са на или оправ да на (а ако то не зах те ва, чи ни ће та ко на соп-
стве ни ри зик). С дру ге стра не, оправ да њем пред бе ле жбе пред бе-
ле же ни сти ца лац пра ва ће по ста ти ко нач ни сти ца лац, без ри зи ка 
да ће не ко дру ги с ки ме би исти пре но си лац за кљу чио уго вор о 
про да ји исте не по крет но сти мо гао да се ра ни је упи ше у ре ги стар и 
та ко га осу је ти у сти ца њу. Ри зик ко ји по сто ји за пре но си о ца, да се 
пред бе ле жба не оправ да а да оста не као сво је вр стан те рет упи сан 
у зе мљи шној књи зи, от кла ња се ње го вим овла шће њем да, по про-
те ку за ко ном или од лу ком о пред бе ле жби пред ви ђе ног ро ка, мо же 
да зах те ва бри са ње пред бе ле жбе (за кон ски рок у зе мљи шнок њи-
жном си сте му је 15 да на, осим ако је под не та ту жба за оправ да ње 
кад се рок про ду жа ва до окон ча ња по ступ ка по тој ту жби). Бит но 
је са мо да ње гов зах тев за бри са ње пред бе ле жбе стиг не су ду пре 
не го што је по диг ну та ту жба за оправ да ње пред бе ле жбе (ако се зах-
тев под не се истог да на кад и ту жба, зах тев ће би ти од би јен).25) Ако 
пред бе ле жба бу де бри са на због ис те ка ро ка, а не због то га што се 
има лац од ре као пред бе ле же ног пра ва или за то што је суд утвр дио 
да пред бе ле же но пра во не по сто ји, мо гу ће је тра жи ти но ву пред бе-
ле жбу на осно ву исте ис пра ве, али раз у ме се са пр вен ством од да на 
под но ше ња но вог зах те ва.26)

24) Упис пред бе ле жбе фор мал но не спре ча ва вла сни ка да за кљу чи но ви уго вор о про да ји 
исте не по крет но сти, јер он оста је вла сник, до ду ше под рас кид ним усло вом да пред бе ле-
жба бу де оправ да на. Оно што прак тич но спре ча ва но ве сти ца о це да за кљу че нов уго вор 
о про да ји је сте чи ње ни ца да оправ да њем пред бе ле жбе (оства ре њем рас кид ног усло ва) 
па да ју сва рас по ла га ња ко ја је учи нио вла сник (§ 56 ЈЗЗК), а пред бе ле же ни вла сник по-
ста је ук њи же ни вла сник, и то ре тро ак тив но.

25) Вид. § 52 ЈЗЗК.

26) Вид. Ф. Чу ли но вић (1931), 194-195, ко мен тар уз § 54 ЈЗЗК; Т. Јо си по вић, 205-206.
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У осно ви, мо же се ре ћи да је пред бе ле жба у зе мљи шнок њи-
жном си сте му уре ђе на на вр ло ги бак на чин, ко ји јој омо гу ћа ва да 
вр ши ње ну основ ну функ ци ју – обез бе ђе ње пр вен ства за упис не-
ког пра ва. За кон ски рок за ње но оправ да ње је сте 15 да на, али њу је 
мо гу ће оправ да ти све док не стиг не зах тев за ње но бри са ње, да кле 
и 16. и 26. и 106. да на, а мо гу ће је и по про те ку 15 да на под не ти 
ту жбу за оправ да ње. Ако је рок за оправ да ње ис те као, ва жно је са-
мо да оправ да ње стиг не зе мљи шној књи зи пре зах те ва за бри са ње, 
од но сно да ту жба за оправ да ње бу де под не та нај ка сни је истог да на 
кад је под нет зах тев за бри са ње пред бе ле жбе. Ова кво, мо гло би се 
ре ћи тра ди ци о нал но  уре ђе ње пред бе ле жбе (има ју ћи у ви ду да ова 
пра ви ла по ти чу још из аустриј ског GBG из 1871. го ди не, ако не из 
грун тов ног ре да из 1855. го ди не) чи ни да је она ефи ка сно сред ство 
у ели ми на ци ји ри зи ка ви ше стру ке про да је исте не по крет но сти. 
Отуд не чу ди по да так да се она до ста ко ри сти у прак си у зе мља-
ма са зе мљи шнок њи жним си сте мом, по го то во у оним зе мља ма где 
од лу чу ју ћу уло гу у по сло ви ма про ме та не по крет но сти има ју но-
та ри.27)

4. ПРЕД БЕ ЛЕ ЖБА У СИ СТЕ МУ  
ЈЕ ДИН СТВЕ НЕ ЕВИ ДЕН ЦИ ЈЕ

У Ре пу бли ци Ср би ји зе мљи шнок њи жни си стем је на пу-
штен још 1988. го ди не, кад је до нет пр ви про пис о је дин стве ној 
еви ден ци ји.28) Је дин стве на еви ден ци ја под ра зу ме ва об је ди ња ва ње 
фак тич ке еви ден ци је о не по крет но сти ма (ка та стра зе мљи шта) с 
прав ном еви ден ци јом (зе мљи шном књи гом), и то под кро вом ка-
та стра.29) Иако је пр ви све о бу хват ни ји за кон о је дин стве ној еви-

27) „Прак са ра да но та ра у БиХ и но во зе мљи шнок њи жно пра во до ве ли су до то га да се 
пред би ље жба као вр ста упи са све ви ше ко ри сти у про ме ту не крет ни на, а што зна чај но 
ути че на прав ну си гур ност у овој прав ној обла сти“. Вид. Енес Би кић и Се фе дин Су ље-
вић у Енес Би кић, Ме ли ха По вла кић, Се фе дин Су ље вић, Ма рин ко Плав шић, Но тар ско 
пра во, Са ра је во 2013, 273.

28) Вид. о то ме М. Бу љу гић, 304 и да ље; Ма ној ло Ми ла ди но вић, „Ка та стар не по крет но сти 
у Ср би ји – ста ње и тен ден ци је раз во ја“, у Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду бр. 
1-6/2000, 336 и да ље. Са же то о исто ри ја ту уво ђе ња вид. Ми лош Жив ко вић, „Ре ги стри 
не по крет но сти“, у Про ме не ствар ног пра ва у Ср би ји, Бе о град 2004, 97. Ми сли се на За-
кон о пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не по крет но сти ма, Слу жбе ни гла сник СРС 
бр. 17/1988, 24/1988, 49/1989 и 56/1989. Пре чи шћен текст об ја вљен је у бр. 28/1990, а 
нов за кон истог на зи ва у Слу жбе ном гла сни ку РС бр. 13/1990.

29) Вид. о то ме Дра гор Хи бер, „Кон со ли да ци ја пра ва сво ји не и зе мљи шнок њи жни си стем 
(по во дом књи ге – упут ства за ва ља но во ђе ње зе мљи шних књи га“, у Дра го слав Ма тић, 
Ти хо мир Ђо ко вић, Зе мљи шнок њи жни по сту пак, Бе о град 1998, IX и да ље.
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ден ци ји до нет 1992. го ди не,30) пра ви ла о упи си ма пра ва уне та су 
у тај за кон тек из ме на ма и до пу на ма из мар та 1996. го ди не.31) Ова 
пра ви ла су би ла скра ће на и по јед но ста вље на вер зи ја пра ви ла зе-
мљи шнок њи жног пра ва, чак су и на зи ви вр ста упи са оста ли исти: 
укњи жба, пред бе ле жба и за бе ле жба.32) Пред бе ле жба је де фи ни са-
на као „упис ко јим се услов но сти чу, пре но се или пре ста ју 
пра ва на не по крет но сти ма“. За ко ном је би ло пред ви ђе но да се 
пред бе ле жба вр ши на осно ву ис пра ве ко ја ни је по доб на за укњи-
жбу (при ме ра ра ди би ле су на ве де не сле де ће си ту а ци је: пот пи си 
уго ва ра ча на ис пра ви ни су ове ре ни, ис пра ва не са др жи овла шће ње 
за укњи жбу, акт ор га на ко ји је основ за сти ца ње пра ва на не по крет-
но сти ни је по стао пра во сна жан, од но сно из вр шан).33) По ред то га, 
за кон је пред ви ђао да пред бе ле жба по ста је укњи жба ка да се от кло-
не смет ње за ко нач ни упис, те да ће се из вр ши ти бри са ње пред бе-
ле жбе ако се у ро ку од ре ђе ном у ре ше њу ко јим се до зво ља ва упис 
пред бе ле жбе, ко ји не мо же би ти кра ћи од 15 да на, ни ти ду жи од 
шест ме се ци, не от кло не не до ста ци у ис пра ви, тј. ако се не оправ-
да пред бе ле жба. Пред бе ле жба је би ла сра змер но рет ка у прак си, а 
они ко ји су по ку ша ва ли да де таљ ни је док три нар но об ра де од ред бе 
је дин стве не еви ден ци је о упи су пра ва лу та ли су из ме ђу ста во ва 
до ко јих је до шла док три на зе мљи шнок њи жног пра ва и па ра фра зе 
од ре да ба ко је је са др жа вао за кон о је дин стве ној еви ден ци ји.34) Ни је 
би ло ја сно да ли се пред бе ле жба по ис те ку ро ка за оправ да ње (од 
15 да на до 6 ме се ци) бри ше по слу жбе ној ду жно сти или не, а ни је 

30) За кон о др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не по крет но сти ма, Слу жбе ни 
гла сник РС бр. 83/1992, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 12/1996, 15/1996 (ис прав ка), 34/2001 
(дру ги за кон), 25/2002, 101/2005 (дру ги за кон). Ва жни је су би ле из ме не овог за ко на из 
1996. го ди не и из 2002. го ди не, док су оста ле из ме не ма њег оби ма и зна ча ја.

31) Гла ва IIIa, чл. 58а до 58и За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на 
не по крет но сти ма.

32) Вид. чл. 58г За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не по крет но сти-
ма.

33) Вид. чл. 58д, ст. 2 За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не по-
крет но сти ма. За ни мљи во је по ми ња ње нео ве ре ног пот пи са, јер уго вор на ко ме пот пи си 
ни су ове ре ни 1996. го ди не ни је про из во дио прав но деј ство пре ма тад ва же ћем за ко ну о 
про ме ту не по крет но сти, па отуд као ни штав ни је мо гао ни да пшо слу жи за упис пред-
бе ле жбе. Ов де се ра ди ло о не ве штом пре пи си ва њу пра ви ла зе мљи шнок њи жног пра ва, 
јер у вре ме кад су до но ше ни зе мљи шнок њи жни про пи си за пу но ва жност уго во ра о про-
ме ту не по крет но сти тра жи ла се са мо пи сме на фор ма, а ове ра пот пи са би ла је по треб на 
са мо ра ди укњи жбе, као фор ма пу бли ци те та. За то ова од ред ба ни је мо гла би ти про сто 
пре пи са на у за кон о је дин стве ној еви ден ци ји.

34) Та ко, при ме ра ра ди Ма ној ло Ми ла ди но вић, Ка та стар не по крет но сти, Бе о град 2004, 
203-204. Про фе сор Ми ла ди но вић пр во из ла же о пред бе ле жби ка ква по сто ји у зе мљи-
шнок њи жном си сте му, а на кра ју украт ко па ра фра зи ра по ме ну те од ред бе За ко на о др-
жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не по крет но сти ма, не ис ти чу ћи очи глед-
не раз ли ке.
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би ло ни из ри чи те од ред бе о то ме да се рок за оправ да ње про ду жу је 
ако се под не се ту жба за оправ да ње, и то све до пра во сна жног окон-
ча ња по ступ ка по тој ту жби.

Не ра зу ме ва ње ин сти ту та пред бе ле жбе до ве де но је до ап сур-
да у ва же ћем За ко ну о др жав ном пре ме ру и ка та стру из 2009. го ди-
не (да ље: ЗКН). Осим очи глед них ома шки, по пут тра же ња да при-
ват на ис пра ва мо ра са др жа ти без у слов ну кла у зу лу ин та бу лан ди да 
би би ла по доб на за би ло ко ју вр сту упи са,35) што је у очи глед ној 
не са гла сно сти са од ред бом ко ја пред ви ђа мо гућ ност упи са пред-
бе ле жбе ако при ват на ис пра ва не са др жи кла у зу лу ин та бу лан ди 
или је она оро че на или услов на,36) пра ви ла ва же ћег за ко на о је дин-
стве ној еви ден ци ји о пред бе ле жби са свим су нео пе ра тив на. Пр во, 
рок за оправ да ње пред бе ле жбе од ре ђен је на 90 да на, уз бри са ње 
пред бе ле жбе по слу жбе ној ду жно сти по ис те ку тог ро ка.37) Дру го, 
ни је пред ви ђе на мо гућ ност под но ше ња ту жбе за оправ да ње, па ло-
гич но ни је пред ви ђе но ни да се под но ше њем ове ту жбе про ду жа-
ва рок за оправ да ње пред бе ле жбе. Та ко је, de fac to, про пи са но да 
пред бе ле жба мо же да бу де оправ да на са мо до бро вољ но, што је у 
слу ча ју ко ји је пред мет ана ли зе у овом ра ду са свим обе сми шља ва, 
јер про да вац ко ји не же ли да дâ кла у зу лу ин та бу лан ди са мо тре ба 
да са че ка 90 да на и пред бе ле жба ће би ти бри са на по слу жбе ној 
ду жно сти. Бри са ње пред бе ле жбе по слу жбе ној ду жно сти сва ка-
ко од у зи ма овом упи су ела стич ност ко ју је имао у окви ру зе мљи-
шнок њи жног си сте ма, и ко ја је бит но до при но си ла омо гу ћа ва њу 
оства ре ња ње го ве функ ци је. Ова ко, пред бе ле жба је по ста ла до и ста 
бе сми слен упис, и не чу ди да се она у прак си го то во уоп ште не 
ко ри сти.38) По ма ло иро нич но зву чи да ге о де те из о ста нак упо тре бе 
пред бе ле жбе у прак си че сто ко ри сте као оправ да ње пред ло га да се 
ова вр ста упи са са свим из ба ци из си сте ма ка та стра не по крет но сти, 
има ју ћи у ви ду да су упра во ге о де те „за слу жне“ за на о пак на чин на 
ко ји је пред бе ле жба уре ђе на у ва же ћем за ко ну. Ипак, јед на од ред ба 
ва же ћег ЗКН о пред бе ле жби за слу жу је по хва лу – од ред ба ко јом се 
об ја шња ва да су, по сле упи са пред бе ле жбе, упи си мо гу ћи и про тив 
има о ца пра ва оп те ре ће ног пред бе ле жбом и про тив пред бе ле же ног 
има о ца пра ва, с тим што ће суд би на тих бу ду ћих упи са за ви си ти 
од оправ да ња пред бе ле жбе. Та ко, ако пред бе ле жба бу де оправ да на, 

35) Вид. чл. 87 ЗКН.

36) Вид. чл. 78. ЗКН.

37) Вид. чл. 78, ст. 4 и чл. 79, ст. 3 ЗКН.

