
03

 

ISSN 1451-4281   UDK 1+2+3+32+9   година (XXV) XII   vol. 37.   № 3/2013. 

Magazine for Political Science, Communications and Applied Politics

Часопис за политикологију,
комуникологију и примењену политику



Часопис за политикологију, политичку социологију, 
комуникологију и примењену политику

УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9
ISSN 1451-4281

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXV) XII, vol=37
Бр. 3 / 2013.



- II -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Часопис за политикологију, политичку социологију,  
комуникологију и примењену политику

ISSN 1451-4281
Број 3 / 2013 Год. (XXV) XII vol. 37 стр. 1-229

Часопис излази четири пута годишње

Часопис „Политичка ревија”, покренут као зборник под називом  
„Политичке студије” 1968, обновљен као „Политичке свеске” 1994.  

као научни часопис излази од 2002. године.

Издавач:
Институт за политичке студије 

Београд, Свeтозара Марковића бр. 36 
тел. 33-49-204, 30-39-380 
E-mail: ipsbgd@eunet.rs

www.ipsbgd.edu.rs

За издавача:
др Живојин Ђурић

Главни и одговорни уредник:
др Момчило Суботић, научни саветник

Редакција:
Др Момчило Суботић, др Драган Марковић, проф. др Зоран Милошевић,  

проф. др Јован Базић, др Владан Станковић, др Сања Шуљагић,  
проф. др Драган Јовашевић, мр Александра Мировић,  

мр Миодраг Радојевић

Секретари:
Јелена Тодоровић
Душан Достанић

Пословни секретар:
Смиљана Пауновић

Савет часописа:
проф. др Мирољуб Јевтић, др Никола Жутић, др Драган Новаковић,  

проф. др Дарко Маринковић, проф. др Брацо Ковачевић,  
проф. др Урош Шуваковић, др Снежана Грк,  
проф. др Димитриј Констатинович Безњук,  

проф. др Петар Ковачич Першин, 
проф. др Михаил Лобанов

Слог штампа:
ESELOGE d.o.o. Београд

Тираж:
300 примерака

Радове објављене у овом часопису није дозвољено прештампавати било у 
целини, било у деловима, без изричите сагласности Уредништва.



- III -

САДРЖАЈ

Тема броја:

ИЗ ТРАДИЦИЈЕ, ИСТОРИЈЕ, КУЛТУРЕ

ДраганЖ.Марковић
ДЕ МО КРАТ СКИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ СЕ О СКЕ  
СА МО У ПРА ВЕ  ............................................................................ 1 

СањаШуљагић
СО ЦИ ЈАЛ НА ЗА ШТИ ТА КАО БИТ НО ОБЕ ЛЕЖ ЈЕ СРП СКОГ  
НА ЦИ О НАЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОМ  
ПЕ РИ О ДУ   ................................................................................... 17

АнаЈовашевић
КУЛ ТУР НЕ ВЕ ЗЕ НЕ МАЧ КЕ И СР БИ ЈЕ ИЗ УГЛА  
ЕВРОП СКИХ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА  .................................................. 41

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ
ЈеленаВукоичић

ЕТ НИЧ КО НА СИ ЉЕ И ИДЕН ТИ ТЕТ  ...................................... 65
ПетарМатић,МишаСтојадиновић

РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА ИЗ МЕ ЂУ ТЕ О РИ ЈЕ И ПРАК СЕ  ..................... 91
ДраганНоваковић

УС ПО СТА ВЉА ЊЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НОГ ЈЕ ДИН СТВА  
СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ 1920. ГО ДИ НЕ   ............... 111

СеидХалиловић
ФИ ЛО ЗОФ СКЕ ОСНО ВЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ  
ЈУ РИ СПРУ ДЕН ЦИ ЈЕ У ИСЛА МУ  ........................................... 129

АКТУЕЛНО
МањаЂурић

ЕФЕК ТИ ЦЕФ ТЕ 2006. НА РЕ ГИ ОН ЗА ПАД НОГ  
БАЛ КА НА   ................................................................................... 151

МишаЂурковић
ХО МО СЕК СУ А ЛИ ЗАМ И ПО ПУ ЛАР НА КУЛ ТУ РА  ............. 165

КатаринаМ.Милошевић
УЛО ГА ПО ЛИ ТИЧ КОГ КО МУ НИ ЦИ РА ЊА У ЈА ЧА ЊУ  
ПО ЛИ ТИЧ КЕ ПАР ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈЕ ГРА ЂА НА У СР БИ ЈИ   ... 191



- IV -

НАУЧНА ПОЛЕМИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
ПавловВадимИванович

ПРА ВО СЛА ВЉЕ И ЊЕ ГО ВО ЗНА ЧЕ ЊЕ ДА НАС  
(У КОН ТЕК СТУ РАЗ МА ТРА ЊА ФИ ЛО ЗОФ СКО-ПРАВНE  
МИ СЛИ ИВА НА АЛЕК САН ДРО ВИ ЧА ИЉИ НА)  ................. 209

ДраганаДинић
С ОЦ ИЈА ЛНА П ОЛ ИТ ИКА ........................................................ 221

РаткоЉубoјевић
НЕИЗВЕСНИ ПРЕЛАЗАК: демократија и транзиција  ............ 227



- V -

CONTENTS

This issue´s topic:  
TRADITION, HISTORY, CULTURE 

DraganZ.Markovic
DEMOCRATIC CAPACITIES OF THE RURAL  
SELFGOVERNMET  .................................................................... 1

SanjaSuljagic
SO CIAL WEL FA RE AS AN IM POR TANT TRA IT OF SER BIAN  
NA TI O NAL IDEN TITY IN ME DI E VAL PE RIOD  ..................... 17

АnaJovasevic
THE CUL TU RAL RE LA TION BET WE EN GER MANY  
AND SER BIA FROM AN GLE EURO PEAN IN TE GRA TION ... 41

ESSAYS AND STUDIES
JelenaVukoicic

ET HNIC VI O LEN CE AND IDEN TITY  ...................................... 65
PetarMatic,MisaStojadinovic

RE VO LU TI ONS BET WE EN THE ORY AND PRAC TI CE  ........ 91
DraganNovakovic

ESTA BLIS HING OR GA NI ZA TI O NAL UNITY OF THE SER BIAN 
ORT HO DOX CHURCH IN 1920   ................................................ 111

SeidHalilovic
THE PHI LO SOP HI CAL PRIN CI PLES OF PO LI TI CAL  
JU RI SPRU DEN CE IN ISLAM  .................................................... 129

TIMELY
ManjaDjuric

EF FECTS OF CEF TA 2006. ON WE STERN BAL KANS  .......... 151
MisaDjurkovic

HO MO SE XU A LITY AND PO PU LAR CUL TU RE  ..................... 165
KatarinaMilosevic

RO LE OF PO LI TI CAL COM MU NI CA TION  
IN STRENGTHE NING PO LI TI CAL PAR TI CI PA TION  
IN SER BIA  .................................................................................... 191



- VI -

POLEMICS AND REVIEWS
PavlovVadimIvanovich

ORTHODOXY AND ITS SIGNIFICANCE TODAY  
(IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHICAL AND LEGAL  
THOUGHT ОF IVAN ALEXANDROVICH ILYIN)  ................... 209

DraganaDinic
SOCIAL POLICY  ......................................................................... 221

RatkoLjubojevic
UNCERTAIN CHANGE-democracy and transition  ..................... 227



- VII -

Увод ник 

Тему трећег броја „Политичке ревије“ за 2013. годину чине 
радови Изтрадиције,историјеикултуре, односно актуелизација 
неких традиционалних вредности српског друштва које се јављају 
као релевантна форма његовог организовања друштва, превасходно 
његове економије, здравствене и  социјалне заштите. Данас можемо 
констатовати да је транзиција у Србији не само успорила него и 
зауставила развој сеоског подручја, а тиме и укупан развој земље 
(Д. Марковић). Сажет  историјат социјалне заштите у Србији  
показује нам неке светле примере из њеног немањићког периода,  
и презентује  критички осврт на социјалну компоненту савремене 
српске државе (С. Шуљагић). Део тематског блока је и расправа о 
српско-немачким културним везама, где се између осталог говори 
о циљевима, карактеристикама и реализацији немачке културне 
политике према другим земљама, па тако и према Србији (А. 
Јовашевић). 

У рубрици огледи и студије налазе се четири рада наших 
уважених  сарадника. Сваки од ових чланка је теоретски и 
методолошки заснован, утемељен на одговарајућој литератури 
и веома садржајан. Овде бисмо указали на научни и друштвени 
значај рада Д. Новаковића о успостављању организационог 
јединства СПЦ 1920. године, као и на рад С. Халиловића који 
проучава филозофске основе политичке јуриспруденције у исламу. 

Актуелне теме обрађују радови који се баве разноврсним и 
веома актуелним питањима српског друштва. Определили смо се 
да вам прикажемо ова три чланка. Један се бави питањем ЦЕФТЕ 
- њеног доприноса регионалној сарадњи и атрактивности за 
страна улагања, што је довело до бржег повезивања са Европском 
унијом, други расправља, однедавно и у Србији веома актуелно, 
питање хомосексуализма и популарне културе, која је у последњих 
двадесетак година постала један од најважнијих инструмената за 
промоцију хомосексуализма, а трећи се бави улогом политичког 
комуницирања у јачању политичке партиципације грађана у 
Србији. 



- VIII -

Указујемо вам поштовани читаоци на  нашу сталну рубрику 
осврти и прикази, која је, поред два приказа, овог пута обогаћена и 
радом из домена научне критике и полемике (П. Вадим Иванович), 
о православљу  и његовој филозофско-правној мисли у контексту 
филозофије Ивана Иљина.  

Поштоване колеге, на крају овог уводника користимо прилику 
да Вас обавестимо да ће аутори и рецензенти убудуће морати да 
посвете посебну пажњу када се ради о коришћеној литератури, 
односно да литература која се наводи на крају рада мора да се 
поклопи са литературом цитираном унутар рада. До ове одлуке 
је Редакција часописа Политичка ревија дошла припремајући 
овај број часописа, а након сугестије ЦЕОН-а да су аутори у 
појединим радовима током 2012. године наводили литературу која 
није била цитирана у самом раду. Како Институт за политичке 
студије поред овог часописа издаје и часописе Српска политичка 
мисао и Национални интерес, оваква политика ће се примењивати 
и у њима. Напомињемо да су аутори запослени на Институту за 
политичке студије (радом на истом пројекту), често принуђени 
да користе радове из политиколошких часописа, који нису бројни 
у Србији те поред других, користе и радове објављене у нашим 
часописима. Захваљујемо се на сугестији ЦЕОН-а и сматрамо да 
ће она допринети увећању угледа нашег часописа.

Главни и одговорни уредник
Др Момчило Суботић, научни саветник

Радови сарадника Института за политичке студије  
реализовани су у оквиру пројекта 179009



политичка ревија

Тема броја:
ИЗ ТРАДИЦИЈЕ, 

ИСТОРИЈЕ, КУЛТУРЕ

1

Дра ган Ж. Мар ко вић 

ДЕМОКРАТСКИКАПАЦИТЕТИСЕОСКЕ
САМОУПРАВЕ

17

Са ња Шу ља гић 

СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАКАОБИТНООБЕЛЕЖЈЕ
СРПСКОГНАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТАУ
СРЕДЊОВЕКОВНОМПЕРИОДУ

41

Ана Јовашевић  

КУЛТУРНЕВЕЗЕНЕМАЧКЕИСРБИЈЕИЗУГЛА
ЕВРОПСКИХИНТЕГРАЦИЈА






УДК: 
316.334.55:352

Оригинални
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXV) XII, vol=37
Бр. 3 / 2013.

стр. 1-16.

- 1 -

  

- 1 -

ДраганЖ.Марковић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ДЕМОКРАТСКИКАПАЦИТЕТИ
СЕОСКЕСАМОУПРАВЕ**

Сажетак
Основни циљ рада је да укаже на чињеницу да је
„транзиција“уСрбији,уместодаубрза,успорилаи
готовозауставиларазвојсеоскихподручја,каоиуку
панразвојземље.Закључујесе:да јемасовнаиници
јативазарешавањеегзистенцијалнихпроблемасеља
напотиснутастраначкомборбомзавласт,којомсе
грађаниодсубјекталокалнесамоуправепретварајуу
објекатполитичкеманипулације;давладајућеиопо
зиционестранкетежемонополизацијивластипутем
којесеулогалокалнесамоуправемаргинализујеиста
вљауфункцијуприкривањаполитичкогмонопола;да
сумогућностизаслободнуиницијативусмањене,чи
мејесеоскасамоуправапрактичносведенаналокал
нууправу;дабисељаниостваривалисвојусувереност
требалобидапутемреферендумаодлучујуосвимег
зистенцијалнимпитањима;дабисељанитребалода
истичусвојекандидатезанароднепосланикенезави
сноодњиховестраначкеприпадностиидасевезаиз
међубирачаињиховихизабраниканеможеограничи
тисамонаизборе,већморабититрајнаиузајамна.
Кључнеречи:демократскикапацитети;сеоскасамо
управа;демократизација;сеоскаподручја.

Sе љак ни ка да ни је имао ути ца ја на др жав ну по ли ти ку, и за то је 
увек био у су ко бу са др жа вом. „Ско ро у це лом на шем јав ном 

жи во ту се љак ниг де сам ни чим не упра вља, ни у че му он сам ниг-
* На уч ни са вет ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
** Овај рад је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-

ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ДЕМОКРАТСКИКАПАЦИТЕТИСЕОСКЕСАМОУПРАВЕДраганЖ.Марковић

де не во ди по сло ве. Ње га по у ча ва ју у но ви на ма, на збо ро ви ма, у 
удру же њи ма. Али он сам не пи ше члан ке у но ви на ма, не го во ри на 
збо ро ви ма, не ру ко во ди удру же њи ма. Ње га ор га ни зу ју у по ли тич-
ке пар ти је, али он ниг де не во ди ор га ни за ци је. Он би ра по сла ни ке, 
али су ње го ви по сла ни ци љу ди ко ји ни су се ља ци“.1)

Ка пи та ли зам је омо гу ћио по ли тич ко ор га ни зо ва ње ма да не и 
су штин ски по ли тич ко ак ти ви ра ње се ља ка, али је и то пред ста вља-
ло зна ча јан ко рак на пу ту њи хо ве со ци ја ли за ци је јер се и са мим 
по ли тич ким оку пља њем вр ши од ре ђе но дру штве но по ве зи ва ње. 
Све до да на шњег да на се љак је остао по ли тич ки ста ти ста и обје-
кат по ли тич ке ма ни пу ла ци је у функ ци ји оства ри ва ња не ких ту ђих 
ин те ре са.

Се љач ке пар ти је ни су у су шти ни би ле се љач ке. Не са мо што 
их ни су во ди ли се ља ци, не го се пар тиј ска би ро кра ти ја пре бо ри ла 
за соп стве ну власт не го за ин те ре се се ла и се ља ка. Се ља штво је за 
ка пи та ли стич ку вла сте лу пред ста вља ло са мо гла сач ку ма ши ну, и 
она му се де ма го шки до дво ра ва ла са мо да би обез бе ди ла не ка кав 
де мо крат ски ле ги ти ми тет сво је вла да ви не. А се љак је на ив но ве-
ро вао сво јим по ли тич ким по сред ни ци ма, са ко ји ма се сре тао од 
из бо ра до из бо ра.

Оче ки ва ло се да ће се ори јен та ци јом на раз вој са мо у пра вља ња 
ста ње бит но про ме ни ти али ствар ног са мо у пра вља ња из ван се о ске 
ме сне за јед ни це го то во да ни је би ло. Тран зи ци јом из јед но пар тиј-
ског у ви ше пар тиј ски си стем се љак је и у по ли ти ци ви ше из гу био 
не го што је до био. Се љач ке (као и рад нич ке) пар ти је су нај ма ло-
број ни је, нај не ор га ни зо ва ни је и прак тич но без по ли тич ког ути ца-
ја.

По што се љач ке пар ти је не осва ја ју власт, оне у на род ним скуп-
шти на ма не ма ју сво је пред став ни ке. А на пред став ни ке дру гих 
пар ти ја се ља ци не мо гу ути ца ти јер су они де ле ги ра ни од стра не 
пар тиј ских ру ко вод ста ва, по чи јим се ди рек ти ва ма, да не би би ли 
за ме ње ни, мо ра ју из ја шња ва ти и гла са ти. Од ан ке ти ра них по љо-
при вред ни ка око 52% је од го во ри ло да има ју ма ли, а пре ко 39% да 
не ма ју ни ка кав ути цај на од бор ни ке и по сла ни ке.2)

1) Сре тен Ву ко са вље вић, Писмасасела,Са вре ме на шко ла, Бе о град, 1962, стр. 192.
2) Проф. др. Ми ла дин М. Ше вар лић, мр Ма ри ја М. Ни ко лић, Ставовидиректоразадруга

изадругараоземљорадничкомзадругарствууСрбији,Дру штво аграр них еко но ми ста 
Ср би је, Бе о град, 2012, стр. 8-10.
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Ни јед но пар тиј ски ни ви ше пар тиј ски об лик вла да ви не ни су 
се ло и се ља ка усре ћи ли јер је и при јед ном и при дру гом да ле ко 
од вла сти. У јед но пар тиј ском си сте му на ме та но им је удру жи ва ње 
ко је ни је од го ва ра ло њи хо вим ствар ним ин те ре си ма, а у ви ше пар-
тиј ском, се ља штво се ве штач ки раз би ја и уну тар се бе по ли тич ки 
кон фрон ти ра.

Се ља штво би се мо ра ло та ко ор га ни зо ва ти и де ло ва ти да сво је 
аутен тич не ин те ре се, зах те ве и ста во ве не по сред но из ра жа ва и за 
њих се, без ли це мер них по сред ни ка, ор га ни зо ва но са мо бо ри. А и 
„вре ме је да се се љак уве де у цео по ли тич ки жи вот, па у из бор ну 
бор бу као ак ти ван са рад ник. Да и он ту ра ди не што, а не да са мо 
слу ша ту ђе го во ре и гла са. Да и он би ра а не са мо гла са. Да би ра 
из ме ђу сво јих се ља ка, јер он је ди но ту уме би ра ти“. За то је „се лу 
по треб но и про гре сив но, ди на мич но, јав но мње ње, ко је би би ло 
по кре тач и ини ци ја тор“.3)

Да би се успе шно раз ви ја ла, се о ска са мо у пра ва би мо ра ла де-
ло ва ти, пре све га, као са мо ста лан де мо крат ски по крет ко ји не ће 
би ти ни ис по ста ва цен трал не вла сти ни при ве зак би ло ко је по ли-
тич ке ор га ни за ци је, већ не за ви сно сте ци ште и ис хо ди ште сло бод-
них ини ци ја ти ва за ре ша ва ње жи вот них про бле ма се ља на. Се о ска 
са мо у пра ва је и на ста ла, с јед не стра не, услед на ра слих за јед нич-
ких по тре ба ста нов ни штва, а, с дру ге стра не, услед не мо ћи др жа ве 
да тим по тре ба ма од го во ри. Не по сред на са мо у пра ва нај пре је на-
ста ја ла упра во та мо где је о за јед нич ким по тре ба ма љу ди др жа ва 
нај ма ње бри ну ла. Про бле ме соп стве ног жи во та ко је не мо гу ре-
ши ти са ми, љу ди по ку ша ва ју да ре ше и ре ша ва ју за јед нич ки, при 
че му по кре ћу за јед нич ке ак ци је, од лу чу ју и спро во де за јед нич ке 
од лу ке и на тај на чин се са ми ор га ни зу ју као др жа ва ко јом се ауто-
крат ска, од на ро да оту ђе на др жа ва по ти ску је из дру штве не ба зе.

Се о ска са мо у пра ва упра во се и раз ви ја ла у ти хој кон фрон та-
ци ји са др жав ном упра вом, под чи јом се до ми на ци јом чи та во вре-
ме на ла зи ла. Та кон фрон та ци ја је не из бе жна јер су др жав на упра ва 
и са мо у пра ва не по мир љи ве су прот но сти ко је се ме ђу соб но ис кљу-
чу ју. Пу тем се о ске са мо у пра ве се ља ни сво је по тре бе за до во ља ва ју 
не по сред но, док се пре ко др жав не упра ве њи хо во за до во ља ва ње 
вр ши по сред но. За то се оне у пр вом слу ча ју из ра жа ва ју из вор но, 
док се у дру гом слу ча ју ок тро и шу од стра не др жав них ор га на, ко ји 
и пар ци јал не по тре бе јед ног, па и ма њег де ла ста нов ни штва мо-

3) Сре тен Ву ко са вље вић, Писмасасела,исто, стр. 193, 238.
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гу про гла ша ва ти оп штим по тре ба ма. „Спе ци фич ност са вре ме ног 
тре нут ка је у то ме да су про це си де цен тра ли за ци је и ја ча ње ло-
кал не ауто но ми је, иако по сто је, сна жно огра ни ча ва ни цен трал ном 
вла шћу др жа ве“.4)

Уме сто да убр за, „тран зи ци ја“ је ус по ри ла, и го то во за у ста ви-
ла ин ду стри ја ли за ци ју и ур ба ни за ци ју се о ских под руч ја. Основ ни 
узрок то ме је упра во у спу та ва њу ма сов не сло бод не ини ци ја ти ве. 
Упр кос устав ним про кла ма ци ја ма о на род ној ини ци ја ти ви и ре фе-
рен ду му, ствар не мо гућ но сти за сло бод ну ини ци ја ти ву су сма ње не, 
чи ме је се о ска са мо у пра ва прак тич но све де на на ло кал ну упра ву.

Ма сов на ини ци ја ти ва за ре ша ва ње ег зи стен ци јал них про бле ма 
љу ди по ти сну та је стра нач ком бор бом за власт, ко јом се се ља ни од 
су бјек та се о ске са мо у пра ве пре тва ра ју у обје кат по ли тич ке ма ни-
пу ла ци је. И вла да ју ће и опо зи ци о не стран ке те же мо но по ли за ци ји 
вла сти, ко јом се уло га се о ске са мо у пра ве, као об ли ка де мо крат ског 
ор га ни зо ва ња, мар ги на ли зу је и ста вља у функ ци ју при кри ва ња по-
ли тич ког мо но по ла. 

Ре тро град на при ва ти за ци ја има ла је за ре зул тат бр зо бо га ће ње 
не знат не ма њи не на ра чун огром не ве ћи не ста нов ни штва, ко ја је 
прак тич но па ла на ми ни мум жи вот не ег зи стен ци је, те ви ше не ма 
сред ста ва ни за го ло пре жи вља ва ње, а ка мо ли за ула га ња у раз вој. 
Уме сто из ре а ли за ци је раз вој них про гра ма, др жав не ка се се пу не 
из све та њих по ро дич них бу џе та, чи јим се ве ћим де лом по кри ва ју 
оба ве зе на ко је се ља ни не ма ју ни ка квог ути ца ја. 

Оту ђи ва њем сред ста ва, од се ља на се оту ђу је од лу чи ва ње чак и 
о еле мен тар ним усло ви ма жи во та. Се о ска са мо у пра ва је прак тич-
но пре тво ре на у ло кал ну упра ву, без ика квих ин ге рен ци ја гра ђа-
на, што је до ве ло до за ми ра ња и не ких тра ди ци о нал них, ве ко ви ма 
прак ти ко ва них об ли ка не по сред не де мо кра ти је. Ако не ма ути ца ја 
на од лу чи ва ње, не мо же би ти ни ини ци ја ти ва за за јед нич ко при-
вре ђи ва ње и за до во ља ва ње жи вот них по тре ба, ко је се на ви шем 
ни воу са мо за јед нич ки мо гу за до во ља ва ти. У си сте му фор мал не 
ви ше стра нач ке де мо кра ти је оста ло је ме ста за ини ци ја ти ву стра-
нач ких во ђа.

На сто ја ње по ли тич ких стра на ка да суд би ну др жа ве узму у сво-
је ру ке мо же има ти ка та стро фал не по сле ди це. Ако по љо при вред на 

4) Проф. Др Ми јат Да мја но вић, Локалнадемократија,збор ник, Маг на Аген да, Бе о град, 
2001, стр. 136.
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про из вод ња ко ја је ка рак те ри стич на за се о ска под руч ја бу де пре-
оп те ре ће на по ре зи ма, про из во ђа чи ће из гу би ти сва ку мо гућ ност 
и сва ки ин те рес за уна пре ђи ва ње при вре ђи ва ња, а са не ке дру ге 
стра не те шко да се мо же кре ну ти пу тем пре по ро да, због че га је 
нео п ход но пот пу но де бло ки ра ње ма сов не ини ци ја ти ве, ко ја под ра-
зу ме ва ствар ну и пу ну де мо кра ти за ци ју еко ном ског и по ли тич ког 
жи во та.

Све што је до са да по стиг ну то у по ди за њу дру штве ног стан-
дар да се о ских под руч ја у Ср би ји, ура ђе но је на ба зи сло бод не ини-
ци ја ти ве и са мо до при но са. „Тран зи ци јом“ је тај тренд успо рен и 
го то во пре се чен. По ја ви ли су се но ви ду ше бри жни ци у ли цу по-
ли тич ких стра на ка, ко ји би да, ра ди соп стве не вла да ви не, у све му 
усре ћу ју сво је по да ни ке, не до пу шта ју ћи да ма ло и они са ми о сво-
јој сре ћи бри ну.

Ис тра жи ва ње по ка зу је да су ини ци ја ти ве у за до во ља ва њу за-
јед нич ких по тре ба се ља на спла сну ле, да је са мо до при нос знат но 
опао или пот пу но пре су шио, и да у сво је ру ке све узи ма оп штин-
ска ад ми ни стра ци ја, ко ја је под ап со лут ном кон тро лом ре пу блич ке 
ад ми ни стра ци је и по ли тич ких стра на ка. Дру штве ни стан дард због 
то га опа да јер се не обез бе ђу је ни одр жа ва ње до стиг ну тог ни воа.5)

За не по сред но за до во ља ва ње за јед нич ких по тре ба ка рак те-
ри стич но је до бро вољ но опре де љи ва ње пу тем са мо до при но са, за 
по сред но дру штве на при ну да ко ја се за сни ва на фи скал ној кон цен-
тра ци ји сред ста ва. О не по сред ном за до во ља ва њу за јед нич ких по-
тре ба од лу чу је се не по сред но, о по сред ном по сред но. Пр ви об лик 
од лу чи ва ња је на чин оства ри ва ња ло кал не са мо у пра ве, дру ги др-
жав не упра ве. У не по сред ном од лу чи ва њу из ја шња ва ју се они ко ји 
су за за до во ља ва ње за јед нич ких по тре ба жи вот но за ин те ре со ва ни, 
у др жав ном упра вља њу про фе си о нал ни за ступ ни ци, чи ја је за ин-
те ре со ва ност за оно о че му од лу чу ју ире ле вант на.

Глав на по кре тач ка сна га раз во ја се о ских под руч ја тре ба да 
бу де сло бод на ини ци ја ти ва, јер не мо же се оче ки ва ти да ће о по-
тре ба ма гра ђа на би ло ко дру ги бри ну ти ви ше од са мих гра ђа на. 
Нај по вољ ни је ре ше ње би би ло да се сва ком под руч ју пре пу сти да 
са мо стал но од лу чу је о све му што се не ти че дру гих, о че му оно 
мо же и нај ме ро дав ни је од лу чи ва ти. Али то би зах те ва ло да мар ги-
нал на под руч ја на свим ни во и ма бу ду аде кват но за сту пље на и у де-

5) Ис тра жи ва ње је ура ђе но 2012. го ди не у ор га ни за ци ји ДО „Ло кал на са мо у пра ва Ср би-
је“.
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мо крат ском од лу чи ва њу о ши рим дру штве ним ин те ре си ма, што се 
ни у јед но пар тиј ском ни у ви ше пар тиј ском си сте му пред став нич-
ког од лу чи ва ња не мо же по сти ћи. Је ди ну мо гућ ност за то пру жа 
си стем не по сред не де мо кра ти је, ко ја се оства ру је пу тем на род не 
ини ци ја ти ве, ре фе рен ду ма и дру гих об ли ка лич ног из ја шња ва ња 
уз не по сред ну за сту пље ност гра ђа на у за ко но дав ним те ли ма и дру-
гим ор га ни ма дру штве ног упра вља ња.6) 

Си стем не по сред не де мо кра ти је под ра зу ме ва не по сред но од-
лу чи ва ње о на чи ну и усло ви ма за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба 
свих о чи јим се по тре ба ма ра ди, чи ме се ис кљу чу је мо гућ ност да 
јед ни жи ве и ужи ва ју на ра чун дру гих, на че му су се до са да за-
сни ва ле при ви ле ги је ме тро по ле над про вин ци јом. Са не по сред ним 
од лу чи ва њем те при ви ле ги је ће не ста ти, што мо же са мо по ја ча ти 
ства ра лач ке на по ре на оства ри ва њу раз вој них ам би ци ја и ме тро по-
ле и мар ги нал них се о ских под руч ја.

Раз ви ја њем ин те грал ног си сте ма не по сред не де мо кра ти је 
отва ра ју се ши ро ке пер спек ти ве и нео гра ни че не мо гућ но сти за 
раз ви ја ње ло кал не са мо у пра ве ко ја је и са ма из вор ни об лик не по-
сред не де мо кра ти је. Тра ди ци о нал ни об ли ци ло кал не са мо у пра ве 
не тре ба да се уки да ју, већ да се, у функ ци ји еко ном ског и кул тур-
ног раз во ја се о ских под руч ја, да ље раз ви ја ју ко ри шће њем са вре-
ме них и нај са вре ме ни јих сред ста ва јав ног ко му ни ци ра ња..

Уме сто оту ђи ва ња, „тран зи ци јом“ би се мо ра ло оне мо гу ћи-
ти оту ђи ва ње соп стве ним ра дом сте че не имо ви не, чи ме би се, у 
функ ци ји оп ште дру штве ног раз во ја, знат но по ве ћа ла ма сов на мо-
ти ва ци ја за рад и ства ра ње, ра ди че га би, по ред про из вод них де-
лат но сти, на за дру жним прин ци пи ма тре ба ло ор га ни зо ва ти и јав не 
услу ге. Тран сфор ма ци јом др жав них пред у зе ћа у ак ци о нар ска дру-
штва и за дру жне ор га ни за ци је спре чи ло би се оту ђи ва ње сред ста ва 
гра ђа на и обез бе ди ло њи хо во рав но прав но уче шће у од лу чи ва њу о 
ква ли те ту, це на ма и дру гим усло ви ма пру жа ња јав них услу га. 

Ти ме би се у обо стра ном ин те ре су и ко ри сни ка и да ва ла ца 
услу га, обез бе ди ло нај ра ци о нал ни је ор га ни зо ва ње услу жних де-
лат но сти и нај рен та бил ни је по сло ва ње услу жних ор га ни за ци ја, 
што је у до са да шњој прак си већ по твр ђе но. Не ма ни ка квог еко-
ном ског ни дру штве ног оправ да ња да се јед ној ло кал ној за јед ни ци 
ус кра ћу је мо гућ ност са мо ор га ни зо ва ња у за до во ља ва њу за јед нич-

6) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Демократијаипартократија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2009, стр. 73-87.
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ких по тре ба ко је су од ин те ре са са мо за ње не жи те ље, што се по-
след њих го ди на од стра не оп штин ске ад ми ни стра ци је че сто чи ни.

Раз вој ло кал не се о ске за јед ни це по нај ви ше за ви си од мо-
гућ но сти сло бод ног удру жи ва ња сред ста ва. Нео п ход но је, по ред 
сма њи ва ња фи скал них оба ве за, де мо кра ти зо ва ти сво јин ске од но-
се пу тем ак ци о нар ства и за дру гар ства. За дру гар ство пред ста вља 
аутен тич ну дру штве но-еко ном ску осно ву се о ске са мо у пра ве. Сво-
ји на ло кал них се о ских за јед ни ца на се о ским под руч ји ма тре ба да 
се за сни ва на за дру жним прин ци пи ма што зна чи да је она исто вре-
ме но и ко лек тив но и ин ди ви ду ал но вла сни штво оних ко ји су би ло 
чи ме до при не ли ње ном ства ра њу. По то ме се она раз ли ку је и од 
др жав не и од ин ди ви ду ал не при ват не сво ји не. Ре ал на шан са за де-
мо крат ско са мо ор га ни зо ва ње гра ђа на је у раз ви ја њу за дру гар ства 
на из вор ним за дру жним прин ци пи ма ко ји под ра зу ме ва ју на че ла 
до бро вољ но сти и не за ви сно сти, де мо крат тич но сти и не по сред ног 
и рав но прав ног рас по ла га ња за дру жном имо ви ном. С об зи ром да 
и за ко но дав на ре гу ла ти ва и за дру жна прак са бит но од сту па ју од 
ових прин ци па, нео п ход не су ко ре ни те про ме не у на шем за дру гар-
ству ко је је де сти му ла тив но, би ро кра ти зо ва но и пот пу но за тво ре но 
пре ма за дру гар ству у све ту.

Аутен тич но за дру гар ство под ра зу ме ва пот пу но сло бод ну ини-
ци ја ти ву и пот пу но сло бод но удру жи ва ње у свим об ли ци ма и у 
свим сфе ра ма дру штве не ре про дук ци је, што мо же пред ста вља ти и 
нај ве ћу узда ни цу убр за ног раз во ја мар ги нал них се о ских под руч ја. 
Због то га ту сло бо ду не би тре ба ло ни чим огра ни ча ва ти уко ли ко се 
њо ме не угро жа ва ни чи ја сло бо да.

До след ним раз ви ја њем за дру гар ства на из вор ним за дру жним 
прин ци пи ма раз ви ја ју се и про из вод ња и но ви про из вод ни од но си, 
ко ји по бу ђу ју ин те рес сва ког за дру га ра и за удру жи ва ње сло бод-
них сред ста ва и за уна пре ђи ва ње за јед нич ког ра да и по сло ва ња. 
Оно омо гу ћа ва нео гра ни че ну кон цен тра ци ју зе мљи шних по се да и 
укуп них про из вод них сред ста ва без оту ђи ва ња од њи хо вих ин ди-
ви ду ал них вла сни ка, чи ме се по ве ћа ва и лич на и ко лек тив на мо ти-
ва ци ја за раз вој. 

Са мо де мо крат ском кон цен тра ци јом сло бод них ини ци ја ти ва 
мо же се вр ши ти и де мо крат ска кон цен тра ци ја сло бод них сред ста-
ва у ин те ре су са мих њи хо вих по сед ни ка али и це лог дру штва. Ди-
рект на ула га ња у раз вој по ву ћи ће за со бом и кла сич ну штед њу, 
али не пре ко оту ђе них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, не го на за дру-
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жним прин ци пи ма, ра ди че га се мо ра ју отво ри ти мо гућ но сти и за 
сло бод но раз ви ја ње штед но-кре дит ног за дру гар ства, ко јим ће се 
ште ди ше обез бе ди ти од евен ту ал не пљач ке и зе ле на шке екс пло а-
та ци је.

Пре ко за дру га и за дру жних асо ци ја ци ја мо же се раз ви ја ти не-
по сред на са рад ња са за дру жним ор га ни за ци ја ма у све ту. Нео гра-
ни че не су мо гућ но сти за про из вод ну ко о пе ра ци ју, ком пен за ци о ну 
раз ме ну про из во да и услу га, за јед нич ка ис тра жи ва ња, ме ђу соб ну 
раз ме ну ин фор ма ци ја и ис ку ста ва, за дру жно обра зо ва ње, спе ци ја-
ли за ци ју струч них ка дро ва, и мно го шта дру го у функ ци ји раз во ја.

Се о ска под руч ја не мо гу се раз ви ја ти без раз во ја ло кал не при-
вре де, ко јег не мо же би ти без раз во ја ло кал не са мо у пра ве. „Глав на 
пре о ку па ци ја ло кал не са мо у пра ве у све ту пред ста вља упра во раз-
вој ло кал не при вре де, без ко јег се не мо гу под ми ри ва ти ни еле мен-
тар не по тре бе ло кал ног ста нов ни штва“.7)

Раз вој не по тен ци ја ле мар ги нал них се о ских под руч ја Ср би је 
пред ста вља ју на ро чи то при род не мо гућ но сти за раз вој сто чар ства, 
во ћар ства, во до при вре де, шу мар ства и ту ри зма, ко је се не до вољ но 
или уоп ште не ко ри сте. Њи хо ва пер спек тив ност је у то ме што ће 
„здра ва при род на хра на, во да и чист ва здух по ста ја ти све на су шни-
ја по тре ба це лог ово зе маљ ског све та“.8)

Ло кал на са мо у пра ва као об лик де мо крат ског са мо ор га ни зо ва-
ња гра ђа на, пред ста вља глав ну по кре тач ку сна гу и кључ ни чи ни-
лац раз во ја ло кал не при вре де, о ко јој ни ко не мо же бри ну ти бо ље 
од оних ко ји од ње жи ве. До са да би ро кра ти зо ва на др жа ва о раз во-
ју ло кал не при вре де ни је мно го бри ну ла, чак га је цен тра ли за ци јом 
и спу та ва ла, што је је дан од основ них узро ка еко ном ске мар ги на-
ли за ци је мно гих а на ро чи то се о ских под руч ја.

По сто је ћи еко ном ски јаз из ме ђу раз ви је них и не раз ви је них 
под руч ја мо же се сма њи ти са мо уко ли ко се ло кал на при вре да осло-
бо ди пре ко мер ног фи скал ног за хва та ња но во ство ре не вред но сти. 
Нео п ход на је ко ре ни та про ме на у са мом си сте му дру штве не ре про-
дук ци је та ко да ло кал не за јед ни це са ме бри ну о сво јим по тре ба ма 
ко је се на ло кал ном ни воу мо гу нај у спе шни је за до во ља ва ти и да за 
то са мо стал но рас по ла жу по треб ним сред стви ма, а да се у ши рим 

7) Проф. Жив ко Мар ко вић, „Ло кал на са мо у пра ва и раз вој се о ских мар ги нал них под руч-
ја“, у збор ни ку Међународнинаучнискуп„Власинскисусрети2006“,За вод за со ци о-
ло ги ју раз во ја се ла, Бе о град, 2007, стр. 3.

8) Исто, стр. 4.
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за јед ни ца ма кон цен три шу сред ства са мо за по тре бе ко је се на ло-
кал ном ни воу не мо гу за до во ља ва ти.

Де мо кра ти за ци јом сво јин ских од но са нео п ход но је спре чи ти 
оту ђи ва ње са мо до при но са гра ђа на, ко ји су до са да го то во ре дов-
но при сва ја ла јав на пред у зе ћа и др жав ни ор га ни. „Елек трич на и 
пут на мре жа као и дру ги ин фра струк тур ни објек ти ко је су гра ђа ни 
не раз ви је них под руч ја гра ди ли соп стве ним сред стви ма, пре шли су 
у ру ке јав них пред у зе ћа, чи је услу ге они пла ћа ју пу ним це на ма као 
и ко ри сни ци ко ји ни су ни шта уло жи ли“.9) Пра вед но и де мо крат-
ско ре ше ње би би ло да се сред ства са мо до при но са у ви ду ак ци ја 
кон цен три шу у ак ци о нар ским дру штви ма, или у ви ду за дру жних 
уде ла у за дру жним ор га ни за ци ја ма и да та ко трај но оста ну у не по-
сред ном рас по ла га њу гра ђа на.

Уко ли ко се сред ства са мо до при но са фи скал ним за хва та њем 
ума њу ју и са мо у пра ва се су жа ва. Та ко је у Ср би ји „из ве де на из у-
зет на цен тра ли за ци ја функ ци ја на ре пу блич ком ни воу. У скла ду са 
по ли тич ким кон цеп том сма ње ња ло кал не са мо у пра ве, го то во све 
ва жни је де лат но сти фи нан си ра ју се пре ко ре пу блич ког бу џе та и 
ре пу блич ких фон до ва, али се за то и од лу чи ва ње о њи ма на ла зи на 
ни воу Ре пу бли ке“.10)

Уме сто оту ђе них др жав них ор га на, са ми се ља ни тре ба, у скла-
ду са уста вом и за ко ном, да утвр ђу ју пра ви ла за јед нич ког жи во та и 
обез бе ђу ју њи хо во по што ва ње, по че му ло кал на упра ва за пра во и 
до би ја ка рак тер са мо у пра ве. За раз ли ку од др жав не упра ве ко ја по-
чи ва на фи скал ној кон цен тра ци ји сред ста ва, дру штве но-еко ном ску 
осно ву ло кал не са мо у пра ве чи ни са мо и ни ци ја тив но удру жи ва ње 
сред ста ва за за јед нич ке по тре бе ко је се нај че шће вр ши пу тем са мо-
до при но са. Од свих сред ста ва утро ше них на дру штве ни стан дард, 
сред ства са мо до при но са су нај ра ци о нал ни је ко ри шће на. У мно гим 
се о ским на се љи ма, са мо до при но сом је из гра ђен нај ве ћи део обје-
ка та дру штве ног стан дар да, ко ји сред стви ма бу џе та ве ро ват но не 
би ни би ли по диг ну ти.

Са мо до при но сом, као глав ном ма те ри јал ном осно вом ло кал не 
са мо у пра ве, тре ба да се обез бе ђу је не са мо из град ња, не го и функ-
ци о ни са ње обје ка та дру штве ног стан дар да, што је је дан од усло ва 

9) Исто, стр. 3.
10) Бо рис Бе го вић, Зо ран Ва цић, Бо шко Ми ја то вић, Алек сан дар Си мић, Управљањело

калномзаједницом, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске сту ди је, Бе о град – Сме де рев ска 
Па лан ка, 2000, стр. 85-86.
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да удру же на сред ства фак тич ки оста ју у за јед нич ком рас по ла га њу 
се ља на и да се од њих не оту ђу ју као до са да. Уко ли ко се објек ти 
из гра ђе ни са мо до при но сом усту па ју дру гим ко ри сни ци ма ко ји у 
за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба пру жа ју од го ва ра ју ће услу ге 
мо ра се, на нај по вољ ни ји на чин, обез бе ди ти по вра ћај вред но сти 
уло же них сред ста ва ко ја ула га чи мо гу и да ље за јед нич ки ко ри сти-
ти за но ве на ме не. 

Из во ри са мо до при но са мо гу да бу ду све вр сте при хо да по ра-
зним осно ва ма, не за ви сно од ме ста сти ца ња, укљу чу ју ћи и при хо-
де на ших рад ни ка на при вре ме ном ра ду у ино стран ству чи ји чла-
но ви по ро ди це жи ве у кон крет ној се о ској ло кал ној за јед ни ци. То 
се од но си и на при хо де свих при вред них су бјек та ло ци ра них на 
под руч ју кон крет не ло кал не за јед ни це не за ви сно од вр сте вла сни-
штва и ме ста њи хо вог се ди шта. Ко ће би ти осло бо ђен од пла ћа ња 
са мо до при но са тре ба да од лу чу ју са ми се ља ни, али би у прин ци пу, 
у фи нан си ра њу за јед нич ких по тре ба, мо ра ли уче ство ва ти сви ко ји 
уче ству ју у ко ри шће њу од го ва ра ју ћих услу га. То је ну жан услов да 
прин цип со ли дар но сти не до ђе у ко ли зи ју са прин ци пом еко ном-
ске ра ци о нал но сти. 

Зна ча јан из вор за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба се о ског 
ста нов ни штва пред ста вља ју ин ди ви ду ал на ула га ња ко ја за основ-
ни циљ мо гу има ти ка ко са мо за до во ља ва ње од ре ђе них по тре ба та-
ко и уве ћа ва ње уло же них сред ста ва по прин ци пи ма ак ци о нар ства 
или за дру гар ства. То под ра зу ме ва да се и ова сред ства, ра ди оства-
ри ва ња по ме ну тих ци ље ва, ко ри сте ко лек тив но као еко ном ска 
осно ва ло кал не са мо у пра ве. Је дан од зна чај ни јих из во ра сред ста ва 
за за до во ља ва ње за јед нич ких по тре ба мо гу би ти и при хо ди од ко-
ри шће ња упо треб них до ба ра ко ји ма рас по ла же ло кал на за јед ни ца.

Сред ства ко ји ма се обез бе ђу је за до во ља ва ње за јед нич ких по-
тре ба не мо гу би ти те сти ра на као до пу на или оста так бу џе та, већ 
као је дан од основ них из во ра за до во ља ва ња жи вот них по тре ба љу-
ди. Да би ло кал на са мо у пра ва до при не ла раз во ју се ла нео п ход но је 
за у ста ви ти тен ден ци ју да се из во ри из ко јих се обез бе ђу ју сред ства 
за за јед нич ке по тре бе ис цр пљу ју фи скал ним за хва та њи ма. Уко-
ли ко се ља ни сред ства за за јед нич ке по тре бе са ми удру жу ју не ма 
ни ка квог оправ да ња да им се она за те исте по тре бе при сил но од-
у зи ма ју. Сма њи ва ње фи скал них оп те ре ће ња по ре ских об ве зни ка у 
сра зме ри са удру жи ва њем сред ста ва за за јед нич ке по тре бе си сте-
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мат ски би под сти ца ло удру жи ва ње као еко ном ску осно ву раз во ја 
ло кал не са мо у пра ве и раз во ја се ла. 

Раз вој се ла и ло кал не са мо у пра ве по нај ви ше за ви си од мо гућ-
но сти сло бод ног удру жи ва ња сред ста ва. Нео п ход но је, по ред сма-
њи ва ња фи скал них оба ве за, раз ви ја ти ак ци о нар ство и за дру гар-
ство пу тем де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са, од но сно сво јин ске 
тран сфор ма ци је при ват них и др жав них пред у зе ћа у ак ци о нар ска 
дру штва, за дру ге и за дру жна пред у зе ћа.

Истин ска са мо у пра ва не мо же се ни за ми сли ти без де мо кра ти-
за ци је сво јин ских од но са ко ја иде у прав цу оства ри ва ња не по сред-
не и екви ва лент не раз ме не ра да ко јом се, у прин ци пу, ис кљу чу је 
ме ђу соб но ис ко ри шћа ва ње ко ри сни ка и да ва ла ца услу га. То под-
ра зу ме ва да се услу га не пла ћа ни пре ма тре нут ном од но су по ну де 
и тра жње ни пре ма тро шков ном прин ци пу, већ по еко ном ској вред-
но сти од но сно пре ма дру штве но по треб ном ра ду. Др жав на упра ва 
ни ти хо ће ни ти мо же уве сти екви ва лент ну раз ме ну ра да јер се она 
и одр жа ва на не е кви ва лент ној раз ме ни пре ко ко је др жав на пред у-
зе ћа и слу жбе по кри ва ју не кон тро ли са не тро шко ве сво јих услу га. 
У усло ви ма ка да до ми ни ра др жав ни мо но пол ло кал на са мо у пра-
ва се сво ди на пу ку фор мал ност и прак тич но пред ста вља ло кал ну 
упра ву као про ду же так цен трал не др жав не упра ве чи ји је глав ни 
циљ еко ном ско пот чи ња ва ње.

По мо ћу др жав не упра ве се ло је од у век ко ри шће но као не ис-
црп ни ре зер во ар не са мо за из др жа ва ње др жав ног апа ра та, већ и за 
по ди за ње град ских на се ља, пр во бит ну аку му ла ци ју ин ду стриј ског 
ка пи та ла, под ми ри ва ње тро шко ва јав них слу жби, па и за по ди за-
ње жи вот ног стан дар да град ског ста нов ни штва. Ве ли ки јаз из ме ђу 
се ла и гра да ства ран је стал ним пре ли ва њем но во ство ре не вред но-
сти из пр вог у дру ги све док ни је до стиг ну та гра ни ца пре ко ко је се 
ви ше ни је има ло шта пре ли ва ти, и ка да је мо рао от по че ти про цес 
ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је са мог се ла. 

Ло кал на са мо у пра ва мо же до при не ти мо дер ни за ци ји се ла 
уко ли ко се ор га ни зу је та ко да ве ћи на већ у фа зи по кре та ња за јед-
нич ких ак ци ја игра од лу чу ју ћу уло гу, јер ко има ини ци ја ти ву тај 
фак тич ки од лу чу је. Док др жав на упра ва при о ри тет да је по тре ба ма 
по вла шће ње ма њи не, истин ском ло кал ном са мо у пра вом обез бе ђу-
је се при о ри тет по тре ба ма ве ћи не.
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Да би се ља ни оства ри ва ли сво ју су ве ре ност тре ба ло би да пу-
тем ре фе рен ду ма од лу чу ју о свим ег зи стен ци јал ним пи та њи ма. 
Мо гућ ност ма ни пу ли са ња ре фе рен ду мом тре ба ло би ис кљу чи ти 
пу тем ор га ни зо ва ња прет ход не рас пра ве у ко јој мо гу уче ство ва ти 
сви за ин те ре со ва ни. У сва ком слу ча ју је по жељ но да сви или бар 
ве ћи на бу ду уна пред упо зна ти са пред ло зи ма од лу ка о ко ји ма ће се 
на ре фе рен ду му из ја шња ва ти. Уко ли ко се у јав ној рас пра ви оку пи 
ве ћи на се ља на од ре ђе не од лу ке се мо гу до но си ти и на збо ру под 
усло вом да се за њих из ја сни ве ћи на оних ко је те од лу ке оба ве зу ју.

У сва ком слу ча ју, од лу чи ва ње у ло кал ној се о ској за јед ни ци 
тре ба да се за сни ва на ин те ре сном прин ци пу, што под ра зу ме ва да 
у од лу чи ва њу уче ству ју са мо они ко јих се те од лу ке ти чу, и ко ји ће 
би ти оба ве зни да их из вр ша ва ју. Из про це са од лу чи ва ња би мо ра-
ли би ти ис кљу че ни сви ко јих се до тич не од лу ке не ти чу и ко ји не ће 
сно си ти ни ка кве по сле ди це од лу чи ва ња. По жељ но је да се у од лу-
чи ва њу по сти же што ве ћа па и пот пу на са гла сност за ин те ре со ва-
них су бје ка та, али се оно мо ра за сни ва ти на ве ћин ском прин ци пу, 
јер би од лу чи ва ње пу тем кон сен зу са би ло не ре ал но. Од ре ђе не од-
лу ке мо гу се до но си ти и ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, о че му тре ба да 
од лу че са ми за ин те ре со ва ни се ља ни.

Од лу ке ко је се до но се лич ним из ја шња ва њем се ља на при пре-
ма ју ор га ни ло кал не за јед ни це чи ји рад би мо рао би ти за сно ван 
на ини ци ја ти ва ма се ља на и стал но из ло жен њи хо вом уви ду. Скуп-
шти на, као глав ни ор ган ло кал не са мо у пра ве, тре ба да бу де са ста-
вље на од не по сред но иза бра них пред став ни ка се ља на, ко ји ма су 
не по сред но од го вор ни, и по пра ви лу, сме њи ви. 

У ло кал ној за јед ни ци, у ци љу сло бод ног ис по ља ва ња и оства-
ри ва ња раз ли чи тих ин те ре са, мо ра би ти омо гу ће на пу на сло бо да 
дру штве ног и по ли тич ког ор га ни зо ва ња. За то је нео п ход но обез-
бе ди ти пу ну рав но прав ност свих об ли ка дру штве ног и по ли тич-
ког ор га ни зо ва ња и де ло ва ња кроз де мо крат ски ди ја лог, у ко јем ће 
до ла зи ти до из ра жа ја, пре све га, оне ини ци ја ти ве ко је из ра жа ва ју 
ин те ре се и по тре бе ве ћи не се ља на. За то се ло кал на за јед ни ца не би 
сме ла ве зи ва ти ни за јед ну по ли тич ку стран ку, али ни јед ну стран-
ку не би сме ла спре ча ва ти у ње ном де ло ва њу. 

Ло кал на са мо у пра ва мо ра ла би по ста ти сво је вр стан ка та ли за-
тор ствар не де мо кра ти је, од ко јег ће се од би ја ти све што је усме ре-
но про тив ин те ре са се ља на, и ко је ће оне мо гу ћи ти би ло ко ју по ли-
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тич ку ор га ни за ци ју да се ља ни ма сво је стра нач ке ин те ре се на мет ну 
као њи хо ве. Ствар на са мо у пра ва мо же по ли тич ке стран ке при мо-
ра ти да се од ме ђу соб не бор бе за власт окре ну ствар ним про бле ми-
ма ег зи стен ци је се ља на и да кроз здра ву утак ми цу кон струк тив ним 
де ло ва њем до при не су њи хо вом ре ша ва њу.

Ка ко ће се др жав ни ор га ни од но си ти пре ма ини ци ја ти ва ма и 
зах те ви ма се о ског ста нов ни штва умно го ме за ви си од то га ко ће 
се ља не у тим ор га ни ма пред ста вља ти. За то се у из бо ру на род них 
пред став ни ка не мо же све пре пу сти ти по ли тич ким стран ка ма и 
њи хо вим ру ко вод стви ма. С об зи ром да ве ћи број се о ског ста нов-
ни штва не при па да ни јед ној по ли тич кој стран ци, гру пе се ља на би 
тре ба ло да ис ти чу сво је кан ди да те за на род не по сла ни ке не за ви сно 
од њи хо ве стра нач ке при пад но сти.

Да би на род ни пред став ни ци за и ста за сту па ли ин те ре се на ро-
да, ве за из ме ђу би ра ча и њи хо вих иза бра ни ка се не мо же огра ни-
чи ти са мо на из бо ре, већ мо ра би ти трај на и уза јам на. Нео п ход-
но је да би ра чи из ра жа ва ју на ор га ни зо ван на чин сво је ин те ре се и 
сво јим пред став ни ци ма по ста вља ју кон крет не зах те ве за ре ша ва-
ње од ре ђе них пи та ња у скуп шти на ма и дру гим ор га ни ма вла сти.

Ло кал на са мо у пра ва, као об лик не по сред не де мо кра ти је, су-
прот ста вља се свим об ли ци ма ауто кра ти је и по ли тич ког мо но по-
ла. За то је илу зор но оче ки ва ти да ће се би ро кра ти зо ва на др жав на 
ад ми ни стра ци ја бо ри ти за ло кал ну са мо у пра ву без ко је не мо же 
би ти ни ствар не де мо кра ти за ци је ни по бољ ша ња усло ва жи во та на 
се лу. Де мо крат ти за ци ја дру штва и на пре дак се ла ни је у ин те ре су 
ни по ли тич ких стра на ка, јер је њи ма глав ни циљ бор ба за соп стве-
но мо но по ли са ње др жав не вла сти, иако се де кла ра тив но за ла жу за 
дру штве ни про грес.

Је ди на по ли тич ка шан са се ља ка је у си сте му не по сред не де-
мо кра ти је и скуп штин ском си сте му са сра змер ном за сту пље но шћу 
свих дру штве них струк ту ра у на род ним скуп шти на ма, не по сред-
ним из бо ри ма и не по сред ном од го вор но шћу на род них пред став ни-
ка из бор ном те лу. То под ра зу ме ва да гра ђа ни о суд бо но сним пи та-
њи ма за јед нич ког жи во та не по сред но од лу чу ју и да скуп штин ски 
ман дат по ве ра ва ју оним сво јим за ступ ни ци ма ко ји нај до след ни је и 
нај о длуч ни је за сту па ју њи хо ве ин те ре се, прет ход но из ра же не зах-
те ве и ста во ве. 

По ли тич ко ре ше ње се љач ког пи та ња ни је ни у јед но пар тиј ској 
ни у ви ше пар тиј ској др жа ви, јер се пар ти је бо ре за мо но по ли за-
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ци ју по ли тич ке вла сти.11) Тек при не по сред ној, истин ски на род ној 
вла сти мо гу ћа је пу на сло бо да по ли тич ког ор га ни зо ва ња и де ло ва-
ња, ко ја омо гу ћа ва да се и по ти сну то се ља штво осло бо ди по ли тич-
ке под ре ђе но сти и ис по љи пу ну ини ци ја ти ву у бор би за соп стве но 
еко ном ско и со ци јал но осло бо ђе ње за јед но са свим оста лим екс-
пло а ти са ним и пот чи ње ним сло је ви ма дру штва.
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DraganZ.Markovic
DEMOCRATICCAPACITIES

OFTHERURALSELFGOVERNMET
Resume

To develop successfully, the rural selfgovernmentwould
havetoactprimarilyasanindependentdemocraticmove
mentthatwillnotbetheofficesofthecentralgovernment
orpendantofanypoliticalorganization,butanindepen
dentmeetingplaceoforiginandthefreeinitiativetosolve
everydayproblemsofvillagers.Villagegovernmentisfor
med,ontheonehand,duetotheaccruedcommonneeds
ofthepopulation,ontheotherhand,duetotheinability
ofthestatetorespondtothoseneeds.Directgovernment
hasemergedwherethecommonneedsofthepeoplewe
ren’tproperlymetbythestate.Problemsoftheirownlives
thattheycannotresolveontheirown,peoplearetryingto
solveandresolvecommonly,withjointactions,decisions
andimplementingcollectivedecisionsandthusorganize
themselvesasastatethatpushesautocraticstatewhichis
alienatedfromthepeople.
In the local community, in order to free expression and
exercise of different interests,must be provided full fre
edom of social and political organization. Therefore is
neededthefullequalityofall formsofsocialandpoliti
calorganizationandactionthroughdemocraticdialogue,
whichwillcometothefore,aboveall,thoseinitiativesthat
reflecttheinterestsandneedsofthemajorityofvillagers.
Therefore,thecommunityshouldnotattachedtoanypo
liticalparty,butapartyshouldnotbeallowedtoprevent
itsoperation.
Howwilltheauthoritiestreattheinitiativesanddemands
oftheruralpopulationishighlydependentonwhorepre
sentsthevillagersinthesebodies.Therefore,theelections
ofrepresentativescannotbeleftitthehandsofpolitical
partiesandtheir leadership.Sincemostof theruralpo
pulationdoesnotbelongtoanypoliticalparty,agroupof
villagersshouldstand theirowncandidates fordeputies
regardlessoftheirpartyaffiliation.
To ensure that representatives of the people truly repre
senttheinterestsofthepeople,thelinkbetweenvotersand
theirchosencannotbelimitedonlytoelection,butmust
becontinuousandreciprocal . It isessential thatvoters
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expressanorganizedwayof their interestsand theirre
presentativessetspecificrequirementstoaddresscertain
issuesintheParliamentandotherauthorities.
Keywords:democraticcapacities,ruralselfgovernment,
democratization,ruralareas.

 Овај рад је примљен 10. јула 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
септембра 2013. године.
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СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАКАОБИТНООБЕЛЕЖЈЕ
СРПСКОГНАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА

УСРЕДЊОВЕКОВНОМПЕРИОДУ**

Сажетак
У овом тексту аутор је аналитичко-синтетичком
методом анализирао настанак, развој и урушавање
система социјалне заштите уСрбији кроз историју
одпраисторијскогвременадоданашњегпериода.На-
водећипримереизоригиналнихисторијскихповељаи
летописаианализирајућипроменеусрпскомправном
систему у периоду успостављања модерне државе
Србије,ауторјеиздвојиокаопозитиванпримеросни-
вачесрпскесредњовековнединастијеСтефанаНема-
њуињеговогсинаСветогСавуиразличитекраљеве
икраљицеизнемањићкединастијекојисусвојимпо-
знавањемправнихнаука,социјалнезаштитеичовеко-
љубљемзасновалиједануспешансистемсоцијалнеза-
штитекојијештитиостарељуде,људесателесним
недостацима, удовице, сиромашнежене иљуде који
сутрпелибилокакаввиднасиљаинеправде.Ауторје
такођеанализираонекенедостаткеузаснивањупо-
литичког и правног система умодернојСрбији кроз
19.и20.вексведоданашњегстањауобластисоци-
јалнезаштитеуСрбији.
Кључнеречи:социјалназаштита,Номоканон,здрав-
ственазаштита,династијаНемањић,феудалнало-
калнасамоуправа,Грађанскизаконик.

U нео лит ском и ме зо лит ском пе ри о ду у на се љи ма Ле пен ски Вир, 
Вин ча и дру гим на се љи ма по ред ре ке Ду нав и по ред ње них 

* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
** Овај рад је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-

ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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при то ка аутох то но про то-срп ско ста нов ни штвокао јед на ску пи на 
при пад ни ка ста рог ин до-ар јан ског на ро да ко ји се ка сни је у исто ри-
ји по ја вљу је под име ном „Сло ве ни“, („слав ни“, „пи сме ни“) Спо ри 
(Сбо ри, Сбе ра ти) и Ср би („они ко ји се са би ра ју и ко ји одр жа ва ју 
на род не са бо ре“),1) уста но ви ло је јед ну вр сту жи во та у пре те чи по-
ро дич не и се о ске за дру ге. У тим пра и сто риј ским на се љи ма вла да-
ла је јед на вр ста ге рон то кра ти је и чла но ви на се ља су ор га ни зо ва ли 
жи вот и рад на осно ва ма па жљи ве по де ле ра да, јед на ких  оба ве за и 
пра ва свих чла но ва по ро ди це и на осно ву дру штве не со ли дар но-
сти.2)У пре дан тич ком и ан тич ком пе ри о ду ста нов ни ци ма ових на-
се ља су се при дру жи ва ли у пе ри о дич ним се о ба ма њи ма срод ни3) 
ста нов ни ци Ку ба на и Ки мер ског Бос фо ра Син ти (Син ги, Си гу ни, 
Син ди)4) ко ји су, као и вин чан ски Ср би, би ли по зна ти по раз ви је ној 
ме та лур ги ји.5) Овим „срп ско-скла вин ским пле ме ни ма“, ка ко их је 

1) John Gard ner Wil kin son,DalmatiaandMontenegro, John Mur ray, Al be mar ble Stre et, Lon-
don,1848, pp. 7-12, цит. Plin. iv. 13. Ta ci tus, 46.: Исто ри чар и пу то пи сац Ђон Вил кин сон, 
про у ча ва ју ћи де ла Про ко пи ја, Ва ле ри ја на Кра син ског и Бо по ву ком па ра тив ну гра ма ти-
ку, на осно ву упо ред би ста ро сло вен ског је зи ка са ста рим пер сиј ским Зенд и Сан скрит 
је зи ци ма, свр ста ва ста ре Сло ве не у пра ста ри ин до-европ ски на род ко ји се на ла зио или 
по ме рао ка оба ла ма цр но мор ских ре ка и ко ји се ка сни је у исто ри ји по ја вљу је под име-
ном „Сло ве ни“ („Слав ни“ или „Слов ни“ - на род ко ји има „сло во“, „је зик“) и „Спо ри“, 
од но сно „Сбо ри, Сбе ра ти“ („Ср би“, „они ко ји се са би ра ју и ко ји одр жа ва ју на род не 
са бо ре“). 

2) Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода,Књигапрва,стр. 11, цит. Дра го слав Сре јо-
вић, Ле пен ски Вир, стр. 141-150 и Za gor ka Le ti ca, „En se ve lis se ment et les ri tes fu ne ra i res 
dans la Cul tu re de Le pen ski Vir“, ValcamonicaSymposium 1972.

3)  Ga i us Pli ni us Se cun dus Ma i or,NaturalisHistoriaVI, 19: “...utri u mque in ostio Cim me ri um, 
qu od an tea Ser be rion vo ca ban tur.“ („на се ље Си ме ри ум на ушћу ре ке Дон ра ни је се зва ло 
Сер бе ри он“); Жи во јин Ан дре јић,ВладариТрибала, Цен тар за ми то ло шке сту ди је – Ра-
ча, Ко лор Прес, Ла по во, 2000., стр. 36-39, цит. Ми лан Бу ди мир, „О по ду нав ским Син-
ги ни ма“, ИсторијскичасописIX-X, Бе о град, 1969., стр. 21-33

4) Stra bo,Geography, 10. 3. 16; Mi o drag Gr bić, “Prec las si cal Pot tery in the Cen tral Bal kans 
- Con nec ti ons and Pa ral lels with the Aegea, the Cen tral Da nu be Area and Ana to lia”; Ma ri ja 
Gim bu tas, “An za, ca. 6500-5000 B. C.: A Cul tu ral Yard stick for the Study of Neo lit hic So ut-
he ast Euro pe”; Pe ter A. Di mi trov,ThracianLanguageandGreekandThracianEpigraphy;
M. M. Va sić, PreistorijskaVinča, I, sl. 97, a, s; Бран ко Га ве ла, „Про то и сто ри ски и ан тич ки 
Син ги ду нум“, стр. 6, цит. упор. Ма рић, Р., Београдустаромвеку, Бе о град, 1954, 8.

5) Бран ко Га ве ла, „Про то и сто ри ски и ан тич ки Син ги ду нум“, По се бан оти сак из Го ди-
шња ка Му зе ја Гра да Бе о гра да, књ. II, Бе о град, 1955., стр. 6, cit. Ro stov tzeff,Iranians
andGreeksinSouthRussia, Ox ford 1922, 12: Исто ри чар Га ве ла на осно ву ети мо ло шке 
ана ли зе пр вог де ла хи брид ног то по ни ма сма тра да је овај древ ни на род из гра дио на-
се ље Син ги ду нум  пре до ла ска Кел та и Ри мља на на то под руч је.Исто, стр. 6, cit. He-
ro dot,History, V, 9; Stra bon,Geography, V, 1, 6; Apol lo ni us from Rho dos, Argonauts, IV, 
320; 322:За њих су ан тич ки исто ри ча ри и ге о гра фи Хе ро дот, Стра бон и Апо ло ни ус са 
Ро до са пи са ли да су би ли  на род ко ји је „жи вео пре ко ре ке Ис трос, од но сно на ле вој 
оба ли ре ке Ду нав све до Ја дран ског мо ра“, „у пу сти њи по ред ре ке Ду нав“ и „на сте ни 
на ме сту где се ра чва Ду нав“. Они су у до ба пред-ан тич ког и ан тич ког па га ни зма са 
вин чан ским про то-Ср би ма де ли ли за јед нич ке кул то ве бо га Ду на ва или „ре ке Но је“ Ди-
о ни зи ја по зна тог још и по име ну Сар ба ти је Пре ма Хе ро до ту (History, 5.7.1) трач ки кра-
ље ви су сма тра ли Хер ме са сво јим прет ком и за чет ни ком сво је ди на сти је. У по не ким 
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на зи вао у сво јим за пи си ма ви зан тиј ски исто ри чар Мој си је Хо рен-
ски,6) при дру жи ва ла су се у да љим до се ља ва њи ма оста ла срод на 
пле ме на у до ба вла да ви не ви зан тиј ских ца ре ва Ју сти ни ја на Пр вог 
и Дру гог7) и ца ра Хе ра кли ја8) то ком пе тог, ше стог и сед мог ве ка и 
они су би ли део ста нов ни штва ко је је има ло сво је др жа во твор не 
за јед ни це у Ра шкој, Ду кљи (Зе ти), За ху мљу, Тра ву ни ји, По мо ра-
вљу и на Ко со ву и Ме то хи ји у пе ри о ду пре за сни ва ња је дин стве не 
срп ске др жа ве под вла да ви ном сред њо ве ков не ди на сти је Не ма-
њић. Бит на од ред ни ца на ци о нал ног иден ти те та Ср би је на кон по-
кр шта ва ња ста нов ни штва из рав но од Све тог Па вла, Ан дри је, Ти та 
и оста лих пр вих хри шћан ских апо сто ла9) би ло је хри шћан ство 

де ли ма Хер мес се по ја вљу је под на зи ви ма Сар мис (Сар бис, Сар бат), од но сно Сар мис 
Ва си ле ус „онај ко ји оре“, ка ко је за бе ле жен на ко ва ним ар ха ич ним дач ким нов ци ма, 
или Ар мис (Va le ri us Flac cus, Argon. VI. 530; VI II. 219; Dionysi us Per. v. 305; Ni cep ho rus 
Gre go ras, Ann.M. 6791-6836), за тим као Мер кур или Ала у ни ус (син Ала на) („Ала у-
нус“ - http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Ala u nus) или Хер кул (Хе ра кло ид), или на под руч ју 
да на шње Ру му ни је као Јо ван Јор го ван, чи је име ко ре спон ди ра са грч ким име ном Ге ор-
ги ус, „по љо при вред ни ком“. (Ho ra ci Flac ci,Operaomnia, Ode XV, Vo lu me II, A. J. Valpy, 
Lon don, 1825, p. 714). (О име ну Сар ба ти је (Сар ба ти ус, Сар ма ти ус, Сер ва ти ус) ви де ти и 
Ni na Garsoïan 1967, „Po li ti que ou ort ho do xie? L’Arménie au IVe siè cle“, Re vue des Étu des 
Arméni en nes, n. s. 4, 1967 (désor ma is Po li ti que) et „Ar me nia in the Fo urth Cen tury – An 
At tempt to Re de fi ne the Con cepts ‘Ar me nia’ and ‘Loyalty ““, Re vue des Étu des Arméni en-
nes, n. s. 8, 1971., p. 92-93 n. 63.), бо ги ње Ар те ми де, ар хе о ло шких оста та ка и пи са них 
тра го ва.