38) Си ту а ци ја је вр ло слич на и  Цр ној Го ри, у ко јој се због не а де кват ног за кон ског уре ђе ња 
пред бе ле жба та ко ђе не ко ри сти у прак си. Вид. Е. Би кић, С. Су ље вић, 272.
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сви упи си про тив пред бе ле же ног има о ца пра ва по ста ће ко нач ни а 
упи си про тив има о ца пра ва оп те ре ће ног пред бе ле жбом ће па сти и 
би ти бри са ни по слу жбе ној ду жно сти, а ако бу де бри са на си ту а ци-
ја ће би ти обрат на – па шће и би ти по слу жбе ној ду жно сти бри са-
ни сви упи си про тив пред бе ле же ног има о ца пра ва, а упи си про тив 
има о ца пра ва оп те ре ће ног пред бе ле жбом ће по ста ти ко нач ни.39)

5. ЗА КЉУ ЧАК

Из из вр ше не ана ли зе про из ла зи не ко ли ко за кљу ча ка: пр во, 
да пред бе ле жба пред ста вља је ди но си стем ски уса гла ше но сред-
ство за от кла ња ње ри зи ка ви ше стру ког оту ђе ња не по крет но сти у 
на шем прав ном си сте му, да је она за то јед но од сред ста ва оства ре-
ња прав не си гур но сти у про ме ту не по крет но сти, те да би је тре ба-
ло за др жа ти као ин сти тут пра ва ре ги ста ра не по крет но сти (зе мљи-
шнок њи жног пра ва); дру го, да је на чин уре ђе ња пред бе ле жбе у 
ва же ћем за ко ну о ре ги стра ци ји пра ва на не по крет но сти ма са свим 
нео д го ва ра ју ћи, и да не омо гу ћа ва по сти за ње свр хе пред бе ле жбе 
и ње не функ ци је уну тар си сте ма; тре ће, да су де вет на е сто ве ков-
на пра ви ла о пред бе ле жби, по ре клом из аустриј ског пра ва, и да ље 
су пер и ор на у од но су на ва же ћа пра ви ла срп ског пра ва о овом ин-
сти ту ту, те да се она и да ље мо гу ко ри сти ти као узор за фор му ла-
ци ју пра ви ла срп ског пра ва; че твр то, да тре ба при сту пи ти из ме ни 
ва же ћих пра ви ла о пред бе ле жби са др жа них у ЗКН на на чин ко ји 
би омо гу ћио да овај ин сти тут вр ши сво ју функ ци ју у окви ру оства-
ре ња си гур но сти про ме та не по крет но сти у Ср би ји. Има ју ћи ове 
за кључ ке у ви ду, ра ду је чи ње ни ца да је на цр том За ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру, на ко ме тре-
нут но ра ди рад на гру па ко ју је фор ми рао Ре пу блич ки ге о дет ски 
за вод, пред ви ђе на ре фор ма пра ви ла о пред бе ле жби ко ја има за циљ 
упра во вра ћа ње кла сич ним ре ше њи ма у ве зи с овим ин сти ту том. 
Пред ло же ним из ме на ма уки ну ло би се бри са ње пред бе ле жбе по 
слу жбе ној ду жно сти, по себ но би се пред ви де ла мо гућ ност под-
но ше ња ту жбе за оправ да ње и про ду же ње ро ка за оправ да ње до 
пра во сна жног окон ча ња по ступ ка по тој ту жби, а за кон ски рок за 
оправ да ње пред бе ле жбе скра тио би се на 30 да на. Усва ја ње ова-
квих из ме на пред ста вља ми ни мум ко ји је нео п хо дан да би се омо-
гу ћи ло да пред бе ле жба оства ру је сво ју функ ци ју у прав ној и по-
слов ној прак си, и да до при но си оства ре њу прав не си гур но сти у 
обла сти про ме та не по крет но сти.

39) Вид. чл. 80 ЗКН.
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Mi los Ziv ko vic

PRE NO TA TION AND LE GAL CER TA INTY 
IN REAL PRO PERTY TRAN SAC TI ONS

Re su me
Le gal cer ta inty in real pro perty tran sac ti ons is one of the so ci ally 

and eco no mi cally most im por tant aspects of le gal cer ta inty in pri va te 
law. De spi te sig ni fi cant in vest ments in pro jects that aim at im pro ving 
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le gal cer ta inty in this area, Ser bia did not ac hi e ve the ne ces sary high 
le vel of le gal cer ta inty in real pro perty tran sac ti ons. In tro duc tion of ci-
vil law no ta ri es, one of the main tasks of which is in cre a sing the le vel 
of le gal cer ta inty in le gal tran sac ti ons, has ma de all the de fi ci en ci es of 
the exi sting le gal fra me work for real pro perty tran sac ti ons in Ser bia 
pa in fully vi si ble and lead to ret hin king of so me of the tra di ti o nal yet 
ne glec ted le gal in sti tu ti ons in this area of law. One of such in sti tu ti ons, 
which ex pe ri en ced a re na is san ce of a kind af ter in tro duc tion of ci vil 
law no ta ri es in co un tri es of for mer Yugo sla via, is the pre no ta tion. The 
pur po se of pre no ta tion is ac hi e ving pri o rity to the pre no ted right hol-
der, so that at the mo ment of the payment of the pur cha se pri ce the re 
is no risk what so e ver that the buyer will not be co me the ow ner of the 
real pro perty he pur cha ses. Ho we ver, in or der to ful fill this pur po se, the 
pre no ta tion must be re gu la ted in an ap pro pri a te man ner. The ru les on 
real pro perty ca da ster con tain an in com ple te and ina de qu a te re gu la tion 
of the pre no ta tion, which ma kes its use in prac ti ce im pos si ble. The re-
fo re it is ne ces sary to amend the ru les on pre no ta tion and re vert them 
to clas si cal so lu ti ons, which wo uld ena ble the in cre a se of the le vel of 
le gal cer ta inty in real pro perty tran sac ti ons in Ser bia in a system-com-
pa ti ble man ner. 
Key words: pre no ta tion, real pro perty ca da ster, le gal cer ta inty, real pro perty 

tran sac ti ons

* Овај рад је примљен 23. априла 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 01. јуна 2015. године.
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КАРАКТЕР ФРАНЦУСКОГ ЗАКОНА  
О РАЗДВАЈАЊУ ЦРКАВА И ДРЖАВЕ ИЗ 
1905. ГОДИНЕ – КОЛЕВКА КОНЦЕПТА 

LAÏCITÉ À LA FRANÇAISE

Сажетак
За кон о раз два ја њу Цр ка ва и др жа ве од 9. де цем бра 1905. 

го ди не плод је круп них дру штве них про ме на ко је су за по че ле са 
Ве ли ком фран цу ском ре во лу ци јом. Циљ овог ра да је иден ти фи-
ка ци ја и ана ли за кључ них мо ме на та исто риј ског раз во ја прав них 
окви ра од но са др жа ве и Цр кве у Фран цу ској. Је дан од њих је и от-
кри ва ње су штин ских осо бе но сти про це са ла и ци за ци је, иде је ла и-
ци те та и ње не нор ма тив но-прав не ин сти ту ци о на ли за ци је, од но сно 
об ја шње ње на стан ка и раз во ја, са др жи не и на чи на функ ци о ни са ња 
„фран цу ског мо де ла“ стрикт не одво је но сти др жа ве и Цр кве. Осно-
ву тог мо де ла пред ста вља иде ја ла и ци те та и њен осо бен фран цу ски 
из раз – кон цепт laïcité à la française. Већ ви ше од јед ног ве ка Фран-
цу ска жи ви ду хом се па ра ци је ко ји из ви ре из нор ми За ко на из 1905. 
го ди не и тај пе ри од тра је ско ро под јед на ко као и пе ри од Кон кор-
да та. Осим то га, у ши ро ком раз до бљу сво је на ци о нал не исто ри је 
(из ме ђу 1789. и 1905. го ди не) Фран цу ска је спо зна ла, ин сти ту ци о-
на ли зо ва ла и сте кла ис ку ство у при ме ни пет ти по ва ор га ни за ци је 
ре ли гиј ског жи во та. Ме ђу тим, по че так XXI ве ка ме ња ре ли гиј ску 
струк ту ру Фран цу ске и ре ли гиј ски ре љеф европ ског кон ти нен та у 
це ли ни. Та про ме на пре вас ход но је ве за на за по ја ву му сли ман ске 
ими гра ци је. За то ис тра жи ва ње ге не зе За ко на из 1905. го ди не тре ба 
да се ве же, у ду ху Бро де ло вог (Bra u del) схва та ња исто ри је, за „ре-
чи тив“ спле та при ли ка ко ји тво ри исто ри ју ду гог тра ја ња. Јед но од 
су штин ских пи та ња ускла ђи ва ња ла ич ке струк ту ре др жа ве и ре ли-
гиј ске струк ту ре дру штва је, ка ко у про ме ње ним дру штве но-исто-
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риј ским окол но сти ма ин тер пре ти ра ти на че ло одво је но сти др жа ве 
и Цр кве? То је те мељ но пи та ње не са мо Фран цу ске, већ и да на шње 
и бу ду ће Евро пе. У из на ла же њу од го во ра на та ко по ста вље но пи-
та ње огле да се и ис тра жи вач ко на сто ја ње овог ра да.
Кључ не ре чи: laïcité à la française, ла и ци тет, ла и ци за ци ја, др жав но-цр-

кве но пра во, одво је ност др жа ве и Цр кве

1. ПРЕ ЛОМ НИ ИСТО РИЈ СКИ МОМЕНТИ 
У ЕВО ЛУ ЦИ ЈИ ОД НО СА ИЗ МЕ ЂУ 

ДРЖАВЕ И ЦР КВЕ У ФРАН ЦУ СКОЈ

1.1. Ве ли ка фран цу ска ре во лу ци ја:  
Де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка и гра ђанина 

као из во ри ште иде је ла и ци те та

Ве ли ка фран цу ска ре во лу ци ја пред ста вља пре крет ни цу у 
ево лу ци ји од но са из ме ђу др жа ве и Цр кве. Исто вре ме но, она је и 
по ла зна тач ка исто ри је ла и ци те та у Фран цу ској. Прав но-по ли тич-
ка ди мен зи ја те ево лу ци је ис по ље на је у Де кла ра ци ји  о пра ви ма 
чо ве ка и гра ђа ни на од 26. ав гу ста 1789. го ди не. Као  кључ ни прав-
ни и по ли тич ки до ку мент то га до ба, Де кла ра ци ја вр ши фун да мен-
тал ни обрт у од но су из ме ђу све тов не и ду хов не вла сти. Тај обрт 
ис по ља ва се кроз ла и ци за ци ју прин ци па су ве ре ни те та ко ја се фор-
мал но прав но уоб ли ча ва у чла ну 3. Де кла ра ци је пре ма ко ме „прин-
цип сва ког су ве ре ни те та су штин ски по чи ва у На ци ји“.1) Ла и ци за-
ци јом прин ци па су ве ре ни те та вр ши се де са кра ли за ци ја вла сти. То 
је ујед но и рас кид са мо нар хиј ским прин ци пом вла да ви не, оли че ним 
у фор му ли „јед на ве ра, је дан за кон, је дан краљ“. Иде ја ла и ци те та 
уте ме љу је се на та ко де са кра ли зо ва ној вла сти.

Нор ма тив но прав на ин сти ту ци о на ли за ци ја иде је ла и ци те та 
из ви ре и из чи на раз два ја ња при род ног пра ва од ње го ве теолoшк е 
ин тер пре та ци је. Ла и ци тет се уоб ли ча ва кроз од ред бе Де кла ра ци-
је ко је са др же ла и ци за тор ске прин ци пе.2) Чла ном 10. Де кла ра ци-
је про пи су је се да „ни ко не мо же би ти уз не ми ра ван због сво јих 

1) Цит. пре ма: Ду шан Мр ђе но вић, Те ме љи мо дер не де мо кра ти је Из бор де кла ра ци ја и по-
ве ља о људ ским пра ви ма (1215-1990),  Бе о град  2011, p. 315.

2) Бо бе ро ука зу је на сло бо ду и је да на кост у пра ви ма ко ји се сти чу ро ђе њем (члан 1. Де-
кла ра ци је) и на под јед на ку до ступ ност до сто јан ства, ме ста и јав не слу жбе пре ма вр ли-
ни или та лен ту, у скла ду са јед на ко шћу гра ђа на пред за ко ном (члан 6. Де кла ра ци је). 
Од ред ба чла на 6. при ме ни ће се кра јем 1789. го ди не на про те стан те, а 1791. го ди не и на 
при пад ни ке је вреј ске ве ро и спо ве сти. Jean Ba ubérot, Les laïcités dans le mon de, © Pres ses 
Uni ver si ta i res de Fran ce, 2009, p. 40. 
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убе ђе ња, чак ни вер ских, под усло вом да њи хо во ис по ља ва ње не 
на ру ша ва јав ни ред утвр ђен за ко ном“.3) Овим чла ном на је дан вр-
ло су здр жан на чин афир ми ше се сло бо да са ве сти као есен ци јал на 
од ред ни ца иде је ла и ци те та.4) Пре ма гле ди шту Ри ка Тор фса (Torfs), 
чла ном 10. вр ши се раз гра ни че ње гра ђан ства и религијe. Та квим  
раз гра ни че њем  отва ра се пут ка афир ма ци ји сло бо де са ве сти.5)

1.2. Исто риј ски окви ри иде је ла и ци те та: рас ко рак из ме ђу 
нор ма тив ног иде а ли те та и ре во лу ци о нар не ствар но сти

У Ве ли кој фран цу ској ре во лу ци ји на ци о на ли зу је се цр кве-
на имо ви на и ус по ста вља јав но фи нан си ра ње Цр кве од стра не др-
жа ве. Ка то лич кој цр кви не при зна је се ста тус на ци о нал не цр кве, 
али Кон сти ту ан та на сто ји да ка то ли ци зму до де ли уло гу ци вил не 
ре ли ги је. На ци ја као из вор по ли тич ког су ве ре ни те та на сто ја ла је 
да пре у зме и пре ро га ти ве ре ли гиј ског су ве ре ни те та. Та кав ка рак-
тер од но са из ме ђу др жа ве и Ка то лич ке цр кве упу ћу је на за кљу чак 
о ре ле вант но сти ста но ви шта Ро же ра Обе ра (Aubert) да су упра во 
ре фор ме из 1789. го ди не са мо не знат ним де лом по ни кле на прин-
ци пи ма фи ло зо фи је ла и ци те та. Упра во се те ре фор ме, на су прот 
ла ич ким прин ци пи ма, ин си сти ра ле на уској по ве за но сти Цр кве и 
др жа ве.6)

Јед на од по сле ди ца ин вол ви ра ња Ка то лич ке цр кве у ре во лу-
ци о нар на зби ва ња је сте и под ри ва ње ауто ном но сти ин сти ту ци ја 
цр кве ног пра ва. Уки да ју се мо на шки за ве ти и кон гре га ци је (фе-
бру а ра 1790. го ди не). Ауто ном ност цр кве ног пра ва на ру ша ва и до-
но ше ње За ко на о све штен ству (Con sti tu tion ci vi le du clergé), ју на 
1790. го ди не. На осно ву овог За ко на цр кве не те ри то ри јал не је ди-
ни це упо до бља ва ју се са но вом по де лом Фран цу ске на 83 окру га. 
Ре ор га ни за ци ја Ка то лич ке цр кве до во ди до рас ко ла и по де ле све-
штен ства на за кле те (устав не) и не за кле те све ште ни ке. Уну тар-цр-
кве ни рас кол про ду би ле су и две бу ле (1791. го ди не) ко ји ма па па 
Пие VI (Pie VI) осу ђу је по ме ну ти За кон као тру ли плод мр ске Де-

3) Цит. пре ма: Ду шан Мр ђе но вић, p. 315. 