6) Ми о драг Ми ло је вић, Старисрпскивек, Van da li ja, Be o grad, 2008., за из раз „ср бо-скла-
вин ске др жа ве“ цит. Мој си је Хо рен ски, Географија, 670. г.,Ва тро слав Ја гићиКон стан-
тин Пор фи ро ге нит. Та ко ђе ви де ти Ma u ro Or bi ni, IlregnodegliSlavihoggicorrottamente
dettiSchiavoni, Pe sa ro, 1601.: Ма вро Ор би ни је твр дио да је ет ни кум „Скла вин“ зна чио 
„Ср бин“.

7) ВизантијскиизворизаисторијународаЈугославијеI1955andII1959, Ви зан то ло шки 
ин сти тут СА НУ, Бе о град, cit. Chron. Pasch.:Chro ni con pascha le, rec. L. Din dorf, Bon nae, 
1832. Та ко ђе ви де ти A. N. Stra tos, Byzan ti um in the Se venth Cen tury, Vol. V, Adolf M. 
Hak kert, Am ster dam, 1980, p. 141: „Цар Ју сти ни јан Дру ги је одр жа вао до бре од но се са 
прин че ви ма Бу гар ске, Ср би је, Хр ват ске и Лом бар ди је ко ји су му би ли под ре ђе ни, али 
су ипак вла да ли не за ви сно од ње га и ни су му се ни кад за ме ра ли.“

8) Bra ni mir Bra ta nić, “Uz pro blem do se lje nja Ju žnih Sla ve na“, Zbornik radovaFilozofskog
fakulteta Sve u či li šte u Za gre bu, Za greb, 1951.; Ни ко ла Мо ра ча, Српскединастијеивла-
дари, Си ма Лу кин Ла зић, Кратка повјесница Срба од постања српства до данас; 
КраткаповјесницаСрба, Штам па ри ја Кар ла Ал брех та, За греб, 1894.; Ca ro li Du Fre sne 
Do mi ni Du Can ge, IllyuricumVetus&Novum, Ha e re dum Ro e ri a no rum, Po so nii, 1746.

9) Новизавет, „По сла ни ца Све тог Апо сто ла Па вла Ри мља ни ма“ (15.19); Ј. Gar de ner Wil-
kin son, DalmatiaandMontenegro,Vol. 1, p. 17, cit. 2 Ep. Tim. iv. 10.; „Hri šćan stvo na 
Bal ka nu“, Enciklopedijaživihreligija; Па вел Ша фа рик,ОименуСловена,цит.VitaS.The-
odos.ap.Pag.T.II. p. 9; I. Zo na ras,Hronika,  Ru ski Pre vod u Vo ko lo man skom Ma na sti ru. 
Na pe ce tan u Ct 31 Istor. I Drevn. Rus. U Moskv. Univ. 1847 god, str 58 Mi los S. Mi lo je vic, 
OdlomciistorijeSrba. Tom I. str 208-210, O. Lu ko vic-Pja no vić,Srbi…Narodnajstariji., 
AIZ Dosijе, Be o grad, 1990. str. 62-63. Ср би ја је та ко ђе има ла сво је пр ве све те му че ни ке 
– Све ти Стра то ник и Све ти Ер мил су по на ред би рим ског ца ра би ли уто пље ни у ре ци 
Ду нав. (Житијесветих,31.) С дру ге стра не,  Сло ве ни ко ји су жи ве ли ис точ но од Ср-
ба на под руч ју да на шње Ср би је, од но сно пле ме Иљ ме ни су у вре ме до ла ска апо сто ла 
Ан дре ја Пр во зва ног жи ве ли на се ве ру Цр ног мо ра ор га ни зо ва ни у јед ну вр сту се о ских 
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ста нов ни штва на че лу са вла да ри ма.10) Пре ма ори ги нал ним до ма-
ћим и стра ним из во ри ма пред до ла зак вој ске осман лиј ског Тур ског 
цар ства у Ср би ји су у вре ме вла да ви не ди на сти је Не ма њић би ли 
раз ви је ни ру дар ство, тр го ви на, за нат ство и по љо при вре да и здрав-
ство и кул ту ра, ка ко у до ба вла да ви не ди на сти је Не ма њић, та ко и у 
до ба вла да ви не ца ра Ла за ра11) и оста лих на след ни ка цар ске ло зе 
Не ма њић12) - ње го вог си на де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа13) и де спо-

оп шти на ко је ће ка сни је пре ра сти у кне же ви не. Д. Ни ко лић, „Сло вен ско пра во“, http://
www.rast ko.rs/rast ko-ukr/isto ri ja/dni ko lic-slo ven sko pra vo.html

10) Ан дри ја Ка чић-Ми о шић, Разговориугоднинародасловинског,http://www.ar chi ve.org/
stre am/raz go vo ru god nin00mi o go og/raz go vo ru god nin00mi o go og_djvu.txt, Jo van Ra jić,
Istorija raznih slavenskihnarodovnaipačeBolgar,Horvatov i Serbov...vo svet istoričeski
proizvedenaja JoannomRaičem, V Vi e ne 1794.: О срп ским вла да ри ма из тог вре ме на 
би ло је за бе ле же но да су би ли „вла да ри ко ји су вла да ли у хри шћан ском ду ху прав де 
и по ште ња и на род их је во лео.“ A. N. Stra tos, Byzan ti um in the Se venth Cen tury, Vol. V, 
Adolf M. Hak kert, Am ster dam, 1980, p. 141: Срп ски прин че ви су, иако под над ле жно шћу 
ца ра Ју сти ни ја на Дру гог, вла да ли не за ви сно од ње га и одр жа ва ли су до бре од но се са 
њим.

11) Ми ла дин Сте ва нов нић, „Пре сто ни ца крај Мо ра ве“,  Вечерњеновости,  24. фе бру ар 
2011. го ди не, Бе о град, 2011.; Ми ла дин Сте ва но вић, „Вла дар ка и све ти тељ ка кне ги ња 
Ми ли ца“, фељ тон Вечерњеновости, 22. март – 3. април,  Бе о град, 2009.

12) У ИсторијисрпскогнародаII, као и у срп ским ле то пи си ма Љ. Сто ја но вић, нав.дело,
200, 216—217. и про ло зи ма (ОхридскиПролог, 30.8) и дру гим књи га ма (Ми хаљ чић, 
Ра де (1989). Ла зар Хре бе ља но вић, Исто ри ја, култ, пре да ње. Бе о град: БИГЗ., стр. 52-
53. Д. То до ро вић, ПортрекнезаЛазараyРаваници,Ма на стир Ра ва ни ца, Спо ме ни ца 
ο ше стој сто го ди шњи ци (Бе о град 1981) 39—43) је за бе ле же но да је цар Ла зар не са мо 
пре ко вен ча не ве зе са ца ри цом Ми ли цом ко ја је би ла ро дом из ди на сти је Не ма њић 
не го и због сво јих лич них за слу га био про гла шен за на след ни ка вла да ра из ди на сти је 
Не ма њић. Сам кнез Ла зар био је пле ме ни тог по ре кла, на зи ван чак и „Прин чев син.“ 
(Јо ван Ра јић, Историјасловенскихнарода,Немањићи,Мрњавчевићи,Грбљановићии
Бранковићи,  Бе о град, 2003, стр. 301) За бе ле же но је да га је па три јарх Је фрем кру ни сао 
на др жав но цр кве ном Са бо ру у при су ству ца ри град ског па три јар ха Фи ло те ја и да се, 
за раз ли ку од оста ле срп ске вла сте ле, пот пи си вао као „са мо др жац“ или „са мо др жи-
ви го спо дин“ цр ве ним сло ви ма као и при пад ни ци ди на сти је Не ма њић. Као и ње го ви 
прет ход ни ци из ди на сти је Не ма њић, и кнез Ла зар је на ста вио да по ди же ма на сти ре-за-
ду жби не ши ром зе мље, од ко јих је нај по зна ти ја би ла ње го ва цр ква-за ду жби на у Ра ва-
ни ци. На фре ска ма у ма на сти ру Ра ва ни ца брач ни пар Ла зар и Ми ли ца има ју на се би 
вла дар ску оде жду – пур пур ни ди ви ти си он са дво глав ним ор ло ви ма у окер, по зла ће ним 
кру го ви ма, као и ка сни је њи хов син де спот Сте фан при ка зан на фре сци у ма на сти ру 
Ма на си ја, за тим при ка зи ван је на свом нов цу са кр стом на гру ди ма, што је би ла та ко ђе 
јед на од та да шњих озна ка вла дар ске фи гу ре и дао је да се до зи да при пра та – ег зо нар-
текс на ма на сти ру Хи лан дар, што је би ла при ви ле ги ја са мо вла да ра из ди на сти је Не ма-
њић. Та ко ђе, на др жав но цр кве ном са бо ру 1381. од лу че но je да ce кне зу Ла за ру омо гу ћи 
да по диг не храм Св. Ваз не се ња, од но сно да ce из јед на чи y пра ву с кра љем Сте фа ном 
Пр во вен ча ним и кра љемСте фа ном Де чан ским. (Ра до мир Ни ко лић, „Ка да је по диг ну-
та и жи во пи са на Ра ва ни ца“, Историја српског народа, Дру га књи га, Добаборби за
очувањеиобновудржаве(1371—1537), ур. Јо ван ка Ка лић, Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град 1982., стр. 10-11; 311-312 или Исто, http://www.he ri ta ge.gov.rs/Dow nlo ad/Sa op-
ste nja/Sa op ste nje-XV-1983/Sa op ste nje_XV_1983_Ka da_je_po dig nu ta_i_zi vo to pi sa na_Ra-
va ni ca.pdf)  Та ко ђе у ма на сти ру Но ва Па вли ца, за ду жби ни бра ће Му сић, за ца ра Ла за ра 
пи ше да је био „са мо др жац све срп ске зе мље.“

13) Мар ко вић, Би ља на,ЗаконорудницимадеспотаСтефанаЛазаревића, Ва јат, Бе о град, 
1999.
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та Ђу ра ђа и Ла за ра Бран ко ви ћа. У до ба вла да ви не срп ских де спо та 
Ср би ја је, прем да у стал ној опа сно сти од оку па ци је осман лиј ске 
вој ске, има ла не са мо раз ви је ну вој ску, не го и кул ту ру и еко но ми ју 
у ран гу са вре ме них др жа ва у Евро пи тог вре ме на.14) Као и у ве ћи ни 
цар ста ва и др жа ва ко је су се вре ме ном фор ми ра ле са стро го од ре-
ђе ном фе у дал ном дру штве ном хи је рар хи јом, та ко је и у сред њо ве-
ков ној Ср би ји зва нич но фе у дал ни вла сте лин по мо ћу ви те зо ва и 
рат ни ка шти тио сво је се ља ке-на јам ни ке, а из над свих њих био је 
цар, од но сно краљ. Дру штве ни од но су су у до ба сред њо ве ков не 
не ма њић ке ди на сти је би ли за сно ва ни на не кој вр сти на род не са мо-
у пра ве се ба ра под упра вом вла сте ле и вла да ра и де цен тра ли зо ва-
них обла сти, жу па, кра ји шта, се ла и гра до ва са до де ље ним ауто-
ном ним пра ви ма, на ће лиј ским об ли ци ма ко лек тив ног жи во та на-
ро да са сво јим уста ље ним пра ви ма и на оби ча ји ма де мо крат ске 
упра ве и уза јам но сти као што су би ли ка ту ни, са бо ри и за дру ге. У 
по чет ку су се ља ци са сво јим по ро ди ца ма жи ве ли у по лу зе му ни ца-
ма и брв на ра ма, а ка сни је и у пра вим ку ћа ма по ред сред њо ве ков-
них ма на сти ра или фе у дал них гра до ва-утвр ђе ња. У Ср би ји је по-
сто ја ње се о ске за дру ге би ло за бе ле же но у де ло ви ма ра них сред њо-
ве ков них и сред њо ве ков них ака та ко ји су ука зи ва ли на за дру жни 
жи вот се ља ка, као и у са ку пље ним и за бе ле же ним од ред ба ма оби-
чај ног пра ва.15) На осно ву по ве ља срп ских сред њо ве ков них кра ље-
ва, као што је на при мер по ве ља о осни ва њу Срп ске ахри е пи ско пи-
је 1219. го ди не у Жи чи крај Кра ље ва, се о ска на се ља са це ло куп-
ним ста нов ни штвом, пла ни не и па шња ци и дру ги зе мљо по се ди 
би ли су пот чи ње ни и оку пље ни око гла вих ма на сти ра. Пре ма овим 
прав ним и да ро дав ним ак ти ма срп ских вла да ра та да шње дру штво 
се де ли ло на три ка те го ри је ста нов ни штва: вла сте ла, вој ни ци (ка-
сни је и вла стел чи ћи) и обич но ста нов ни штво, а по ми њу се још и 
„вла си“ и „зе мља ни“ или „зе маљ ски љу ди“, од но сно про фе си о нал-
ни сто ча ри и зе мљо рад ни ци.16) Као не ма њић ки вла да ри ко ји су из-

14) Мат. Ста ној ло вић, Мил. Ј. Га јић,ДеспотСтефанЛазаревић–Историјскарасправа, 
Из да ње оп шти не бе о град ске, Цар на ра ди кал на штам па ри ја, Бе о град, 1894, стр. 101; 
258-259.

15) Сто јан Но ва ко вић,Село, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1965. Ви де ти та ко ђе нај-
по зна ти ји срп ски сред њо ве ков ни прав ни до ку мент ЗаконикЦараСтефанаДушана,
Бистричкирукопис,Оде ље ње дру штве них на у ка,Изворисрпскогправа,IV, књ. II, СА-
НУ, Бе о град, 1981, чи ји се чла но ви 55, 65, 68 и 69 по себ но од но се на се о ску за дру гу, а 
за бе ле же но је да су се чак и у вре ме осман лиј ске ко ло ни за ци је тих про сто ра  по је ди ни 
де ло ви тур ског си сте ма од но си ли на ку ћу ука зу ју ћи на се о ску за дру гу. Та ко ђе ви де ти 
Јо ван Цви јић, Балканскополуострвоијужнословенскеземље, Са бра на де ла, Књижев-
неновине, књ. 2, Бе о град, 1987. го ди не 

16)  Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода, стр. 235, cit. Fra njo Mi klo sich,Monumenta
serbica,стр. 13; Ми лош Бла го је вић,Земљораднички закон– средњовековнирукопис, 
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ним но при да ва ли па жњу со ци јал ној за шти ти ста нов ни штва у на-
ро ду су по себ но би ли оми ље ни не зва нич ни „отац на ци је“ Све ти 
Са ва, краљ Ми лу тин17), краљ Сте фан Де чан ски и цар Ла зар ко ји је 
омо гу ћио се ља ци ма ре ла тив но ми ран жи вот и на осно ву ра ни је до-
де ље них им пра ва у до ба кра ља Ми лу ти на као „ба шти ни ка“ – сло-
бод них се ља ка до де лио се ља ци ма пра во да мо гу да „ба шти не“, тј. 
да на сле ђу ју сво ју зе мљу и имо ви ну.18) Све ти Са ва, на след ник за-
чет ни ка нај по зна ти је срп ске ди на сти је Не ма њић Сте фа на Не ма ње 
и пре сто ло на след ник чи је је све тов но име пре ње го вог за мо на ше-
ња би ло Раст ко Не ма њић (c. 1175-1236),  по знат је као за чет ник 
пи сме но сти, обра зо ва ња, осни вач срп ске др жа во твор но сти, ауто-
ке фал не Пра во слав не цр кве19) и прав них на у ка у Ср би ји. У на ро ду 
је остао упам ћен као сво је вр сни бри жни отац-про све ти тељ на ци је 
ко ји се ни је ус те зао на сво јим про пу то ва њи ма кроз Ср би ју да лич-
но уче ству је у град њи ма на сти ра20) и ку ћа, да учи се ља ке и њи хо ве 
же не кућ ним и се о ским по сло ви ма и да их под у ча ва ве ри, пи сме-
но сти и и мо рал ним вред но сти ма. Све ти Са ва се у тим сво јим про-

стр. 234-235, ци ти ра ју ћи Fra njo Mi klo sich,Monumenta serbica, 11-16; С. Но ва ко вић, 
Законски споменици, 571-575, Д. Син дик, Једна или двежичке повеље, ИЧ XIV-XV 
(1963-1965), 309-315; Г. Шкри ва нић, Жичкоепархијсковластелинство, ИЧ IV (1954), 
147-172.

17) Ми лош Бла го је вић, Земљораднички закон, стр. 294-295; Ра дош Љу шић, Кнежевина
Србија(1830-1839), Бе о град, СА НУ, 1986., цит. Законљудемцрковним у Повељима-
настиру Свети Стефан у Бањској (Светостефанска повеља): Овим за ко ном краљ 
Ми лу тин је озва ни чио ин сти ту ци ју се ља ка сло бод ног ба шти ни ка у од но су на ра ни ји 
по ло жај за ви сно сти се ља ка се бра од фе у дал ног вла сте ли на.

18) Сне жа на Бо жа нић, Чувањепростора,међе,границе–разграничењаусрпскојдржави
од13.до15.века,докторскадисертација, Од сек за исто ри ју, Фи ло зоф ски фа кул тет, 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, 2010, стр. 113; С. М. Ду ша нић и Д. По по вић, Приватан
животусрпскимземљамасредњегвека, Clio, Бе о град, 1984, стр. 112-114 Ми лош Бла-
го је вић, Средњовековнизабел, ИЧ XIV–XV (1966), 1–17 и ЛССВ, 453 (С. Ми шић): Се-
ља ци су удру же ним по ро дич ним и за дру жним на по ри ма га ји ли пше ни цу, овас, је чам и 
про со, во ће и по вр ће, об ра ђи ва ли ви но гра де, др жа ли ко шни це са ме дом, га ји ли сто ку, 
со ли дар но ра ди ли се зон ске по сло ве и мле ли жи то у за јед нич ким се о ским мли но ви ма. 
Нај ве ћи број мли но ва се на ла зио на Ко со ву и Ме то хи ји и у про се ку је три де сет и се дам 
по ро ди ца ко ри сти ло је дан млин.Ми ла дин Сте ва но вић, „Пре сто ни ца крај Мо ра ве“ У 
вре ме  пре окр ша ја срп ске и тур ске ото ман ске вој ске на Ко со ву у скла ду са пре у зе тим 
кон стан ти но пољ ским и све то сав ским прав ним на сле ђем цар Ла зар је по ка зао ви сок 
сте пен со ци јал не за шти те у др жа во твор ној по ли ти ци та ко ђе и ти ме што је збри нуо 
мо на хе и мно го број не из бе гли це из ју жних фе у дал них ре ги ја Ср би је и из су сед не Ви-
зан ти је и Бу гар ске.

19) Ста но је Ста но је вић, СветиСава,Хе рес, Бе о град, 1998. (фо то тип ско из да ње из 1935. 
г.) Си ма Ћир ко вић, ИсторијаСрба,стр. 301, ци ти ра ју ћи Остро гор ски, Автократори
самодржац, Глас 141-148 (Са бра на де ла IV), 323-327.: Одо бре њем ви зан тиј ског ца ра 
Те о до ра Пр вог Ла ска ри са и ва си љен ског па три јар ха Ма ној ла Са ран те на из Ни ке је Све-
ти Са ва је по стао пр ви срп ски  Ар хи е пи скоп 1219. го ди не.

20) Сту де нич ки крст Све тог Си ме о на“, YouTu be, http://www.youtu be.com/watch?v=7e5-
7ScdXek: За бе ле же но је да је у из град њи ма на сти ра на Хи лан да ру, Све ти Са ва и сам 
уче ство вао као је дан од рад ни ка у из град њи ма на сти ра.
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све ти тељ ским на по ри ма во дио на че ли ма хри шћан ског чо ве ко љу-
бља и кон стан ти но пољ ског прав ног на сле ђа, али на ње га је зна ча-
јан ути цај сва ка ко имао и од гој ње го ве мај ке Ане, по зна те по то ме 
што је, иако је би ла су пру га вла да ра Сте фа на Не ма ње и пре ма мно-
гим исто риј ским из во ри ма и са ма цар ског по ре кла, жи ве ла скром-
но по пут оста лих плем ки ња и се љан ки (се бран ки) тог вре ме на и 
би ла по зна та по бри зи о ку ћи и о обра зо ва њу и од го ју сво је де це, а 
при кра ју жи во та се и за мо на ши ла под име ном Ана ста си ја.21) Та-
квим мо рал ног по на ша ња јед не су пру ге вла да ра Не ма њи ћа во ди ле 
су се ка сни је и кра љи ца Је ле на Ан жуј ска, кра љи ца Те о до ра или 
ца ри ца Ми ли ца, та ко ђе по зна те у на ро ду по бри зи за си ро ма шне и 
не моћ не, по обра зов ној и фи нан сиј ској по мо ћи си ро ма шним срп-
ским де вој ка ма и по по ди за њу за ду жби на ма на сти ра и обра зов них 
уста но ва. Та ко је у ма на сти ру Пре чи ште код То пли це, у ко јем се 
за мо на ши ла мај ка Све тог Са ве Ана би ла осно ва на пр ва жен ска 
шко ла за раз не кућ не по сло ве – пле те ње, ве зе ње и слич но, а у ма-
на сти ри ма Ми ле ше ва, Пећ ка Па три јар ши ја, Ра ва ни ца, Со по ћа ни и 
дру гим ма на сти ри ма би ле су осни ва не ико но пи сне шко ле, пре пи-
си вач ке, прав не и умет нич ке шко ле и ка сни је и штам па ри је.22) Кра-
љи ца Је ле на Ан жуј ска (1236–1314.), мај ка бу ду ћих кра ље ва Ср би је 
Дра гу ти на и Ми лу ти на, оста ла је упам ће на у на ро ду као ве ли ка 
до бро твор ка. У то вре ме, ка да у чи та вој Евро пи ни је по сто ја ло 
мно го ин те ре со ва ња за шко ло ва ње си ро ма шних де во ја ка, по го то во 
де во ја ка ни жег ро да са се ла, кра љи ца је на свом дво ру у Бр ња ци ма 
у ста ром Ко ла ши ну осно ва ла пр ву жен ску шко лу у ко јој је обра зо-
ва ла се о ске де вој ке, под у ча ва ла их до ма ћин ским по сло ви ма, за на-
ти ма и руч ним ра до ви ма, а ка да би оне од ра сле и уда ле се, по кла-
ња ла им је ми раз. Кра љи ца је по ди за ла ма на сти ре и цр кве, ме ђу 
ко ји ма и ма на стир Гра дац на ре ци Ибар, ра ди ла је на обра зо ва њу 
на ро да и сло зи сво јих си но ва, по ма га ла си ро ти њи и пред крај жи-
во та се и она за мо на ши ла. По што у до ба вла да ви не Ца ра Уро ша 
Пр вог ни је би ло до вољ но об ра ди вог по љо при вред ног зе мљи шта 
ко је би под ми ри ло пре храм бе не по тре бе ста нов ни штва у су шним и 

21) Pre drag Pu zo vić, „Go spo đa Ana, ne zna nog po re kla“, Srp sko na sle đe – Isto rij ske sve ske br. 
5, maj 1998. g.: Го то во сви исто риј ски из во ри по ми њу да је  мај ка Све тог Са ве би ла 
пле ме ни тог по ре кла. Не ки из во ри је про гла ша ва ју кћер ком фран цу ског или угар ског 
кра ља, док је од ре ђе на Жи ти ја про гла ша ва ју кћер ком ца ри град ског им пе ра то ра, па та-
ко До мен ти јан у Жи во ту све тих срп ских про све ти те ља Си ме о на и Са ве твр ди за мај ку 
Све тог Са ве да је би ла ве ли ка кне ги ња Ана, кћер ца ри град ског им пе ра то ра Ро ма на IV 
(1168-1171), а у Ака ти сту Све том Са ви пи ше да је Сте фан Не ма ња био „оже њен Аном, 
кћер ком грч ког ца ра Ро ма на.“

22) Дра го слав Сре јо вић, Кадсмобиликултурносредиштесвета, ТИА Ја нус, Ars li bri и 
Кре мен, Бе о град, 2001, Би бли о те ка Ла ви ринт, Књи га 10
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не род ним го ди на ма, кра љи ца Је ле на се лич но ста ра ла о ис хра ни 
на ро да уво зе ћи по вр ло по вољ ним усло ви ма од го ва ра ју ће ко ли чи-
не жи та ри ца из Ита ли је и Фран цу ске пре ко њој при ја тељ ски од ре-
ђе них гра до ва и тр го ва ца.23) Пре ма исто ри ча ру Ми ла ди ну Сте ва но-
ви ћу, кра љи ца Је ле на је име но ва ла по је дин це (ке фа ли је) да упра-
вља ју од ре ђе ним на се љи ма у не ма њић кој Ср би ји и раз ли ку од др-
жа ве кра ља Ми лу ти на и Дра гу ти на, др жав на упра ва кра љи це Је ле-
не би ла је ма ла и ефи ка сна, по де ље на на цен трал ну упра ву – ону 
ко ја је би ла оку пље на око ње ног дво ра и оба вља ла по сло ве од ин-
те ре са за це лу зе мљу, као и на те ри то ри јал ну упра ву ко ја је оба-
вља ла по сло ве од ин те ре са у жу па ма и гра до ви ма на од ре ђе ном 
под руч ју.24) Осим ви со ког сте пе на со ци јал не прав де и умет нич ких 
до стиг ну ћа ди на сти ја Не ма њи ћа је ура ди ла мно го и на ства ра њу 
тех но ло шких и ар хи тек тон ских  до стиг ну ћа као што су би ли си-
сте ми мле ко во да и ви но во да у бли зи ни ма на сти ра и на се ља где су 
би ли раз ви је ни сто чар ство и по љо при вре да, што је умно го ме олак-
ша ло жи вот обич ном ста нов ни штву и да ва ло по ти цај ло кал ној еко-
но ми ји.25) Сви ти на по ри вла да ра из ди на сти је Не ма њић учвр сти ли 
углед ди на сти је Не ма њић у на ро ду ко ји је жи вео ор га ни зо ван у 
раз ли чи тим те ри то ри јал ним об ли ци ма на род не са мо у пра ве и де-
цен тра ли за ци је (обла сти, жу пе, кра ји шта, се ла и гра до ви-на се ља 
са до де ље ним ауто ном ним пра ви ма) и у ће лиј ским об ли ци ма ко-

23) Де јан Ни ко лић, Српскекраљицеицарице, На род на шко ла Ре сав ска шко ла, Де спо то вац, 
1998.

24) Ми ла дин Сте ва но вић, „Вла да ви на му дре кра љи це“, фељ тон, Вечерњеновости,11. јун,  
2010.: Цен трал на упра ва је оба вља ла фи нан сиј ске и ца рин ске по сло ве, одр жа ва ње ре да 
и мо ра, по сло ве у ве зи са су сед ним зе мља ма и обез бе ђе ње и одр жа ва ње дво ра. По сло ве 
фи нан сиј ске при ро де (ца ри не, дру ги кра љев ски при хо ди, др жав ни рас хо ди, кра љев ска 
ри зни ца, за нат ство, тр го ви на, руд ни ци) оба вљао је кра љев ски слу жбе ник ка знац  ко ји 
је са сво јим по ве ре ни ци ма бо ра вио на дво ру кра љи це Је ле не у Бр ња ци ма. По сло ве одр-
жа ва ња ре да и ми ра оба вљао је ка пе тан ко ји је имао сво је ис по ста ве по жу па ма, док је 
ове ду жно сти по гра до ви ма оба вља ла ло кал на са мо у пра ва

25) Vlad. R. Pet ko vić,Stari srpski spomeniciu JužnojSrbiji, 1924, http://www.rast ko.rs/pro-
jek ti/cm/1/vpet ko vic-spo me ni ci_l.html, ta ko dje vi de ti Mla den Stan čić, “Taj ne mle ko vo-
da”, Novosti, 5. ja nu ar, 2009.; Op šti na Ne go tin,Vesti, 29.10.2007. “Ni tra ga od bla ga”, цит. 
aрхеолог и ди рек тор Исто риј ског ар хи ва „Рас“ у Но вом Па за ру Дра ги ца Пре мо вић-
Алек сић,  http://www.ne go tin.rs/ar tic le.php?lg=sr&id_ar tic le=1028.; Ми лош Лу ко вић, 
“Тра се сред њо ве ков них пу те ва на дур ми тор ском под руч ју“, Зборникрадовасанаучног
скупа (Плу жи не, 24–25. сеп тем бар 2006), Беране:Свевиђе-манастирЗаграђе 2010, 
стр. 177–178. http://www.epar hi ja.me/ri zni ca/11/Sce pan-po lje-i-nje go ve-sve ti nje-kroz-ve-
ko ve/Sce pan-po lje-i-nje go ve-sve ti nje-kroz-ve ko ve-171-194.pdf.; Acta Diurna, Бил тен 
Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, бр. 33, април–ав густ 2011, стр. 49, http://
www.ius.bg.ac.rs/bil ten/Ac ta%20Di ur na%2033%20za%20sajt.pdf, Та ко ђе о то ме ви де ти 
Je le na Ta sić, “Sjaj i be da Ora ho vač kog vi no gor ja”, Danas, 21. fe bru ar, 2010.: У до ба ца ра 
Ду ша на ви но гра ди Ме то ха хи лан дар ског у Ве ли кој Хо чи да ва ли су и до три де сет хи-
ља да то ва ра гро жђа и по ве зи ва ли Ора хо вач ко ви но гор је (Ве ли ку Хо чу и Ора хо вац) са 
При зре ном и цар ским дво ром.
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лек тив ног жи во та са сво јим уста ље ним пра ви ма и оби ча ји ма уза-
јам но сти и са бор не упра ве (ка ту ни, са бо ри, за дру ге). За жу па ма 
ис пре се ца ну сред њо ве ков ну Ср би ји би ле су ка рак те ри стич не и ин-
сти ту ци је жуп ских и се о ских збо ро ва, или „збо ро ва се ба ра“, као и 
др жав но цр кве них са бо ра. Ове су би ле по сте пе но под вр га ва не 
ауто ри те ту цен трал не по ли тич ке вла сти, од но сно упо ре до са ја ча-
њем по ли тич ке и вој не вла сти цен трал на власт је глав не управ не и 
суд ске функ ци је по ве ра ва ла др жав ним чи нов ни ци ма и вла сте ли-
ни ма - овла шће ним но си о ци ма хи је рар хиј ске вла сти.26) У до ба вла-
да ви не ца ра Ду ша на ад ми ни стра ци ја је би ла одво је на од су до ва и 
по сто ја ле су, по узо ру на кон стан ти но пољ ски за кон, цар ске су ди је 
ко је су су ди ле пре те жно у ве зи са зе мља ма и ка зне ним ства ри ма, а 
за гра ђан ску прав ду би ли су за ду же ни су до ви го спо да ра, цр кве них 
до ба ра и гра до ва ко ји су су ди ли пре ма прав ном на сле ђу за ко на ца-
ра Ју сти ни ја на, Про хи ро ну, Син таг ми, и пре ма те ста мен ти ма и 
обли га ци ја ма.27) Фор ми ра ње жу па као глав них по ли тич ких је ди ни-
ца је на ста ло та ко што је зе мљо рад нич ко ста нов ни штво за сво ја 
ста ни шта би ра ло углав ном одво је не и пре се ца не ра зним пре гра да-
ма пре де ле за об ра ђи ва ње зе мље, та ко да су та под руч ја чи ни ла 
ма ње ге о граф ске, при вред не и управ не це ли не - жу пе.28) О зна ча ју 
ре ка за жи вот сред њо ве ков них Ср ба све до чи и чи ње ни ца да су жу-
пе, ко је су пред ста вља ле осно ву по ли тич ке ор га ни за ци је, че сто до-
би ја ле име на по сво јим ре ка ма.29) Пре ла зак ис хра не про сом на ис-
хра ну жи том усло вио је по раст та да шњег ста нов ни штва, а ви шак 
зе мљо рад нич ких про из во да дао осно ву за спе ци ја ли за ци ју ра до ва 
и за нат ства, као на при мер грн чар ства и ко вач ког за на та и зла тар-
ства, ткал ство, из ра да спе ци ја ли зо ва не обу ће и оде ће и шта вље ње 
ко же, пче лар ство, те сар ски за нат, пра вље ње пре храм бе них про из-
во да од мле ка и ме да, итд., и на се лу су ме ђу сто ча ри ма би ли рас-
про стра ње ни ов чар ство, го ве дар ство и ко њар ство. Од је да на е стог 
ве ка тр го ви на на ки том, фи ном ке ра ми ком, коњ ском опре мом, ко-
ма ди ма оруж ја и по је ди ним ала ти ма и дру гим про из во ди ма из ме ђу 

26) Пе тар Ма тић, “Раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји“, Политичкаревија, 
2006, vol. 5, iss. 3, стр. 395.