4) Jean Ba ubérot, Br ève hi sto i re de la laïcité en Fran ce, Jean Ba ubérot et al, La laïcité à l’épre u-
ve Re li gi ons et li bertés dans le mon de © Encyclo pe dia Uni ver sa lis Fran ce S.A. 2004, p. 145.

5) Jean Ba ubérot, Mic he li ne Mi lot, Laïcités sans fron tiè res, © Édi ti ons du Se uil, jan vi er 2011, 
p. 41. У до ба Ре во лу ци је при зна та је сло бо да кул то ва (1791. го ди не), ин сти ту ци о на ли зо-
ва ни су ци вил ни брак и уста но ва раз во да бра ка. Во ђе ње ма тич них књи га пре не то је са 
све ште ни ка на оп штин ске слу жбе ни ке. 

6) Уска по ве за ност др жа ве и Цр кве те ме љи се на по ли тич ком га ли ка ни зму XVI II ве ка ко-
ји др жав ну власт сма тра над ле жном и за све обла сти цр кве ног жи во та. (Hr vo je Špe har, 
La ič nost u Evro pi Po vi jest i in sti tu ci o na li za ci ja od no sa cer kve i dr ža ve u Fran cu skoj,Nje mač-
koj,Ve li koj Bri ta ni ji i Hr vat skoj, Za greb 2013, p. 96.)
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кла ра ци је пра ва из 1789. го ди не.7) У вре ме ну де хри сти ја ни за ци је,  
ко ја  кул ми ни ра у пе ри о ду из ме ђу 1793. и 1794. го ди не, Ре во лу ци-
ја ства ра соп стве ну ци вил ну ре ли ги ју. Ци вил на ре ли ги ја за сни ва 
се на кул ту Ра зу ма ко ји ће ка сни је би ти за ме њен кул том Вр хов ног 
би ћа. Ус по ста вља ње ре во лу ци о нар них кул то ва уво ди Фран цу ску у 
по ли тич ко-ре ли гиј ску ре пре си ју.

3.3. Пр во раз два ја ње др жа ве и Цр кве
У рас ко ра ку из ме ђу нор ма тив ног иде а ли те та чи ја је ема на-

ци ја Де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на, и дру штве ног ре а-
ли те та оли че ног у ре во лу ци о нар ној прак си, на ста је пр ва се па ра ци-
ја др жа ве и Цр кве. Она се нор ма тив но прав но ин сти ту ци о на ли зу је 
на осно ву Де кре та од 21. фе бру а ра 1795. го ди не ко ји га ран ту је сло-
бо ду ве ро и спо ве сти и пот пу ну са мо стал ност ре ли ги је и др жа ве. 
Ме ђу тим, пр во раз два ја ње др жа ве и Цр кве ни је плод ла ич ког по ду-
хва та већ је ре зул тат вер ске по ли ти ке чи ји су нај зна чај ни ји мо мен-
ти до но ше ње За ко на о све штен ству и де хри сти ја ни за ци ја у до ба 
Те ро ра. Упра во  је из ла зак из ове по след ње ета пе, ка да је по ста ло 
еви дент но да је не мо гу ће уни шти ти, за ме ни ти или при до би ти Ка-
то лич ку цр кву, учи нио да се Фран цу ска су о чи са пр вим ис ку ством 
раз два ја ња др жа ве и Цр кве.8) Ме ђу тим, и по раз два ја њу Ка то лич ка 
цр ква оста је оно што је и би ла у нор ма тив ним окви ри ма гра ђан ског 
устрој ства све штен ства-цр кве но зда ње пре сли ка но са др жав ног. У 
пе ри о ду де хри сти ја ни за ци је  до во ди се у пи та ње осо бе ни ка рак тер 
вер ске вла сти, цр кве не струк ту ре и цр кве ног пра ва, а упит на је и 
са ма ка то лич ка тра ди ци ја. Та ко се кроз про цес де хри сти ја ни за ци је 
об ли ку је ан ти цр кве ни мо дел од но са др жа ве и Цр кве.

4. ПЕ РИ ОД КОН КОР ДА ТА:  
КОН КОР ДАТ СКО ПРАВО У СВЕ ТЛУ СУ О ЧА ВА ЊА 

ПРО ЦЕ СА ЕТА ТИ ЗА ЦИ ЈЕ ВЕР СКЕ СЛО БО ДЕ И  
ПРО ЦЕ СА ЛА И ЦИ ЗА ЦИ ЈЕ ФРАН ЦУ СКОГ ДРУ ШТВА

Кон кор дат, пот пи сан са Ри мом 15. ју ла 1801. го ди не, озна-
ча ва крај се па ра ци је др жа ве и Цр кве.9) Нор ме ко је овај акт са др-

7) Упор. Jean Ba ubérot, Hi sto i re de la laïcité en Fran ce, Pa ris 2000. p. 11.  

8) Pa tric Ca ba nel, 1905, la sépa ra tion des Égli ses et de l’État en 30 qu e sti ons , Dépôt le gal: 1er 
tri me stre 2005© 2005 Ge ste edi ti ons, p. 35.

9) Конкордатoм се Ка то лич ка цр ква од ри че соп стве не имо ви не. Си стем  при зна тих ве ро-
и спо ве сти на ста је на осно ву За ко на о ве ро и спо ве сти ма од 8. апри ла 1802. го ди не ко јим 
су у Кон кор дат ин кор по ри ра ни, без до го во ра са па пом, Основ ни чла но ви ка то лич ке ве-
ро и спо ве сти и Основ ни чла но ви про те стант ске ве ро и спо ве сти. Је вреј ским кул том на 
на ци о нал ном ни воу упра вља ли су цен трал ни кон зи сто риј и ве ли ки ра бин Фран цу ске.
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жи прот ка не су ду хом Кон кор да та из 1516. го ди не. У том сми слу 
Кон кор дат из 1801. го ди не пред ста вља и ре ста у ра ци ју га ли ка ни зма 
an cien régi mea.

У прав ном ре жи му Кон кор да та Цр ква je ин кор по ри ра на у 
др жав ну струк ту ру и та ко за до би ја ста тус јав не слу жбе. Кон кор дат 
ин стру мен та ли зу је  од но се др жа ве и Цр кве што до во ди до ета ти за-
ци је вер ске сло бо де ко ја по ста је фак тор ле ги ти ми за ци је др жав ног 
по рет ка. За то би су шти на прав ног мо де ла од но са из ме ђу др жа ве и 
Цр кве у пе ри о ду Кон кор да та мо гла да се су бли ми ра у сле де ћој ре-
че ни ци: „Ре ли ги ја је сте у др жа ви али др жа ва ни је у ре ли ги ји“.10) У 
окви ру та квог мо де ла при зна ти кул то ви су прав но и фи нан сиј ски 
при ви ле го ва ни у од но су на не при зна те кул то ве ко ји не ма ју сло бо-
ду оку пља ња и удру жи ва ња.11)

На по ле он је из ме ђу др жа ве и Цр кве об но вио ор ган ску ве зу 
нео га ли кан ског ти па, али је упра во под ње го вим ути ца јем Кон кор-
дат из 1801. го ди не од но се из ме ђу ци вил ног дру штва и Цр кве уре-
дио у скла ду са прин ци пом ла и ци те та.12) Нор ма тив но прав на ди-
мен зи ја иде је ла и ци те та пре по зна је се у Фран цу ском гра ђан ском 
за ко ни ку (Co de ci vil) из 1804. го ди не и у Кри вич ном за ко ни ку из 
1810. го ди не.13) Дру штве ни ка у за ли тет иде је ла и ци те та ем пи риј-
ски се ис по ља ва кроз про цес ла и ци за ци је. Део тог про це са је ин-
сти ту ци о нал на фраг мен та ци ја: ре ли ги ја оста је основ на ин стан-
ца со ци ја ли за ци је под над зо ром др жа ве, али ви ше не про жи ма све 
аспек те дру штве ног жи во та.14) Си стем при зна тих ве ро и спо ве сти 
за до би ја ка рак те ри сти ке плу рал ног вер ског мо де ла јер ка то ли ци-
зам као „ре ли ги ја ве ли ке ве ћи не Фран цу за“ са да де ли ле ги тим ност 
са дру гим при зна тим ве ро и спо ве сти ма. Оста ли кул то ви и „не за-
ин те ре со ва ност“ у од но су на ре ли ги ју на чел но се то ле ри шу.  Та ко 
се кроз про цес ла и ци за ци је по сте пе но де е та ти зу је вер ска сло бо да.

10) Упор. Gérard Cholvy, Yves-Ma rie Hi la i re, Hi sto i re re li gi e u se de la Fran ce 1800-1880, Édi ti-
ons Pri vat 2000, p. 32. 

11) У не при зна те кул то ве спа да ли су: раз не про те стант ске стру је; ши зма тич ки ка то ли ци 
ко ји не при хва та ју дог му о пап ској не по гре ши во сти, про гла ше ну дог мат ском кон сти ту-
ци јом Pa stor Aeter nus, на Пр вом ва ти кан ском кон ци лу. Jac qu e li ne La lo u et te, L’État et les 
cul tes 1789-1905-2005, Pa ris 2005, p. 16.

12) Си ма Авра мо вић, Др жав но-цр кве но пра во у све ту и код нас, При ло зи на стан ку др жав-
но-цр кве ног пра ва у Ср би ји Sta te-Church law in Ser bia, Бе о град 2007, p. 8. фн. 2.   

13) Co de ci vil са др жи ла и ци зи ра не прав не ин сти ту те: за јам са ка ма том; нор ме по ро дич ног 
пра ва; гра ђан ски брак и ин сти тут раз во да бра ка. (Jean Ba ubérot, Hi sto i re de la laïcité 
en Fran ce, p. 22.). Кри вич ни за ко ник из 1810. го ди не до зво ља ва „све ча ност цр кве ног 
вен ча ња“ уко ли ко је прет ход но оба вље но гра ђан ско вен ча ње. Та ко уста но ва гра ђан ског 
бра ка по ста је ла ич ки основ плу ра ли зма ре ли гиј ских це ре мо ни ја. (Ibid., p. 22.).

14)  Ibid., p. 25.
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1.1. Ла и ци за ци ја обра зо ва ња као фактор 
раз два ја ња шко ле и Цр кве

Дру штве ни усло ви за из на ла же ње ком про ми са  из ме ђу ре-
во лу ци о нар не и ка то лич ке Фран цу ске на ста ју у вре ме Тре ће ре пу-
бли ке. Та да ка то ли ци зам гу би ути цај ко ји је имао на по чет ку ве ка и 
по ли тич ка си ту а ци ја ни је оп те ре ће на ре во лу ци о нар ним на бо ји ма. 
У та квој исто риј ској си ту а ци ји на ста ју усло ви за пре лаз на дру ги 
сту пањ ла и ци за ци је ко ји од ре ђу је пра вац раз во ја фран цу ског ла-
и ци те та. Је дан од тих усло ва је сте ла и ци за ци ја обра зо ва ња, нај-
о се тљи ви јег по при шта су ко ба из ме ђу ре во лу ци о нар не и ка то лич-
ке Фран цу ске. Бо бе ро ис ти че да су про ме не у до ме ну обра зо ва ња 
ини ци ра ли Жил Фе ри (Fe rry) и Фер нан Би сон (Bu is son). Пре ма 
ста ву Фе ри ја, ре ли ги ја ни је основ мо ра ла већ, на про тив, мо рал 
кон сти ту и ше чвр сте и ста бил не еле мен те ре ли ги је. „Ла ич ки мо-
рал“ по ста је оп ште усво је на вред ност и ве зив но тки во дру штве них 
од но са.

Емил Пу ла (Po u lat) сма тра да нор ма тив но прав ни те мељ ла и ци за ци је 
обра зо ва ња пред ста вља ју Фе ри је ви за ко ни: шко ла је др жав на, ла-
ич ка, бес плат на и оба ве зна. Ме ђу тим, та ква фор му ла ци ја не срет но 
је об ли ко ва на с об зи ром да су са мо шко ле ко је осни ва ју ко му не 
би ле бес плат не.15) За де цу у ли це ји ма ко ји су при па да ли основ ном 
обра зо ва њу шко ла ри на се пла ћа ла. Пу ла на гла ша ва да ла ич ка шко-
ла ни ка да ни је би ла оба ве зна с об зи ром на ин сти ту ци о на ли за ци-
ју и ле ги тим ност при ват ног обра зо ва ња. У том сми слу оно што је 
оба ве зно ни је шко ла већ на ста ва.

2.1.1. Ка За ко ну из 1905. го ди не:  
ла и ци за ци ја и бор ба про тив кон гре га ци ја

По чет ком XX ве ка ла ич ка шко ла по ста је при мар ни из вор со-
ци ја ли за ци је. Ла и ци за ци је  за хва та и дру ге сег мен те дру штва. За-
кон од 1. ју ла 1901. го ди не ства ра усло ве за обра зо ва ње асо ци ја ци ја 
са не лу кра тив ним ци ље ви ма. За по чи ње ле га ли за ци ја по ли тич ких 
пар ти ја и мно го број них кул тур них и спорт ских удру же ња. Ме ђу-
тим, За кон оба ве зу је кон гре га ци је да, под прет њом рас пу шта ња, у 
ро ку од три ме се ца, свој ста тус са о бра зе но вом прав ном ре жи му. 
За кон од 7. ју ла 1904. го ди не, у ду ху Би со но ве кри ла ти це да „онај 
ко ни је сло бо дан не мо же да обра зу је сло бод не гра ђа не“, за бра-

15) Émi le Po u lat, No tre laïcité ou les re li gi ons dans l’espa ce pu blic, En tre ti ens avec Oli vi er Bo bi-
ne au et Ber na det te Sa u va get, DDB desclée de bro u wer 2014, p. 30. О нор ма тив но прав ним 
аспек ти ма про це са ла и ци за ци је обра зо ва ња Вид.  Jean Bo us si nesq, Mic hel Bri sa ci er, Émi-
le Po u lat, La laïcité française Mémen to ju ri di que, Pa ris 1994.
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њу је кон гре га ци о ни сти ма да вр ше на ста ву. Ан ти кон гре га ци о ни-
стич ка по ли ти ка, за јед но са Драј фу со вом афе ром, по ста је је дан од 
фак то ра ко ји сна жно ути чу на про цес раз два ја ња др жа ве и Цр кве. 