27) Con stan tin Ji re cek, DasGesetzbuchdesserbischenCarenStephanDušan, XXII Bände des 
Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie 22, 1900. у Бо шко Су вај џић, „Пре пи ска Ила ри о на Ру вар-
ца и Кон стан ти на Ји ре че ка“,  

 Го ди шњак Ка те дре за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма  - По-
све ће но успо ме ни на др Жи ва на Жив ко ви ћа, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град, 2006, стр. 
203.

28) Си ма Ђир ко вић, Историјасрпскогнарода, стр. 357-358, ци ти ра ју ћи С. Но ва ко вић
29) Исто, стр. 165.
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се ла и гра до ва по ста ла је ин тен зив ни ја, у сло жним се о ским ку ћа ма 
су жи ве ле по три ге не ра ци је са про сеч но осам чла но ва по ро ди це, 
од ко јих су по ло ви ну чи ни ла де ца.30) У та квим се ли ма сред њо ве-
ков не Ср би је у ко ји ма су ве ћи ном жи ве ли зе мљо рад ни ци, сто ча ри 
и за на тли је вре ме ном су раз ви ја не и вред но ва не дру штве не вред-
но сти као што су по што ва ње Бо га као ство ри те ља зе мље и при род-
них по ја ва о ко ји ма је се љак не рас ки ди во за ви сио, по што ва ње ста-
ри јих љу ди као ауто ри те та у по ро ди ци и се о ској  за јед ни ци, те жак 
и по штен рад на по љу, сло га у за јед нич ким по сло ви ма се ља ка и 
при ја тељ ство и ме ђу соб но ис по ма га ње ме ђу се о ским ком ши ја ма.31)

ЗДРАВСТВЕНАЗАШТИТА
КАОБИТНАОДРЕДНИЦАСРПСКЕ

СРЕДЊОВЕКОВНЕДРЖАВЕ

У про у ча ва њу срп ске исто ри је и срп ског на ци о нал ног иден ти-
те та и прав них на у ка по себ но ме сто за у зи ма Законоправило Све тог 
Са ве, од но сно збор ник гра ђан ских и цр кве них про пи са Номока-
нон (гр. но мос – гра ђан ски за кон; ка нон – цр кве но пра ви ло) или 
Крмчија. Све ти Са ва је у свом де луКрмчија на осно ву вла сти тих 
хри шћан ских мо рал них на че ла, као и на осно ву Мој си је вог за ко-
на и ка но на Све тог Ва си ли ја Ве ли ког, Те о фи ла Алек сан дриј ског, 
Те о до си је вог за ко на, за ко на ца ра Ју сти ни ја на и на осно ву ка но на 
Сар ди киј ског, Кар та ген ског, Ан кир ског, Ган гр ског, Ан ти о ниј ског  и 
дру гих са бо ра ва се љен ске цр кве на пи сао ко ја ли ца и ко је ин сти-
ту ци је су би ли нај по зва ни ји да у ду ху чо ве ко љу ба во де бри гу о 
си ро ма шним, бо ле сним и сла бим ли ци ма у дру штву и др жа ви. Већ 
у увод ном де лу Све ти Са ва ис ти че по тре бу да се ство ри срп ско 
за ко но дав ство ко је се за сни ва на со ци јал ној прав ди, по ро дич ном 
пра ву и оба ве за ма дру штва пре ма по је дин цу.32) Он је од нос пре ма 

30) Си ма Ћир ко вић, Историјасрпскогнарода, стр. 164; Ра ди во је Ар сић, Животсељакау
средњовековнојСрбији,http://www.fi eld-ar cha e o logy.com/clan ci/ar sic/in dex.php

31) Исто: Гра ни це ме ђу жу па ма би ле су утвр ђе не и услов но по де ље не на два раз ли чи та и 
не јед на ка де ла – за јед нич ке и нео бра ђе не по вр ши не као што су па шња ци, шу ме, во де 
и су сед на бр да, ко је је це ло куп но ста нов ни штво мо гло нео ме та но да ко ри сти, док се 
у пре о ста лом де лу на ла зио сав пре о стао про стор по де љен из ме ђу зе мљо рад нич ких 
на се ља у жу пи. Сва ко се ло има ло је свој атар или по сед обе ле жен утвр ђе ним ме ђа ма 
ко је су сви по зна ва ли, при зна ва ли и по што ва ли. За јед нич ке не по де ље не и нео бра ђе не 
по вр ши не ко је се ни су мо гле или сме ле де ли ти и њи хо во пра во ко ри шће ња при па да ло 
је свим ме шта ни ма јед ног се ла, док је на дру гом де лу би ло об ра ди во зе мљи ште по де-
ље но из ме ђу зе мљо рад нич ких по ро ди ца од ре ђе ног на се ља.

32) М. Пе тро вић, КрмчијаСветогСавеозаштитиобесправљенихисоцијалноугрожених, 
Би бли о те ка Ре принт, Штам па ри ја Срп ске па три јар ши је, Бе о град, 1990, стр. 77.
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бо ле сни ци ма сме ште ним у бол ни ца ма. би ло да су мо на си или све-
тов на ли ца, би ло да су си ро ма шни или бо га ти, од ре дио јед ном из-
ри чи том на ред бом“… да не бри не мо са мо о се би, не го о бли жњем 
и ни ко да не ма ни шта ви ше од дру гог; ни го спо дар од слу ге, ни 
кнез над ко јим вла да, ни цар од вој ни ка, ни пре му дри од уче ног.“33) 
Пре ма овим прав ним од ред ба ма си ро ма шни, ожа ло шће ни и они 
над ко ји ма се вр ши ло на си ље и не прав да, ко ји ма је би ла по треб на 
ми лост и ко ји су због то га обра ћа ли се ца ру мо гли су да се обра те 
и цр кви, од но сно сла бе и си ро ма шне шти ти ли су цр кве ни ка но-
ни, а под њи хо вим ути ца јем и гра ђан ско за ко но дав ство.34) Пре ма 
од лу ка ма Кар та ген ског са бо ра цр кве ни по сла ни ци мо ра ли су да 
од бра не си ро ма шне од на си ља бо га тих, са чим се сло жио и цар 
Те о до си је Дру ги (408-450) ка да је 409. го ди не ука зом на ре дио да 
се цр кве ни по сла ни ци – ек ди ци по ста вља ју по што се уве ду у тај-
не пра во слав не ве ре, би ра ни од епи ско па, све ште ни ка, до сто јан-
стве ни ка, зе мљо по сед ни ка и по сла ни ка, а то су ка сни је у исто ри-
ји озва ни чи ли и цар Ата на си је Пр ви и ца ре ви Ју сти ни јан Пр ви и 
Дру ги.35) По себ на па жња у књи зи Крмчијаби ла је по све ће на бри зи 
за ста ри је љу де. По што се зна ло да ста рост че сто пра те бо лест, не-
моћ, си ро ма штво и ту га, во ди ло се ра чу на да стар ци као по себ на 
ка те го ри ја со ци јал них слу ча је ва бу ду по што ва ни и за ко ном шти-
ће ни.36) У том сми слу у 48. гла ви књи ге Крмчија под за гла вљем 
„О по што ва њу све тих ста ра ца“ био је на ве ден од го ва ра ју ћи де таљ 
из Мој си је вог за ко но дав ства: „Пред ли цем се до га уста ни и по штуј 
ли це стар ца“.37) Та ко ђе и пре ма љу ди ма са те ле сним ма на ма и уоп-
ште пре ма не моћ ним осо ба ма тра же но је да оп хо ђе ње бу де бес пре-
кор но и за оне ко ји се ру га ју та кви ма би ла је пред ви ђе на ка зна, а 
та ко ђе је љу ди ма са те ле сним ма на ма и не моћ ним осо ба ма би ла 
омо гу ће на за шти та и ма те ри јал но обез бе ђе ње, би ло им је да то пра-
во на след ства, њи хо ви срод ни ци – кан ди да ти за на след ство, ко је 

33) Исто, стр. 10-77.
34) Исто, стр. 77.
35) Исто, стр. 13, цит. Cod. Iust. I 55, 11. Исто, стр.. 14: У том сми слу за бе ле же но је да је 

цар Те о до си је Пр ви 385. го ди не пи сао ца ри град ском ек ди ку Те о до ру да тре ба да има 
„став оца пре ма на ро ду и да не до зво ли угње та ва ње зе мљо рад ни ка и гра ђа на по ре зи ма, 
да по ма же слу жбе ни ци ма у др ско сти ар хо на та, чу ва ју ћи по што ва ње њи хо ве ча сти... и 
да их шти ти као де цу...“ цит. Cod. Iust. I 55, 4 уп. I 55, 5.9 Стр. 16-17: У за ко но дав ству 
ца ра Ју сти ни ја на (527-565) пи ше од ред ба за ек ди ке да тре ба да осло бо де од зла оне 
ко ји ма се чи ни не прав да (цит. Cod. Iust. Nov. 15 (Про лог) и да цр ква тре ба да шти ти 
си ро ма шне. Цит. Cod. Iust. Nov. 15.1 и Епи лог)

36) Исто, стр. 21.
37) Исто, цит. Мојс. 19:32.
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су љу ди са те ле сним ма на ма и не моћ ни љу ди има ли пра во са ми 
да од ре ђу ју, нео гра ни че ни вре ме ном при ли ком по кре та ња тог или 
би ло ког дру гог прав ног по сла, би ли су ду жни да им по ма жу или у 
су прот ном ни су мо гли да на сле де њи хо ву имо ви ну.38) Ве ли ки зна-
чај био је при да ван и со ци јал ним оба ве за ма де це и ро ди те ља, као и 
за шти ту же на од не си гур но сти у бра ку, за шти ту си ро ма шних же на 
и же на ко је су тр пе ле не ку вр сту на си ља.39) У по гле ду за шти те пра-
ва су пру жни ка Крм чи ја се, за раз ли ку од рим ског пра ва, осла ња ла 
на гра ђан ско кон стан ти но пољ ско на сле ђе,40) од но сно за шти та по-
ро ди це је, за раз ли ку од рим ског пра ва, ста вље на на чвр шће прав не 
те ме ље.41)

По себ ну па жњу Све ти Са ва је у прав ном збор ни ку Крмчија по-
све тио обла сти здрав стве не за шти те ста нов ни штва, о че му ће кроз 
исто ри ју на ста ви ти да во де ра чу на и оста ли чла но ви ди на сти је Не-
ма њић. Та ко је за бе ле же но да је кнез Ла зар да ро вао бол ни цу на Хи-
лан да ру 1380. го ди не42)или да је на тлу Ср би је краљ Ми лу тин, ко га 
Да ни ло II на зи ва „Не за си ти зи да тељ“, у скло пу ско ро свих сво јих 
46 за ду жби на осни вао бол ни це са „на ро чи то ме ким по сте ља ма“, 
да вао бол ни ца ма „мно га се ла“ и „мно га зла та“, пла ћао „мно ге ле-
ка ре са мо да не пре ста но бу ду код бо ле сни ка“ и од ре дио на ро чи те 
ве ли ко до стој ни ке „кра љев ства му да ре дов но оби ла зе бо ле сни ке“, 
јер „ни је дан бо ле сник не тре ба ни на шта да се жа ли, но што тра жи 
да му се да де“.43) Краљ Сте фан Де чан ски, та ко ђе по зна то по до бро-
чин ству и за ду жби нар ству, по ма гао  је мно ге бол ни це и ма на сти ре 
и са по што ва њем се од но сио пре ма сво јим обич ним по да ни ци ма, 
о че му су, из ме ђу оста лих, и Ар хи е пи скоп Да ни ло II и би о граф 
Сте фа на Де чан ског Гри го ри је Цам блак оста ви ли пи сме ни по мен.  
Гри го ри је Цам блак је о бол ни ци Ви со ки Де ча ни ко ја је ра ди ла до 
сре ди не осам на е стог ве ка оста вио ова кав ис каз:  „...У бол ни ци је 
Краљ лич но вр шио ин спек ци ју, на ре ђи вао је да се ми ри си ма за ба-

38) Исто,стр. 21-23.
39) Исто, стр. 25-30; 38-39, цит. Мој си јев за кон, 8. и 9. Ка нон Сар ди киј ског са бо ра, 49. и 

22. Ка нон Све тог Ва си ли ја Ве ли ког, 11. Ка нон Ан кир ског Са бо ра
40) Исто, стр. 31, цит. Cod. Theod. III, 16.2, Cos. Iust. V, 17,8.9, Iust. Nov. 22,3-4, At ha na sii 

Nov. Ju stin. Tit. X(He imb, I 128) , Ba si lic XXVI II, 7.
41) Исто, стр. 76.
42) Здравствена заштита, Ван ред ни број 3, стр. 9: Do si je: Pr va srp ska bol ni ca ma na stir 

Hi lan dar 1198/99. Knez La zar da ru je bol ni cu hi lan dar sku 1380. go di ne* * Iz: „Spi si o Ko so-
vu“, str. 99-100.

43) Ра до је Чо ло вић,  „800 го ди на срп ске ме ди ци не и 140 го ди на Срп ског ле кар ског дру-
штва“, Пре да ва ње одр жа но на Дру гом на уч ном ску пу „800 го ди на срп ске ме ди ци не“, 
ма на стир Св. Про хор Пчињ ски, 9. до 12. ју на 2011. го ди не. http://www.rast ko.rs/cms/
fi les/bo oks/5062e026b6628, Str. 16:
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шу ри бол нич ки за дах, го во рио је са сва ким бо ле сни ком, јед но ме је 
да вао но ва ца, дру го га је те шио гр ле ћи и љу бе ћи га са очи ма пу ним 
су за. Че сто је Краљ Де чан ски чи та ве но ћи про во дио крај по сте ље 
ка кво га те шког бо ле сни ка“. Ова кав исто риј ски из вор на вео је срп-
ске ин те лек ту ал це на по чет ку два де се тог ве ка да се чу де и ди ве 
чи ње ни ци да је срп ски краљ Сте фан Де чан ски био „бол ни чар у 
сред њо ве ков ном ве ку су ро во сти“.44)

Пре ма зва нич ним исто риј ским из во ри ма за нај ста ри је срп ске 
ле ка ре сма тра ју се из ве сни Пр во слав (Per vo sla vus me di cus, 1281. и 
1298. г.) и Мен ца Ба ра нин (Men ca An ti ba ra nus, me di cus, 1330.г.).45) 
О да љем раз во ју срп ске ме ди ци не и здрав стве не за шти те, а ти ме 
и со ци јал не за шти те срп ског ста нов ни штва у до ба ди на сти је Не-
ма њић све до че ма те ри јал ни оста ци и исто риј ски за пи си о по сто-
ја њу на мен ских из гра ђе них про сто ри ја (бол ни ца/стра но при јем-
ни ца) при ма на стир ским ко на ци ма;по сто ја ње струч не и на уч не 
ли те ра ту ре, на срп ски је зик пре ве де них нај а у то ри та тив ни јих де-
ло ва ме ди цин ских спи са сред њег ве ка;по сто ја ње струч них ме ди-
цин ских из ра за као ди рек тан пре вод са ла тин ског на срп ски;по сто-
ја ње бол ни ца ор га ни зо ва них од стра не еснаф ских удру же ња или 
гра до ва, па и обич них гра ђа на;на лаз ме ди цин ских ин стру ме на та 
и по ма га ла; бри га за јав но здрав ство осни ва њем ле про за ри ју ма и 
ка ран ти на;осни ва ње јав не слу жбе при гра до ви ма ко ја се на не ких 
на чин ба ви ла спре ча ва њем епи де ми ја (нпр. ка ца мор ти); по сто ја ње 
апо те ка од ко јих не ке и дан да њи ра де;по сто ја њу за пи са них име-
на осо ба (ле ка ра/фи зи ку са, апо те ка ра) ко је су се ба ви ле ле че њем 
обич ног на ро да али и кра ље ва, ца ре ва де спо та;  раз не по ве ље о ма-
те ри јал ном обез бе ђе њу ле ка ра;по сто ја ње за кон ских од ред би про-
тив тро ва ча, вра ча ња и ба ја ња;за кон ске од ред бе за бри гу ста рих и 
оне мо ћа лих а на пу ште них, итд.46) О шко ло ва ним срп ским ле ка ри-
ма то ком че тр на е стог и пет на е стог ве ка све до че и за пи си из Хи-
ландарскогмедицинскогкодекса, ме ђу ко ји ма се по ми ње и из ве сни 
Ни ко ла Врач ко ји је у че тр на е стом ве ку пре вео је дан ме ди цин ски 
ла тин ски за пис „на срп ску књи гу“.47) У не ма њић ко до ба је за сно-
ва на по себ на ор га ни за ци ја бол ни ца и у оп ти ца ју су би ле та ко зва не 

44) Ра до је Чо ло вић,  „800 го ди на срп ске ме ди ци не и 140 го ди на Срп ског ле кар ског дру-
штва“, стр. 17, цит. Вла дан Ђор ђе вић

45) Ре ља Ка тић, „O le ka ri ma kod Sr ba u sred njem ve ku“, „700 go di na me di ci ne u Sr ba“, SA-
NU, 1971. Be o grad. У Здравственазаштита, Ван ред ни бр. 3, год. XXXVII, мај, 2008, 
стр. 26, цит. Ји ре чек

46) Иг њат Ре љин, „Сред њо ве ков на ме ди ци на у Ср би ји“, 800 го ди на срп ске ме ди ци не, у 
окви ру 15. Сту де нич ке ака де ми је, ју на 2010. го ди не

47) Ре ља Ка тић, „O le ka ri ma kod Sr ba u sred njem ve ku“
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„ле ка ру ше“ ко је су оби ло ва ле те о рет ским и прак тич но-ис ку стве-
ним са зна њи ма из на сле ђа кон стан ти но пољ ске и срп ске ме ди ци-
не.48) Цар Ду шан је сле дио за ко но пра ви ло Крмчија Све тог Са ве да 
др жа ва мо ра да се бри не о по је дин ци ма, бо ле сни ма, ста ри ма, си-
ро ма шни ма, не моћ ни ма, ду жни ци ма и за ро бље ни ци ма. Ме ђу тим, 
да је свест о ва жно сти со ци јал не за шти те у сред њо ве ков ном срп-
ском дру штву би ла ви со ка све до чи и чи ње ни ца да су на те ри то ри ји 
Ср би је и обич ни љу ди за ве шта ли сво ју имо ви ну ма на сти ри ма и 
бол ни ца ма.49)

У чла ну 28. Ду ша но вог За ко ни ка „О хра ни убо ги ма“ пи ше: „И 
по свим цр ква ма да се хра не убо ги, ка ко је упи са но од кти то ра, 
а ко их од ми тро по ли та или од игу ма на не ус хра ни, да се од лу-
чи од са на – ча сти“. За ко ном је ка жња вао на дри ле кар ство (члан 
20. Душановогзакона„О вра ча ци ма“ или члан 109. „О отро ви ма“ 
(„Ма ђи о ни чар и отров ник, ко ји се на ђе на де лу, да се ка зни по за-
ко ну све тих ота ца“), а за бе ле же но је да је 1342. го ди не цар Ду шан 
осно вао бол ни цу у ко на ци ма ма на сти ра „Све ти Ар хан ге ли“ у При-
зре ну ко ја је ра ди ла све док је ни је ра зо рио Си нан–па ша 1613. го-
ди не и осни вао је бол ни це (ста ци о на ре) за сме штај си ро ма шних и 
хро нич но обо ле лих и ку хи ње за бес плат ну ис хра ну си ро ма шних.50) 
Кнез Ла зар је усред тур бу лент них по ли тич ких при ли ка по кло нио 
бол ни ци у Хо лан да ру ви ше се ла да се од њи хо вих при хо да сва ке 
го ди не тро ши по 100 ун ги ја „за не го ва ње и уте ху бо ле сни ка“. У 
ма на сти ру Ра ва ни ца 1381. го ди не по ди гао је „бол ни цу за мо на хе, 
за стран це и ра сла бље не“, а део бо ле сни ка у Ра ва ни ци ле чен је и у 
обли жњем ма на сти ру Си со јев цу, за чи јег све тог Си со ја се сма тра 
да је по кро ви тељ ле ка ра и ме ди ци не у Ср би ји.51) Де спот Сте фан 
Ла за ре вић, ка ко је на пи сао ње гов би о граф Кон стан тин Фи ло зоф, у 
Бе о гра ду „...са зи да бол ни цу стран при јем ни цу за бол не на нај сла-
ђој во ди“, око ње „...за са ди сва ко ја ког иза бра ног во ћа и при ло жи 
се ла и на след ство мно го у ко јој бол не и стра не хра ња ше и олак-

48) Иг њат Ре љин, „Сред њо ве ков на ме ди ци на у Ср би ји“: Ле ка ру ше су са др жа ва ле са ста ве 
ле ко ва, на чи не за њи хо во спра вља ње, ме ди цин ску ин фор ма ци ју на ста лу из срп ске на-
род не ме ди ци не ко ја је за пи си ва на од стра не пи сме них ка лу ђе ра, оби ље прак тич них 
са ве та за не гу бо ле сни ка и упут ста ва за ле че ње, а по је ди не ле ка ру ше су са др жа ва ле и 
са ве те за не гу и ле че ње сто ке, га је ње пче ла, одр жа ва ње шу ма, пра вље ње ви на, о по дру-
мар ству и слич но. Мно ге ове ле ка ру ше пи са ли су на род ни ле ка ри, та ко да оне пред ста-
вља ју пи са ну до ку мен та ци ју њи хо ве ис ку стве но по твр ђе не ле ка р ске прак се.

49) Гру па ауто ра, Исто ри ја ме ди ци не и здрав стве не кул ту ре на тлу да на шње Вој во ди не, 
Ма ти ца Срп ска/СА НУ (огра нак у Но вом Са ду), Но ви Сад, 1994; стр. 159–160

50) Исто.; Ра до је Чо ло вић,  „800 го ди на срп ске ме ди ци не и 140 го ди на Срп ског ле кар ског 
дру штва“, стр. 17-20.

51) Ра до је Чо ло вић,  „800 го ди на срп ске ме ди ци не и 140 го ди на Срп ског ле кар ског дру-
штва“, стр. 18.
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ша ња њи ма да ва ше“ и по зна то је да је био вр ло ми ло стив пре ма 
гу бав ци ма.52) Жи ти је Сте фа на Де чан ског од Гри го ри ја Цам бла ка, 
Жи ти је Де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа од Кон стан ти на Фи ло зо фа и 
Ста тут гра да Ко то ра из 1616. са др же про пи се из ко му нал не хи ги је-
не, али са про па шћу срп ске сред ње ве ков не др жа ве до ме ти срп ске 
сред ње ве ков не ме ди ци не по че ли су да то ну у за бо рав и ле че ње су 
пре у зе ли ла и ци, тзв. на род ни ле ка ри (ви да ри, ра на ри, тра ва ри, али 
и вра ча ре и ва ра ли це.53)

Не ки по ли тич ки ана ли ти ча ри има ју оби чај да кри ви цу за да-
на шње из у зет но ло ше ста ње срп ске по ли ти ке, еко но ми је и кул ту ре 
пре ба цу ју на за ти ра ње срп ског на ци о нал ног иден ти те та и др жа во-
твор но сти у до ба вла да ви не Осман лиј ског тур ског цар ства на те-
ри то ри ји Ср би је, пре не бре га ва ју ћи чи ње ни цу да је тај иден ти тет 
у сво јој из вор ној фор ми пре жи вео све до ства ра ња мо дер не гра-
ђан ске др жа ве Ср би је то ком де вет на е стог ве ка, ка да је прав ним 
за ко ни ма и ме то да ма и са ма по ли тич ка ели та Ср би је по че ла да ра-
ди на ње го вом уру ша ва њу. Основ но по ла зи ште за ста ње здра вља 
на ро да у том пе ри о ду би ли су ста ти стич ки по да ци - због тач ног 
ре ги стро ва ња у свр ху пла ћа ња по ре за 1834. го ди не ура ђен је пр ви 
по пис ста нов ни штва у Ср би ји, две го ди не ка сни је по ја ви ла се пр ва 
књи га из деч је ме ди ци не на срп ском је зи ку штам па на у Бу ди му – 
„Че до љуб или не го ва ње де це у пр вим жи во та го ди на ма“др Га ври-
ла Пе ка ре ви ћа, а три го ди не ка сни је зва нич но су уве де не ма тич не 
књи ге у Ср би ји ко је су се на ла зи ле код па ро хиј ског све ште ни ка.54) 
У мо дер ној др жа ви Ср би ји та ко ђе су осно ва не пр ве пе ди ја триј ске 
уста но ве као Дом за си ро ту де цу (1887.), Дом за глу во не му и сле-
пу де цу (1893.) и дру штво „Срп ска мај ка“, тзв. Ма те рин ско удру-
же ње (1904.)55) Ме ђу тим, пре ма ори ги нал ном ме мо ар ском за пи су 
се о ског ле ка ра Ла зе Ди ми три је ви ћа (1858-1899) Какоживинаш
народ из 1893. го ди не, си стем со ци јал не за шти те у прак си ни је 
до бро функ ци о ни сао. Срп ска др жав на власт је би ла по де ље на на 
по ли тич ке стру је ко је су по др жа ва ле две ди на сти је и не ко ли ко ме-
ђу соб но за ва ђе них пар ти ја, „чи нов ни ци ко ји су во ди ли по ли тич ки 

52) Исто, стр. 19.
53) Исто, стр. 20-21.
54) Сла ви ца Жи жић Бор ја но вић, „Па три јарх здрав стве не кул ту ре на шој де ци“, http://www.

rast ko.rs/cms/fi les/bo oks/5062e13ce3306, стр. 99, цит. Јо ва но вић М. Б. При род ни при ра-
штај ста нов ни штва Ср би је и ње гов би о тич ки зна чај. Бе о град: Би бли о те ка Цен трал ног-
хи ги јен ског за во да; 1932.

55) Pe šić, V D, Pa vlo vić B B, PrvipedijatriiprvepedijatrijskeustanoveuSrbiji, Gra fič ki ate lje 
„Bog da no vić”, Be o grad, 2006.
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жи вот“ и ло кал не и др жав не по ли тич ке ин сти ту ци је ни су ре ша ва-
ли про бле ме ин фра струк ту ре или за га ђе не пи ја ће во де по се ли ма 
и њи хо вој око ли ни. Због то га се се о ски на род ма сов но раз бо ље вао 
од сто мач них бо ле сти, али ни је имао од го ва ра ју ћу здрав стве ну за-
шти ту, а ста тус све штен ства је сла био у по ли тич ком и дру штве ном 
жи во ту, док је упо ре до са сла бље њем тра ди ци о нал не уло ге све-
штен ства и се о ских ло кал них за дру га и са мо у пра ва ра стао број 
ба ба вра ча ра, га та ња и враџ би на по се ли ма. Иако је књи га за пи-
са ле ка ра Ди ми три је ви ћа би ла рас про да та и до жи ве ла три из да ња 
и иако је Про свет ни са вет Кра ље ви не Ср би је од лу чио да се књи-
га до ста ви свим школ ским би бли о те ка ма,56) про бле ми о ко ји ма је 
пи сао ле кар Ди ми три је вић ни су би ли ре ша ва ни. Пре ма за пи си ма 
Ла зе Ди ми три је ви ћа здрав стве но пи та ње љу ди у се ли ма у око ли-
ни Ва ље ва, Шап ца, Ужи ца или Сме де ре ва ко је је ле чио да ле ко је 
над ма ши ва ло сва дру га пи та ња од др жав ног ин те ре са, јер услед 
не по сто ја ња од го ва ра ју ће здрав стве не за шти те и не ге се ља ци су 
за вре ме ду гих хлад них зи ма ма сов но уми ра ли од хлад но ће бу ду ћи 
да ни су има ли сред ста ва да при ба ве за се бе то плу оде ћу.57) Јед на 
од гре ша ка у про це су ус по ста вља ња мо дер не гра ђан ске Ср би је на 
осно ва ма ве стер ни за ци је, а не на осно ва ма над град ње нај бо љих 
те ко ви на срп ске сред њо ве ков не кул ту ре уз па ра лел ну по зи тив ну 
се лек ци ју и им пле мен та ци ју нај бо љих те ко ви на за пад не ци ви ли-
за ци је ко је ће обо га ти ти а не уни шти ти до та да шњу срп ску кул-
ту ру би ло је до но ше ње Грађанскогзаконика 1844. го ди не ко ји је 
са ста вио прав ник Јо ван Ха џић на осно ву Аустријскогграђанског
законика. Пре ма овом за ко ну за дру жна имо ви на је по ста ла су сво-
ји на за дру га ра и ви ше ни је би ла ко лек тив на не де љи ва це ли на.58) У 
исто вре ме при ме на тог За ко ни ка има ла је за по сле ди цу де о бу се-
о ске за дру ге и уру ша ва ње тра ди ци о нал них ло кал них по ли тич ких 
ин сти ту ци ја Ср би је (се о ских по ро дич них до ма ћин ста ва, се о ских 
за дру га и се о ских са бо ра)59) и не зва нич них дру штве них ин сти ту-

56) Ла за Ди ми три је вић, Какоживинашнарод, Ин фи ни тас, Бе о град, 2010, стр. 11.
57) Исто, стр. 12: Ла за Ди ми три је вић је твр дио да је здрав стве но пи та ње љу ди у се ли ма у 

око ли ни Ва ље ва, Шап ца, Ужи ца или Сме де ре ва ко је је ле чио да ле ко над ма ши ва ло сва 
дру га пи та ња од др жав ног ин те ре са. Опи си вао је да је при ли ком се ци ра ња умр лих се-
ља ка от крио да су им плу ћа би ла „од на зе ба то ли ко при ле пље на за ре бра да је мо рао да 
плу ћа це па ру ком одва ја ју ћи их од ре ба ра се ља ка “, јер ни су има ли сред ста ва да ку пе 
ни гуњ ни чак ши ре и са мо по не ки је имао око гру ди ко жух.“

58) Ми ро слав Ђор ђе вић, Уводуграђанскоправо, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, Бе о град, 2004, стр. 71, ци ти ра ју ћи Дра го љуб Сто ја но вић, Оли вер Ан тић.

59) Mi ro slav Đor đe vić, „Prav ni tran splan ti i Sr bi jan ski gra đan ski za ko nik iz 1844.“, Straniprav-
niživot, 2008, iss. 1, Be o grad, ци ти ра ју ћи Slo bo dan Jo va no vić, „Jo van Ha džić“ у  Političke
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ци ја (ауто ри те та оца по ро ди це, се о ског ста ре ши не, над ре ђе ног вој-
ног ста ре ши не и вла да ра др жа ве).60) На та кве по ја ве и про це се у 
срп ском дру штву на до ве за ли су се ре ги о нал ни и ве ли ки свет ски 
ра то ви у ко ји ма је ста нов ни штво Ср би је би о ло шки де сет ко ва но и 
од че га се по пу ла ци о но је згро још увек ни је опо ра ви ло. О ло шем 
ста њу здрав стве не за шти те у мо дер ној Ср би ји у до ба ра то ва до ста 
го во ри из ве штај кон сул тан та ру ског Цр ве ног кр ста у Срп ско-тур-
ском ра ту 1876. го ди не С. П. Ко ло мин ко ји је за пи сао „Ми смо се 
сре ли са на ро дом ко ји не ма на ви ку да се ле чи и ко ји и то ме ле че њу 
не при да је ни ка кав зна чај, по себ но му је би ла стра на опе ра тив на 
по моћ. До ра та у сва ком од 17 окру га кне же ви не по сто ја ла је ма ла 
бол ни ца, али ста нов ни ци су се рет ко обра ћа ли за по моћ, та ко да 
су те бол ни це има ле ви ше фор ма лан не го ствар ни зна чај. На род 
ни је имао ско ро ни ка квог пој ма о хи рур шком ле че њу, за то што је у 
Ср би ји и су ви ше ма ло хи рур га, и осим то га он је рет ко ви део тра-
у мат ске по вре де, због не до стат ка ме ха ни чар ских и сва ких дру гих 
фа бри ка. До шао је рат, и тај јад ни на род по чео је ма сов но да пла ћа 
ра на ма из ва тре ног оруж ја...“61)

Ста ње у по гле ду здрав стве не за шти те и уоп ште суд би не љу-
ди у Ср би ји ни је би ло ни шта бо ље ни у два де се том ве ку у до ба 
Бал кан ских и ве ли ких свет ских ра то ва. На кон Бал кан ских ра то ва 
у ко ји ма је уче ство ва ла и пре тр пе ла ве ли ке би о ло шке и ма те ри јал-
не гу бит ке Ср би ја је би ла осло бо ђе на од ви ше ве ков не Осман лиј-
ске вла сти, али и за ду же на, бу ду ћи да је но вац, уме сто у из град њу 
ин фра струк ту ре, са о бра ћај ни ца, здрав ство, школ ство и по љо при-
вре ду, био по тро шен на во ђе ње ра то ва и опо ра вља ње зе мље од 
рат них гу би та ка. С об зи ром да је у том пе ри о ду ми ли он срп ских 
вој ни ка ра то ва ло око го ди ну да на, за то вре ме био је за у ста вљен 
раз вој по љо при вре де и уоп ште при вре де у Ср би ји. Л. Д. Троц ког, 
ко ји је 1912. го ди не бо ра вио у Бе о гра ду, по тре сао је при зор „тра-
гич не осу ђе но сти на про паст“ мо би ли са них срп ских се ља ка ко је 

ipravnerasprave, Ge ca Kon, Be o grad, 1908. стр. 87 и Ми ро слав Ђор ђе вић Уводугра-
ђанскоправо, ци ти ра ју ћи Дра го љуб Сто ја но вић, Оли вер Ан тић

60) Ла за Ди ми три је вић, Какоживинашнарод, Ин фи ни тас, Бе о град, 2010, стр. 194-196, 
Mom či lo Isić, SeljankauSrbijiuprvojpolovini20.veka,  Оgledi br. 9, Hel sin ški od bor za 
ljud ska pra va u Sr bi ji, Za go rac, 2008. Be o grad, cit. Алек сан дар Pe tro vić, Banjane,socijal-
no-zdravstveneihigijenskeprilike,Be o grad, 1932, str. 118. и Ve ra St. Erich, n.d., str. 83, 90.; 
Mom či lo Isić, “De te i že na u Sr bi ji iz me đu dva svet ska ra ta”, у Srbijaumodernizacijskim
procesimaXIXiXXveka, Bi bli o te ka Hel sin ške sve ske br. 23, Be o grad, 2006. str. 157-159, 
cit. Isto rij ski ar hiv Niš, Na čel stvo sre za ra žanj skog, k-1, br. 954, 1919.