До но ше ње За ко на о се па ра ци ји убр за ва и рас кид ди пло мат ских од-
но са Фран цу ске и Ва ти ка на (30. ју ла 1904. го ди не). На ци о нал на 
скуп шти на, са обра зло же њем да је став Ва ти ка на учи нио не ми нов-
ним раз два ја ње Цр ка ва и др жа ве, 10. фе бру а ра 1905. го ди не  усва ја 
пред лог днев ног ре да у ко ји је, са 386 гла со ва за и 111 гла со ва про-
тив, увр сти ла и из гла са ва ње се па ра ци је Цр ка ва и др жа ве. Фи нал-
ни текст за кон ског ак та о се па ра ци ји Цр ка ва и др жа ве пар ла мент 
усва ја 3. ју ла 1905. го ди не, а Се нат га из гла са ва 6. де цем бра 1905. 
го ди не. Пред сед ник Ре пу бли ке акт о се па ра ци ји ра ти фи ку је 9. де-
цем бра 1905. го ди не. За кон о раз два ја њу Цр ка ва и др жа ве об ја вљу-
је  се у Слу жбе ном гла сни ку од 11. де цем бра 1905. го ди не.

3. ЗА КОН ИЗ 1905. ГО ДИ НЕ КАО ЛА ИЧ КИ ПАКТ

Ге не за За ко на из 1905. го ди не од сли ка ва исто риј ску ре ал ност 
фран цу ског ла и ци те та, ње го ва лу та ња, уну тра шње тен зи је, успо не 
и па до ве. Та ква исто риј ска ре ал ност огле да ла се и у ди ја ме трал но 
су прот ста вље ним ста во ви ма о кон цеп ту laïcité à la française ко ји 
су се из но си ли то ком де ба те о Пред ло гу за ко на о се па ра ци ји. Емил 
Пу ла ис ти че да За кон из 1905. го ди не до во ди до по де ле ме ђу ре-
пу бли кан ци ма. Комб (Com bes) и Ви ви а ни (Vi vi a ni) у За ко ну ви де 
из вор су ко ба, док Бри ан (Bri and) и Жо рес (Ja urès) у ње му ви де 
из вор по ми ре ња. И ка то ли ци се де ле на при ста ли це и про тив ни ке 
усва ја ња ак та о се па ра ци ји. Иако де фи ни сан као „урав но те же ње 
фру стра ци ја“, ла и ци тет из 1905. го ди не ипак оди ше ду хом по ми ре-
ња. Та кав ка рак тер ла и ци те та пре по зна је се у до ме ну пра ва: вер ски 
објек ти да ју се на ко ри шће ње без на кна де „при зна тим ве ро и спо-
ве сти ма“; уки да се за бра на ли ти ја на јав ним пу те ви ма и у оп шти-
на ма са ви ше кон фе си о нал ном струк ту ром, као и за бра на но ше ња 
све ште нич ке одо ре на јав ним ме сти ма. 

Бо бе ро сма тра да су по сто ја ле две со лу ци је у по ку ша ју ре-
ша ва ња по ли тич ко-ре ли гиј ског кон флик та: ја ко бин ско ре ше ње из 
до ба Ре во лу ци је и бо на пар ти стич ко ре ше ње из пе ри о да Кон кор-
да та-при зна ти кул то ви.16) Ни јед но од ових ре ше ња ни је во ди ло 

16) Jean Ba ubérot, La laïcité fal si fiée, © Édi ti ons La Déco u ver te, Pa ris 2012, 2014, p. 57. Срж 
кон флик та је су коб кле ри кал ног и ан ти кле ри кал ног по кре та. Кле ри кал ни по крет не ги ра 
иде ју људ ских пра ва. Ан ти кле ри кал ни по крет са кра ли зу је Ре во лу ци ју и не ги ра по зи-
тив ну ре ли ги ју.
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ка пре вла да ва њу кон флик та из ме ђу ре во лу ци о нар не и ка то лич ке 
Фран цу ске. Ла и ци тет је ство рен у про це су  пре ва зи ла же ња тог су-
ко ба и из раз је не при хва та ња тих со лу ци ја. За то је исто риј ски уте-
ме љен став ко ји из но се Бо бе ро и Ми ло да је За кон из 1905. го ди не 
ла ич ки пакт. Ла ич ки пакт озна ча ва рас кид са га ли ка ни змом и кон-
цеп ци јом ап стракт ног по је дин ца ко ја је на ста ла у Ве ли кој фран-
цу ској ре во лу ци ји. Исто вре ме но, он озна ча ва и рас кид са по на ша-
њи ма ко ја су има ла за по сле ди цу за не ма ри ва ње ста ту са вер ских 
ма њи на у Ре пу бли ци, а по себ но вер ских ма њи на у Цар ству. Ла ич ки 
пакт ни је спо ра зум са Ка то лич ком цр квом, већ је то спо ра зум са ла-
ич ким дру штвом на осно ву ко га ла и ци тет др жа ве-на ци је и сло бо да 
кул то ва по ста ју пра ви ло за јед нич ког ра да. Тво рац и га рант ла ич ког 
пак та је др жа ва. У ње му се  огле да те жња да се бу дућ ност про ми-
шља у хо ри зон ту ко ји ни је кон флик тан. За то ла ич ки пакт омо гу ћа-
ва пре о бра жај ла и ци те та, ње гов пре лаз од екс клу зив ног ла и ци те та, 
сим бо ли зо ва ног кроз бор бу две Фран цу ске, ка ин клу зив ном ла и-
ци те ту, кључ ном еле мен ту ре пу бли кан ског пак та …”.17)

3.1. Нор ма тив но прав ни сту бо ви ла ич ког пак та

Ла ич ки пакт на ста је са раз два ја њем Цр ка ва и др жа ве. Раз два-
ја ње  у прав но-исто риј ском сми слу озна ча ва рас кид са се ку лар ном 
тра ди ци јом ди рект не ин тер вен ци је по ли тич ке вла сти у до мен ре-
ли гиј ског. Пр ви стуб ла ич ког пак та је прин цип пре ма ко ме др жа ва 
„не при зна је, не по вла шћу је, ни ти из др жа ва би ло ко ју ре ли ги ју“.18) 
Тај прин цип ве зан је за Устав из 1958. го ди не ко ји у чла ну 1. Фран-
цу ску де фи ни ше као Ре пу бли ку – јед ну и не де љи ву, ла ич ку, де мо-
крат ску и со ци јал ну. Др жа ва не ма ре ли ги ју и не да је при ви ле ги је 
би ло ко јој ре ли ги ји. За то је др жа ва “Res pu bli ca” par ex cel len ce”.19)

Сло бо да са ве сти је дру ги стуб ла ич ког пак та.20) Она се те ме-
љи на тро стру кој устав ној по све ће но сти.21) Устав ну сна гу да је јој 

17) Jean Ba ubérot, La loi de 1905. est plus qu’une loi, Zar kaYves Char les et al., Fa ut-il révi ser 
la loi de 1905 ? La sépa ra tion en tre re li gi ons et État en qu e sti on, Pres ses Uni ver si ta i res de 
Fran ce 2003, p. 126.

18) Чу ве ни члан 2. став 1. За ко на из 1905. го ди не гла си: „La Répu bli que ne reconnaît, ne sa-
la rie ni ne sub ven ti on ne aucun cul te“. Текст је ци ти ран пре ма: Zar ka Yves Char les et al., p. 
179. Пре вод је дат пре ма: Си ма Авра мо вић, Др жав но-цр кве но пра во у све ту и код нас, 
цит. рад,  p. 8.  фн. 2. 

19) Oli vi er Dord, Laïcité: Le mod èle français so us in flu en ce européen ne, Fon da tion Ro bert Schu-
man  L’Euro pe en ac ti ons, Pa ris 2004,  p. 19.

20) Пре ма чла ну 1. За ко на из 1905. го ди не Ре пу бли ка шти ти сло бо ду са ве сти и га ран ту је 
сло бо ду вр ше ња кул то ва. Огра ни че ња вр ше ња сло бо де кул то ва про пи са на су За ко ном, 
у ин те ре су јав ног ре да. Упор. Zar ka Yves Char les,  p. 179.

21) Oli vi er Dord,  p. 16.
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члан 10. Де кла ра ци је из 1789. го ди не. Али не ја 5. Пре ам бу ле Уста ва 
из 1946. го ди не прин ци пу не ди скри ми на ци је да је устав ну сна гу: 
ни ко не мо же би ти обес пра вљен на ра ду или на по слу због свог по-
ре кла, ми шље ња или ве ро ва ња. Устав ни са вет је сво јом Од лу ком 
од 23. но вем бра 1977. го ди не сло бо ду са ве сти увр стио у Основ не 
прин ци пе при зна те за ко ни ма Ре пу бли ке и по твр ђе не Пре ам бу лом 
из 1946. го ди не. 

Есен ци јал ну од ред ни цу ге не зе За ко на из 1905. го ди не пред-
ста вља исто риј ски пре лаз од пот пу не сло бо де са ве сти ка пот пу ној 
вер ској сло бо ди. Сло бо ду са ве сти ра ђа Ре во лу ци ја из 1789. го ди-
не, док се вер ска сло бо да ра ђа са пре стан ком „при зна тих кул то ва“. 
Ка да је ка то лич ка ве ро и спо вест би ла јав на и ка да је би ла у ста ту су  
др жав не ре ли ги је, сло бо да са ве сти би ла је у до ме ну при ват ног. За-
кон из 1905. го ди не чи ни пре о крет: ре ли ги ја је у до ме ну при ват-
ног, а сло бо да са ве сти је јав на и њен га рант је др жа ва.22) Ка да је 
ка то лич ка ве ро и спо вест би ла јав на, до мен јав ног био је за тво рен 
за дру га чи ја вер ска уве ре ња. Ме ђу тим, ка да је сло бо да са ве сти по-
ста ла јав на, отво ри ли су се при ла зи за све ко ји су је ис ка ли и та ко 
она по ста је га рант сло бо де вр ше ња кул та за сва ку ре ли ги ју. У то ме 
се, сма тра Емил Пу ла, огле да кул тур на ре во лу ци ја ко ја је утка на у 
нор ма тив но прав но би ће кон цеп та laïcité à la française.

4. ПРИН ЦИП РАЗ ДВА ЈА ЊА ДР ЖА ВЕ И 
ЦРКВЕ И ПРАВ НИ ПО РЕ ДАК РЕ ЛИ ГИЈ СКЕ 

СТРУК ТУ РЕ ФРАН ЦУ СКОГ ДРУ ШТВА

У Фран цу ској се раз ли ку је ви ше об ли ка удру жи ва ња зна чај-
них за прав ни по ло жај цр ка ва и вер ских за јед ни ца. Прав ни ре жим 
За ко на из 1905. го ди не од но си се ис кљу чи во на вер ска удру же ња.23) 
Обич на удру же ња су у прав ном ре жи му За ко на из 1901. го ди не, 
а  вер ске об ре де мо гу да вр ше и пре ма За ко ну из 1907. го ди не. 
У прав ном по рет ку су и обич на удру же ња ко ја не ма ју ре ли ги о зне 
ци ље ве, али де лу ју при цр кви у до ме ну обра зо ва ња и кул ту ре. У 
по себ ном прав ном ре жи му су ди је це зал на удру же ња. Раз ли ко ва ње 

22) Émi le Po u lat,  p. 32.

23) Ра ди се о удру же њи ма ко ја су у ста ту су прав них ли ца при ват ног пра ва. Ова удру же ња 
ис кљу чи во упра жња ва ју култ и за то се ор га ни зу ју у скла ду са пра ви ли ма оп ште ор га-
ни за ци је кул та чи је вр ше ње обез бе ђу ју. Ка то лич ка цр ква од би ја да при ме ни За кон из 
1905. го ди не. Тек са об на вља њем ди пло мат ских од но са из ме ђу Фран цу ске и Ва ти ка на 
1921. го ди не др жа ва и Ка то лич ка цр ква по сти жу кон сен зус. Ре зул тат тог кон сен зу са су 
ди је це зал на удру же ња ко ја су у стрикт ној над ле жно сти би ску па и де лу ју у скла ду са 
прин ци пи ма на осно ву ко јих функ ци о ни ше Све та Сто ли ца. (Упор. Alain Boyer, Le dro it 
des re li gi ons en Fran ce, Pa ris 1993, p. 97-100.).
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ових об ли ка удру жи ва ња има зна чај не ре пер ку си је на од но се са 
др жа вом, на ро чи то у фи нан сиј ској сфе ри. У том сми слу по себ но 
се ис ти че да су на осно ву За ко на из 1905. го ди не гра ђе ви не про-
те стант ских цр ка ва и Је вреј ске за јед ни це до де ље не од го ва ра ју ћим 
вер ским удру же њи ма, док су За ко ном из 1907. го ди не  не по крет но-
сти ко је су би ле вла сни штво Ка то лич ке цр кве пре не те на др жа ву. 
По сле 1924. го ди не ка то лич ка епар хиј ска удру же ња по ста ју вла-
сни ци но во по диг ну тих ка то лич ких бо го мо ља.24)

На кон 1905. го ди не ју ри спру ден ци ја гра ди мо да ли те те пу тем 
ко јих др жа ва на по сре дан на чин мо же да фи нан си ра из град њу вер-
ских обје ка та. Та ко је, сим бо лич ном упла том го ди шњег за ку па у 
из но су од јед ног фран ка, вер ско удру же ње сти ца ло пра во да ко ри-
сти оп штин ско зе мљи ште за из град њу и ко ри шће ње вер ског објек-
та. Уго вор о ду го роч ном за ку пу за кљу чу је се за пе ри од од 99 го ди-
на, а на кон ис те ка тог пе ри о да оп шти на по ста је вла сник зе мљи шта 
и вла сник из гра ђе ног објек та.25) По се бан зна чај за уче шће др жа ве 
у фи нан си ра њу из град ње вер ских обје ка та има од лу ка Др жав ног 
са ве та од 12. фе бру а ра 1988. го ди не  на осно ву ко је се из град ња 
јед ног ислам ског кул тур ног цен тра у гра ду Ре ну тре ти ра као јав-
но опре ма ње, иако су у са ста ву тог цен тра би ли џа ми ја и вер ска 
шко ла. Та ква од лу ка би ла је мо ти ви са на на сто ја њем да се от кло ни 
фак тич ка не јед на кост у од но су на но ве кул то ве ко ји су се по ја ви ли 
у Фран цу ској по сле 1905. го ди не.

Из у зе так од прин ци па раз два ја ња др жа ве и Цр кве пред ста-
вља ју два прав на ре жи ма: „кон кор дат ски ре жим“ ко ји се одр жао 
у де парт ма ни ма до њег и гор њег то ка Рај не (Ал зас), и Мо зе лу, на 
се ве ру Ло ре не, и прав ни ре жим пре ко мор ских те ри то ри ја.26)

Ка да су Ал зас и Мо зел при по је ни Дру гом рај ху, оста ли су 
у ре жи му Кон кор да та из 1801. го ди не. То ком XIX ве ка прав ни ре-
жим Кон кор да та  на до гра ђи ва ће се пу тем про пи са ко ји ће се ин те-
гри са ти у „ло кал но пра во кул то ва“. Ло кал но пра во кул то ва чи не 
ка то лич ка ве ро и спо вест, две тра ди ци о нал не про те стант ске ве ро-

24) Вла ди мир Ђу рић, Устав но прав ни мо де ли од но са из ме ђу др жа ве и цр ка ва и вер ских за-
јед ни ца у Евро пи, Го ди шњак фа кул те та прав них на у ка Го ди на 1, Број 1. Ба ња Лу ка, јул 
2011, p. 146.