61) La tin ka Pe ro vić, „Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma XIX i XX ve ka“, Bi bli o te ka Hel sin-
ške sve ske br. 23, Be o grad, 2006., стр. 25, Cit. pre ma: RosskieoSerbiiiSerbah... s. 662
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је имао при ли ку да гле да док су ис пра ће ни му зи ком кре та ли на 
рат ни фронт оде ве ни у уни фор ме са опан ци ма од ли ке и са зе ле-
ним гран чи ца ма на шап ка ма.62) Иако је Ср би ја, пре ма ми шље њу 
Троц ког, ва пи ла за ми ром, ра дом и кул ту ром, пред ви ђао је да ће та 
мо би ли за ци ја, ко ја је об у хва та ла 300.000 здра вих му шка ра ца као 
кон цен три са не рад не сна ге зе мље, укљу чу ју ћи и не моћ не стар це 
и одој чад, ис тр ну ти на нео гра ни че но вре ме те љу де из при вред ног 
те ла зе мље и по тре сти осно ве по сто ја ња те мла де зе мље.63) Тим 
се ља ци ма до но ше ње европ ских за ко на као што је Српскиграђан-
ски законик на стао по мо де лу Аустриј ског гра ђан ског за ко ни ка 
1844. го ди не и ко ји је остао на сна зи све до 1946. go di ne, ни је до-
нео то ли ко по тре бан раз вој. Овај тзв. Грађанскизаконикје до не кле 
са чу вао об лик ра ни је се о ске за дру ге, али је про у зро ко вао по де лу 
тра ди ци о нал не срп ске ве ли ке фа ми ли је ко ја је бро ја ла од два де сет 
до че тр де сет чла но ва и отво рио је пут нео гра ни че ном усит ња ва њу 
зе мљи шног по се да. Та ко је пред из би ја ње Пр вог свет ског ра та две 
тре ћи не срп ских се о ских има ња ор га ни зо ва них у за дру ге рас по-
ла га ло ма њим зе мљи шним по се дом не го што је би ло нео п ход но 
за по кри ва ње ег зи стен ци јал ног ми ни му ма.64) Нај ма ње 5% се ља ка 
је тра жи ло до дат ни при ход из ван по љо при вре де, јер ви ше од по-
ло ви не ни је има ло пот пу ну за пре гу, тре ћи на ни је има ла плуг ни ти 
би ло ко ју зе мљо рад нич ку алат ку, 18% ни је има ло сво ју соп стве ну 
ку ћу, 28% је жи ве ло у из у зет но не здра вом сме шта ју, 30 % уве че 
ни је има ло све тла и 38% ни јед ном ни је спа ва ло у кре ве ту.65) У на-
ред них шест го ди на 35% це ло куп не по пу ла ци је је по ги ну ло, умр ло 
и би ло рад но оне спо со бље но,66) што је ујед но зна чи ло да је би о ло-
шки по тен ци јал ста нов ни штва био де сет ко ван за да љу бу дућ ност.  
Тра гич на по сле ди ца Пр вог свет ског ра та по Ср би ју би ло је по нов-
но би о ло шко де сет ко ва ње ње ног ста нов ни штва, од ко јег се ка сни-
је срп ско ста нов ни штво ни је зна чај ни је опо ра ви ло. Ср би ји је пред 
Пр ви свет ски рат, на кон до би ја ња ул ти ма ту ма из Бе ча и не га тив ног 

62) Ла тин ка Пе ро вић, „Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma XIX i XX ve ka“, Хел син шке 
све ске бр. 23, Бе о град, 2006, стр. 25, цит. Д. Троц ки,“Denj”, br. 3, 4. ok to bra 1912. Cit. 
pre ma: RusskieoSerbiiiSerbah... s. 500.

63) Исто, Л. Д. Троц ки, “Denj”, br. 3, 4. ok to bra 1912. Cit. pre ma: RusskieoSerbiiiSerbah... 
s. 500.

64) Ла тин ка Пе ро вић, стр. 18, цит. ан ке ту ко ју је ме ђу сво јим чла но ви ма спро вео Са вез 
срп ских зе мљо рад нич ких за дру га од 1910. до 1912. го ди не 

65) Исто, цит. Ma ri – Ža nin Ča lić, SocijalnaistorijaSrbije... s. 70.
66) Ла тин ка Пе ро вић, стр. 25, цит. (cit. Lju bo drag Di mić, Srbija1804–2004(suočavanjespro-

šlošću)u: Di mić, Sto ja no vić, Jo va no vić, Srbija1804–2004... s. 34.) 



стр:17-40.

- 35 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2013год.(XXV)XIIvol=37

од го во ра та да шње срп ске вла де на ње га, об ја вљен те ле гра мом ко ји 
је сти гао ре гу лар ном по штом рат 28. ју ла.67) На кон ве ли ке тра ге-
ди је ко ју су срп ски на род и др жа ва пре тр пе ли у Пр вом свет ском 
ра ту, пре ма по да ци ма Кон фе рен ци је ми ра одр жа не 1919. го ди не 
у Па ри зу Ср би ја је у том ра ту из гу би ла 1.247.435 љу ди, од но сно 
28% од це ло куп ног бро ја ста нов ни ка ко је је има ла по по пи су из 
1914. го ди не. Од овог бро ја по ги ну ло је или умр ло од ра на и епи-
де ми је 402.435 вој ни ка, а уби је но је или умр ло 845.000 ци вил них 
ста нов ни ка, у ло го ри ма Аустро у гар ске се на ла зи ло око 40.000 љу-
ди  и кон фи ско ва не су за ли хе ме та ла из срп ских руд ни ка и за ли хе 
хра не.68) Пре ма про це ни де ле га ци је Кра ље ви не СХС на ми ров ној 
кон фе рен ци ји у Вер са ју, од но сно на пре го во ри ма у ле то ва ли шту 
Спа, рат на ште та Ср би је из но си ла је od 7 do 10 ми ли јар ди злат них 
фра на ка (по це на ма из 1914. го ди не), а то је би ла по ло ви на ње не 
та да шње укуп не на ци о нал не имо ви не. У исто вре ме, Ср би ја је у 
ра ту из гу би ла ви ше од 28% ста нов ни ка, од но сно 62% му шког рад-
ног ста нов ни штва (53% по ги ну ло и 9% трај них ин ва ли да) из ме ђу 
18 и 55 го ди на. Од тих гу би та ка, три че твр ти не се од но си ло на ужу 
Ср би ју и Ко со во и Ме то хи ју.69)

На кон још јед ног ра та и уве де них санк ци ја то ком де ве де се-
тих го ди на два де се тог ве ка, те на кон бом бар до ва ња Ср би је 1999. 
го ди не у Ср би ја је до дат но де сет ко ван број ста нов ни ка и у њој жи-
ве сто ти не хи ља да из бе гли ца и сто ти не хи ља да со ци јал но угро же-
них љу ди чи ја је еко ном ска пер спек ти ва вр ло су мор на. На ве ли ки 
про блем не рав но мер ног раз во ја и не за по сле но сти ста нов ни штва 
под јед на ко по гра до ви ма и се ли ма и на ве ли ке раз ли ке и не рав-
но мер ност у раз во ју ло кал них са мо у пра ва у ур ба ним и ру рал ним 

67) Бо јан Бил би ја, „Про на ђе на спо мен-пло ча пр вој жр тви Пр вог свет ског ра та“, Politika, 
16.03.2013., cit. Bo sko Sav ko vic

68) Сло бо дан Ву ко вић: ”Стра те ги ја ла жног ми ра у ку ћи (Еко ном ски од но си из ме ђу ре-
ги о на у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји)“,Sociološkipregled 2005, vol. 39, iss. 4, стр. 464-465, 
http://scin deks-clan ci.ceon.rs/da ta/pdf/0085-6320/2005/0085-63200504461V.pdf: При ли-
ком пре ла ска пре ко Ал ба ни је умр ло је 77.455 вој ни ка, у бор ба ма на Со лун ском фрон ту 
1916-18. го ди не 36.477, по би је но или умр ло у за ро бље ни штву 81.214, а 34. 781 вој ни ка 
умр ло од ра на или бо ле сти на те ри то ри ји Ср би је 1915. го ди не. Од 200.000 гра ђа на ко ји 
су по шли за вој ском пре ко Ал ба ни је по ги ну ло је или умр ло пре ко 140.000 љу ди. Епи-
де ми ја пе га вог ти фу са 1914/15 од не ла је 360.000 љу ди.

69) Исто: Пљач ка ње и мал тре ти ра ње Ср ба вр ше но је на свим те ри то ри ја ма на ко ји ма су 
би ли на се ље ни. Са мо у Ба на ту и Бач кој опљач ка но је око 6.000 срп ских по ро ди ца ко је 
су због те ро ра би ле при ну ђе не да из бег ну. Аустри јан ци и Нем ци у Ср би ји ре кви ри ра-
ју на ђе не за ли хе ба кра, ме син га, ни кла, цин ка, ву не, ко же, за тим жи та, бра шна, ви на, 
ра ки је, со ли, сто ке, пе тро ле ја, итд. Оку па ци о на власт за во ди дра кон ске ре пре сив не ме-
ре и вр ши де пор та ци је и узи ма ње та ла ца. Та ко, на при мер, у ма ју 1917. у ло го ри ма 
Аустро у гар ске на ла зи ло се око 40.000 љу ди.
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сре ди на ма ука зу ју и ре зул та ти нај но ви јег ис тра жи ва ња де мо гра фа 
Вла ди ми ра Ни ки то ви ћа из Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња 
Ин сти ту та дру штве них на у ка. Пре ма тим ре зул та ти ма удео ста нов-
ни штва Бе о гра да, Ни ша и Но вог Са да у укуп ној по пу ла ци ји др-
жа ве, услед сма њи ва ња ста нов ни ка у по гра нич ним ре ги о ни ма др-
жа ве, по го то во у ис точ ној, ју го и сточ ној Ср би ји и у Ба на ту, ра стао 
је ви ше од 50 по сто од по чет ка де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, 
и ду пло ве ћом бр зи ном од 2002. го ди не на о ва мо.70) Ста ти стич ки 
по да ци по ка зу ју и да око 200,000 де це у Ср би ји жи ви на гра ни ци 
си ро ма штва и не у хра ње но сти, са ма лим из гле ди ма да ће се њи хов 
ста тус у еко ном ском, кул тур ном и здрав стве ном по гле ду по пра ви-
ти.71) Ве ли ки про блем у све му ово ме је чи ње ни ца да про стор ко ји 
се да је зна ча ју и ак тив но сти ло кал них за јед ни ца ко ји мо гу да по-
ма жу гра ђа ни ма на раз не на чи не је не за слу же но ма ли у сред стви ма 
јав ног ин фор ми са ња у др жа ви или је на нео д го ва ра ју ћи или су во-
па ран на чин пред ста вљен и при бли жен гра ђа ни ма. Је дан од зна-
чај них про бле ма је и у чи ње ни ци да гра ђа ни у ве ли ком бро ју слу-
ча је ва не по зна ју прав не од ред бе ко је им омо гу ћа ва ју ан га жман у 
де ло ва њу ло кал не са мо у пра ве у њи хо вом не по сред ном окру же њу, 
че сто из раз ло га што су они са ми због све оп ште са да шње по ли тич-
ке си ту а ци је, од но сно због не за до вољ ства из бор ним си сте мом или 
про фи лом по ну ђе них пар тиј ских ка дро ва и ве сти ма ве за ним за ко-
руп ци ју, не по ти зам и дру ге дру штве не про бле ме не за ин те ре со ва ни 
за рад тих ин сти ту ци ја.

Ка да се са бе ру сви ста ти стич ки по да ци и раз вој по ли тич ких 
ин сти ту ци ја и си сте ма и ци ви ли за циј ских те ко ви на у ли не ар ном 
исто риј ском од ре ђе њу срп ске др жав но сти и дру штва и до би је јед-
на од ре ђе на сли ка да на шње  пре за ду же не,72) би о ло шки из у ми ру-
ће,73) по ли тич ким, оба ве штај ним, ме диј ским и еко ном ским ин те ре-

70) Н. Ко ва че вић, „Бе о град, Но ви Сад и Ниш – оазе у де мо граф ској пу сти њи“, Политика, 
12. мај, 2009. 

71) На да Ерац, “У Ср би ји 150.000 не у хра ње не де це“, Блиц, 12.12.2007.: У Ср би ји жи ви око 
150.000 не у хра ње не де це, а јед на тре ћи на де це пред школ ског уз ра ста је ане мич на, ре-
зул та ти су ис тра жи ва ња ко ји су пред ста вље ни на окру глом сто лу у Скуп шти ни Ср би је. 
Чак 200.000 де це жи ви на иви ци си ро ма штва, а 15 од сто њих сва ко днев но ко ри сти ци-
га ре те. Нај у гро же ни ја су ром ска де ца, за тим де ца из бе гли ца, де ца са се о ског под руч ја 
и де ца не за по сле них ро ди те ља. 

72) Јо ва на Ра бре но вић, „За ду жу је мо се да би смо се раз ду жи ли“, Политика, 14.5.2013, cit. 
Ми ро слав Здрав ко вић: Ра ни ја власт је  др жа ву за ду жи ва ла 53 евро у се кун ди, док но ва 
власт др жа ву за ду жу је тро стру ко ви ше – 181 евро у се кун ди.; Јо ва на Ра бре но вић, „Го-
ди шње нам тре ба 4,5 ми ли јар ди евра за вра ћа ње ду го ва“, Политика, 22.01.2013.

73) В. Ц. Спа со је вић, „У Ср би ји ми ли он љу ди мо ли за по моћ“, Новости, 19. април 2013.: 
У Ср би ји у ко јој ра сте број ста рих и не моћ них љу ди око 225.000 нај ста ри јих жи те ља 
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сним гру па ма ис пре мре же не74) и еко ном ски де ва сти ра не75) и са мо 
зва нич но по сто је ће др жа ве Ср би је мо же да се до ђе до за кључ ка да 
да на шњи на ци о нал ни и де мо крат ски ка па ци те ти Ср би је не мо гу 
да из не дре по ли тич ког ге ни је ми сли о це ко ји би ус пе ли да осми сле 
си стем со ци јал не за шти те ко ји би у да на шњој Ср би ји за шти тио 
чо ве ка и ње го ва угро же на људ ска пра ва, од но сно омо гу ћио му за-
шти ту у ду хов но мо рал ном, еко ном ском, тех но ло шком, прав ном, и 
ин сти ту ци о нал ном сми слу на осно ва ма чо ве ко љу бља и успе шног 
по ве зи ва ња тра ди ци је и мо дер но сти као што је то био слу чај са 
сред њо ве ков ном срп ском др жа вом. 
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SanjaSuljagic
SOCIALWELFAREASANIMPORTANTTRAIT

OFSERBIANNATIONALIDENTITY
INMEDIEVALPERIOD

Resume
Inthispaperauthormadeananalysisofemergence,de-
velopmentanddeclineofsocialwelfaresysteminSerbia
throughout history using an analytic-synthetic method.
Theanalysisstartedwithprehistoricperiodwhenproto-
SerbslivedinthevalleyoftheriverDanubeanditstribu-
tariesandformedasortofvillage-likecommunitieswhich
wereforerunnersoffamilyandvillagecooperatives.They
wereorganizedinsometypeofgerotoncracyandtheyli-
vedandworkedonthebasisofacarefuldivisionoflabor,
equalobligationsandrightsofallmembersofthevillage
communitiesonthebasisofsocialsolidarity.Accordingto
originalhistoricalsources,ftertheSerbswereconverted
intoChristianity in time ofPaul, Tit,Andrew and other
Apostleson their territory, they formeda typeof inheri-
tingmonarchywithprevailingharmonicrelationbetween
itsrulersandpeople.AfteramedievalNemanjicdynasty
membershadformedSerbianmedievalstateasanauto-
nomousmonarchy-stateandAutocephalousSerbianOrt-
hodoxChurch, theCrownheirRastkoNemanjicbecame
amonkandwroteacollectionoflegalrulesNomokanon
(Krmcija) based on benevolence and Constantinople’s
ChristianOrthodoxmoralandlegalheritageandcanons
ofEcumenicalCouncilsregardingoldpeople,peoplewith
physicaldisabilities,widows,poorwomenandpeoplewho
sufferedfromsomekindofviolenceandinjustice.Afterthe
rulesandproceduresfromthisbookbecameimplemented
andwidespread,variouskingsandqueensoftheNemanjic
dynasty exhibited a high level of benevolence providing
goodmedicalcareandother segmentsof socialwelfare
totheircitizens.However,aseveralcenturieslongreign
ofOttomanTurkishEmpireinthisregioncauseddisconti-
nuityinthispracticewhichhadbeenanimportanttraitof
Serbiannationalidentity.
FollowingdisintegrationoftheOttomanEmpirereignin
the territory of Serbia throughout 19th century, establis-
hmentofmodernSerbianstatewithitslegalreformsbased
onWesternandMiddleEuropeanlawscausedfurtherdec-
lineofSerbiantraditionalmedievalandpre-medievalso-
cialpracticesofjointsolidaryworkinthevillages.Italso
caused disintegration of traditional village cooperatives
andothertraditionalformsofsocialwelfare.Subsequent
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greatwarswhich tookplaceon this territory tookaway
millionsofhumanlivesandsuchturbulenthistoryof19th
and20thcentryhaslefttracesondevastatedeconomyand
sociallifeinSerbiain21stcentury.
Current stateofaffairs inSerbia reflects furtherdecline
of social welfare systemand so far there have not been
anygenius-likepoliticalphilosopherswhocouldenvision
andimplementprotectivemechanismsinthefieldofsocial
welfareforhundredsofthousandsofpoorpeopleinSerbia
onthebasisofbenevolenceandsuccessfulpolitical,cul-
turalandeconomicconnectionoftraditionandmodernity
asitusedtobecasewithSerbianmedievalstatebackin
thehistory..
KeyWords:socialwelfare,Nomokanon,medicalcare,Ne-
manjicDynasty,feudallocalself-government,Civilcode.

 Овај рад је примљен 5.јуна 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
септембра 2013. године.
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КУЛТУРНЕВЕЗЕНЕМАЧКЕИСРБИЈЕ
ИЗУГЛАЕВРОПСКИХИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак
Пред мет овог ра да је пред ста вља ње спољ не кул тур не 
по ли ти ке СР Не мач ке и ор га ни за ци ја ко је су ње ни но
си о ци пре ма Ср би ји кроз ана ли зу ка рак те ри сти ка ње
не кул тур не по ли ти ке пре ма раз ли чи тим др жа ва ма, 
а по себ но ме ста, уло ге и зна ча ја ко је по је ди не ин сти
ту ци је, као глав ни по сле ни ци не мач ке кул ту ре, има ју 
у оства ри ва њу ци ље ва ове по ли ти ке и из град њи, уна
пре ђе њу и по бољ ша њу ме ђу соб них кул тур них од но са 
и са рад ње Ср би је и Не мач ке. У овом ра ду би ће го во ра 
о пој му, ци ље ви ма и ка рак те ри сти ка ма и ре а ли за ци ји 
спољ не кул тур не по ли ти ке СР Не мач ке уоп ште, и у 
од но су на Ср би ју. Ана ли зи ра на је уло га по је ди них ор
га ни за ци ја као но си ла ца не мач ке кул ту ре у ино стран
ству. Кроз опис и ана ли зу ак тив но сти ових ор га ни за
ци ја до би ја се ја сни ја сли ка ка кву зва нич ну др жав ну 
спољ ну кул тур ну по ли ти ку Не мач ка во ди пре ма Ср би
ји и ко је су ње не осо бе но сти. 
Кључ не ре чи: Не мач ка, спољ на кул тур на по ли ти ка, 
Ср би ја, ме ђу на род на кул тур на са рад ња, ор га ни за ци је.

Sр би ја, иако са број ним пре ки ди ма, има ду го го ди шњу са рад њу 
са Не мач ком. При вред ни и по ли тич ки од но си за че ти су још у 

19. ве ку ка да су 25. де цем бра 1882. го ди не за кљу че на два би ла те-
рал на уго во ра1) и то: 1) Тр го вин ски уго вор и 2) Кон зу лар ну кон вен-
ци ју. Но, ипак се о са вре ме ним по ли тич ким од но си ма ових др жа ва 
мо же го во ри ти тек од пе ри о да по сле Дру гог свет ског ра та. Од но си 
Ср би је, од но сно та да шње СФР Ју го сла ви је и За пад не Не мач ке су 

1) Б. Па вли ца, При вред ни и по ли тич ки од но си Ср би је са Не мач ком, 18822005, Бе о град, 
2008, стр. 267.
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по но во по че ли да се из гра ђу ју, ка ко на кул тур ном, та ко и на дру-
штве но-по ли тич ком и при вред ном пла ну. Ти од но си би ли су оп те-
ре ће ни број ним про бле ми ма на ста лим као по сле ди ца не при ја тељ-
ства у то ку оба свет ска ра та, као што су „ре па ра ци је, обе ште ће ње 
жр та ва на ци зма и број на по ли тич ка еми гра ци ја ко ја је ду го вре ме-
на би ла нај ак тив ни ја упра во на под руч ју СР Не мач ке“2). Због то га 
је по нов но ус по ста вља ње по ли тич ких, па и свих дру гих ве за две ју 
др жа ва ишло те шко. 

Осим то га, са рад њу је оте жа ва ла и чи ње ни ца да је Са ве зна Ре-
пу бли ка Не мач ка пре ки ну ла ди пло мат ске од но се са Ју го сла ви јом 
због ус по ста вља ња ди пло мат ских од но са3) са Де мо крат ском Ре пу-
бли ком Не мач ком 1957. го ди не. Та кав став Ју го сла ви је ни је био у 
скла ду са Хол штај но вом док три ном ко је се СР Не мач ка при др жа-
ва ла. Она је из ри чи то од ба ци ва ла ди пло мат ске од но са са др жа ва ма 
ко је има ју од но се са ДР Не мач ком. Али „пре ки дом ди пло мат ских 
од но са'' ни је до шло и до пре ки да еко ном ске раз ме не, већ се она 
и да ље по ве ћа ва ла, да би по но во ус по ста вља ње од но са учи ни ла 
нео п ход ним по сле од ре ђе них по ли тич ких про ме на у са мој Не мач-
кој. Ју го сло вен ско-за пад но не мач ким од но си ма умно го ме је да ва ла 
ка рак тер и број на ју го сло вен ска рад на сна га за по сле на у СР Не-
мач кој што, за јед но са ве ли ком еко ном ском раз ме ном и раз вит ком 
по ли тич ких од но са, укуп не од но се чи ни из ван ред но раз ви је ним и 
при ја тељ ским“4). СФР Ју го сла ви ја и СР Не мач ка об но ви ле су ди-
пло мат ске од но се и са рад њу 1968. го ди не. Њи хо ви би ла те рал ни 
од но си да нас су, на пр вом ме сту, од ре ђе ни де ло ва њем ди пло мат-
ске ми си је, као зва нич не др жав не по ли ти ке. 

Де мо крат ске про ме не у ок то бру 2000. го ди не у Ре пу бли ци Ср-
би ји озна чи ле су по че так но вих од но са, ка ко на по ли тич ком и при-
вред ном, та ко и на кул тур ном пла ну. Не мач ка је кроз би ла те рал не 
про јек те, као и до кра ја 2005. го ди не кроз про јек те у окви ру Пак та 
ста бил но сти за ју го и сточ ну Евро пу, пру жа ла пу ну по др шку де мо-
крат ским вла сти ма на ус по ста вља њу мо дер не и европ ски ори јен-
ти са не Ср би је. У пр вом пла ну не мач ке спољ не по ли ти ке пре ма 
Ср би ји је сте пу на по др шка по ли тич ким и еко ном ским ре фор ма ма 
ра ди очу ва ња ста бил но сти у зе мљи. За СР Не мач ку, Ср би ја има 

2) В. Га вра нов, М. Стој ко вић, Ме ђу на род ни од но си и спољ на по ли ти ка Ју го сла ви је, Бе о-
град, 1972, стр. 227. 

3) И. Ја нев, М. Пе рић, Ди пло ма ти ја, Бе о град, 2013, стр. 34-38.
4) В. Га вра нов, М. Стој ко вић, Ме ђу на род ни од но си и спољ на по ли ти ка Ју го сла ви је, оп. 

цит., стр. 227. 
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ве о ма ва жну уло гу у очу ва њу ста бил но сти у ре ги о ну, па је та ко и 
ан га жман Не мач ке кроз раз ли чи те про јек те у Ср би ји усме рен ка 
„де мо кра ти за ци ји, ја ча њу прав не др жа ве и из град њи ин фра струк-
ту ре као те ме ља за успе шан раз вој при вре де“5). 

УЛО ГА И ЗНА ЧАЈ СПОЉ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ ДР ЖА ВА

Спољ на по ли ти ка је де фи ни са на још ше зде се тих го ди на про-
шлог ве ка као „ак тив ност јед не др жа ве и ње но де ло ва ње у од но-
си ма са дру гим др жа ва ма, у окви ру ме ђу на род не за јед ни це и ме-
ђу на род них од но са, али мо ти ви са но вла сти тим ин те ре си ма“6). Ти 
од но си су над гле да ни и кон тро ли са ни са ци љем да се по ве ћа до бит 
од би ла те рал не и мул ти ла те рал не са рад ње. Спољ на по ли ти ка је 
осми шље на да чу ва на ци о нал ни ин те рес и на ци о нал ну си гур ност, 
као и иде о ло шке ци ље ве и еко ном ски про спе ри тет, што се мо же 
по сти ћи кроз мир но доп ску са рад њу из ме ђу на ро да или екс пло а та-
ци ју, ка кав је чест слу чај био у про шло сти. Она од ре ђу је ка ко ће 
јед на др жа ва са ра ђи ва ти са дру гим др жа ва ма на еко ном ском, по ли-
тич ком, дру штве ном и вој ном пла ну – и у ма њем оби му, али да нас 
све зна чај ни јем, ка ко ће се од но си ти пре ма не др жав ним ак те ри ма. 
Та ко се мо же го во ри ти о спољ ној по ли ти ци у ужем сми слу, као 
ис кљу чи во по ли тич кој ак тив но сти – нпр. ди пло ма ти ји и вој ним 
од но си ма и спољ ној по ли ти ци у ши рем сми слу ко ја об у хва та це ло-
куп не од но се јед не др жа ве са стра ним ак те ри ма – нпр. у еко ном-
ско-тр го вин ским, кул тур ним, обра зов ним и спорт ским од но си ма. 

Те о ре ти ча ри спољ не по ли ти ке има ју раз ли чи та ми шље ња о 
но си о ци ма те по ли ти ке и не ки од њих „од ре ђу ју др жа ву као из-
во ри ште спољ не по ли ти ке“7). Дру ги сма тра ју да ту по ли ти ку во де 
„и дру ги су бјек ти ме ђу на род них од но са, ,из над’ и ,ис под’ ни воа 
др жа ве, по је ди ни по ли тич ки по кре ти, ме ђу на род не ор га ни за ци је, 
ре ги о нал не ин те гра ци је (Европ ска уни ја), вој ни са ве зи, цр кве“ и 
та кав став је бли жи са вре ме ној спољ ној по ли ти ци, ко ја се да нас 
све че шће ту ма чи као уре ђе ње по ли тич ко-дру штве них, еко ном-
ских и кул тур но-обра зов них ме ђу на род них од но са. Оправ да ност 
та квог ми шље ња је у то ме што осим уре ђе ња по ли тич ко-еко ном-
ских од но са, кул ту ра и обра зо ва ње има ју све ве ћи зна чај у из град-

5) www.bel grad.di plo.de, при сту пље но 24.01.2010.
6) В. Га вра нов, М. Стој ко вић, Ме ђу на род ни од но си и спољ на по ли ти ка Ју го сла ви је, оп. 

цит., стр. 14. 
7) И. Ви ско вић, Спољ на по ли ти ка, Ре пе ти то ри јум, Бе о град, 2005, стр. 7.
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њи и по бољ ша њу од но са ме ђу др жа ва ма. У са вре ме ној по ли тич кој 
те о ри ји ко ри сте се раз ли чи ти тер ми ни ко ји озна ча ва ју „ме ђу на род-
не кул тур не од но се“, па се та ко овај по јам че сто за ме њу је пој мо-
ви ма „кул тур на ди пло ма ти ја“, „ме ђу на род на кул тур на са рад ња“, 
„кул тур на раз ме на“ и „ме ђу на род на кул тур на по ли ти ка“. Без об зи-
ра ко ји се од ових из ра за упо тре бља ва, кул ту ра се сма тра јед ном од 
три глав не ком по нен те спољ не по ли ти ке др жа ве, за јед но са еко но-
ми јом и по ли ти ком.

ПО ЈАМ И ЗА ДА ЦИ СПОЉ НЕ КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Го то во све др жа ве су у про шло сти во ди ле не ке об ли ке спољ не 
по ли ти ке пре ма дру гим зе мља ма. До про шлог ве ка, та по ли ти ка 
углав ном ни је би ла де фи ни са на и че сто се ме ња ла за ви сно од дру-
штве но-по ли тич ког кон тек ста, а би ла је усло вље на и не де фи ни са-
но шћу др жа ва и њи хо вих прав них си сте ма, че стим про ме на ма гра-
ни ца и ра то ви ма. Ипак, по сто ја ла је раз ме на, ка ко ма те ри јал них, 
та ко и не ма те ри јал них до ба ра. По сто ја ле су и ди пло мат ске ми си је 
ко је су во ди ле пре го во ре, пот пи си ва ле спо ра зу ме, уго ва ра ле пак-
то ве, а мо же мо го во ри ти о „ди пло ма ти ји“ као пој му ко ји по сто ји 
ко ли ко и ин тер ак ци ја ме ђу на ро ди ма. Ако кул тур ну ди пло ма ти ју 
де фи ни ше мо као „раз ме ну иде ја, ин фор ма ци ја, вред но сти, си сте-
ма, тра ди ци је, ве ро ва ња, умет но сти, као и дру гих аспе ка та кул ту-
ре, у ци љу под сти ца ња и не го ва ња ме ђу соб ног раз у ме ва ња“, он да 
мо же мо го во ри ти да је и кул тур на ди пло ма ти ја, као ин стру мент 
спољ не кул тур не по ли ти ке ве ко ви ма би ла прак са8). 

Ис тра жи ва чи, пут ни ци, пу то пи сци, на став ни ци, про све ти те-
љи, умет ни ци, па чак и аван ту ри сти мо гу се сма тра ти пр вим ам-
ба са до ри ма или не фор мал ним кул тур ним ди пло ма та ма. Ус по ста-
вља ње ре дов них тр го вач ких пу те ва омо гу ћи ло је че сте раз ме не 
ин фор ма ци ја и кул тур них до ба ра из ме ђу тр го ва ца и пред став ни ка 
вла сти. Сви ти об ли ци кул тур не раз ме не се мо гу иден ти фи ко ва-
ти као ра ни при ме ри кул тур не ди пло ма ти је, а сва ка ин тер ак ци ја 
са раз ли чи тим кул ту ра ма у про шло сти, као и да нас, озна ча ва ва-
жан об лик кул тур не раз ме не или кул тур ног ди ја ло га. Кул тур на раз-
ме на се мо же од ви ја ти у раз ли чи тим обла сти ма умет но сти, на у ке и 
при вре де. Та кве раз ме не под ра зу ме ва ју ко му ни ка ци ју и по што ва-

8) М. Џ. Ви зо мир ски, С. П. Шнај дер, Кул тур на ди пло ма ти ја, Бал кан култ, Бе о град, 2006, 
стр. 19.
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ње из ме ђу кул ту ра и кул тур них ак те ра ко ји су укљу че ни и ко ја се 
од ви ја на осно ву раз у ме ва ња од го ва ра ју ћих вред но сти. Циљ што 
бо љег раз у ме ва ња је сте да се омо гу ћи бо ља ин тер ак ци ја и са рад-
ња. Кул тур на ди пло ма ти ја је по кре та ње или олак ша ва ње та кве раз-
ме не са ци љем ду го роч не ко ри сти, би ло да про мо ви ше на ци о нал не 
ин те ре се, да из гра ђу је од но се или да уна пре ђу је дру штве но-кул-
тур но раз у ме ва ње9).

У спољ ној по ли ти ци ко ја од ре ђу је ме ђу на род не од но се мо гу 
се раз ли ко ва ти два при сту па: „твр да моћ“ и „ме ка моћ“10). „Ме ка 
моћ“ је „спо соб ност да се убе ди кроз кул ту ру, вред но сти и иде-
је“, за раз ли ку од „твр де мо ћи“, ко ја „осва ја или при си ља ва кроз 
вој не мо ћи“. Слич но то ме, бри тан ски по ли тич ки тhink-таnk Де мос 
де фи ни ше „твр ду моћ“, као „мо гућ ност да се при си ли“, а „ме ку 
моћ“ као „сред ство за при вла че ње и убе ђи ва ње“11). Исто риј ски по-
сма тра но при ступ „твр де мо ћи“ у спро во ђе њу спољ не по ли ти ке и 
гра ђе њу ме ђу на род них од но са био је че шће при ме њи ван. Ипак, 
кра јем 20. ве ка, на свет ској сце ни се све ви ше ја вља по тре ба за 
ме ђу соб ном са рад њом на но вим ни во и ма и уна пре ђе њем ди пло ма-
ти је - те се ту отва ра про стор за спољ ну кул тур ну по ли ти ку ка кву 
да нас по зна је мо. Та ко да се мо же ре ћи да спољ на кул тур на по ли-
ти ка пред ста вља са став ни део по ли тич ких од но са и по ли тич ких 
ак тив но сти јед не др жа ве пре ма дру гој. 