25) Овај об лик фи нан си ра ња ко ри сти ће ка то лич ки култ, а за тим ће се он при ме њи ва ти и на 
из град њу си на го га и џа ми ја.

26) Од ред бом чла на 43. став 2. За ко на из 1905. го ди не пред ви ђе но је да ће се про пи си ма 
др жав не ад ми ни стра ци је уре ди ти усло ви под ко ји ма ће се тај За кон при ме њи ва ти на 
те ри то ри ји Ал жи ра и у ко ло ни ја ма. На осно ву ове за кон ске од ред бе вр ше ње кул та у 
ко ло ни ја ма уре ђу је се пу тем де кре та. (Упор. Jean Ba ubérot, Laïcité et Outre-Mer, Jean Ba-
ubérot, Jean – Marc Reg na ult, Re la ti ons Égli ses et auto rités outre-mer De 1945 à nos jo urs, 
Pa ris 2007, p. 11.).
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и спо ве сти – лу те ран ска и ре форм ска, и је вреј ска ве ро и спо вест. 
Фун да мен тал ни прин ци пи ре пу бли кан ског уре ђе ња о вер ској сло-
бо ди и сло бо ди вр ше ња кул то ва ва лид ни су и за де парт ма не ко ји 
при па да ју пре ко мор ским те ри то ри ја ма Фран цу ске. Ме ђу тим, спе-
ци фич но сти пар ти ку ла ри те та и исто риј ско на сле ђе до при не ли су 
да, упр кос уво ђе њу де парт ма на и ре фор ми ста ту са пре ко мор ских 
те ри то ри ја, још увек по сто је окол но сти у окви ру ко јих пре о вла да-
ва дух ко ло ни јал не епо хе.

5. ПРАВ ЦИ РАЗ ВО ЈА СИ СТЕ МА ОДВО ЈЕНОСТИ 
ДР ЖА ВЕ И ЦР КВЕ У ФРАН ЦУ СКОЈ

Нај зна чај ни ји об лик пре о бра жа ја мо де ла одво је но сти др жа-
ве и Цр кве у Фран цу ској је сте пре но ше ње те жи шта са ре гу ла тор не 
и кон трол не на ди стри би тив ну функ ци ју пра ва у до ме ну за шти те 
ин ди ви ду ал не и кор по ра тив не ди мен зи је вер ске сло бо де. Ево лу-
ци ја  си сте ма одво је но сти др жа ве и Цр кве у Фран цу ској од ви ја се 
та ко што се „раз дво је ност све ви ше пре тва ра у пре пле те ност, по де-
лу ком пе тен ци ја у оба вља њу ва жних дру штве них функ ци ја…“27). 
На тај на чин се и Фран цу ска по сте пе но укљу чу је у ве ћи ну европ-
ских прав них си сте ма у ко ји ма се иде ја раз дво је но сти др жа ве и 
Цр кве по сма тра и ту ма чи кроз њи хо ву ме ђу соб ну са рад њу. Та кав 
ево лу тив ни пут ре зул тат је пре о бра жа ја иде је ла и ци те та. Је дан од 
кључ них еле ме на та кон цеп та laïcité à la française – прин цип кон-
фе си о нал не не у трал но сти др жа ве, не по и сто ве ћу је се ви ше са не-
за ин те ре со ва но шћу др жа ве у до ме ну ре ли гиј ског. Та кво схва та ње 
прин ци па кон фе си о нал не не у трал но сти ка рак те ри стич но је за вре-
ме ка да је на ста јао За кон из 1905. го ди не. Да нас се тај прин цип 
схва та као ак ти ван чин на осно ву ко га др жа ва пре по зна је и при-
зна је ре ли гиј ске ко лек ти ви те те (ко ји су у до ме ну при ват ног пра-
ва), њи хо ве ле ги тим не ор га не и пред став ни ке.28) То је пре о бра жај 
кон цеп та laïcité à la française: ла и ци тет се осло ба ђа од на че ла ис-
кљу чи во сти и ево лу и ра ка ла и ци те ту при зна ва ња. Екс клу и зив ни 
ла и ци тет по ни као je на исто риј ском тлу за ко је су ка рак те ри стич-
ни кон фликт ни од но си из ме ђу др жа ве и Ка то лич ке цр кве. Ла и ци-
тет при зна ва ња из ви ре из окол но сти ко је је из не дри ла из ме ње на 

27) Си ма Авра мо вић, Пра во на вер ску на ста ву у на шем и упо ред ном европ ском пра ву, Си ма 
Авра мо вић, При ло зи на стан ку др жав но-цр кве ног пра ва у Ср би ји, Sta te-Church law in 
Ser bia, цит. рад, p. 42. 

28) Zar ka Ives Char les, No u vel les con di ti ons du rap port des re li gi ons à la laïcité, Zar kaYves 
Char les et al., Fa ut-il révi ser la loi de 1905 ? La sépa ra tion en tre re li gi ons et État en qu e sti-
on, цит. де ло, p. 167.
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ре ли гиј ска струк ту ра фран цу ског дру штва. Ми шлин Ми ло (Mi lot) 
у ла и ци те ту при зна ва ња ви ди при мат сло бо де са ве сти, вер ске сло-
бо де и прин ци па јед на ко сти као нео ту ђи вих ком по нен ти дру штве-
не прав де. Сло бод но ис по ља ва ње вла сти тог из бо ра ре ли гиј ских 
уве ре ња у јав ном жи во ту по ста је при мар ни циљ ла ич ког уре ђи-
ва ња ин сти ту ци ја и јав них по ли ти ка.29) Иде ја ла и ци те та осло ба ђа 
се иде о ло шких на сла га и по ста је га рант ауто ном но сти ду хов них 
уве ре ња – те и стич ких, ате и стич ких или аг но стич ких.

6. ИЗ МЕ ЊЕ НА РЕ ЛИ ГИЈ СКА СТРУКТУРА 
И ФЕ НО МЕН ЛА ИЧ КОГ ПАК ТА

У ли те ра ту ри ко ја је по све ће на фе но ме ну ла и ци те та по себ но 
се ис ти че да про цес по ли тич ког спро во ђе ња на че ла ла и ци те та у 
Фран цу ској и да ље тра је, пре о бра жа ва се и до жи вља ва но ве ин тер-
пре та ци је. За то је ла и ци тет из во ри ште кон ти ну и ра них пред ло га 
из ме на јав них по ли ти ка. Јер, Фран цу ска ви ше ни је из ра зи то ка то-
лич ка др жа ва са про те стант ском и је вреј ском ма њи ном. Ди ле ме 
ла и ци те та да нас ве за не су пре вас ход но за ислам ко ји је дру га по 
сна зи ре ли ги ја у дру штву. За кон из 2004. го ди не ко ји уво ди за бра ну 
но ше ња обе леж ја или оде ће ко ји ма се на на ме тљив на чин ис по ља-
ва ре ли гиј ска при пад ност у др жав ној шко ли, што под ра зу ме ва и 
за бра ну но ше ња му сли ман ске ма ра ме, ства ра ди ле ме у про ми шља-
њу ла ич ког ка рак те ра шко ле. Циљ ла ич ке шко ле ни је из оп шта ва ње 
ре ли ги је. Ме ђу тим, и ка да се до пу шта да по је ди на ко му ни тар на 
пра ва ула зе у до мен јав не сфе ре пре ко др жав не шко ле, та да је ре-
пу бли ка под јед на ко ма ње ла ич ка и ма ње не у трал на.30)

Пој мом пак та у прав ној те о ри ји озна ча ва ју се ме ђу на род ни 
уго во ри. За кон из 1905. го ди не је у сим бо лич ком сми слу ла ич ки 
пакт, али са пак том као аутен тич ним ме ђу на род ним уго во ром он 
има до дир них та ча ка. Ако је Бри ан-Ке ло гов пакт по свом ка рак те ру 
пакт о од ри ца њу од ра та, За кон из 1905. го ди не је пакт о од ри ца њу 
од бор бе ног ла и ци те та кроз ко ји се и ис по ља вао иде о ло шки и по-
ли тич ки кон фликт из ме ђу две Фран цу ске. Ке лог (Kel logg) ин си сти-
ра на уни вер зал но сти Пак та, док Ари стид Бриjан, из ве сти лац Пар-
ла мен тар не ко ми си је за ду же не за из ра ду За ко на, и ко а у тор Пак та, 
ин си сти ра на уни вер зал но сти сло бо де са ве сти. Ке лог ис ти че да је 
Пакт отво рен за при ступ свих си ла све та. Емил Пу ла не спо ри да 

29) Mic he li ne Mi lot, La laïcité, © 2008. No va lis, Uni ver sité Sa int Paul, Ot ta va, p. 63.

30) Хр во је Шпе хар, p. 107.
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је За кон из 1905. го ди не фор мал но-прав ни из раз по ли тич ке во ље 
пар ла мен тар не ве ћи не. Ме ђу тим, тај За кон  мо же да по ста не ема-
на ци ја оп ште во ље са мо кроз при хва та ње ко је је по сво јој при ро ди 
дру штве ни про цес.  За то је, пре ма гле ди шту Еми ла Пу ле,  по јам 
пак та при ме рен јер не до во ди у пи та ње по ли тич ки су ве ре ни тет.

Трај ност ла ич ког пак та и нео п ход ност ње го вог ево лу цо ни-
стич ког ту ма че ња огле да ју се упра во у том дру штве но-исто риј ском 
про це су при хва та ња ко ји се не мо же раз дво ји ти од раз у ме ва ња 
есен ци јал них осо бе но сти исла ма ни ти се мо же раз дво ји ти од ре-
фор ме ду ха ко ја тра жи дру га чи је раз у ме ва ње од но са из ме ђу др-
жа ве и ре ли ги ја. То је усме ре ност ка кон цеп ти ма ко ји об је ди њу ју 
ре ли гиј ску моћ, ла и ци тет при зна ва ња и про ме не у окви ру вер ских 
за јед ни ца.31) У кон ци пи ра њу та кве прав не по ли ти ке др жа ва и Цр-
ква не тре ти ра ју се ви ше као су прот ста вље ни ен ти те ти. Њи хо-
ви од но си са да се про ми шља ју у ду ху кооперацијe ка ко јој во ди и 
ла и ци тет при зна ва ња. 
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Ni ko la De mo nja

CHA RAC TER OF THE FRENCH LAW ON  
THE SE PA RA TION OF CHUR CHES AND  
STA TE OF 1905 – THE CRA DLE OF THE  

CON CEPT LA LAÏCITÉ À LA FRANÇAISE

Re su me
The evo lu tion of the re la ti on ships bet we en Church and sta te, in 

its ju ri di cal aspects, is strictly re la ted to the pro cess of  la i ci sa tion. In 
its main cha rac te ri stics that evo lu tion is al so con nec ted with the idea of 
la i city and its nor ma ti ve in sti tu ti o na li za tion. The pro cess of  la i ci sa tion 
was de ter mi na ted  by con flic ting  re li gi o us struc tu re. Du ring the Gre at 
French Re vo lu tion the con flict bet we en sta te  and the Cat ho lic church,  
by its phi si cal cha rac te ri stics, led to the per se cu tion of the clergy and 
the cri sis of Cat ho li cism. Con se qu ently, the first se pa ra tion of Church 
and sta te was not the re sult of  lay en ter pri se and in fact con sti tu ted a 
de par tu re from the idea of   la i city, nor ma ti vely sha ped in the Dec la ra-
tion of the Rights of Man and of the Ci ti zen. Con cor dat de sig na tes the 
end of the se pa ra tion of Church and sta te. Ho we ver, the re li gi o us struc-
tu re re ta ins the cha rac ter of the con flict which is ma ni fe sted thro ugh 
the po li ti cal and ide o lo gi cal clash among cle ri cal and an tic le ri cal mo-
ve ment. It was, in fact, a cam pa ign for key po si ti ons in so ci ety. At the 
ide o lo gi cal le vel this fight is ma ni fe sted as op po si tion to pro gress and 
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ac hi e ve ments of the mind, espe ci ally as cri ti cism of hu man rights. The-
se we re the hi sto ri cal ar gu ments of Cat ho lic Fran ce. Al so, this bat tle 
mar ked the sac ra li sa tion of  es sen tial va lu es   of the French Re vo lu tion 
and the Dec la ra tion of the Rights of Man and of the Ci ti zen. Po si ti ve re-
li gion is cri ti ci zed as mo rally har mful and so ci ally use less. The se we re 
the hi sto ri cal ar gu ments of the re vo lu ti o nary Fran ce. Seen in the light 
of this con flict, as a so cial phe no me non, the idea of    la i city  was cru-
ci fied bet we en aut ho ri ta rian - “ja co bin” and “bo na par tist” ten den ci es, 
on one hand, and li be ral ten den ci es, on the ot her hand. Po licy aga inst 
con gre ga ti ons, Dreyfus Af fa ir and the in ter rup tion of di plo ma tic re la-
ti ons bet we en Fran ce and the Holy See in ten si fied the con flict bet we en 
the sta te and the Cat ho lic Church. The Law on the Se pa ra tion of the 
Chur ches and the Sta te oc curs in a so cial cli ma te that can be de scri bed 
as a real ide o lo gi cal war bet we en the two most po wer ful in sti tu ti ons of 
French so ci ety.

Act of 1905 re flects the hi sto ri cal re a lity of French la i city, its 
wan de rings, in ter nal ten si ons, ups and downs. At the sa me ti me, the Act 
of 1905 is a re flec tion of the le gal and po li ti cal awa re ness of the ne ces-
sity of a hi sto ric com pro mi se with the pri mary ob jec ti ve of over co ming 
the con flict bet we en re vo lu ti o nary and Cat ho lic Fran ce. Con cept laïcité 
à la française tran scends Ja co bin and Bo na par tist so lu tion. Fre e dom of 
con sci en ce and re li gion and equ a lity of ci ti zens are the pri mary ob jec-
ti ves of the po li ti cal or ga ni za tion of re la ti ons bet we en the Church and 
the Sta te. The prin ci ple of se pa ra tion of the po li tics and re li gion and the 
prin ci ple of con fes si o nal ne u tra lity of the sta te cre a te the con di ti ons for 
po li ti cal ac tion who se main aim is to pro tect the exer ci se of fre e dom 
of con sci en ce and re li gion and equ a lity of ci ti zens.The se are es sen tial 
pre re qu i si tes of the con cept laïcité à la française which, due to the Act 
of 1905, is tre a ted as a pact that was sig ned with the lay so ci ety.The du-
ra bi lity of this pact is re flec ted in its evo lu ti o nary in ter pre ta tion and un-
der stan ding of the dyna mic cha rac ter of con cept laïcité à la française. 
Se pa ra tion of Church and Sta te is con tem pla ted as a con cept in which 
the plu ra lity of re li gi o us be li efs, ex pres sed thro ugh in di vi dual and cor-
po ra te com po nent of re li gi o us fre e dom, is ac hi e ved thro ugh po li ti cal 
ac tion who se main ob jec ti ve is the ac hi e ve ment of co o pe ra tion in re la-
ti ons bet we en the sta te and re li gi o us com mu ni ti es.
Key words: French la i city, la i city, la i ci sa tion, Sta te-Church law, se pa ra tion of 

church and sta te

* Овај рад је примљен 19. маја 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
01. јуна 2015. године.
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Ко је Ерик Зе мур? Не по

сто ји ап со лут но ни јед на осо ба 
у да на шњој Фран цу ској ко ја 
је рав но ду шна пре ма овом но
ви на ру, пу бли ци сти и пи сцу. 
Ро ђен 1959. го ди не, Фран цуз 
је вреј ског по ре кла, са мо про гла
ше ни ,,ре ак ци о нар“, чо век ко ји 

ру ши та буе, ,,иде о лог крај ње 
де сни це“, ,,уни шти тељ по ли
тич ке ко рект но сти“, ,,је вреј ски 
Ле Пен“, но ви нар па ри ског Фи
га ра и са рад ник још не ких ме
диј ских ку ћа има, ви дев ши све 
те ме ко ји ма се ба ви и ста во ве 
ко је за сту па, ве ли ки број ка ко 
при ста ли ца, та ко и про тив ни ка 
у окви ру сво јих сва ко днев них 
и пе ри о дич них ана ли за ко ји
ма јав но под вр га ва це ло куп но 
фран цу ско дру штво.

Ње го ва нај но ви ја књи га ко ју 
је је се нас пред ста вио јав но сти 
са на сло вом ,,Фран цу ско са мо
у би ство“ (Le su i ci de français) је 
ве ро ват но вр ху нац ње го вог до
са да шњег ви ше го ди шњег јав
ног и ин те лек ту ал ног де ло ва ња, 
што на не ки на чин по твр ђу је и 
огро ман ти раж у ко јем је књи
га до са да про да та (пре ко 400 
000 при ме ра ка). Већ сам на
слов де ла мо ра ну жно при ву ћи 
па жњу, чак и ма ње ра до зна лих 
и упу ће них чи та ла ца. На и ме, 
Ерик Зе мур спа да у ону, ни ма ло 
ма ло број ну, ка те го ри ју фран цу
ских ин те лек ту а ла ца ко ји сма
тра ју да се Фран цу ска већ ду
жи вре мен ски пе ри од, од но сно 
већ не ко ли ко де це ни ја на ла зи 
на исто риј ској низ бр ди ци и у 
ве ли кој дру штве ној кри зи. На 
ме ти ње го ве кри ти ке на шле су 
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се го то во све обла сти дру штве
ног жи во та у Фран цу ској – по
ли тич ке ин сти ту ци је, еко но ми
ја, со ци јал на по ли ти ка, спољ ни 
од но си, кул ту ра, чак и спорт... 
јед ном реч ју оштра и при лич но 
ар гу мен то ва на ана ли за по је ди
них, зна чај них и пре лом них до
га ђа ја у ра спо ну од че тр де се так 
го ди на.

За ње га кључ ни пе ри од од 
ко га тре ба по ћи у про ми шља њу 
на ве де ног фе но ме на по чи ње, 
и сим бо лич ки (а ре кло би се и 
ствар но), од сту дент ске по бу
не у ма ју 1968. ко ја исто вре ме
но озна ча ва и сла бље ње вла сти 
Шар ла де Го ла, ко ји је сле де ће 
го ди не и од сту пио са функ ци је 
пред сед ни ка. ,,Де Гол је за тво
рио слав ну се ри ју фран цу ских 
‘љу ди про ви ђе ња’ ко ју је сто 
пе де сет го ди на ра ни је за по
чео Бо на пар та“..., твр ди Зе мур. 
На и ме, овај пи сац по ла зи од 
основ не по став ке да је по ли ти
ка ве ли чи не Фран цу ске (у сва
ком по гле ду) ко ја је ову зе мљу 
ве ко ви ма кра си ла на пу шта на, у 
ма њој или ве ћој ме ри, од стра
не свих пред сед ни ка Ре пу бли ке 
по сле Шар ла де Го ла, од но сно 
по чев од ‘70их го ди на XX ве ка. 

Нај пре се то, по ње му, очи
то ва ло у ше зде се то сма шком 
ле ви чар ском, вр ло ра ди кал ном 
оспо ра ва њу сва ког об ли ка ауто
ри те та у дру штву – др жа ве, вер
ских за јед ни ца, оца у по ро ди
ци... све га оног што сто ји на пу
ту ,,се бич ног ин ди ви ду а ли зма“, 
,,хе до ни зма“ и ,,по тро шач ког 
на го на“. ,,За бра ње но је за бра

њи ва ти“, ,,ужи вај те без стра
ха“ су би ле нај ва жни је па ро ле 
мај ске по бу не 1968. го ди не на 
чи јем та ла су су већ од сре ди не 
‘70их го ди на до не ти не ки за ко
ни ко ји су трај но из ме ни ли од
ре ђе не дру штве не и по ро дич не 
од но се у овој зе мљи – нпр. за
кон ко јим је ле га ли зо ван абор
тус 1975, или за кон ко ји ма је 
уки ну та смрт на ка зна, од но сно 
онај ко јим су де пе на ли зо ва ни 
хо мо сек су ал ни од но си 1981. 
итд.

Исто та ко, ве ли ке про ме не у 
не га тив ном сме ру су се де си ле 
и еко ном ској сфе ри, по го то во 
по чев од 1973. го ди не. На и ме, 
ова го ди на је јед на од пре лом
них у еко ном ској исто ри ји ове 
зе мље услед по себ ног за ко на 
ко ји је омо гу ћио за ду жи ва ње 
др жа ве при на ци о нал ној бан
ци Фран цу ске уз од го ва ра ју ћу, 
не баш по вољ ну ка мат ну сто пу. 
На пу шта ње до ми нан те уло ге 
др жа ве у при вре ди и пре у зи
ма ње, по Зе му ру, ли бе рал ног 
прин ци па по ан глоаме рич ком 
узо ру је до ве ло до трај них по
сле ди ца. О ка квој је про ме ни 
реч ви ди се нај бо ље из сле де
ћих ре че ни ца: ,,У 1973, ни је 
би ло бу џет ског де фи ци та. Рас
хо ди су би ли стро го кон тро ли
са ни. Го ди шњи раст од 56% 
нам је омо гу ћа вао да се одр жи
мо без те шко ћа. Ге не рал де Гол 
је био оп сед нут бу џет ском рав
но те жом. Ми ни стар фи нан си ја 
је ис ка зи вао по нос што је 1967. 
вра ћен по след њи фра нак стра
ним по ве ри о ци ма. Тра у ма тич
но ис ку ство вла да то ком IV Ре
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пу бли ке (пре 1958. прим. Д.Г.) 
ко је су мо ља ка ли Ва шинг тон 
за по моћ ка ко би до че ка ли крај 
ме се ца би ло је при лич но жи во 
у све сти ове ге не ра ци је го ли
ста.“ Та го ди на, у ко јој се де сио 
и пр ви нафт ни шок у све ту, је 
би ла по ла зна тач ка за по гор ша
ње мно гих еко ном ских по ка за
те ља у на ред ним де це ни ја ма: 
раст јав ног ду га, по ве ћа ње не
за по сле но сти, уве ћа ње бу џет
ског де фи ци та, пад ин ду стриј
ске про из вод ње... Де фи ни тив но 
опре де ље ње за ли бе рал ну еко
ном ску по ли ти ку је по твр ђе
но и ре чи ма Жор жа Пом пи дуа, 
пр вог пост де го лов ског фран
цу ског пред сед ни ка: ,,Ка да смо 
већ иза бра ли ли бе ра ли зам у ме
ђу на род ним од но си ма, тре ба 
та ко ђе спро во ди ти и ли бе рал ну 
уну тра шњу по ли ти ку. Др жа ва 
да кле мо ра ума њи ти свој ути цај 
на при вре ду уме сто да ве чи то 
на сто ји да је ру ко во ди  и ис пра
вља.“ Тих го ди на је на сту пио и 
крај оног што се у Фран цу ској 
по пу лар но зо ве ,,Три де сет слав
них го ди на“ (Les Tren te Glo ri e u-
ses) из ме ђу 1945. и 1975, пра ће
них на прет ком у мно гим сфе ра
ма дру штве ног жи во та.

Од го ва ра ју ћи про стор у књи
зи је до био и да нас го ру ћи про
блем пред гра ђа, по го то во Па ри
за и ве ћих гра до ва, у ко ји ма већ 
не ко ли ко де це ни ја жи ви број но 
арап скоафрич ко ста нов ни штво 
до ми нант но му сли ман ске ве ре 
ко је се и да нас те шко укла па у 
фран цу ски кон цепт на ци о нал не 
за јед ни це. ,,Пред гра ђа не ма ју 
исто ри ју, не ма ју про шлост, не

ма ју тра ди ци ју са ко јом би се 
по ве за ли. Тре ба ло је све осми
сли ти из но ва“, твр ди Зе мур.

Крај ‘70их и по че так ‘80
их го ди на су обе ле же не та ко
ђе пр вим ви дљи ви јим зна ци ма 
де зин ду стра ли за ци је у зе мљи 
и сла бље њем бро ја и мо ћи рад
нич ке кла се. Та ко на при мер, од 
апри ла 1979. до де цем бра 1980. 
је от пу ште на 21 000 рад ни ка на 
се ве ру зе мље. ,,Рад нич ка кла са 
је са мо пр ва жр тва. Сред ња кла
са, пак, опи је на по сле ,три де сет 
слав них го ди на’ окре ће гла ву, 
као да скри ва тра го ве гри же са
ве сти. Она та да још ни је раз у
ме ла да је сла вље го то во. И њен 
ред ће до ћи, али ка сни је.“ И 
за и ста, да нас је ду би на еко ном
скосо ци јал не кри зе си ло ви то 
уз др ма ла и не ка да бо ље сто је ћу 
сред њу кла су, а не са мо до ње, 
рад нич ке сло је ве.

Зе мур се у сво јој бес ком
про ми сној кри ти ци не за у ста
вља ни пред не ким, на пр ви 
по глед оп ште при хва ће ним по
ја ва ма или про це си ма као што 
је, ре ци мо, де цен тра ли за ци ја, 
про гла ше на на сва зво на 1982. 
го ди не. Он сма тра да је по ку
шај да се у Фран цу ској оја ча ју 
ре ги о ни по пут ре ци мо Ита ли је 
или Шпа ни је у су прот но сти са 
фран цу ском ве ков ном цен тра
ли стич ком тра ди ци јом и да је 
услед гу бит ка зна ча ја др жав
них гра ни ца у Евро пи тај про
цес за ка снео. ,,Ре ги о ни су би ли 
пре ва зи ђе ни и пре не го што су 
би ли уве де ни. Они ни ка да не ће 
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ус пе ти да на мет ну свој ле ги ти
ми тет“, из ри чит је Зе мур.

Сво је вр сну пре крет ни цу 
озна ча ва у Фран цу ској 1981. 
го ди на. Фран соа Ми те ран, пр
ви со ци ја ли стич ки пред сед ник 
Пе те ре пу бли ке, по сле не ко ли
ко ре форм ских за ко на (уки да
ње смрт не ка зне, де пе на ли за
ци ја хо мо сек су ал них од но са...) 
пре пу шта већ од 1983. во ђе ње 
еко ном ске по ли ти ке ве ли ким 
при ста ли ца ма сло бод ног тр
жи шта и ул тра ли бе рал не иде о
ло ги је. Ме ђу њи ма је по себ но 
по зна то име Жак Де лор, бу ду ћи 
пред сед ник Европ ске ко ми си
је. Зе мур ни њих не ште ди од 
кри ти ке: ,,Они су има ли го то во 
ре ли гиј ски при ступ сло бод ном 
тр жи шту...др жав ни про тек ци о
ни зам је за њих био сво је вр сни 
не мо рал, са тан ско де ло.“ Ли
бе ра ли зу ју ћи про ток ка пи та ла 
у пр вом ре ду, не за ви сно од др
жав них гра ни ца, ,,они су ли
кви ди ра ли др жа ву као вр хов ну 
власт.“ Њи хо ва ве ра у над на ци
о нал не вред но сти људ ских пра
ва и сло бод ног про то ка љу ди, 
ро ба, услу га и ка пи та ла се го то
во мо гла ре зи ми ра ти у кри ла ти
ци: ,,Фран цу ска је на ша отаџ би
на, Евро па је на ша бу дућ ност.“

Про блем на ко ји Ерик Зе мур 
по себ но ука зу је је угро жа ва ње 
је дин ства фран цу ског на ро да 
кроз по сто ја ње и де ло ва ње ра
зних не вла ди них (ре кло би се 
и па ра др жав них) ор га ни за ци
ја за сно ва них на ет нич ком или 
вер ском прин ци пу. Та ко на при
мер, чу ве на НВО ,,СОС ра си

зам“ осно ва на 1984. се у прет
ход них три де це ни је про чу ла по 
бри жљи вој, нат про сеч но рев но
сној осу ди свих, па и нај ма њих 
вер бал них или фи зич ких ака та 
ко ји би са мо мо гли и да ли че на 
ра си зам. Про блем ни је на рав но 
у осу ди ра си стич ких или шо
ви ни стич ких ака та, ко ли ко не
до след ност ове ор га ни за ци је у 
осу ди слич них ака та про тив из
вор них Фран цу за или хри шћан
ских (ка то лич ких) обје ка та или 
ве ре. Они су ве о ма рев но сни 
у јав ном жи го са њу ан ти а рап
ских, ан ти је вреј ских или ан ти
цр нач ких ака та, али у обр ну том 
сме ру по пра ви ли оста ју не ми. 
Зе мур сма тра да су ове и слич
не ор га ни за ци је,,пот ко па ле те
ме ље фран цу ске на ци је: на че ло 
ла ич ке др жа ве и аси ми ла ци ју.“ 
Исто та ко, он сма тра да фран
цу ски тра ди ци о нал ни ви ше ве
ков ни мо дел аси ми ла ци је стра
на ца у фран цу ску кул ту ре ни је 
смео би ти по ти снут у ко рист 
ан гло сак сон ског обра сца ин те
гра ци је стра на ца, што под ра зу
ме ва ,,пра во на раз ли чи тост“. 
,,СОС ра си зам је по стао опа сна 
ма ши на за при јем јав них суб
вен ци ја ми ни стар ства и ло кал
не са мо у пра ве ка ко би на ста вио 
по ли тич ку бор бу...“, твр ди овај 
пи сац.