Кроз исто ри ју се кул ту ра че сто ко ри сти ла као сред ство ис ка-
зи ва ња др жав не или вла дар ске над мо ћи и из град ње ду го трај них 
од но са ме ђу на ро ди ма. Објек тив но гле да но, у спољ ној кул тур ној 
по ли ти ци, уло га кул ту ре и кул тур не раз ме не, би ла је по жељ на, али 
не и оба ве зна прак са. Иако се кроз кул тур ну раз ме ну и са рад њу мо-
гу под сти ца ти и ја ча ти од но си из ме ђу др жа ва, та прак са је под ре ђе-
на дру штве но-прав ним од но си ма, за ко ни ма, кон вен ци ја ма, би ла те-
рал ним и мул ти ла те рал ним уго во ри ма, као и вој ним и еко ном ским 
од но си ма тих др жа ва. То по твр ђу је и рас ко рак из ме ђу сред ста ва 
ко ја се по све ћу ју кул тур ној ди пло ма ти ји са ино стран ством и фор-
мал ној ди пло ма ти ји. Ак те ри спољ не кул тур не по ли ти ке твр де да 
да нас, ви ше не го ика да пре, кул ту ра и кул тур на раз ме на и са рад ња 
има ју зна чај ну уло гу у ме ђу на род ним од но си ма и оправ да но тра-
же да им се тај зна чај и при зна, јер „кул тур на раз ме на нам пру-

9) www.cul tu ral di plo macy.org/in dex.php?en_cul tu ral di plo macy, при сту пље но 11.01.2010.
10) Jo seph S. Nye, Soft po wer, Fo re ign po licy, No. 80, 1990, pp. 164. 
11) K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, De mos, Lon don, 2007, str. 23.
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жа мо гућ ност да раз у ме мо слич но сти и, та мо где по сто је раз ли ке, 
да раз у ме мо мо ти ва ци ју и људ скост ко је се на ла зе у њи ма“. Ови 
атри бу ти од ре ђу ју кул ту ру као кри тич ки фо рум за пре го ва ра ње и 
ме ди јум са рад ње за из на ла же ње за јед нич ких ре ше ња, „фо рум за 
не зва нич ну из град њу по ли тич ких од но са, ко ји отва ра про стор за 
пре го ва ра ње са др жа ва ма где по ли тич ки од но си ни су по год ни”12).

Ти ак те ри не тра же да спољ на кул тур на по ли ти ка бу де је ди-
ни ин стру мент јав не ди пло ма ти је и ме ђу на род них од но са, али на-
гла ша ва ју вред но сти кул тур них ак тив но сти ко је се за сни ва ју на 
њи хо вој не за ви сно сти и сло бо ди, кроз пред ста вља ње и по ве зи ва-
ње, на пр вом ме сту љу ди (гру па и по је ди на ца), а не др жав них и 
по ли тич ких по зи ци ја. У при лог то ме го во ри то да се „да нас све 
ви ше уда ља ва мо из све та где ови пој мо ви при па да ју све ту ели те, 
не про мен љи вих и тра ди ци о нал них кул тур них обе леж ја ко ја су 
би ла део ам ба са дор ско-по ли тич ких уго во ра, у свет где је кул ту ра 
ме ди јум из ме ђу љу ди на ма сов ном пла ну“. Кон цепт кул тур не раз-
ме не Мany-tо-many се све ви ше раз ви ја и оста вља ефек те, та ко да 
кул тур на ди пло ма ти ја са да ди рект но ути че и мо же чак и да усме-
ра ва тра ди ци о нал не фор ме јав не ди пло ма ти је. Ње ни ак те ри же ле 
да се зна чај ме ђу на род не кул тур не са рад ње при зна и на гла ша ва ју 
ра зно ли кост на ци о нал них при сту па у ре ша ва њу овог пи та ња, као 
и уни вер зал ни иза зов про на ла же ња успе шне ве зе из ме ђу кул ту ре 
и по ли ти ке.

Пре не го што је спољ на кул тур на по ли ти ка до би ла на др жав-
ном, од но сном ме ђу на род ном зна ча ју ко ји да нас но си, кул тур-
на ди пло ма ти ја у про шло сти је ту ма че на ви ше као ен ту зи ја зам и 
аван ту ри стич ки дух по је ди на ца, ко ји су у вре ме ну ка да још тех-
но ло ги ја ни је омо гу ћи ла да по кре тљи вост бу де по јед но ста вље на 
као да нас, пу то ва ли, ши ри ли кул тур ни ути цај на ро да из ког су до-
ла зи ли и пре у зи ма ли ути ца је на ро да ко је су сре та ли – и сма тра на 
је ви ше при ват ном ини ци ја ти вом, а не др жав ном сфе ром. Ипак, 
ова ко иде а ли стич ки по ста вље но ви ђе ње ме ђу на род них кул тур них 
од но са ру ше чи ње ни це да су др жа ве упра во фи нан си ра ле та пу-
то ва ња, по пут пу то ва ња Ко лум ба и Мар ка По ла или ис тра жи ва ча 
ко ји су пра ти ли На по ле о на на ње го вим екс пе ди ци ја ма у Егип ту13). 
Мо же се за кљу чи ти да је ме ђу на род на кул тур на са рад ња вр ло ра но 
по ста ла са став ни део по ли тич ких од но са и она се мо же ис по ља-

12) K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, ибид., стр. 12.
13) А. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, Co un cil of Euro pe, Stras bo urg, 1974, стр. 27.
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ва ти на раз ли чи те на чи не и има ти раз ли чи те ни вое при ме не. На 
пр вом ме сту, схва ће на као по ли тич ка ак тив ност, во ђе ње спољ не 
кул тур не по ли ти ка се ја вља од стра не јав ног сек то ра, од но сно вла-
де и дру гих др жав них ор га на ко ји ме ђу на род не од но се, од но сно 
кул тур ну сфе ру тих од но са, ко ри сте за про мо ци ју на ци о нал них и 
ре ги о нал них ин те ре са, пру жа ње ин фор ма ци ја о зе мљи или ре ги о-
ну по ре кла, ства ра ње сли ке о тој зе мљи, по себ но ње ном на ро ду и 
кул ту ри, по бољ ша ва ње или про ме ну ими џа и има ју ја сну на ме ру 
да про мо ви шу сво је вред но сти и кул ту ру. 

Те ак тив но сти че сто укљу чу ју и еко ном ску до бит, уна пре ђе ње 
би ла те рал не и мул ти ла те рал не са рад ње са ме ђу на род ним парт не-
ри ма, про мо ци ју по ли тич ких ста во ва, вред но сти и убе ђе ња у ино-
стран ству. Мо гу пру жа ти и ал тер на ти ву тра ди ци о нал ној ди пло ма-
ти ји, ка да зва нич но пре го ва ра ње, на при мер, из не ког раз ло га ни-
је мо гу ће. Док је у про шло сти др жав но спон зо ри са ње и по др шка 
кул тур ној ди пло ма ти ји би ла по ве за на са на ме ром да се на мет не 
од ре ђе ни на чин жи во та на дру гом про сто ру, у но ви је вре ме фо кус 
се ме ња: од агре сив ног на ме та ња до тран спа рент ног и не се бич ног 
ну ђе ња кул ту ре. Ипак, у при ме ри ма др жав ног спон зо ри са ња кул-
тур не ди пло ма ти је и ути ца ња на спољ ну кул тур ну по ли ти ку по сто-
ји ја сна на ме ра: сва ка др жа ва је за ин те ре со ва на за пре нос ин фор-
ма ци ја о соп стве ним вред но сти ма и на чи ну жи во та са ци љем не го-
ва ња сим па ти ја или при хва та ња истих. Ре зул тат су бо ље еко ном ске 
и по ли тич ке ве зе са дру гим зе мља ма. На ци о нал на кул ту ра се на 
тај на чин ко ри сти да про мо ви ше на ци ју и по бољ ша ње но ме сто на 
ме ђу на род ној сце ни.

Као дру ги ак тер спољ не кул тур не по ли ти ке јед не зе мље ја вља 
се ци вил ни сек тор – ци вил но дру штво. Не вла ди не ор га ни за ци је и 
ин сти ту ци је кроз ме ђу на род не кул тур не од но се, де лу ју ћи ван јав-
ног сек то ра или у са рад њи са њим, по др жа ва ју ин те рес свог ре-
ги о на или зе мље, по ди жу свест о од ре ђе ном кул тур ном пи та њу 
и мо ти ви са не су мо гућ но сти ма да раз ви ју и под стак ну кул тур ну 
плат фор му за ме ђу соб ну раз ме ну. У осно ви би тре ба ло да су во-
ђе ни фи лан троп ским раз ло зи ма да по др же и оја ча ју ме ђу кул тур не 
од но се, а њи хо ве ак тив но сти мо гу по при ми ти об лик са рад ње кроз 
раз ме ну ко ри сних струч них ин фор ма ци ја, ба за зна ња, асо ци ја ци-
је или умре жа ва ње. Прак се не за ви сне или по лу не за ви сне спољ не 
кул тур не по ли ти ке, од но сно по сред нич ких ин сти ту ци ја, као што је 
Ге те ин сти тут, ну де при ме ре мо дер не ин фор ма тив но-кул тур не раз-
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ме не за сно ва не на на ци о нал ним кул тур ним стра те ги ја ма спољ не 
кул тур не по ли ти ке. Ова кав на чин раз ме не је у знат но ве ћем оби му 
не го по је ди нач ни про гра ми раз ме не и олак ша ва мо бил ност по је ди-
на ца из обе кул тур не и ака дем ске сце не. До бри при ме ри су, та ко ђе, 
Ера смус про грам или би ла те рал ни про гра ми за раз ме ну умет ни-
ка. Мо ти ва ци ја ин ди ви ду ал них умет ни ка, ака де ми ка и струч ња ка, 
ко ји су ан га жо ва ни на ди рект ним раз ме на ма кул ту ре, огле да се у 
то ме да до би ју при ли ку да по ка жу свој рад и спо соб но сти, али и 
да на у че о дру ги ма и од дру гих. Она је нај че шће лич на и не мо ра 
има ти по ли тич ку или еко ном ску ди мен зи ју.

Ме ђу на род на кул тур на раз ме на ко ја је за по че та у сфе ри при-
ват ног сек то ра и при ват них ини ци ја ти ва, од ви ја се и да нас. При-
ват не ком па ни је и дру ги за ин те ре со ва ни ак те ри из лу кра тив ног 
сек то ра че сто уче ству ју у ме ђу на род ној кул тур ној са рад њи са 
ци љем по ди за ња све сти о сво јим ак тив но сти ма на ме ђу на род ном 
пла ну, чи ме би се би омо гу ћи ле нај оп ти мал ни је рад не усло ве; оне 
се укљу чу ју на по љу кор по ра тив не дру штве не од го вор но сти14) и 
та ко обез бе ђу ју успех у ин ве сти ра њу и ра ду на но вом ме ђу на род-
ном тр жи шту. Та гло бал на пред у зе ћа ни су са мо ва жан пут пре ко 
ког се не фор мал на кул тур на раз ме на од ви ја, већ су за ин те ре со ва-
на за ин тер кул ту рал ну ко му ни ка ци ју и ин тер кул тур но уче ње, као 
сред ство за по бољ ша ње сво је ефи ка сно сти и прак се. 

У кор по ра ци ја ма и пред у зе ћи ма, кроз кон стант но раз ви ја ње 
обла сти кор по ра тив не дру штве не од го вор но сти и дру штве но од-
го вор них ула га ња, раз ви ја ју се мно ге ини ци ја ти ве да се по мог не у 
ја ча њу ди ја ло га, раз у ме ва ња и по ве ре ња из ме ђу на ро да и кул ту ра. 
У сва кој при ли ци кад је по је ди нац у ино стран ству или ка да ра ди у 
стра ној кан це ла ри ји, ја вља се мо гућ ност да де лу је као не зва нич ни 
кул тур ни ди пло ма та. Фон да ци је при ват ног сек то ра по слу ју у све 
ве ћем бро ју зе ма ља и ре ги о на ши ром све та. У мно гим слу ча је ви ма 
њих фи нан си ра ју вла сни ци фир ми при ват ног сек то ра, али, бар зва-
нич но, ра де не за ви сно од њих у не ко мер ци јал не свр хе. По др жа ва-
ју ћи про јек те и ма ни фе ста ци је у ло кал ним за јед ни ца ма у до ма ћем 
и ме ђу на род ном кон тек сту, они ну де дру га чи ји на чин кон так та из-
ме ђу раз ли чи тих кул ту ра и за то су ва жни ак те ри кул тур не раз ме не 
и ме ђу на род ног ди ја ло га.

14) Cor po ra te So cial Re spon si bi lity (CSR) је на чин на ко ји при вред на пред у зе ћа (ком па ни је) 
оства ру ју рав но те жу из ме ђу еко ном ских, еко ло шких и дру штве них (кул тур них) им пе-
ра ти ва исто вре ме но ис пу ња ва ју ћи по слов не ци ље ве и оче ки ва ња сво јих вла сни ка – ак-
ци о на ра. 
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ОД ЛИ КЕ СПОЉ НЕ КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ НЕ МАЧ КЕ

По јам не мач ке спољ не кул тур не по ли ти ке по чео је да се ко-
ри сти по чет ком 20. ве ка и био је по ве зан са по ра стом бро ја не мач-
ког ста нов ни штва ко је је жи ве ло у ино стран ству, што је, пак, би ло 
усло вље но еко ном ским фак то ри ма: по ра стом не мач ке ин ду стри је 
и тр го ви не. По сле „Вер сај ског ми ров ног уго во ра“ ко ји је за кљу чен 
1919. го ди не број не ма ца или осо ба не мач ког по ре кла, ко ји су жи-
ве ли у ино стран ству је по рас тао. Као циљ ове по ли ти ке при хва ће-
на је бри га о иде ји гер ма ни зма ме ђу тим љу ди ма. У овом пе ри о ду 
су се ци ље ви спољ не кул тур не по ли ти ке од но си ли са мо на не мач ко 
ста нов ни штво у ино стран ству, одр жа ва ње је зич ке и кул тур не за-
јед ни це из ме ђу на ро да у зе мљи и у ино стран ству, а ни је би ло ре чи 
о ту ма че њу спољ не кул тур не по ли ти ке у да на шњем сми слу, ко је 
под ра зу ме ва по ди за ње све сти ме ђу на ро ди ма, раз у ме ва ње, из град-
њу од но са и са рад њу.

Тек је у Вај мар ској Ре пу бли ци у окви ру Ми ни стар ства спољ-
них по сло ва, 1920. го ди не отво ре на Ди рек ци ја за гер ма ни зам у 
ино стран ству и кул тур не од но се. Го ди не 1925. отво рен је Сер вис 
за не мач ку ака дем ску раз ме ну (ДА АД) са ми си јом да ор га ни зу је 
раз ме ну сту де на та и пре да ва ча са ино стран ством – са пра вим за-
дат ком ме ђу на род не кул тур не раз ме не, за раз ли ку од бри ге о гер-
ма ни зму у ино стран ству. Не што ка сни је су у окви ру Не мач ке ака-
де ми је (ДА) по ста вље ни окви ри и за Ге те ин сти тут са ци љем про-
мо ви са ња на ста ве не мач ког је зи ка у ино стран ству15). Да нас је за 
спољ ну кул тур ну по ли ти ку СР Не мач ке за ду же но Ми ни стар ство 
спољ них по сло ва. 

Ка да је реч о спољ ној кул тур ној по ли ти ци Не мач ке и ње ном 
спро во ђе њу, под ра зу ме ва мо ње но де ло ва ње са мо под упра вом „за-
пад ног бло ка“. Пре ки ну ти ди пло мат ски од но си у пе ри о ду ра та и 
не што пре ње га, услед на ци о нал-со ци ја ли стич ког ре жи ма, ути ца-
ли су и на пре кид у кул тур ној ди пло ма ти ји. Об но ва ме ђу на род них 
кул тур них од но са СР Не мач ке по сле Дру гог свет ског ра та от по че-
ла је тек 1950. го ди не ка да се ус по ста ви ла За јед нич ка кан це ла ри ја 
из ме ђу Са ве зне кан це ла ри је и Ви со ког са ве зног ко ми те та16). Иако 
без зва нич не са рад ње, у овом пе ри о ду је по сто ја ла не зва нич на 
„ме ђу на род на кул тур на са рад ња“ не ма ца у „за пад ном бло ку“ и три 

15) А. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, оп. цит., стр. 33.
16) А. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ибид, стр. 101.
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др жа ве ко је су упра вља ле тим бло ком. У пр вим го ди на ма, чак се 
мо же го во ри ти и о пр вим де це ни ја ма по сле ра та, на след ство прет-
ход ног ре жи ма игра ло је зна чај ну уло гу, у не га тив ном кон тек сту. 

У пе ри о ду др жав не, а ти ме и кул тур не об но ве, што да ље 
усло вља ва и об но ву кул тур не ди пло ма ти је не мач ке др жа ве, ва-
жну уло гу пре у зи ма ју Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва и 
Ми ни стар ство обра зо ва ња. Прав на пи та ња су оста вље на сва кој 
по кра ји ни17) по је ди нач но, што усло жња ва ме ђу на род не кул тур не 
кон вен ци је. Са ве зна др жа ва мо ра са че ка ти по твр ду свих са ве зних 
по кра ји на пре не го што Са ве зна Др жа ва Не мач ка мо же да пот пи ше 
спо ра зум. У ју ну 1950. го ди не Кан це ла ри ја је пре у ре ђе на у Оде ље-
не спољ них по сло ва, да би 1951. би ло фор ми ра но Са ве зно ми ни-
стар ство спољ них по сло ва, на чи јем че лу је био Кон рад Аде на у ер. 
Го ди не 1950. Не мач ка је по ста ла при дру же ни члан Са ве та Евро пе, 
а сле де ће го ди не и њен пу но прав ни члан. Исте го ди не је по ста ла и 
чла ни ца Уnesco-a и ове но ви не су зна чи ле пре крет ни цу у спољ ној 
по ли ти ци Не мач ке ко ја се окре ће раз во ју кул тур не ди пло ма ти је/
спољ не кул тур не по ли ти ке. Ус по ста вља ни су „кул тур ни уго во ри“ 
са ино стран ством, пр вен стве но на по љу на у ке, сту дент ске раз ме не 
и умет нич ке са рад ње.

У овом пе ри о ду, кроз кул тур не уго во ре, би ла те рал не и мул ти-
ла те рал не при ро де, свест о Не мач кој у ино стран ству се ме ња ла. 
По ди за ње све сти о Не мач кој и уна пре ђе ње ими џа др жа ве и да нас 
је је дан од глав них ци ље ва спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке. 
Осим ус по ста вља ња кул тур не ди пло ма ти је из ме ђу Не мач ке и ино-
стран ства, За тлер је ус по ста вљао и ја чао од но се из ме ђу раз ли-
чи тих ни воа де цен тра ли зо ва не др жав не упра ве, али и при ват ног 
сек то ра. Кул ми на ци ја ових ак тив но сти по твр ди ла се 1960. го ди не 
ка да је упра вља ње над не мач ким кул тур ним ин сти ту ци ја ма у ино-
стран ству пре у зе ла при ват на ин сти ту ци ја Ге те ин сти тут. 

Кул тур на ди пло ма ти ја се, као ин стру мент спољ не кул тур не по-
ли ти ке, вред но ва ла као сег мент тра ди ци о нал не јав не ди пло ма ти је, 
а не као оп шта иде ја кул тур не раз ме не и са рад ње из ме ђу на род на 

17) Пре ма Основ ном за ко ну (Уста ву) СР Не мач ке од 23.5. 1949. го ди не са из ме на ма од 
8.10.2008. го ди не од ре ђе но је : у чла ну 73. да Са ве зна др жа ва има ис кљу чи во за ко но-
дав ну над ле жност, из ме ђу оста лог, у за шти ти не мач ког кул тур ног до бра про тив из но-
ше ња у ино стран ство (тач ка 5. a) и у прав ној за шти ти ин ду стриј ске сво ји не, аутор ских 
и из да вач ких пра ва (тач ка 9), док је у чла ну 74. од ре ђе на кон ку рент на над ле жност Са-
ве зне др жа ве и зе ма ља : ре гу ли са ње по мо ћи у об ра зо ва њу и уна пре ђе њу на уч ног ра да 
(тач ка 13).
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– „ме ка си ла“ раз у ме ва ња и за јед нич ког жи во та, ка ко се кул тур на 
ди пло ма ти ја у са вре ме ном сми слу ту ма чи. Са вет за кул тур ну по ли-
ти ку је осно ван 1960. го ди не као са ве то дав но те ло са ста вље но од 
чла но ва ко ји не до ла зе из по ли тич ког, већ из кул тур ног жи во та Не-
мач ке. Они су се са ста ја ли не ко ли ко пу та го ди шње и по њи хо вим 
смер ни ца ма Ди рек ци ја за кул тур не од но се мо ра ла се упра вља ти. 
Та ди рек ци ја је са ра ђи ва ла са мно гим ор га ни ма ван Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, као што су Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, 
Ми ни стар ство за на уч но ис тра жи ва ње и Ми ни стар ство за по ро ди-
цу и омла ди ну.

Не мач ки при ступ спољ ној кул тур ној по ли ти ци18) пред ста вљен 
је кроз по зи ти ван став пре ма са рад њи са дру гим европ ским др жа-
ва ма, као и остат ком све та. Ми си ја, ин тер ни до ку мен ти и прак-
тич не ак тив но сти зва нич них не мач ких ак те ра у ино стран ству у 
кул тур ној и обра зов ној обла сти по ка зу ју да је Не мач ка пред став-
ник иде је о што по ве за ни јој спољ ној кул тур ној по ли ти ци Европ-
ске уни је. Не ке исто риј ске чи ње ни це и да ље обе ле жа ва ју не мач ку 
спољ ну по ли ти ку да нас. Нај пре, са вре ме ни кул тур ни и обра зов ни 
од но си са остат ком све та (ко ји су са став ни део спољ не по ли ти ке) 
мо ра ју би ти са гле да ни у све тлу Хи тле ро ве фа ши стич ке дик та ту ре 
од 1933. до 1945. го ди не са свим сво јим по сле ди ца ма на европ ски 
и свет ски по ре дак. Та ко ђе, зна чај за спољ ну по ли ти ку Не мач ке има 
и то што да нас по сто ји 16 не за ви сних са ве зних по кра ји на ко је ути-
чу у од ре ђе ној ме ри на спољ ну кул тур ну по ли ти ку Са ве зне вла де. 
И тре ћи фак тор је то што Не мач ка, за раз ли ку од не ких дру гих ли-
де ра Европ ске уни је, ни ка да ни је има ла бит ну уло гу као ко ло ни јал-
на си ла, што је оста ви ло тра га на да на шњу спољ ну по ли ти ку, као и 
уну тра шње кул тур не од но се19).

Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва20) је глав ни стра те-
шки ак тер, ко ји уче ству је у пла ни ра њу, спро во ђе њу, упра вља њу и 
кон тро ли са њу не мач ке спољ не кул тур не по ли ти ке. Зва нич ни ци-
ље ви спољ не кул тур не и обра зов не по ли ти ке су21): 1) да се про-
мо ви ше не мач ка кул тур на и обра зов на сфе ра; 2) да се осли ка сва-
ко днев ни жи вот у са вре ме ној Не мач кој; 3) да се раз ви је ди ја лог о 

18) А. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, оп. цит. стр. 112.
19) www.cul tu ral po li ci es.net/web/ger many.php?aid=241, при сту пље но 13.01.2010.
20) www.auswa er ti ges-amt.de, при сту пље но 10.02.2010.
21) У те о ри ји и го ди шњим из ве шта ји ма Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва Не мач ке 

се по јам спољ не кул тур не и обра зов не по ли ти ке из јед на ча ва са пој мом спољ не кул тур-
не по ли ти ке. 
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вред но сти ма и спре ча ва кон фликт и 4) да се про мо ви шу европ ске 
ин те гра ци је. Са ве зна кан це ла ри ја спољ них по сло ва је по ста ви ла 
низ при о ри те та ра ди по сти за ња ових ци ље ва : 1) од 2002. је по кре-
нут спе ци ја лан про грам под на зи вом Еuropean-Isla mic In ter cul tu ral 
Di a logye, ко ји је осми шљен да про мо ви ше су срет и са рад њу за па-
да и ислам ског све та; 2) по тро шња ве ли ког де ла бу џе та за не мач ке 
кул тур не од но се и обра зо ва ње на ак тив но сти у 27 др жа ва Европ ске 
уни је са ци љем про мо ви са ња „ши ре и ду бље“ Уни је; 3) уна пре-
ђе ње не мач ког про фи ла у ви со ком обра зо ва њу кроз про мо ви са ње 
раз ме не и ме ђу на род не са рад ње на ака дем ском ни воу; 4) по моћ не-
мач ким шко ла ма у ино стран ству и 5) не пре кид ни на по ри да се сти-
му ли ше ин те ре со ва ње за не мач ки је зик у ино стран ству, као глав на 
ком по нен та кул тур них од но са и обра зов не по ли ти ке.

Им пле мен та ци ју ових по ли ти ка Са ве зно ми ни стар ство спољ-
них по сло ва у од ре ђе ној ме ри пре пу шта по сред нич ким ин сти ту-
ци ја ма и ор га ни за ци ја ма, под ге слом: „што ма ње ме ша ња др жа ве, 
то бо ље“ и „кул тур ни од но си и обра зов на по ли ти ка ни су са мо пи-
та ње „до брог, ле пог и исти ни тог“, већ са став ни део не мач ке спољ-
не по ли ти ке у ци љу спре ча ва ња кон фли ка та и одр жа ва њу ми ра“22). 
Ми ни стар ство има про ак ти ван став пре ма европ ском за јед ни штву 
да „кул тур ни иден ти тет је сте и би ће од ре ђен кроз ре ги о не и на-
ро де“, а за ла же се да „тран сна ци о нал ни ути цај до би је на зна ча ју. 
Че сто по де ље на уло га кул ту ре мо ра се за ме ни ти ин те гра тив ном 
уло гом“23). Због то га, нај зна чај ни ја од тих по сред нич ких ор га ни-
за ци ја – Ге те ин сти тут, не са мо да по др жа ва „европ ски са др жај“, 
већ и охра бру је са рад њу стра них кул тур них ин сти ту ци ја, ам ба са-
да, као и са рад њу са ци вил ним сек то ром уну тар Европ ске уни је и 
ши ре. Ни је за чу ђу ју ће што Ге те ин сти тут има пот пи са не уго во ре 
са Бри тан ским са ве том и Шпан ским ин сти ту том Сер ван тес, као и 
то да је члан ЕУNIC24). 

На кло ност та кве по ли ти ке ка европ ском ре ги о ну је не са мо 
због при род не ге о граф ске по ве за но сти и гео-по ли тич ких при о ри-
те та, већ и због по ку ша ја да се „из ле че“ ра не из Дру гог свет ског 
ра та, да об но ви по ве ре ње ме ђу на род не за јед ни це, да за сту па без-
бед ни ји свет ски по ре дак и за то се спољ на по ли ти ка СР Не мач ке 
фо ку си ра ла, од са мог по чет ка, на про це се европ ске ин те гра ци је у 

22) www.cul tu ral po li ci es.net/web/ger many.php?aid=241, при сту пље но 13.01.2010.
23) http://www.cul tu ral po li ci es.net/web/ger many.php?aid=241, при сту пље но 13.01.2010.
24) Euro pean Union Na ti o nal In sti tu tes for Cul tu re – www.eunic-brus sels.eu, при сту пље но 

20.01.2010.
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при лог тран са тлан ској оси. У при лог то ме, Ми ни стар ство је ис та-
кло чи ње ни цу да је ве ли ки број но вих чи та о ни ца Ге те ин сти ту та 
осно ван у европ ским зе мља ма у по след њих пет на ест го ди на, че му 
све до чи и чи ње ни ца да је две тре ћи не Ге те ин сти ту та да нас сме-
ште но у др жа ве Европ ске уни је и у др жа ве бив шег Со вјет ског Са-
ве за. 

Уз по ли тич ке и еко ном ске про гра ме и ак тив но сти кул тур ни од-
но си за сно ва ни на за јед ни штву пред ста вља ли су та ко зва ни тре ћи 
стуб спољ не по ли ти ке Не мач ке. У по сле рат ним го ди на ма, дру ге 
европ ске др жа ве су би ле по зва не и чак фи нан сиј ски сти му ли са не 
да ус по ста ве кул тур не од но се са Не мач ком. Не мач ки стра те шки 
de ci sion-ma kers би ли су све сни да би тре ба ло да се од пред ста вља-
ња „ре ду ко ва не, опра не од кри ви це и ле пе Не мач ке“ окре ну „из-
во зу“ не мач ког је зи ка и кул ту ре у ино стран ство. Ти ме је отво рен 
кри тич ки ди ја лог и ус по ста вље на ин тер кул тур на дво смер ност.

Ме ђу на род на кул тур на са рад ња по ла зи од основ них прин ци-
па спољ не по ли ти ке – „рав но прав не са рад ње са сви ма ко ји то же-
ле и не ме ша ње у уну тра шње по сло ве дру гих“. Кул тур на са рад ња 
са ино стран ством мо же да бу де би ла те рал на (са јед ном зе мљом) и 
мул ти ла те рал на (са ви ше зе ма ља). Би ла те рал на са рад ња јед не зе-
мље са по је ди ним стра ним зе мља ма оства ру је се на осно ву ме ђу-
др жав них уго во ра и спо ра зу ма (са ду го роч ним ва же њем) или на 
осно ву дво го ди шњих про гра ма ме ђу др жав не кул ту р но-про свет не 
са рад ње. Мул ти ла те рал на кул тур на са рад ња оства ру је се, нај че-
шће, по сред ством ме ђу на род них ор га ни за ци ја кул ту ре. При то ме 
је ва жно да се из бег ну крај но сти кул тур не по ли ти ке - „оне ко ја во-
ди у за ви сност и гу би так вла сти тог кул тур ног иден ти те та и дру ге, 
не ма ње по губ не крај но сти, ко ја за вр ша ва у за тво ре но сти за уни-
вер зал не кул тур не вред но сти чо ве чан ства“25). 

СР Не мач ка је од 1956. го ди не до да нас са пре ко 100 др жа-
ва пот пи са ла кул тур не спо ра зу ме, у ко ји ма су обо стра ни ин те ре-
си парт нер ских др жа ва у ме ђу соб ној кул тур ној раз ме ни уре ђе ни, 
и то у сле де ћим обла сти ма: обра зо ва ње, на у ка, школ ска са рад ња, 
струч но обра зо ва ње, ли ков не и ви зу ел не умет но сти, му зи ка и књи-
жев ност. На спољ ну кул тур ну по ли ти ку Не мач ке, по ред раз ли чи-
тих др жав них уго во ра и спо ра зу ма са по је ди нач ним др жа ва ма, и 
од но се ко је ус по ста вља са ино стран ством, ути че и мул ти ла те рал на 
са рад ња, чи јим се на че ли ма и прин ци пи ма при ла го ђа ва, за др жа ва-

25) М. Дра ги ће вић Ше шић, В. Стој ко вић, Кул ту ра, ме наџ мент, ани ма ци ја, мар ке тинг, 
Clio, Бе о град, 2003, стр. 261.
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ју ћи вла сти ту ко хе рент ност и ком пле мен тар ност. Пре ма чла ну 24. 
Основ ног за ко на (Уста ва) СР Не мач ке26), Са ве зна др жа ва мо же за-
ко ном да пре но си еле мен те сво је др жав не вла сти на ме ђу на род не 
ин сти ту ци је. На спољ ну кул тур ну по ли ти ку ути че кул тур на по ли-
ти ка Европ ске уни је, чи ја је Не мач ка чла ни ца. Кул тур ну по ли ти ку 
од ре ђу је Европ ска ко ми си ја кроз „Европ ску кул тур ну аген ду у зна-
ку гло ба ли за ци је“, са ци љем да се ја ча по ве зи вач ка уло га кул ту ре у 
Европ ској уни ји, али да се основ не над ле жно сти др жа ва чла ни ца о 
кул тур ној по ли ти ци са чу ва ју. Као стра те шки ци ље ви ЕУ кул тур не 
аген де су по др шка : кул тур ном ди вер зи те ту, ин тер кул тур ном ди ја-
ло гу, кул тур ним и кре а тив ним ин ду стри ја ма и ја ча ње уло ге кул ту-
ре у од но си ма Уни је са тре ћим др жа ва ма. 

У за кључ ку аген де да те су пре по ру ке о при ро ри те ти ма бу ду ћег 
ра да у окви ри ма Европ ске уни је на по љу кул ту ре. Глав ни фо кус је 
на по бољ ша њу усло ва за мо бил ност умет ни ка и дру гих кул тур них 
ства ра ла ца, по др шка при сту пу кул ту ри, раз вој по да та ка, ста ти сти-
ка и ме то да у кул тур ном сек то ру. За спољ ну кул тур ну по ли ти ку 
Не мач ке зна чај на је и ме диј ска по ли ти ка ЕУ, од но сно по ли ти ка 
Европ ске уни је о обла сти аудио-ви зу ел ног ства ра ла штва. На по љу 
мул ти ла те рал не са рад ње ко ја ути че на спољ ну кул тур ну по ли ти ку 
Не мач ке, зна чај на је и обра зов на по ли ти ка Европ ске уни је. Осно ва 
европ ске обра зов не са рад ње је ства ра ње јед ног европ ског обра зов-
ног окви ра, ко ји би свим гра ђа ни ма Евро пе омо гу ћа вао пре ко гра-
нич ну мо бил ност у основ ном и ви со ком обра зо ва њу, као и при-
зна ва ње сте че них ква ли фи ка ци ја. Тај обра зов ни оквир за по чет је 
уво ђе њем „Бо лоњ ског про це са“. 

Дру ги циљ је очу ва ње ино ва ци је и ква ли те та европ ског обра-
зов ног си сте ма. Не ки од про гра ма су: LE O NAR DO DA VIN CI 
(оп ште по слов но и струч но обра зо ва ње 201027)), ЈЕАN МОNNET 
(про грам пер ма нент ног обра зо ва ња28)), CO ME NI US (школ ски про-
грам), ЕRASMUS (ви со ко школ ски про грам), GRUND TVIG (обра-
зо ва ње од ра слих), SO KRA TES (ЕУ-про гра ми обра зо ва ња), DAAD 
и про гра ми Са ве зног ми ни стар ства за обра зо ва ње и ис тра жи ва ње. 
Осим зна ча ја по ли ти ке Европ ске уни је на спољ ну кул тур ну по ли-
ти ку Не мач ке, зна чај но је и де ло ва ње Са ве та Евро пе29), ме ђу на род-

26) Oсновни за кон је до нет 23.05.1949. го ди не (BGBI. s. 1) са из ме на ма од 8.10.2008. го ди-
не (BGBI. I s. 1926).

27) All ge me i ne und Be ru flic he Bil dung 2010.
28) Pro gramm für Le ben slan ges Ler nen: www.le ben slan ges-ler nen.eu
29) www.coe.int/T/d/Kul tu rel le_An ge le gen he i ten, при сту пље но 20.02.2010.
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не вла ди не ор га ни за ци је, ко ји се ба ви за шти том људ ских пра ва, по-
др шком де мо кра ти је и прав ног уре ђе ња, али обра зов ни и кул тур ни 
за да ци30) по ста ју све ви ше те жи ште ње го вог ра да и ОЕCD, чи је је 
уче шће у обра зов ној по ли ти ци са при мар но при вред ним ци ље ви-
ма31).

UNE SCO, као по себ на ор га ни за ци ја за обра зо ва ње, на у ку и 
кул ту ру у окви ру Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја, де лу је у раз-
ли чи тим обла сти ма ме ђу на род не са рад ње, ка ко би оства рио је дан 
од основ них ци ље ва, а то је очу ва ње свет ског ми ра под сти ца њем 
са рад ње ме ђу на ро ди ма. Он укљу чу је и спољ ну кул тур ну по ли ти-
ку и Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва Не мач ке по ма же у 
им пле мен та ци ји тих ци ље ва где се по себ но ан га жу је у про гра ми ма 
за шти те свет ске кул тур не и при род не ба шти не и ме ђу на род ним на-
уч ним про гра ми ма32).

РАЗ ВОЈ КУЛ ТУР НИХ ОД НО СА НЕ МАЧ КЕ И СР БИ ЈЕ

Кул тур на раз ме на (са рад ња) Не мач ке и Ср би је, по сма тра но из 
исто риј ског угла мо же се по сма тра ти у два пе ри о да. 

Пр ви пе ри од се од но си на 19. век ка да до ла зи до ус по ста вља-
ња кул тур не раз ме не из ме ђу ових др жа ва, чак и мно го пре не го што 
је та са рад ња и зва нич но ус по ста вље на пот пи си ва њем ме ђу др жав-
них уго во ра. То је пе ри од у ко ме се по себ но ис ти че ак тив ност Ву ка 
Ка ра џи ћа и ње го вих про све ти тељ ских иде ја за до је них у ви ше де це-
ниј ској са рад њи са углед ним не мач ким кул тур ним по сле ни ци ма. 
Тек по том сле де и зва нич ни кул тур ни од но си у скло пу кул тур них 
по ли ти ка Не мач ке и Ср би је. При вред ни и по ли тич ки од но си, ко ји-
ма ну жно сле де и кул тур ни од но си, ин сти ту ци о на ли зо ва ни су 25. 
де цем бра 1882. го ди не. Та да су, на и ме, за кљу че на два би ла те рал на 
уго во ра ко ји чи не прав ну осно ву ове ме ђу др жав не са рад ње. То су : 
1) Тр го вин ски уго вор и 2) Кон зу лар на кон вен ци ја.

Но, ин тен зив ни и са др жај ни по ли тич ки и кул тур ни од но си и 
са рад ња ових две ју пред ста вља ју од ли ку 20. ве ка. Од но си Ср би је, 
од но сно та да шње СФР Ју го сла ви је и За пад не Не мач ке су по но во 
по че ли да се из гра ђу ју, ка ко на кул тур ном, та ко и на дру штве но-

30) У обла сти кул ту ре Са вет Евро пе се за ла же за кон цепт кул тур не де мо кра ти је ко ји омо-
гу ћа ва да за јед нич ко кул тур но на сле ђе бу де до ступ но свим гра ђа ни ма Евро пе, али и да 
сва ко мо же да га раз у ме на на чин ко ји у нај ве ћој ме ри осло ба ђа ње го ву кре а тив ност. 

31) www.pi sa.oecd.org
32) www.une sco.org/web world/mdm, при сту пље но 21.02.2010.
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по ли тич ком и при вред ном пла ну. Ти од но си би ли су оп те ре ће ни 
број ним про бле ми ма на ста лим као по сле ди ца не при ја тељ ства у 
то ку оба свет ска ра та, као што су „ре па ра ци је, обе ште ће ње жр та ва 
на ци зма и број на по ли тич ка еми гра ци ја ко ја је ду го вре ме на би ла 
нај ак тив ни ја упра во на под руч ју СР Не мач ке“. Због то га је по нов-
но ус по ста вља ње по ли тич ких, па и свих дру гих ве за две ју др жа ва 
ишло те шко33).

Спољ ну кул тур ну по ли ти ку СР Не мач ке у са вре ме ном сми слу 
и њен исто ри јат мо же мо по сма тра ти у пе ри о ду по сле за вр шет ка 
Дру гог свет ског ра та, у ма ју 1945. го ди не. Ка да се не мач ки Рајх 
рас пао, упра вља ње др жа вом су пре у зе ле си ле по бед ни це : САД, 
Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја ко је су ка сни је обе ле же не као „за-
пад ни блок“ и „гво зде ном за ве сом“ одво је ни СССР ко ји је пред ста-
вљао „ис точ ни блок“. Ка да је реч о спољ ној кул тур ној по ли ти ци 
Не мач ке и ње ном спро во ђе њу, под ра зу ме ва мо ње но де ло ва ње са мо 
под упра вом „за пад ног бло ка“. Пре ки ну ти ди пло мат ски од но си у 
пе ри о ду ра та и не што пре ње га, услед на ци о нал-со ци ја ли стич ког 
ре жи ма, ути ца ли су и на пре кид у кул тур ној ди пло ма ти ји. Об но ва 
ме ђу на род них кул тур них од но са СР Не мач ке по сле Дру гог свет-
ског ра та от по че ла је тек 1950. го ди не ка да се ус по ста ви ла За јед-
нич ка кан це ла ри ја из ме ђу Са ве зне кан це ла ри је и Ви со ког са ве зног 
ко ми те та. Иако без зва нич не са рад ње, у овом пе ри о ду је по сто ја ла 
не зва нич на „ме ђу на род на кул тур на са рад ња“ Не ма ца у „за пад ном 
бло ку“ и три др жа ве ко је су упра вља ле тим бло ком. У пр вим го-
ди на ма, чак се мо же го во ри ти и о пр вим де це ни ја ма по сле ра та, 
на след ство прет ход ног ре жи ма игра ло је зна чај ну уло гу, у не га тив-
ном кон тек сту34). 

Ак те ри не мач ке кул тур не ди пло ма ти је су увек мо ра ли да узи-
ма ју у об зи ру мо гућ ност да од ре ђе не ак тив но сти, ко је би се сма-
тра ле пот пу но нор мал ним од стра не њи хо вих не ка да шњих про-
тив ни ка, мо гу под ста ћи се ћа ња или пред ра су де на ште ту сли ке о 
Не мач кој ко ју су они же ле ли да пред ста ве. Дру ги зна ча јан про блем 
не мач ке кул тур не ди пло ма ти је ле жао је у чи ње ни ци да је не ка да-
шњи глав ни град – Бер лин, ко ји је по ред дру штве но-по ли тич ког 
цен тра, пред ста вљао и кул тур ну пре сто ни цу, са да био по де љен и 
окру жен со вјет ском вла шћу. Но ва пре сто ни ца Бон ни је да вао зна ке 

33) В. Га вра нов, М. Стој ко вић, Ме ђу на род ни од но си и спољ на по ли ти ка Ју го сла ви је, оп. 
цит., стр. 227.

34) А. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, оп. цит., стр. 101.
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да мо же по сти ћи кул тур ни зна чај. Сле де ћу „пре пре ку“ у кул тур ној 
об но ви но ве др жа ве пред ста вља ло је и то да су са мо три пе ти не 
не мач ких уни вер зи те та би ли у „за пад ном бло ку“, док су и мно ги 
цен три кул ту ре (по пут Вај ма ра) оста ли у Ис точ ној Не мач кој. Те-
шка кул тур на по зи ци ја Не мач ке, у по сле рат ном пе ри о ду, од но си ла 
се и на зна чај не мач ког је зи ка у Евро пи. Ен гле ски и фран цу ски 
је зик убе дљи во од но се по бе ду, али се, ипак, не мо же за не ма ри ти 
чи ње ни ца да се 90 ми ли о на ста нов ни ка у Не мач кој, Аустри ји, у 
де лу Швај цар ске и ме ђу дру гим ма њи на ма и да ље слу же не мач ким 
је зи ком. Та ко ђе, ве ли ки број не мач ких еми гра на та, ко ји су по сле 
Пр вог и Дру гог свет ског ра та оти шли у Се вер ну и Ју жну Аме ри ку 
ши ре свој је зик, али и кул ту ру ван гра ни ца аутен тич но не мач ког 
го вор ног под руч ја.

Би ла те рал ни уго во ри су се у пр вој ли ни ји ус по ста вља ли из ме-
ђу „за пад ног бло ка“ ко јим су, по де ље но, упра вља ле Ве ли ка Бри-
та ни ја, Фран цу ска и САД и тих др жа ва. Пр ви је пот пи сан 1953. 
го ди не, а оста ли би ла те рал ни спо ра зу ми су сле ди ли у на ред ним 
го ди на ма. Не мач ко-ино стра на дру штва су се фор ми ра ла. De ut sces 
Auslands In sti tut (осно ван још 1917. го ди не) 1951. го ди не об но вио 
је сво ју де лат ност као Ин сти тут за ме ђу на род не од но се у Штут гар-
ту. Ге те ин сти тут у Мин хе ну је та ко ђе по нов но ус по ста вио сво ју 
ак тив ност пре ки ну ту због Дру гог свет ског ра та тра же ћи фи нан сиј-
ску по моћ од др жа ве. По ред ус по ста вља ња ди пло мат ских ми си-
ја у ино стран ству, по но во су отво ра не не мач ке шко ле и ра ди ло се 
на ус по ста вља њу на ста ве не мач ког је зи ка. У то ме је нај зна чај ни ју 
уло гу, као и да нас, имао Ге те ин сти тут. Исто вре ме но и дру ге ра-
ни је осно ва не ин сти ту ци је сту дент ске раз ме не, као што су DAAD 
(Не мач ка слу жба за ака дем ску раз ме ну) и фон да ци ја Алек сан дра 
Хум бол та об но ви ле су сво ју де лат ност. Ови ак те ри и да нас има ју 
цен трал ну уло гу у спољ ној кул тур ној по ли ти ци Не мач ке. Та ко ђе 
су осно ва ни Carl Du is berg So ci ety (1949), In ter Na ti o nes (1952), De-
utscher Kun strat - Не мач ки умет нич ки са вет (1954), De utscher Mu-
si krat - Не мач ки му зич ки са вет (1955) ко ји су под сти ца ли ме ђу на-
род не кул тур не од но се, раз ме ну из ме ђу Не мач ке и ино стран ства и 
пру жа ли по др шку са рад њи у раз ли чи тим обла сти ма кул тур ног и 
умет нич ког жи во та. 

У овом пе ри о ду осим ус по ста вља ња ве за са ино стран ством, 
ра ди ло се и на из град њи уну тра шње ин фра струк ту ре, из ме ђу Ми-
ни стар ства спољ них по сло ва и дру гих ми ни стар ста ва, са дру гим 
парт не ри ма по кра ји на Не мач ке, али и при ват ним сек то ром. Спољ-
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на кул тур на по ли ти ка Не мач ке би ла је де цен тра ли зо ва но за сно ва-
на и њом је упра вља ло Ми ни стар ство спољ них по сло ва и ње го ва 
те ла на раз ли чи тим ни во и ма, али и не ке не др жав не ин сти ту ци је. 
Чи ње ни ца да ад ми ни стра тив ни цен тар ни је ујед но био и кул тур-
ни цен тар, као и то да ни је по сто јао са мо је дан кул тур ни цен тар, 
већ ви ше њих, као и де цен тра ли зо ва на др жав на упра ва по де ље на 
на са ве зне по кра ји не, до ве ла је до то га да су мо де ли Фран цу ске, 
Ве ли ке Бри та ни је и САД у обла сти спољ не кул тур не по ли ти ке од-
би је ни – и по ред те жње ових др жа ва да кон тро ли шу и овај сег мент 
но ве не мач ке др жа ве. 

Ди тер За тлер ко ји је та да упра вљао кул тур ним сек то ром Ми-
ни стар ства спољ них по сло ва пре у зео је за да так ства ра ња не мач ког 
си сте ма кул тур не ди пло ма ти је и по сти за ње ње го ве успе шно сти35). 
У овом пе ри о ду, кроз кул тур не пре го во ре, би ла те рал не и мул ти-
ла те рал не при ро де, свест о Не мач кој у ино стран ству се ме ња ла. 
По ди за ње све сти о Не мач кој и уна пре ђе ње ими џа др жа ве и да нас 
је је дан од глав них ци ље ва спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке. 
Осим ус по ста вља ња кул тур не ди пло ма ти је из ме ђу Не мач ке и ино-
стран ства, За тлер је ус по ста вљао и ја чао од но се из ме ђу раз ли-
чи тих ни воа де цен тра ли зо ва не др жав не упра ве, али и при ват ног 
сек то ра. Кул ми на ци ја ових ак тив но сти по твр ди ла се 1960. го ди не 
ка да је упра вља ње над не мач ким кул тур ним ин сти ту ци ја ма у ино-
стран ству пре у зе ла при ват на ин сти ту ци ја Ге те ин сти тут.

Кул тур на ди пло ма ти ја се, као ин стру мент спољ не кул тур не по-
ли ти ке, вред но ва ла као сег мент тра ди ци о нал не јав не ди пло ма ти је, 
а не као оп шта иде ја кул тур не раз ме не и са рад ње из ме ђу на род на 
– „ме ка си ла“ раз у ме ва ња и за јед нич ког жи во та, ка ко се кул тур на 
ди пло ма ти ја у са вре ме ном сми слу ту ма чи. Са вет за кул тур ну по ли-
ти ку је осно ван 1960. го ди не као са ве то дав но те ло са ста вље но од 
чла но ва ко ји не до ла зе из по ли тич ког већ из кул тур ног жи во та Не-
мач ке. Они су се са ста ја ли не ко ли ко пу та го ди шње и по њи хо вим 
смер ни ца ма Ди рек ци ја за кул тур не од но се мо ра ла се упра вља ти. 
Та ди рек ци ја је са ра ђи ва ла са мно гим ор га ни ма ван Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, као што су Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, 
Ми ни стар ство за на уч но ис тра жи ва ње и Ми ни стар ство за по ро ди-
цу и омла ди ну. Од го вор но сти за спољ ну кул тур ну по ли ти ку сно-
си са ве зна др жа ва Не мач ка и ту по ли ти ку спро во ди пр вен стве но 
Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва – од но сно Ди рек ци ја за 

35) А. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ибид., стр. 108.
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кул тур не од но се. Ова Ди рек ци ја сно си од го вор ност за спољ ну кул-
тур ну по ли ти ку и фи нан сиј ску по ли ти ку, да је смер ни це, ало ци ра 
сред ства и уче ству је у не ко ли ко де ци си он-ма кинг те ла, за јед но са 
дру гим пред став ни ци ма Са ве зне др жа ве и ми ни ста ра обра зо ва ња 
по кра ји на Не мач ке. Удео Ди рек ци је је до не кле огра ни чен, те Са-
ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва и Ди рек ци ја за кул тур не од-
но се по др жа ва ју не ко ли ко ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја у њи хо вој 
де лат но сти у ино стран ству36).

***

Спољ на кул тур на по ли ти ка Не мач ке се, на пр вом ме сту, за ла-
же за „ње но пред ста вља ње као др жа ве са жи вом, ра зно вр сном и 
ме ђу на род но при зна том кул тур ном сце ном“, та ко да мо же мо ре-
ћи да кул тур ни про грам пред ста вља осно ву де ло ва ња спољ не кул-
тур не по ли ти ке СР Не мач ке. За да так кул тур ног про гра ма је да у 
ино стран ству при ка же сли ку ви со ко ква ли тет ног и ра зно вр сног 
умет нич ког жи во та и до стиг ну ћа у Не мач кој и пред ста ви је као 
кре а тив ну, ино ва тив ну, мо дер ну и кул тур ну др жа ву Евро пе. То се 
оства ру је кроз пред ста вља ње не мач ке кул ту ре и умет но сти, по го-
то во са вре ме ног ства ра ла штва, у ино стран ству. Ипак, то при ка зи-
ва ње не мач ке умет но сти у обла сти ма ли те ра ту ре, фил ма, му зи ке, 
игра них и ви зу ел них умет но сти у ино стран ству ни је јед но сме ран 
и ста ти чан про цес, већ да је зна ча јан до при нос ин тер кул тур ном ди-
ја ло гу и раз у ме ва њу. 

Тај ди ја лог и са рад ња ни су са мо из ме ђу по сред ни ка спољ не 
кул тур не по ли ти ке Не мач ке (нпр. Ге те ин сти ту та) и по је ди на ца, 
ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја у ино стран ству, већ и из ме ђу ино стра-
не кул ту ре и умет но сти са јед не стра не и Не мач ке са дру ге – чи-
ме се оја ча ва са рад ња Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва и 
ино стра них кул тур них ин сти ту ци ја у Не мач кој, а и по др шка њи хо-
вим кул тур ним про гра ми ма и кул тур ним не де ља ма. На тај на чин 
се пру жа и мо гућ ност ино стра ним умет ни ци ма да се пред ста ве у 
Не мач кој. Ти ме Ми ни стар ство по др жа ва не са мо не мач ке про јек те 
или умет нич ка оства ре ња и кул тур не вред но сти Не мач ке у ино-
стран ству, већ у ду ху „кул тур не дво смер но сти“ да је и фи нан сиј ску 
по др шку кул тур ним до стиг ну ћи ма дру гих др жа ва, по себ но зе мља-
ма у раз во ју, што се нај че шће оба вља пре ко Ге те ин сти ту та, Ин сти-

36) А. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ибид., стр. 108. 
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ту та за ино стра не кул тур не од но се (Ифа) и са рад ње са при ват ним 
ини ци и ја ти ва ма гра ђа на. До бар при мер те дво смер но сти су ак тив-
но сти у окви ру Ha us der Kul tu ren der Welt у Бер ли ну. 

Нај ве ћи део де лат но сти спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке 
пред ста вља ју ак тив но сти из обла сти кул ту ре и умет но сти у ино-
стран ству. Нај ва жни ји ин стру мен ти ових ак тив но сти су: 1) по др-
шка ли те ра ту ри и књи жев но сти – об ја вљи ва ње књи га и кул тур них 
ча со пи са, бри га о не мач ким би бли о те ка ма и чи та о ни ца ма у ино-
стран ству, уче ство ва ње на сај мо ви ма у ино стран ству, по моћ при 
пре во ђе њу, по зи ви ино стра ним из да ва чи ма и олак ши це при до би-
ја њу аутор ских пра ва, би бли о те кар ски рад и са рад ња, под сти ца ње 
књи жев них ве че ри и су сре та, као и уче ство ва ња ауто ра и из да ва-
ча; 2) по др шка фил му – при ка зи ва ње ак ту ел них не мач ких фил-
мо ва у ино стран ству (че сто у окви ру ЕУ филм ских фе сти ва ла) и 
по др шка не мач ком фил му, уче ство ва ње не мач ких ре жи се ра на ме-
ђу на род ним филм ским фе сти ва ли ма, по др шка ко про дук ци ји, као 
и по др шка стра ним фил мо ви ма и ре ди те љи ма при го сто ва њу на 
не мач ким филм ским фе сти ва ли ма (нпр. на Ме ђу на род ном филм-
ском фе сти ва лу у Бер ли ну); 3) по др шка го сто ва њи ма – тур не ја ма 
му зич ких ор ке ста ра, хо ро ва ан сам ба ла и гру па, пле сних и по зо ри-
шних тру па у ино стран ству; 4) по др шка фе сти ва ли ма, кон гре си ма, 
се ми на ри ма; 5) по др шка кроз са ве то ва ње тј. услу ге ин фор ми са-
ња (у зе мља ма у раз во ју и тран зи ци је); 6) по др шка из ло жба ма – 
пред ста вља њу не мач ких умет ни ка у ино стран ству и 7) умет нич ка 
раз ме на. Кри те ри ју ми за из бор про је ка та су умет нич ки ква ли тет. 
Та ко ђе, зна чај на је и по др шка умет нич ким про јек ти ма ко ји ни су 
прет ход но по др жа ни од стра не Европ ске уни је, са ве зне др жа ве, са-
ве зне по кра ји не или при ват них спон зо ра. 
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АnaJovasevic
THECULTURALRELATIONBETWEENGERMANY

ANDSERBIAFROMANGLEEUROPEANINTEGRATION
Resume

Alt ho ugh with nu me ro us in ter rup ti ons, Ser bia and Ger
many ha ve a long stan ding co o pe ra tion. Eco no mic and 
po li ti cal re la ti ons be gan in 19th cen tury when two bi la te
ral agre e ments we re con clu ded 1) Co mer cial Agre e ment 
2) Con su lar Con ven tion. Ho we ver abo ut con tem po rary 
po li ti cal re la ti ons bet we en tho se two sta tes we can spe ak 
only af ter the Se cond World War. Re la ti ons bet we en Ser
bia (then SFRY) and West Ger many ha ve emer ged again 
on cul tu ral as well as on so cialpo li ti cal and eco no mic 
sca le. Tho se re la tion suf fe red un der nu me ro us pro blems 
which we re the con se qu en ces of world war ho sti lity such 
as “re pa ra ti ons, com pen sa tion for vic tims of Na zism and 
nu me ro us po li ti cal emi gra tion, which for a long been was 
the most ac ti ve in the Fe de ral Re pu blic of Ger many”. The
re fo re, the reesta blis hment of po li ti cal, as well as ot her 
ti es bet we en the two co un tri es went hard.
Be si de that, co o pe ra tion bet we en two na ti ons was com pli
ca ted by the fact that Fe de ral Re pu blic of Ger many bro ke 
di plo ma tic re la ti ons with SFRY in 1957. be ca u se it esta
blis hed di plo ma tic re la ti ons with De moc ra tic Re pu blic of 
Ger many. Yugo sla vian at ti tu de was in in con si stent with 
Hol stein doc tri ne, which was abi ded by FRG. It dec li ned 
di plo ma tic re la ti ons with co un tri es that ha ve re la ti ons 
with DRG. Ho we ver, in ter rup tion of di plo ma tic re la ti ons 
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wasn’t fol lo wed with in ter rup tion of eco no mic co o pe ra
tion, which ro se and ma de po li ti cal con tact ne ces sary af
ter so me chan ges in FRG. Yugo sla via and FR Ger many re
ne wed the ir re la ti ons in 1968. To day, the ir bi la te ral re la
ti ons are cer ti fied by di plo ma tic mis sion at the first pla ce.
De moc ra tic chan ges in Ser bia in 2000. mar ked a new 
bi gi ning in re la ti ons bet we en two co un tri es on cul tu ral, 
eco no mic and po li ti cal le vel. Thro ugh bi la te ral re la tion 
and sin ce 2005. thro ugh Sta bi lity Pact for So uth Eastern 
Euro pe, Ger many ga ve full sup port to new de moc ra tic go
ver ment in the ir stri ving for a mo dern and pro e u ro pean 
Ser bia. First of all, Ger man fo re ign po licy ga ve Ser bia a 
full sup port for po li ti cal and eco no mic re forms in or der to 
pre ser ve sta bi lity in the co un try. For FR Ger many, Ser bia 
has a very im por tant ro le in ma in ta i ning sta bi lity in the re
gion, and so the in vol ve ment of Ger many thro ugh va ri o us 
pro jects in Ser bia aimed at “de moc ra ti za tion, strengthe
ning the ru le of law and bu il ding the in fra struc tu re as a 
fo un da tion for suc cessful eco no mic de ve lop ment.”
Most of the ac ti vi ti es of fo re ign cul tu ral po licy of Ger many 
are ac ti vi ti es in the fi eld of cul tu re and arts abroad. The 
most im por tant in stru ments of the se ac ti vi ti es are: 1) sup
port to the li te ra tu re , 2) film sup port, 3) sup port to ap pe a
ran ces, to u ring mu si cal or che stras, cho irs, en sem bles and 
gro ups, dan ce and the a ter com pa ni es abroad, 4) sup port 
for fe sti vals, con fe ren ces, se mi nars, 5 ) sup port thro ugh 
co un se ling ser vi ces and in for ma tion (in de ve lo ping co un
tri es), 6) sup port to ex hi bi ti ons of Ger man ar tists abroad 
and 7) art ex chan ge.
Cri te ria for pro ject se lec tion is ar ti stic qu a lity. Ex perts 
from dif fe rent fi elds de ci e de abo ut the qu a lity of the pro
jects, de pen ding on the ap pli ca tion type, ap pli ca tion area 
in the part ner co un try  the re le van ce and su sta i na bi lity 
of the pro ject, as ses sing the Go et he In sti tu te, the wor king 
gro up of the Mi ni stry and fo re ign re pre sen ta ti ves of the 
ju ris dic tion whe re the pro ject is im ple men ted. Al so im por
tant is sup port to art pro jects that ha ve not been sup por ted 
by the Euro pean Union, the fe de ral go vern ment, the fe de
ral sta tes or pri va te spon sors.
Key words: Ger many, fo re ign cul tu ral po licy, Ser bia, in
ter na ti o nal coope ra tion, or ga ni sa ti ons.

 Овај рад је примљен 25.јула 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
септембра 2013. године.
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- 66 -

ЕТНИЧКОНАСИЉЕИИДЕНТИТЕТЈеленаВукоичић

ЕТНИЧКИИДЕНТИТЕТИЕТНИЧКИСУКОБИ

Иден ти тет пред ста вља је дан од ва жни јих ква ли те та лич но сти 
ко ји се де фи ни ше ка ко уну тра шњим свој стви ма лич но сти, 

та ко и ње ним окру же њем, од но сно спо ља шњим ути ца ји ма – еко-
ном ским, по ли тич ким, иде о ло шким итд.1) По јам иден ти те та као 
со ци о ло шког кон цеп та од но си се пр вен стве но на ве зу из ме ђу 
по је дин ца и од ре ђе не ка те го ри је или гру пе. Про цес из град-
ње иден ти те та за пра во је про цес кла си фи ка ци је и по ве зи-
ва ња по је дин ца са не ким или не чим дру гим,2) об зи ром да је 
иден ти тет за сно ван на исто вре ме ном опа жа ју слич но сти и 
раз ли ка. На ин ди ви ду ал ном ни воу иден ти тет је увек ви ше-
сло јан – сва ка осо ба исто вре ме но при па да од ре ђе ном бро ју 
ка те го ри ја и гру па љу ди на осно ву свог по ла, ет ни ци те та, 
др жа вљан ства, ре ли гиј ске при пад но сти и дру гих ка рак те ри-
сти ка. У слу ча је ви ма ка да од ре ђе на ка те го ри ја по ста не основ 
фор ми ра ња гру пе, иден ти тет по ста је дру штве на ве за из ме ђу 
по је дин ца и за јед ни це, што је слу чај са ет нич ком и на ци о нал-
ном при пад но шћу.3) 

Ет нич ка за јед ни ца пред ста вља за јед ни цу на ста лу на ску пу 
за јед нич ких ка рак те ри сти ка ко је укљу чу ју по ре кло, те ри то ри ју, 
је зик, кул ту ру, исто ри ју и, у мно гим слу ча је ви ма, ре ли ги ју. Уко-
ли ко ова ква за јед ни ца по се ду је по ли тич ку свест, од но сно уко ли ко 
је у ста њу да по ли тич ки фор му ли ше сво је аспи ра ци је и ин те ре се, 
она та ко ђе, исто вре ме но, мо же да се де фи ни ше и као на ци о нал на. 
Ет нич ке гру пе и на ци је ка рак те ри ше ви сок ни во дру штве не со ли-
дар но сти и сло жен осе ћај иден ти те та; оне де ле се ћа ња и по се ду ју 
кон ти ну и тет, уче ству ју у за јед нич ким ак тив но сти ма и обич но су 
ве за не за од ре ђе ну те ри то ри ју, чак и ако ни су на ста ње не на њој.4) 
Ове за јед ни це увек има ју не ку вр сту дру штве но по твр ђе не по ве-
сти о свом на ро ду, при ка за ну у усме ним или му зич ким пре да њи ма, 
исто риј ским уџ бе ни ци ма и дру гим јав но рас по ло жи вим из во ри-

1) Зо ран Ми ло ше вић, „Уло га иде о ло ги је у раз во ју лич но сти“, Политичка ревија, бр. 
1/2009, стр. 55-66, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 61.

2) Ric hard Jen kins, SocialIdentity, Ro u tled ge, Lon don, 1996, pp. 3-4.
3) По гле да ти: Ја сна Ми ло ше вић, „Зна чај на ци о нал ног иден ти те та“, Српска политичка

мисао,бр. 1-4/2003, стр. 155-168, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003; Јо ван 
Ба зић, „На ци о нал ни иден ти тет у про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је“, Српска поли
тичкамисао,бр. 4/2011, стр. 335-354, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011.

4) По гле да ти: Ant hony D. Smith, Nationalism,Po lity Press,Cam brid ge, 2010.



стр:6589.

- 67 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2013год.(XXV)XIIvol=37

ма.5) Њи хов за јед нич ки иден ти тет укљу чу је ре то ри ку о не раз де љи-
во сти, су ве ре ни те ту или аспи ра ци ји ка су ве ре ни те ту, по ли тич кој 
ле ги тим но сти, за јед нич ком је зи ку, кул ту ри, по ре клу и по себ ном 
од но су пре ма од ре ђе ној те ри то ри ји ко ја се сма тра до мо ви ном.

Иако јe ет нич ки / на ци о нал ни иден ти тет са мо је дан у ни зу 
груп них иден ти те та са ко ји ма по је ди нац мо же да се по и сто ве ти, 
он и да ље пред ста вља до ми нант ну вр сту иден ти те та у са вре ме ном 
дру штву; иден ти фи ка ци ја на ет нич кој и на ци о нал ној осно ви у све-
ту под ути ца јем стал них про ме на пру жа при пад ни ци ма од ре ђе не 
за јед ни це сми сао и су шти ну, сто га им по ма жу ћи да се из бо ре са, 
че сто кон тра дик тор ним, осе ћа њи ма и ис ку стви ма са ко ји ма се су о-
ча ва ју у свом сва ко днев ном жи во ту. Ка ко на во ди Ра до слав Га ћи но-
вић, чо век са иден ти те том пред ста вља зна ча јан су бје кат дру штва, 
док дру штво са иден ти те том пред ста вља ста би лан те мељ ин ди ви-
ду ал не, со ци је тал не и на ци о нал не без бед но сти.6) Ет нич ки иден ти-
тет је, за пра во, „из вор сми сла и ис ку ства јед ног на ро да“7), док је 
ет нич ка при пад ност основ ни на чин ства ра ња за јед ни штва и ре да 
из оног што би, ина че, био ха ос.

Моћ ет ни ци те та ве ли ким де лом ле жи у пер цеп ци ји по ве за но-
сти пу тем за јед нич ке исто риј ске суд би не, с об зи ром да се ет нич ка 
гру па у осно ви мо же де фи ни са ти као ко лек ти ви тет у окви ру ши рег 
дру штве ног си сте ма са ствар ним или прет по ста вље ним се ћа њи-
ма на за јед нич ко по ре кло и исто риј ску про шлост, и кул тур ним фо-
ку сом на јед ном или ви ше сим бо лич ких еле ме на та де фи ни са них 
као епи том ет нич ке / на ци о нал не за јед ни це.8) Ово су упра во оне 
ка рак те ри сти ке ко је че сто ет нич ки иден ти тет по ста вља ју ис пред 
свих оста лих мо де ла иден ти фи ка ци је ко ји се на ла зе на рас по ла-
га њу по је дин ци ма и за јед ни ца ма. Пре ма ре чи ма Во ке ра Ко но ра, 
„ин ту и тив но убе ђе ње у за јед нич ко по ре кло је оно због че га је ет-
но-на ци о нал ни иден ти тет ду бље уко ре њен и моћ ни ји не го што су 

5) По гле да ти: Mic hael Hec hter, Containing Nationalism,Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 
2000; Ant hony D. Smith, EthmoSymbolismandNationalism:ACulturalApproach,Ro ut-
hled ge, Lon don and New York, 2009.

6) Ра до слав Га ћи но вић, „На ци о нал ни иден ти тет и без бед ност мо дер не др жа ве“, Наука,
безбедностиполитицја,бр. 1, стр. 17-31,Кри ми на ли стич ко по ли циј ска ака де ми ја, Бе-
о град, 2011, стр. 17. 

7) Ми ша Сто ја ди но вић, „Иза зо ви фор ми ра ња иден ти те та у са вре ме ном дру штву“, Поли
тичкаревија,бр. 3/2011, стр. 69-82, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 
71.