До га ђај на ко ји се Зе мур 
по себ но освр ће је про сла ва 
200го ди шњи це фран цу ске ре
во лу ци је. По ње му, на гла сак 
је ста вљен го то во ис кљу чи во 
на зна чај и ди мен зи ју људ ских 
пра ва Ре во лу ци је, док је ро до
љу би ва и на ци о нал на стра на 
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чи та ве те епо пе је све сно ста
вље на у за пе ћак. Он иде и да
ље и твр ди ,,да је јед на исто ри ја 
пре да ва на де ци у шко ли до кра
ја ‘60их го ди на, а да ју је но ва 
исто ри о гра фи ја оба ра ла ма ло 
по ма ло у име људ ских и ин ди
ви ду ал них пра ва и не при ја тељ
ства пре ма на ци о на ли зму.“

Да ље, ‘90их го ди на је по
ста ло кључ но пи та ње ко нач не 
из град ње ,,европ ске ку ће“ ко
ја је у ве ли кој ме ри за о кру же
на усва ја њем Ма стрихтског 
спо ра зу ма 1992. Са ства ра њем 
сло бод ног европ ског про сто ра 
уз мак си мал но ли бе ра ли зо ва не 
гра ни це и сло бод ним  про то ком 
љу ди, ро ба, услу га и ка пи та ла 
је ако не уни ште но, а оно сва
ка ко ве о ма мар ги на ли зо ва но те
мељ но на че ло на ци о нал не су ве
ре но сти. Зе мур је и ов де не у мо
љив: ,,1992. го ди на  је бу квал но 
ан ти те за 1789ој.“ Ин ди ка тив
но је да је, и по ред ве ли ке ме
диј скодру штве не по др шке, 
спо ра зум из Ма стрих та усво јен 
у Фран цу ској вр ло те сном ве ћи
ном (око 51%), у пе ри о ду ка да 
је европ ска иде ја у Фран цу ској 
ужи ва ла мно го ве ћу по др шку и 
ен ту зи ја зам. ,,Ауто ри тар ни ли
бе ра ли зам је по стао не до дир
љи ви ре жим јед ног кон ти нен та 
ко ји ће се ује ди ни ти под тех но
крат ском пе сни цом Бри се ла.“ 
Исто та ко, Ерик Зе мур лу цид но 
уви ђа сво је вр сну за ко но мер
ност европ ске при че: ,,...сва ка 
ета па европ ске из град ње по вла
чи не ку сле де ћу као ну жност 
чи је би до во ђе ње у пи та ње пре
ску по ко шта ло.“ Исто вре ме но, 

са по врат ком на сце ну ује ди ње
ње Не мач ке, фран цу ски ути цај 
у Евро пи је по при ро ди ства ри 
мо рао би ти су зби јен, што је по
себ но би ло ви дљи во у мо не тар
ној и еко ном ској по ли ти ци ЕУ. 
Или, ка ко је то сли ко ви то ре че
но, уме сто же ље То ма са Ма на 
да се ство ри ,,европ ска Не мач
ка“ ство ре на је ,,не мач ка Евро
па“. 

Зе мур, као вер ни љу би тељ 
,,ста ре“ Фран цу ске, не про пу
шта да за бе ле жи ве ли ке про
ме не и у кул ту ро ло шкој сфе ри, 
кон крет но у по гле ду да ва ња 
лич них име на. На и ме, до ‘80
их или ‘90их го ди на XX ве ка, 
при ме њи вао се при лич но до
след но за кон још из На по ле о но
вог до ба по ко ме су де ци да ва
на име на, би ло из хри шћан ског 
(ка то лич ког) ка лен да ра, би ло 
не ких лич но сти из на ци о нал не 
исто ри је. 1966. го ди не је до шло 
до из ве сних убла жа ва ња овог 
про пи са, али без угро жа ва ња 
основ не ли ни је раз ми шља ња 
ко ја је тре ба ла да до при не
се аси ми ла ци ји ими гра на та 
у фран цу ску на ци ју, да ва њем 
тра ди ци о нал них име на као Луј, 
Жан, Пјер и слич но. Ме ђу тим, 
ни тај, ка ко сма тра Зе мур те
мељ ни прин цип, ни је из др жао 
про бу вре ме на. Под та лас ли
бе ра ли зма су пот па ли и фран
цу ски су до ви ко ји су ,,при ви ле
го ва ли ин ди ви ду ал ну сло бо ду у 
од но су на ну жност на ци о нал
ног је дин ства.“ Јед но став но, у 
ду ху но вог вре ме на ими гран ти 
ни су ви ше осе ти ли по тре бу да 
пот пу но уро не у но ву сре ди ну 
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и де ци су да ва ли све ви ше не 
фран цу ска, већ тра ди ци о нал на 
име на из њи хо ве по стој би не. 
Зе мур ов де по ен ти ра у књи жев
ном ду ху: ,,Ова рас пра ва око 
име на на пр ви по глед бе зна
чај на, а у осно ви су штин ска – је 
до ве ла до дат но до про ду бљи ва
ња ја за из ме ђу оно га про пи са
ног и ста ња у ствар но сти, из ме
ђу при пад но сти на ци ји на па
пи ру и из бо ра по ср цу, из ме ђу 
фор мал ног за ко на и брат ства.“

До га ђај ко ји та ко ђе ни је 
остао ван ни ша на ње го ве кри
ти ке је уки да ње оп ште вој не 
оба ве зе 1996. го ди не од стра не 
Жа ка Ши ра ка. Има ју ћи у ви
ду исто риј ске за слу ге на род не 
вој ске, као и чи ње ни цу да пре
ма не ким ско ра шњим ан ке та ма 
око 60% Фран цу за же ли вра ћа
ње вој ног ро ка, ни ова ње го ва 
при мед ба ни је без ар гу ме на та. 
Уз то, он је, у ду ху де го лов ског 
уче ња о на ци о нал ној су ве ре но
сти (чи ји је не за о би ла зан део 
и вој на не за ви сност), ве ли ки 
про тив ник вој них ин тер вен ци
ја ши ром све та под аме рич ком 
ка пом (Ирак, Ли би ја, Си ри ја...), 
осу ђу ју ћи ус пут и ,,бом бар до
ва ње на ших исто риј ских са ве
зни ка Ср ба“ на Ко со ву 1999. 
,,Уки да ње оп ште вој не оба ве зе 
је не из бе жно до ве ло до по врат
ка Фран цу ске у је дин стве ни 
си стем ко ман до ва ња НА ТОа“, 
од лу ка ко ју је спро вео 2008. 
го ди не Ни ко ла Сар ко зи, ве ро
ват но пред сед ник нај ја чег про
а ме рич ког усме ре ња у исто ри ји 
Фран цу ске.

Ипак, Ерик Зе мур је нај пе
си ми стич ни ји у по гле ду суд би
не Фран цу ске у за кључ ку сво
је књи ге. Он не ште ди ни ма ло 
це ли ну по ли тич ке ка сте: ,,Пре 
не го што се не што ме ња, тре
ба се уса гла си ти око ди јаг но зе. 
А што се то га ти че, и ле ви ца и 
де сни ца се већ 40 го ди на ме ђу
соб но ла жу. И нас ла жу.“ У сам 
на род је још до не кле очу вао ве
ру, па ипак: ,,На род се бу ни, али 
мо жда пре ка сно. Он се бо ри 
про тив по след ње фа зе уни ште
ња сво је ци ви ли за ци је, за сно
ва не на грч корим ским и ју део
хри шћан ским те ме љи ма, али 
то чи ни са др ве ним ма че ви ма... 
На род се по ди гао про тив пост
мо дер ни зма и при вио се око 
про ка за ног сло га на ,не кад је 
би ло бо ље’, али још увек не ма 
ве ћин ског од ра за у по ли тич ким 
пар ти ја ма.“ Ипак, као ефект
ни ре зи ме це ло куп не књи ге и 
Зе му ро вог раз ми шља ња мо гу 
вр ло до бро по слу жи ти сле де ћи 
ре до ви: ,,Ми смо на ше ми ле-
ни јум ско на сле ђе рас про да ли у 
ро ку од 40 го ди на. Уки ну ли смо 
гра ни це, од у ста ли од на шег су-
ве ре ни те та, а на ша по ли тич ка 
ели та је за бра ни ла Евро пи да 
се по зи ва на сво је хри шћан ско 
на сле ђе. То тро стру ко от пад-
ни штво је уни шти ло хи ља ду го-
ди шњи пакт из ме ђу Фран цу ске 
и ње не исто ри је.“

И на кра ју, мо ра мо на гла си
ти да је ин те лек ту ал ни по ду
хват Ери ка Зе му ра у же љи да 
кроз при бли жно че тр де се то го
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ди шњи пе ри од са гле да све зна
чај не (и ма ње зна чај не) аспек
те, об ли ке и узро ке исто риј ског 
па да Фран цу ске за ди вљу ју ћи 
по свом оби му, ра зно вр сно сти 
до га ђа ја ко је об у хва та и ве ли
кој лу цид но сти за кљу ча ка ко је 
из но си. Ако се и спо ра дич но 
де си да по не где пре те ра у не а
де кват ном ни јан си ра њу не ких 
по ја ва, то ни по што не ути че на 
ква ли тет ње го ве ана ли зе у це
ло сти. Иако се не ра ди о из вор
ном Фран цу зу (ро ђен у Па ри зу 
као де те је вреј ских исе ље ни ка 
из Ал жи ра), ње го ва огром на и 
не скри ве на љу бав за ,,ста ру“, 
а он би ве ро ват но ре као и ,,је
ди ну пра ву“, ,,из вор ну“ Фран
цу ску, ен ци кло пе диј ско по
зна ва ње фран цу ске исто ри је и 
кул ту ре, под јед на ко до бро раз
у ме ва ње ка ко ре ал ног жи во та, 
та ко и све та иде ја и те о ри ја, га 
је до ве ла да нас до ста ту са, по 
на шем ми шље њу, нај у пе ча тљи
ви јег ана ли ти ча ра и кри ти ча ра 
фран цу ског дру штва у це ли ни. 
У це ло куп ном том кон тек сту,  
ње го ва књи га би мо гла би ти 
не за о би ла зан пу то каз у да љој 
ана ли зи и пра ће њу дру штве
не си ту а ци је у уз др ма ној, али 
још увек жи вој и тра ју ћој Пе тој 
фран цу ској ре пу бли ци.
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Те мељ ну осно ву за пи са ње 
при ка за књи ге Ен то ни Ги ден са, 
бри тан ског со ци о ло га, пред ста
вља ак ту ел ност ове те ме ко ја 
је усло вље на чи ње ни цом да су 
ефек ти кли мат ских про ме на већ 
при сут ни: тем пе ра ту ра је у по
ра сту, ле де ни вр хо ви и гле че ри 
се то пе, а екс трем не вре мен ске 
не по го де по ста ју све че шће и 
ин те зив ни је. У књи зи Кли мат-
ске про ме не и по ли ти ка, аутор 
про бле ма ти ку кли мат ских про
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ме на сме шта у до мен по ли ти ке, 
те из но си мно штво но вих иде
ја и пред ло га за раз ре ша ва ње 
опреч них по ли тич ких ста во ва у 
на ве де ној обла сти. Ги денс, чи ји 
се при ступ ба зи ра на ре а ли зму, 
све стан је да се при ли ком ре ша
ва ња про бле ма кли мат ских про
ме на не мо же иза ћи из окви ра 
по ли ти ке и због то га сма тра да 
је нео п ход но про ме ни ти уста
ље ни на чин по ли тич ког раз ми
шља ња.

Прем да су се број ни ауто ри 
ба ви ли те мом кли мат ских про
ме на, Ги денс у књи зи „о ко шма
ри ма, ка та стро фа ма и сно ви ма“ 
скре ће па жњу на бу дућ ност, су
ге ри шу ћи, да опа сност од кли
мат ских про ме на зах те ва тре
нут ну ра ди кал ну ак ци ју ка ко би 
се спре чи ла ка та стро фа. Основ
ни про блем у окви ру по ли ти ке 
у ве зи с кли мат ским про ме на
ма, аутор на зи ва „Ги ден со вим 
па ра док сом“. Су шти на овог 
па ра док са огле да се у чи ње ни
ци да су кли мат ске про ме не по
сте пе не, те шко ви дљи ве и че сто 
без исто риј ског пре се да на, те 
док не по ста ну опи пљи ве, мо
гу да се пред у зи ма ју ефек тив не 
ак ци је у по гле ду њи хо вог ре ша
ва ња. Ме ђу тим, оног тре нут
ка ка да по сле ди це кли мат ских 
про ме на по ста ну ви дљи ве, су
ви ше их је ка сно су зби ти.

Ги денс, нај пре, те ма ти зу је 
основ не пој мо ве ко ји су ве за
ни за про бле ма ти ку кли мат ских 
про ме на, а по том пре зен ту је ра
зно ли ке сце на ри је о мо гу ћем 

по ра сту про сеч не тем пе ра ту
ре на зе мљи до кра ја XXI ве ка, 
као и раз ли чи те по гле де број
них ауто ра на на шу пла не ту и 
наш ути цај на њу. Аутор уоча ва 
две екс трем не по зи ци је у ве зи 
са овим пи та њи ма: скеп ти ке и 
оп ти ми сте, као и мно ге ва ри
ја ци је по зи ци о ни ра ња на не кој 
тач ки на кон ти ну у му из ме ђу 
та два екс тре ма. У том сми слу, 
Ги денс за у зи ма сре ди шњу по
зи ци ју, су ге ри шу ћи да су кли
мат ске про ме не про у зро ко ва не 
људ ским ак тив но сти ма, ко је 
то ком на ред них де це ни ја мо гу 
да ство ре ри зи ке ко ји ће ка сни
је иза зва ти ве ли ке по ре ме ћа је 
у еко ном ским и дру штве ним 
ак тив но сти ма, али да при че о 
суд њем да ну не тре ба схва та ти 
до слов но. Да кле, прем да аутор 
за у зи ма став да је чо век сво јом 
не кон тро ли са ном екс пло а та ци
јом при ро де ути цао да еми си ја 
штет них га со ва про ду ку је по
че так гло бал ног ото пља ва ња, 
ујед но, он на гла ша ва да за у зи
ма ње би ло ко је екс трем не по зи
ци је им пли ку је пре на гла ше не 
ре ак ци је ко је пре оне мо гу ћа ва ју 
по ли тич ко де ло ва ње не го што 
му до при но се. На ша је оба ве за 
да, сма тра Ги денс, ри зи ке про
це њу је мо од ме ре но и све стра но 
без „се ја ња па ни ке“.

На кон то га, аутор уво ди чи
та о це у дру ги па кет ри зи ка ко ји 
су у ве зи са снаб де ва њем енер
ги јом и пру жа њи хов са же ти 
исто ри јат као увод у њих. Сма
ње ње ефе ка та ста кле не ба ште, 
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ко ји про из во де наф та, при род
ни гас и угаљ као основ ни из во
ри енер ги је у све ту, пред ста вља 
ис так ну ту ди мен зи ју у бор би за 
огра ни че ње кли мат ских про ме
на. По о штра ва ње ци ље ва у по
гле ду ре дук ци је еми си је угљен
ди ок си да тре ба ло би да бу де 
им пе ра тив, по себ но за то што 
ће ти ме др жа ве по ве ћа ти кре ди
би ли тет по ли ти ке кли мат ских 
про ме на. Ги денс под вла чи па
ра ле лу из ме ђу про из вод ње наф
те и гло бал ног за гре ва ња. На и
ме, у по гле ду бу ду ће до вољ
но сти гло бал ног про из вод ног 
по тен ци ја ла наф те и при род ног 
га са по сто је исто то ли ко ве ли
ке не су гла си це као и у по гле ду 
гло бал ног за гре ва ња, и те две 
рас пра ве су умно го ме слич не. 
Ка ко у обла сти кли мат ских про
ме на та ко и енер гет ске без бед
но сти, те мељ ну раз ли ку из ме ђу 
оп ти ми стич них и апо ка лип тич
них ауто ра чи ни вре ме – ко ли ко 
је вре ме на оста ло до тре нут ка 
ка да се  у на шем на чи ну жи во
та мо ра ју из вр ши ти ве ли ке про
ме не. Про бле ми ко је кли мат ске 
про ме не иза зи ва ју, а на ро чи то у 
спре зи са све при сут ни јим на
го ве шта ји ма мањ ка во сти гло
бал них за ли ха наф те, мо гу да 
по при ме и вој ни ка рак тер и да 
пред ста вља ју углав ном без бед
но сне ри зи ке. То би за по сле ди
цу мо гло да има стал но по гор
ша ва ње ме ђу на род не са рад ње, 
у окви ру ко је се без бед ност све 
ви ше сма тра еле мен том раз два
ја ња. Ги денс по све ћу је па жњу 
пи та њи ма енер гет ске без бед но

сти на број ним ме сти ма у књи
зи јер кли мат ске про ме не, ка ко 
он ис ти че, ни је мо гу ће убла жи
ти без ра ди кал ног сма ње ња за
ви сно сти од фо сил них го ри ва. 
У скла ду са тим, аутор упо зо
ра ва на нео п ход ност по ди за ња 
све сти о укљу чи ва њу енер гет
ске без бед но сти у по ли ти ку 
кли мат ских про ме на.

По том, Ги денс из но си до не
кле из не на ђу ју ћу тврд њу да у 
овом тре нут ку не ма мо ни ка кву 
по ли ти ку у по гле ду кли мат ских 
про ме на. Дру гим ре чи ма, не 
по сто је де таљ не ана ли зе но вих 
по ли тич ких ме ра ко је, уко ли ко 
же ли мо да се ци ље ви у ве зи са 
огра ни че њем гло бал ног за гре
ва ња оства ре, мо ра ју би ти уве
де не.

Од ко јих ин сти ту ци ја, ме
ха ни за ма и об ли ка ме ђу на род
не са рад ње мо же мо оче ки ва ти 
у прак си да успе шно оства ру
ју ци ље ве у ве зи с кли мат ским 
про ме на ма? У на сто ја њу да од
го во ри на ово пи та ње и по ста ви 
те ме ље за ме ре ко је мо ра ју би
ти уве де не, Ги денс, сма тра да је 
по треб но про ме ни ти пер спек
ти ву. Пре ма ње го вом ми шље њу, 
ре ша ва ње про бле ма кли мат
ских про ме на ле жи у до ма ћим 
по ли ти ка ма, а не у мул ти ла те
рал ним спо ра зу ми ма, бу ду ћи 
да се ме ђу на род на са рад ња на 
убла жа ва њу кли мат ских про ме
на у осно ви за сни ва на су прот
ста вље ним ста во ви ма и ин те
ре си ма по је ди них зе ма ља ко ји 
по ни шта ва ју на по ре да се та ква 
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са рад ња и оства ри. Кри ти ку
ју ћи ме ђу на род не пре го во ре о 
убла жа ва њу кли мат ских про ме
на, а на ро чи то Кјо то про то кол, 
ко ји је усво јен 1997. го ди не на 
тре ћој „Кон фе рен ци ји чла ни
ца Оквир не кон вен ци је УН о 
про ме ни кли ме“, аутор сма тра 
да и ка да би спо ра зум о за јед
нич ким и кон крет ним оба ве за
ма био по стиг нут, не по сто је 
ефи ка сни ме ха ни зми за њи хо во 
спро во ђе ње. На сто ја ња да се 
по стиг ну ме ђу на род ни до го во
ри о огра ни че њу еми си је га со ва 
(по пут Кјо то про то ко ла) под ја
ким су ути ца јем ге о по ли тич ких 
ин те ре са, те се раз го во ри сво де 
углав ном на ства ра ње раз ра ђе
них, де таљ них и из ни јан си ра
них пла но ва, ко ји се, ме ђу тим, у 
прак си не оства ру ју. Из раз ло га 
ко је на во ди, нео п ход но је про
на ћи но ве об ли ке са рад ње, те 
на сто ја ња за по сти за њем уни
вер зал них спо ра зу ма на гло бал
ном ни воу за ме ни ти при сту пом 
за сно ва ним на би ла те рал ним и 
ре ги о нал ним спо ра зу ми ма. Ме
ђу на род ни при ступ за сно ван на 
би ла те рал ним и ре ги о нал ним 
ко ор ди ни са ним ак ци ја ма, ка ко 
сма тра аутор, пред ста вља ефек
ти ван од го вор на кли мат ске 
про ме не на гло бал ном ни воу.

Као „ве ли ки при ста ли ца 
Евро пе“, ка ко се сам де кла ри ше 
у овој књи зи, Ги денс на во ди да, 
прем да ак тив но сти Европ ске 
уни је има ју ве ће шан се за оства
ри ва ње кон крет них ре зул та та и 
да ље ни је ја сно на ко ји на чин ће 
она мо ћи да при во ли сво је чла

ни це да оства ру ју по ста вље не 
ци ље ве, те би ствар ност мо гла 
би ти да ле ко ис под оче ки ва ња. 
Дру гим ре чи ма, за јед нич ке оба
ве зе ко је уво ди Европ ска уни ја 
мо гу да на ве ду зе мље чла ни це 
на ефи ка сну ак ци ју, али ће о 
оства ре ном на прет ку у крај њој 
ли ни ји од лу чи ва ти по ли ти ка 
на на ци о нал ном ни воу. Да кле, 
др жа ве ни је мо гу ће при си ли ти 
да при хва те ме ђу на род не спо
ра зу ме; чак и ка да од лу че да 
то учи не, пре тва ра ње оног што 
је до го во ре но у прак су у ве ли
кој ме ри ће за ви си ти од сва ке 
по је ди не др жа ве, те се Ги денс 
из но ва вра ћа глав ној те ми ко ју 
у овој књи зи стал но ис ти че: др
жа ва по се ду је из у зет но зна чај
ну уло гу у по гле ду кли мат ских 
про ме на. На и ме, ин ду стриј ски 
раз ви је не зе мље мо ра ју би ти 
пред вод ни це у ре ша ва њу про
бле ма иза зва них кли мат ским 
про ме на ма, а успе шност тих 
на сто ја ња при мар но за ви си од 
вла да и др жав них апа ра та. Иако 
аутор на гла ша ва кључ ну уло
гу др жа ве у на сто ја њи ма да се 
ура ди не што до и ста зна чај но 
у ве зи с про бле мом гло бал ног 
за гре ва ња, он не од ри че од го
вор ност и дру гих со ци јал них 
ак те ра, по пут не вла ди них ор
га ни за ци ја, еко ном ског сек то ра 
или ме ђу на род них асо ци ја ци ја.

За ре ша ва ње про бле ма гло
бал ног за гре ва ња, Ги денс пред
ла же ду го ро чан по ли тич ки 
при ступ и при ме ну тзв. „пла
ни ра ња уна пред“. Ка ко на во ди, 
пла ни ра ње је реч ко ја не иза зи
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ва при јат на осе ћа ња јер се до во
ди у ве зу са ауто ри тар но шћу, с 
јед не, и не спо соб но шћу, с дру ге 
стра не. Од др жав ног пла ни ра
ња се вре ме ном од у ста ло де лом 
због ње го вог „угње тач ког ка
рак те ра“, а де лом због ње го ве 
не де ло твор но сти. Ако се тре ба 
вра ти ти та квом по ку ша ју, ка ко 
би он тре ба ло да из гле да? Ги
денс уво ди тер мин „пла ни ра
ње уна зад“, ко је под ра зу ме ва 
да за ми шља мо успе шан бу ду ћи 
ис ход и пра ви мо раз ли чи те сце
на ри је за ње го во оства ри ва ње. 
То об у хва та ал тер на тив не и ви
ше стру ке бу дућ но сти у ко ји ма 
с вре ме ном вр ши мо при ла го ђа
ва ња, па и ра ди кал не про ме не, 
и угра ђу је мо их у дру ге сце на
ри је. Ујед но, то је при ступ ко ји 
су штин ски ко ри сти ме ђу на род
ним пре го во ри ма о убла жа ва
њу кли мат ских про ме на. Ди
фе рен ци јал на раз ли ка у од но су 
на тра ди ци о нал но пред ви ђа ње, 
огле да се у то ме што пла ни ра
ње уна зад оста вља мно го ве ћи 
про стор не пред ви ђе ним де ша
ва њи ма ко ја мо гу дра ма тич но 
да про ме не пред ви ђа ња учи ње
на у не ком кон крет ном вре мен
ском тре нут ку.

За из град њу по ли ти ке у ве
зи с кли мат ским про ме на ма, 
Ги денс уво ди низ но вих иде ја, 
од ко јих, зна тан број са др жан у 
овој књи зи, де таљ но раз ра ђу је. 
Јед на од њих од но си се на „др
жа ву га ран та“. На и ме, ка да је 
реч о кли мат ским про ме на ма, 
нео п ход но је да др жа ва олак
ша ва, омо гу ћа ва, да под сти че 

и по др жа ва ра зно ли кост дру
штве них гру па ко је по кре ћу 
раз вој та кве по ли ти ке. Др жа ва 
га рант је др жа ва ко ја је од го
вор на за пра ће ње оп штих ци
ље ва и га рант да они бу ду оп
ште при хва ће ни. На сто је ћи да 
по ка же да ре ша ва ње про бле ма 
кли мат ских про ме на пру жа мо
гућ ност за оства ри ва ње ни за 
дру гих по ли тич ких ци ље ва, Ги
денс пред ла же да се по ли тич ки 
ци ље ви и стра те ги је усме ре ни 
на бор бу про тив кли мат ских 
про ме на ин те гри шу са дру гим 
под руч ји ма јав не по ли ти ке. На
кон са же тог из ла га ња о то ме да 
циљ сма ње ња еми си је штет них 
га со ва мо же не га тив но да ути
че на кон ку рент ност ком па ни је, 
аутор по ста вља пи та ње да ли 
би мо гло да бу де и обр ну то. Де
таљ ним и ра зло жним об ја шње
њем, он про це њу је да ком па ни
ја ма ко је за не ма ру ју за шти ту 
жи вот не сре ди не у бли ској бу
дућ но сти пред сто ји гу би так на 
кон ку рент но сти.

Нај зад, ту је и низ озбиљ них 
пи та ња у ве зи с тех но ло ги јом. 
У убла жа ва њу про бле ма кли
мат ских про ме на од цен трал ног 
зна ча ја су ула га ња у об но вљи ве 
из во ре енер ги је. Ка ко би из др
жа ли кон ку рен ци ју фо сил них 
го ри ва мо ра ју има ти фи нан сиј
ску по моћ др жа ве,  а др жа ва  
мо ра та ква ула га ња да за шти ти 
од ути ца ја не из бе жних про ме
на це на основ них енер гет ских 
из во ра. На осно ву че га ће вла
де од лу чи ва ти ко ју ће тех но ло
ги ју по др жа ти? Ги денс уво ди 
број не при ме ре о нео п ход но
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сти све о бу хват них ана ли за еко
но мич но сти ино ва ци ја ко је ће 
до при не ти са гле да ва њу где би 
вла де мо гле нај е фи ка сни је да 
ин тер ве ни шу. По том, у рас пра
ви оних ко ји се за ла жу за тр го
ва ње еми си јом штет них га со ва 
и оних ко је пред ност да ју ње
ном опо ре зи ва њу, као јед ном 
од глав них сред ста ва др жав не 
по ли ти ке у на сто ја њи ма да се 
сма њи еми си ја штет них га со ва, 
аутор за у зи ма стра ну ових дру
гих, а по том об ја шња ва сво је 
раз ло ге.

Ка да је реч о од но си ма мо
ћи, бу дућ ност кли ме у све му у 
ве ли кој ме ри је у ру ка ма са мо 
две зе мље – САД и Ки не, јер се 
на њих од но си ви сок про це нат 
еми си је штет них га со ва. Оне 
не пре ста ју да „мал тре ти ра ју 
свет“ у на сто ја њи ма да обез бе
де енер ги ју за сво је при вре де. 
Да ли ће се упу сти ти у бор бу за 
из во ре енер ги је или ће на у чи ти 
да са ра ђу ју? Аутор сма тра да је 
по треб на ра ди кал на про ме на 
ста ва САД пре ма кли мат ским 
про ме на ма и да ће Аме ри ка мо
ћи да бу де на „че лу“ је ди но ако 
са ра ђу је са дру гим на ро ди ма и 
ако бу де све сна огра ни че но сти 
сво је мо ћи.

У сво јим за вр шним раз ма
тра њи ма о кли мат ским про ме
на ма, Ги денс сма тра да у ве
ли кој ме ри за ви си мо од сво јих 
по ли тич ких во ђа, али и да упр
кос по сто је ћим по де ла ма и бор
би за моћ, ре ша ва ње про бле ма 
кли мат ских про ме на, мо же би
ти од скоч на да ска за оства ри

ва ње ве ће са рад ње у све ту. На 
са мом кра ју књи ге, пи та се шта 
нам пред сто ји: но во мрач но до
ба, но во до ба про све ће но сти 
или збу њу ју ћа ме ша ви на та два 
до ба. Ги денс за кљу чу је да је та 
тре ћа мо гућ ност, по свој при ли
ци, нај ве ро ват ни ја, те да у тој 
си ту а ци ји мо ра мо га ји ти на ду 
да ће на тој ва ги пре ваг ну ти 
стра на до ба по све ће но сти.

Раз ма тра ју ћи тре нут но ста
ње не у спе ха ме ђу на род них 
пре го во ра у по гле ду кли мат
ских про ме на, Ги ден со ва иде ја 
о пре суд ној уло зи др жа ве у су
зби ја њу ових про бле ма, пред
ста вља до при нос овој ди ску
си ји. У том сми слу, на осно ву 
кључ них те ма раз ма тра них у 
овој књи зи, аутор ства ра о ци
ма јав них по ли ти ка да је ши рок 
спек тар смер ни ца у по гле ду из
град ње по ли ти ке кли мат ских 
про ме на. Књи га Кли мат ске 
про ме не и по ли ти ка, ни је „књи
га о кли мат ским про ме на ма, већ 
о по ли ти ци у ве зи са кли мат
ским про ме на ма“. У том сми
слу, пред ста вља не за о би ла зно 
шти во за ши ро ку пу бли ку ко ја 
је у по тра зи за об ја шње њем ка
ко се по ли тич ком стра те ги јом 
про бле ми кли мат ских про ме на 
ефи ка сно ре ша ва ју.

 



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894),

– литература треба да садржи само изворе који су наведени у фусно
тама.

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   



Рокови за достављање радова су: 20. фебруар, 20. мај, 20. август и 20. 
новембар.

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да 
тај рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. 
Тек сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су redakcija@spmbeograd.rs  

УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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