8) R.A. Scher mer horn, ComparativeEthnicRelations:AFrameworkforTheoryandResearch, 
Ran dom Ho u se, New York, 1970, p.12, По гле да ти: Ant hony D. Smith, TheCulturalFoun
dationsofNations:Hierarchy,CovenantandRepublic,Blac kwell, Lon don, 2008.
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то иден ти те ти ко ји ни су за сно ва ни на срод ству, као што су кла са, 
за јед нич ка ве ра, ре ги он или др жа вљан ство”.9) 

Ет нич ка ло јал ност по чи ва на из ра зи то ком плек сним про це си-
ма иден ти фи ка ци је и ства ра ња хи је рар хи је, као и кул тур не ди фе-
рен ци ја ци је и про ме на, ко ји за тим ства ра ју осно ву за мо дел ка те-
го ри за ци је дру гих осо ба, ши ре ње гра ни ца у окви ру гру пе, као и за 
иден ти фи ка ци ју за хва љу ју ћи ко јој љу ди по чи њу да га је ду бо ка и 
ин тен зив на осе ћа ња пре ма ве ли ким дру штве ним ен ти те ти ма, ко ја 
да ле ко пре ва зи ла зе не по сред но лич но ис ку ство. Со ци о би о ло шки 
про це си, сто га, мо ди фи ку ју искон ске со ли дар но сти.10) Дру гим ре-
чи ма, за јед нич ка ис ку ства, или пер цеп ци ја тих ис ку ста ва у исто-
риј ском кон тек сту, истог „трет ма на“ чла но ва јед не ет нич ке гру пе 
од стра не „дру гих“, ства ра ју осе ћај за јед нич ке суд би не. 

Ово је, ве ро ват но, нај ве ћи раз лог што, без об зи ра на пред ви ђа-
ња по је ди них  со ци о ло га и по ли ти ко ло га из ше зде се тих и се дам-
де се тих го ди на о трен ду опа да ња ути ца ја ет ни ци те та, кул ту ре и 
ре ли ги је на др жа ву и дру штво ге не рал но, услед еко ном ског и тех-
но ло шког раз во ја, ме ђу на род на по ли тич ка сце на од по чет ка осам-
де се тих го ди на, а на ро чи то на кон за вр шет ка хлад ног ра та, по ка зу је 
упра во су прот не тен ден ци је – ет ни ци тет и ре ли ги ја, у раз ли чи тим 
об ли ци ма, и да ље пред ста вља ју фак то ре ко ји у ве ли кој ме ри об-
ли ку ју ме ђу на род не од но се и вр ше ути цај на њих, а у по је ди ним 
слу ча је ви ма чак има ју пре власт над еко но ми јом и ге о по ли ти ком.11) 
У са вре ме ном, гло ба ли зо ва ном све ту сна га и при влач ност ет нич-
ких и ре ли гиј ских ко ре на и ве за, за пра во, са мо до би ја ју на те жи ни, 
пру жа ју ћи љу ди ма остр ва си гур но сти у мо ру бр зих и не си гур них 
про ме на. Ка ко при ме ћу је Се мју ел Хан тинг тон, „љу ди не жи ве ру-
ко во де ћи се је ди но ра зу мом. Они не мо гу да кал ку ли шу и де лу ју 
ра ци о нал но док не де фи ни шу сво је соп ство. По ли ти ка ин те ре са 
прет по ста вља иден ти тет. У вре ме ни ма бр зе дру штве не про ме-
не ус по ста вље ни иден ти те ти се рас тва ра ју, соп ство мо ра да бу де 
ре де фи ни са но и ство ре ни но ви иден ти те ти“.12) За све оне ко ји су 
су о че ни са по тре бом де фи ни са ња или ре де фи ни са ња соп стве ног 

9) Wal ker Con nor, “The Na tion and its Myth”,inEthnicityandNationalism,Ant hony D. Smith 
(ed.), pp. 48-57, E.J. Brill, Le i den, 1992, p. 53. 

10) Ro bin M. Wil li ams Ju ni or, TheWarsWithin:PeoplesandStatesinConflict,Ma nas Pu bli ca-
ti ons, New Del hi, 2004, p. 26.

11) По гле да ти: Во ји слав Ста нов чић, Политичкеидејеирелигија,Удру же ње за по ли тич ке 
на у ке и Чи го ја штам па, Бе о град, 2003. 

12) Се мју ел Хан тинг тон, Сукобцивилизација,Ро ма нов,  Ба ња Лу ка, 2000, стр. 107.
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иден ти те та, ет ни ци тет и ре ли ги ја пру жа ју ло гич ки и емо ци о нал но 
при хва тљи ве мо де ле иден ти фи ка ци је, као и, ма кар при вид не, осе-
ћа је си гур но сти и по себ но сти. Уоста лом, оно на шта љу ди у кри зи 
иден ти те та (али и мно гим дру гим кри за ма) мо гу да ра чу на ју су крв 
и уве ре ња, ве ра и по ро ди ца. Љу ди се удру жу ју са они ма ко ји има ју 
слич ног пре тка, ре ли ги ју, је зик, вред но сти и ин сти ту ци је, а уда љу-
ју од оних код ко јих је то раз ли чи то.13)  

Фе но ме ни „ожи вља ва ња ет ни ци те та“ и „екс пло зи је иден ти-
те та“, са ко ји ма се свет су о чио у два де се том ве ку14),  до ве ли су, 
из ме ђу оста лог, и до успо на још јед ног фе но ме на – по ра ста бро-
ја ет нич ки мо ти ви са них ра то ва у пе ри о ду на кон за вр шет ка Дру-
гог свет ског ра та, а на ро чи то по сле хлад ног ра та.15) Ет нич ки мо-
ти ви са ни су ко би чи ни ли су око по ло ви ну свих гра ђан ских ра то ва 
то ком че тр де се тих и пе де се тих, и око три че твр ти не гра ђан ских 
ра то ва то ком сле де ћих де це ни ја; ин тен зи тет по бу на ет нич ких гру-
па утро стру чио се из ме ђу ра них пе де се тих и ка сних осам де се тих 
го ди на.16) Пред ви ђа ња ве ли ког бро ја ути цај них по ли ти ко ло га о бу-
дућ но сти ових кон фли ка та под јед на ко су су мор на као и њи хо ва 
ре ал ност у нај бли жој исто ри ји. Пре ма ми шље њу Хан тинг то на, „у 
овом но вом све ту нај ва жни ји и нај о па сни ји су ко би не ће би ти су-
ко би из ме ђу дру штве них кла са, бо га тих и си ро ма шних или дру гих 
еко ном ски од ре ђе них гру па, не го из ме ђу љу ди ко ји при па да ју раз-
ли чи тим кул тур ним ен ти те ти ма“.17) На сли чан на чин, Жак Де лор 
сма тра да „ће бу ду ће су ко бе пре иза зва ти кул тур ни не го еко ном ски 
чи ни о ци или иде о ло ги ја“.18)

По ред то га што пред ста вља ју нај ви ше за сту пље ну фор му ове 
вр сте по ли тич ког на си ља, ет нич ки мо ти ви са ни ра то ви та ко ђе су 

13) Исто, стр. 140.
14) Во ји слав Ста нов чић, „По јам на ци о нал не ма њи не и тре ти ра ње ин ди ви ду ал них и ко-

лек тив них пра ва“, ГодишњакФакултетаполитичких наука, стр. 479-503, Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2008, стр. 479.

15) Пе ри од дру ге по ло ви не два де се тог ве ка и по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не гло ба ли за-
ци је, из ме ђу оста лог, ка рак те ри ше ста лан по раст бро ја гра ђан ских, нај че шће ет нич ки 
мо ти ви са них, ра то ва, као и екс пан зи ја дру гих об ли ка по ли тич ког на си ља. По гле да ти: 
Ра до слав Га ћи но вић, Политичконасиљеиглобализација,Дра слар Парт нер, Бе о град, 
2008; Не над Кец ма но вић, Дометидемократије, ФПН, Бе о град, 2005; Ра до мир М. Ми-
ла ши но вић и Ср ђан М. Ми ла ши но вић, Основитеоријеконфликата,Фа кул тет без бед-
но сти, Бе о град, 2007.

16) Се мју ел Хан тинг тон, Сукобцивилизација,Ро ма нов,  Ба ња Лу ка, 2000, стр.  283.
17) Исто, стр. 28.
18) Jac qu es De lors, “Qu e sti ons Con cer ning Euro pean Se cu rity”,Adress, In ter na ti o nal In sti tu te 

for Stra te gic Stu di es Brus sels,10.09.1993, p. 2.
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по зна ти по сво јој из ра зи тој бру тал но сти, де струк тив но сти и ду-
го трај но сти. На сил ни кон флик ти у ко ји ма су при мар не ли ни је по-
де ле ет нич ки иден ти те ти че сто су из у зет но су ро ви и те шко их је 
за у ста ви ти... Ка да јед ном поч ну, у пр ви план на свим стра на ма из-
би ја са мо пре жи вља ва ње; про цес кон флик та, сам по се би, ства ра 
страх од ис тре бље ња, же љу за осве том и ду бо ко не по ве ре ње пре ма 
сва ком до го во ре ном ре ше њу.19) Основ ни про бле ми ко ји се ја вља ју 
при по ку ша ји ма об у зда ва ња и за у ста вља ња ет нич ки мо ти ви са ног 
ко му нал ног на си ља у нај ве ћој ме ри су иза зва ни ви со ким сте пе ном, 
че сто ра зор не, емо тив но сти ко ја ле жи у ко ре ну ових су ко ба, а чи-
ји се ин тен зи тет по ве ћа ва ин тен зи ви ра њем и про лон ги ра њем кон-
флик та. За раз ли ку од ра то ва ко ји се во де из „чи стих ин те ре са“, 
ет нич ки мо ти ви са ни ра то ви пр вен стве но на ста ју из ус ко ви тла них 
емо ци ја и ду бо ких стра хо ва, а ови исти мо ти ва то ри има ју глав не 
уло ге и у оста лим фа за ма кон флик та. У сво јој ана ли зи ко му нал-
них су ко ба из ме ђу раз ли чи тих ет нич ких за јед ни ца, ко је он на зи ва 
„ра то ви ма због нео д го ва ра ју ће гра ни це“, Хан тинг тон на гла ша ва да 
„на си ље због нео д го ва ра ју ће гра ни це мо же пот пу но да се за у ста ви 
за од ре ђе ни пе ри од вре ме на, али рет ко се трај но за вр ша ва. Ра то-
ви због нео д го ва ра ју ће гра ни це обе ле же ни су че стим при мир ји ма 
и пре ки ди ма ва тре, али не и све о бу хват ним ми ров ним уго во ри ма 
ко ји ре ша ва ју глав на по ли тич ка пи та ња. Они има ју тај опет-и-опет 
ква ли тет, за то што су уко ре ње ни у ду бо ким су ко би ма ...ко ји об-
у хва та ју ан та го ни стич ке од но се из ме ђу гру па из раз ли чи тих ци-
ви ли за ци ја. Ови су ко би по ти чу из ге о граф ске бли зи не, раз ли чи-
тих ре ли ги ја и кул ту ра, одво је них дру штве них струк ту ра и исто-
риј ског се ћа ња два дру штва. То ком ве ко ва то мо же да се раз ви је 
и да основ ни су коб ис па ри. Или су коб мо же да иш че зне бр зо и 
бру тал но, ако јед на гру па ис тре би дру гу. Ако се ни јед но од ово га 
не до го ди, су коб се на ста вља, као и ре ку рент ни пе ри о ди на си ља. 
Ра то ви због нео д го ва ра ју ће гра ни це од ви ја ју се са пре ки ди ма; су-
ко би због нео д го ва ра ју ће гра ни це су не пре кид ни“.20) Илу зор но је и 
раз ми шља ње о то ме да је у ве ћи ни ова квих кон фли ка та мо гу ће по-
сти ћи трај но ком про ми сно ре ше ње ко је би, бар у од ре ђе ној ме ри, 
за до во љи ло обе стра не. Мно го че шћи ре зул тат ових ра то ва је ста-
ње „бес ко нач не при вре ме но сти“ ко је мо же да тра је ја ко ду го, не ка-
да де це ни ја ма, мо жда и че шће ве ко ви ма. Ет нич ки су ко би ка да се 

19) Ro bin M. Wil li ams Jr., TheWarsWithin:PeoplesandStatesinConflict,Ma nas Pu bli ca ti ons, 
New Del hi, 2004, p. 5.

20) Исто, pp. 323-324.
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до га ђа ју уну тар др жа ва тра ју шест пу та ду же не го ра то ви из ме ђу 
др жа ва, а као ре зул тат њи хо вог про ду же ног ка рак те ра има ју за по-
сле ди цу ве ли ки број мр твих и из бе гли ца.21) По ред то га, чак и „ка да 
се по стиг ну спо ра зу ми, њих че сто не пот пи шу сви уче сни ци и они 
обич но не тра ју ду го“. Из овог раз ло га „мно ги од ових са вре ме них 
ра то ва су, јед но став но, по след ња рун да у про ду же ној исто ри ји кр-
ва вих су ко ба“.22) Упра во у овој чи ње ни ци ле жи основ ни про блем и 
ра зор на моћ ет нич ки мо ти ви са них ору жа них кон фли ка та, ко ја их 
ста вља на че ло свих ору жа них су ко ба, ка ко по де струк тив но сти, 
та ко и по не до стат ку мо гућ но сти пред ви ђа ња и кон тро ле.

ЕТНИЧКАМОБИЛИЗАЦИЈА,НАСИЉЕИИДЕНТИТЕТ

Зна чај ко ји раз ли ке из ме ђу ет нич ких гру па има ју „ин тен зи ви ра 
се у вре ме ни ма не ста бил но сти, дру штве них и по ли тич ких про ме-
на, од но сно он да ка да је по тре бан „дру ги“ као „не при ја тељ“, ка ко 
би се у „ат мос фе ри угро же но сти“ лак ше при до би ла по др шка при-
пад ни ка за јед ни це. С тим ци љем ак ти ви ра се ет нич ки иден ти тет 
ко ји „од ре ђу је сим бо лич ку кон струк ци ју кул тур не раз ли ке и ди хо-
то ми за ци ју дру гих као стра на ца.““23) Сва ка прет ња си сте му вред-
но сти, иден ти те ту, те ри то ри јал ном ин те гри те ту и, на кра ју кра је ва, 
фи зич ком оп стан ку ет нич ке гру пе до во ди до мо би ли за ци је ње них 
чла но ва. Ова ква чи ње ни ца ни је нео бич на, с об зи ром да тен ден ци ја 
иден ти фи ко ва ња по је дин ца са гру пом пред ста вља оп ште при сут ну 
по ја ву ко ја по себ но до би ја на зна ча ју у пе ри о ди ма дру штве них и 
по ли тич ких кри за у ко ји ма до ла зи до по ра ста ег зи стен ци јал не не-
си гур но сти при пад ни ка од ре ђе не за јед ни це. У слу ча је ви ма ет нич-
ки мо ти ви са них ору жа них су ко ба, сто га, до ла зи до ја ча ња од но са 
и ве за по ет нич ким ли ни ја ма, као и ја ча ња уло ге свих ком по не на та 
ове вр сте иден ти те та у све сти и сва ко днев ном жи во ту чла но ва гру-
пе. При пад ни ци угро же не за јед ни це на спо ља шњу прет њу ре а гу ју 
та ко што „за тва ра ју“ гра ни це око сво је гру пе, ис кљу чу ју ћи та ко 
оне ко ји јој не при па да ју; исто вре ме но до ла зи до ства ра ња оп ште 

21) Исто, pp. 280-281.
22) Исто.
23) Ми ле на Пе шић, „На ци о нал ни иден ти тет и ин тер кул тур ни ди ја лог“,Националниинте

рес, бр. 2/2012,стр. 165-197, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 184.
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са гла сно сти о пи та њи ма ко ја се ти чу оп стан ка и од бра не гру пе, по-
ве ћа ва ња са мо све сти и уну тра шње кон тро ле.24) 

Ути цај ет ни ци те та на кон фликт и на си ље и обрат но то ли ко је 
јак да се мо же ре ћи да су ова два фе но ме на ме ђу за ви сна; по сто-
ја ње сна жног осе ћа ја ет нич ког иден ти те та зна чај но олак ша ва ко-
лек тив ну мо би ли за ци ју чла но ва гру пе, док, са дру ге стра не, са ма 
мо би ли за ци ја ја ча ет нич ке ве зе, ем па ти ју и иден ти те те. Пре ма ре-
чи ма Едвар да Ц. Тол ма на, код људ ских би ћа по сто ји фун да мен тал-
на скло ност ка за јед нич ком жи во ту, што не пред ста вља ис кљу чи во 
са рад њу у окви ру гру пе, већ та ко ђе, с об зи ром на тен ден ци ју по је-
дин ца да се иден ти фи ку је са за јед ни цом, ко лек тив ну од бра ну гру-
пе од би ло ка кве прет ње спо ља. Иден ти фи ка ци ја са, и ло јал ност 
пре ма гру пи су вр ло, вр ло ду бо ке. Ка да је она угро же на по је дин ци 
ко ји је чи не хр ле у ње ну од бра ну, по што ни шта не збли жа ва чла но-
ве гру пе она ко ка ко то чи ни за јед нич ки не при ја тељ.25) Ни ка да се не 
осе ћа мо та ко чвр сто спо је ни са сво јим при ја те љи ма као он да ка да 
се ује ди ни мо са њи ма у бор би про тив за јед нич ког про тив ни ка.26) 

Сна га ет ни ци те та, ко ја по ста је на ро чи то опи пљи ва у кри зним 
си ту а ци ја ма, не мо же се, ме ђу тим, при пи са ти ис кљу чи во ег зи-
стен ци јал ним стра хо ви ма по је ди на ца; ет нич ки иден ти тет, ка ко је 
већ ис так ну то, сам по се би пред ста вља је дан од нај моћ ни јих мо-
де ла иден ти фи ка ци је, по себ но у сми слу ства ра ња гра ни це из ме-
ђу „при пад ни ка” и „стра на ца”, од но сно ус по ста вља ња по ве ре ња и 
са рад ње уну тар за јед ни це и, исто вре ме но, ства ра ња ани мо зи те та 
пре ма оним, ет нич ки дру га чи јим, гру па ма ко је се до жи вља ва ју као 
не при ја тељ ске. Од нос пре ма дру ги ма, су штин ски, у ве ли кој ме ри 
де фи ни ше и об ја шња ва кон цепт ет нич ког и на ци о нал ног иден ти-
те та.27)    

Не по ве ре ње и не при ја тељ ство из ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих  
за јед ни ца, ина че, ни су ис кљу чи во ка рак те ри сти ке ет нич ких гру па 
и на ци ја, ни ти је дин стве ни про дук ти иде о ло ги је на ци о на ли зма, већ 

24) Ro bin M. Wil li ams Ju ni or, TheWarsWithin:PeoplesandStatesinConflict,Ma nas Pu bli ca-
ti ons, New Del hi, 2004,  p. 115.

25) Ed ward C. Tol man, “Dri ves to ward War”,in War, Bram son and Go et hals (eds.), Ba sic Bo oks, 
New York and Lon don, 1964, pp.174-176.

26) Gor don W. All port, “The Ro le of Ex pec tancy”,in War, Bram son and Go et hals (eds.), Ba sic 
Bo oks, New York  and Lon don,  1964, p. 182.

27) Сан дра Ра де но вић, „На ци о нал ни иден ти тет, ет ни ци тет, (кри тич ка) кул ту ра се ћа ња“,
Филозофијаидруштво, бр. 3, стр. 221-237, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о-
ри ју, Бе о град, 2006, стр. 231.
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крај њи ре зул та ти про це са од ре ђе ња и кла си фи ка ци је, ко ји де фи ни-
шу сва ки об лик груп ног иден ти те та. Груп ни иден ти тет се, уоста-
лом, кон стру и ше и одр жа ва упра во у су прот но сти и ин тер ак ци ји 
са „дру гим“, док је не ја сно да ли би, без та кве ин тер ак ци је, уоп ште 
и до шло до ње го вог ства ра ња.28) Као што ис ти че Хан тинг тон, „...
људ ски је мр зе ти. За са мо о дре ђе ње и мо ти ви са ност љу ди ма су по-
треб ни не при ја те љи: кон ку рен ти у по слу, су пар ни ци у по стиг ну ћу, 
про тив ни ци у по ли ти ци. Они при род но не ве ру ју и до жи вља ва ју 
као прет њу оне ко ји су раз ли чи ти и мо гу да им на шко де,29) из че га 
про из и ла зи да је оно што је љу ди ма за јед нич ко ви ше осе ћај за јед-
нич ког не при ја тељ ства, не го пре да но сти за јед нич кој кул ту ри.30) 

Осе ћај при пад но сти  за јед ни ци и „ди за ње“ мо ра ла пре, то ком 
и на кон су ко ба не од и гра ва се, ме ђу тим, увек спон та но, већ се, 
углав ном, под сти че од стра не по ли тич ких и ин те лек ту ал них ели-
та, ме ди ја, обра зов них си сте ма и дру гих ка на ла ути ца ја, стал ним 
ис ти ца њем за јед нич ких ка рак те ри сти ка при пад ни ка јед не ет нич ке 
гру пе или на ци је, а на ро чи то оних ко је ту гру пу чи не дру га чи јом од 
не при ја те ља. Про цес ет нич ке мо би ли за ци је раз ли ку је се од слу ча-
ја до слу ча ја, али та ко ђе по сто је не ка ге не рал на пра ви ла ве за на за 
ову вр сту по ли тич ке ак ци је. Глав ни усло ви за успе шну мо би ли за-
ци ју на ет нич кој осно ви укљу чу ју осе ћај за јед нич ког иден ти те та, 
као и по ве за ност у окви ру гру пе, ко лек тив не про бле ме у сфе ра ма 
по ли ти ке, еко но ми је или кул ту ре и мо гућ ност де ло ва ња у од но су 
на ре пре сив ну кон тро лу др жа ве. Кул тур на дис кри ми на ци ја и кон-
флик ти (са вре ме ни и исто риј ски) са дру гим, ет нич ки раз ли чи тим, 
гру па ма оја ча ва ју иден ти тет и ства ра ју осе ћај ду го трај не не прав-
де. Јак иден ти тет и за јед нич ки осе ћај не прав де углав ном до во де 
до по ја ве ли де ра и кључ них ак ти ви ста; уз ми ни мал ну мо гућ ност 
по ли тич ке ак ци је, ве ро ват но ћа мо би ли за ци је се по ве ћа ва.31) У ве-
ли ком бро ју слу ча је ва ет нич ких об но ва, од но сно ет но ге не за, до ми-
нан тан мо дел је ра на по ја ва ин те лек ту а ла ца ко ји раз ра ђу ју при ка зе 
ми то ва, ин тер пре ти ра ју исто ри ју, де фи ни шу ко лек тив не прет ње 
и не при ја те ље, и по зи ва ју се на за јед нич ке ин те ре се. Па три от ске 

28) Pal Kol sto, “In tro duc tion: As ses sing the Ro le of Hi sto ri cal Myths in Mo dern So ci ety”, in 
MythsandBoundariesinSouthEasternEurope, Pal Kol sto (ed.), Hurst & Com pany, Lon-
don, 2005, p. 15.

29) Се мју ел Хан тинг тон, Сукобцивилизација,Ро ма нов,  Ба ња Лу ка, 2000, стр. 144-145.
30) Исто, стр.  354.
31) По гле да ти: Ted Ro bert Gu rr, MinoritiesatRisk:AGlobalViewofEthnopoliticalConflicts,

Uni ted Sta tes In sti tu te of Pe a ce, Was hing ton D.C., 1993.
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фра зе ко је се по на вља ју из но ва и из но ва у рат нич ком кон тек сту 
на ви ка ва ју љу де на мо гућ ност ра та, док на ци о на ли стич ки би рои 
„про па ган де и про све ће но сти” про ми шље но из гра ђу ју оче ки ва ња 
јав но сти. Он да ка да се љу ди на вик ну да по сма тра ју од ре ђе ног не-
при ја те ља као прет њу, сле де ћи ко рак је ства ра ње „ко нач ног оче ки-
ва ња” ко је ће до ве сти до са мог ору жа ног су ко ба, што ли де ри обич-
но по сти жу фор му ла ци јом на ци о нал них зах те ва; „ул ти ма тум” се 
ша ље не при ја те љу и, ка да је од би јен, љу ди осе ћа ју да ни шта дру го 
ни је мо гу ће осим ра та.32)    

Оштра гра ни ца из ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих за јед ни ца про-
ду бљу је се ства ра њем „кри тич ке ког ни тив не пер цеп ци је не чи јег 
су се да као „дру гог“. Ово ини ци јал но пси хо ло шко дис тан ци ра ње од 
до ско ра шњих при ја те ља и су гра ђа на, ко је пред ста вља за јед нич ку 
од ли ку ве ћи не гра ђан ских ра то ва из ме ђу раз ли чи тих ет нич ких за-
јед ни ца, олак ша ва евен ту а лан про цес де ху ма ни за ци је „дру гог”.33) 
Де ху ма ни за ци ја и де мо ни за ци ја „дру гог“ обич но су пра ће не пред-
ста вља њем „на ше гру пе“ као су пер и ор не и пу не вр ли на. 

Пре ма ре чи ма Ал пор та, ам би ва лен ци ја и кон фу зи ја, ко је се че-
сто ја вља ју у жи во ту, од чо ве ка мо гу да на пра ве жр тву раз ли чи тих 
кон цеп ци ја дру гих љу ди. Си гур ност се про на ла зи са мо у окви ру 
гру пе, у окви ру по ро ди це, цр кве, пле ме на, на ци је. Све дру го из-
гле да не по зна то и опа сно. У пе ри о ди ма кри за и су ко ба по ја вљу ју 
се ми то ви ко ји ма се ве ли ча „на ша гру па“ и ле ген де ко је опи су ју 
прет њу или ин фе ри ор ност „не при ја тељ ске гру пе“. Из сли ке ко ја се 
ства ра о „не при ја тељ ској гру пи“ че сто про из и ла зи ве ро ва ње у не-
из бе жност ору жа ног кон флик та. Пред ста ве „не при ја те ља“, ина че, 
рет ко ко ре спон ди ра ју са ре ал но шћу ка ко због основ ног не по зна-
ва ња чи ње ни ца, та ко и због тен ден ци ја ка упро шћа ва њу мо ти ва и 
ка рак те ри сти ка „не при ја тељ ске гру пе“, чи ме се оправ да ва ју не га-
тив на осе ћа ња.34)  

Ет нич ка мо би ли за ци ја, сто га, слу жи као осно ва за ства ра ње 
и ја ча ње кон цеп ту ал ног окви ра те о ри је „при ја те ља и не при ја те-
ља“,35) чи ме се да ље об ли ку ју иден ти те ти и ства ра ју гра ни це нео-

32) Исто, p. 185.
33) K.R. Mon roe, “Re vi ew Es say: The Psycho logy of Ge no ci de”,EthicsandInternationalAffa

irs9,pp.215-239, 1995, p. 216.
34) Gor don W. All port, “The Ro le of Ex pec tancy”,in War, Bram son and Go et hals (eds.), Ba sic 

Bo oks, New York  and Lon don, 1964, p. 193.
35) “fri ends and ene mi es” пред ста вља кон цепт по зна тог не мач ког по ли ти ко ло га Кар ла 

Шми та; по гле да ти: Карл Шмит, “При ја тељ - Не при ја тељ”,у Теоријаполитике, Дра ган 
Си ме у но вић (ур.), На у ка и дру штво, Бе о град,  2002.
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п ход не за раз ли ко ва ње, по не кад тан ке ли ни је из ме ђу „нас и њих“. 
Иако се „дру ги“, то јест не при ја тељ, че сто де ху ма ни зу је у про це су 
ин тен зив не ет нич ке мо би ли за ци је, ово ни је нео п хо дан ко рак у од-
ре ђи ва њу оштрих гра ни ца и при пре ми љу ди за су коб. Карл Шмит 
на во ди да „спе ци фич но по ли тич ко раз ли ко ва ње на ко је се мо гу 
све сти по ли тич ке рад ње и мо ти ви је сте раз ли ко ва ње пријатеља
инепријатеља...Разликовање при ја те ља и не при ја те ља има сми-
сао да озна чи крај њи сте пен ин тен зи те та ве зи ва ња или раз два ја-
ња, асо ци ја ци је или ди со ци ја ци је; оно мо же те о риј ски и прак тич но 
по сто ја ти, а да исто вре ме но не би мо ра ла да се при ме не сва она 
мо рал на, естет ска, еко ном ска или дру га раз ли ко ва ња. Не ма по тре-
бе да по ли тич ки не при ја тељ бу де мо рал но зао, не ма по тре бе да он 
бу де естет ски ру жан; он се не мо ра ја вља ти као при вред ни кон ку-
рент и мо же чак из гле да ти про би тач но да се с њим пра ве по сло ви. 
Он је упра во онај дру ги, стра нац, и за ње го ву су шти ну је до вољ но 
да је у по себ но ин тен зив ном сми слу ег зи стен ци јал но не што дру го 
и стра но, та ко да су у екс трем ном слу ча ју с њим мо гу ћи кон флик-
ти ко ји се не мо гу ре ши ти ни не ким уна пред до не тим ге не рал ним 
нор ми ра њем ни ти пре су дом не ког „не у че ству ју ћег“ и за то „не при-
стра сног“ тре ћег... Екс тре ман слу чај кон флик та мо гу ре ши ти је ди-
но са ми уче сни ци ме ђу со бом, по себ но сва ко од њих мо же је ди-
но сам од лу чи ти да ли у кон крет ном слу ча ју кон флик та дру гост 
стран ца зна чи не га ци ју соп стве ног на чи на ег зи стен ци је, па се због 
то га од би ја или са вла ђу је ка ко би се са чу вао вла сти ти, бив ство ва-
њу при ме ре ни на чин жи во та“.36) 

Дру штве на кон струк ци ја „дру гог” за сно ва на је на јед ној од 
нај моћ ни јих људ ских емо ци ја, стра ху, с об зи ром да би би ло не мо-
гу ће ет нич ки мо би ли са ти гру пу про тив за јед нич ког не при ја те ља 
уко ли ко се тај не при ја тељ не би по сма трао као по тен ци јал на прет-
ња и опа сност. Као и све оста ле емо ци о нал не ори јен та ци је, ка рак-
те ри стич не за ет нич ке и на ци о нал не за јед ни це, страх пред ста вља 
кул тур ну кон струк ци ју, као и дру штве но под стак ну ту и из ну ђе ну 
по ја ву.37) Он укљу чу је „ре то рич ки про цес, сим бо лич ке ре сур се и 
ре пре зен ту ју ће фор ме, ко ји ма се ства ра де мо ни зо ва ни, де ху ма ни-

36) Карл Шмит, „При ја тељ - Не при ја тељ”,у Теоријаполитике, Дра ган Си ме у но вић (ур.), 
На у ка и дру штво, Бе о град, 2002, стр. 271.

37) Ro bin M. Wil li ams Ju ni or, TheWarsWithin:PeoplesandStatesinConflict,Ma nas Pu bli ca-
ti ons, New Del hi, 2004, p. 140.
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зо ва ни и пре те ћи, ет нич ки де фи ни са ни ′дру ги′“.38) Осе ћај стра ха 
je та ко ђе нео п хо дан фак тор у про це су ет нич ке мо би ли за ци је, за то 
што је „љу де мо гу ће ′ус ко ме ша ти′ са мо уко ли ко осе ћа ју да по сто-
ји не што што би тре ба ло да иза зо ве њи хо ву ре ак ци ју, као што су 
стра хо ви за бу дућ ност за јед ни це; мо би ли за ци ја мо ра да бу де ре зо-
нант на да би функ ци о ни са ла”.39)

Ка ко би се иден ти те ти успе шно ство ри ли или об но ви ли, ме-
ђу тим, у ве ћи ни слу ча је ва ни је до вољ но са мо ускла ди ти јав ни 
дис курс са ци ље ви ма на ци о нал не иде о ло ги је, ба рем не уко ли ко се 
оче ку ју успе шни ре зул та ти у крат ком вре мен ском пе ри о ду; да ле ко 
ве ћа ефи ка сност по сти же се „ства ра њем исто ри је на те ре ну”, ко је 
се углав ном са сто ји од дра ма тич них дру штве них и по ли тич ких до-
га ђа ја уз ко је не из бе жно до ла зи и не ка фор ма по ли тич ког на си ља, 
с об зи ром да ни шта ни је та ко де ло твор но у ја ча њу по сто је ћих и 
ства ра њу но вих ко лек тив них иден ти те та као што су то „крв, пат ња 
и жр тва”.40) То је, ујед но, и је ди ни на чин да се по стиг не пот пу на 
или го то во пот пу на ет нич ка хо мо ге ни за ци ја и да се ућут ка ју сви 
они, евен ту ал ни, гла со ви ко ји се про ти ве на сил ним ре ше њи ма спо-
ро ва и, при том, ома ло ва жа ва ју и кри ти ку ју зна чај и нео п ход ност 
по сто ја ња ја ког осе ћа ја ет нич ког и на ци о нал ног иден ти те та. 

На си ље има ве ли ки ути цај на ет нич ки / на ци о нал ни иден ти-
тет, ко ји се огле да ка ко у ње го вом де струк тив ном, та ко и у ства-
ра лач ком по тен ци ја лу и „ве ро ват но не по сто ји вр ста дру штве них 
ре ла ци ја ко ја мо же на но во да ство ри и за ми сли ко лек ти ви те те и 
ло јал но сти, да пре цр та и оја ча дру штве не гра ни це та ко ра ди кал-
но као на сил на кон фрон та ци ја”.41) На си ље, сто га, пред ста вља је-
дин ствен дру штве ни фе но мен ко ји има моћ да, не са мо уни шти 
жи во те и дру штве не ве зе, већ та ко ђе да бу де кре а тор дру штве них 
све то ва.42) Ка ко се на си ље по ве ћа ва, по чет на пи та ња те же да бу-
ду ис кљу чи ви је ре де фи ни са на као „ми“ про тив „њих“, што до во-
ди до по ве ћа ва ња груп не ко хе зи је и пре да но сти. По ли тич ке во ђе 

38) R. Bru ba ker and D.D.La tin, “Et hnic and Na ti o na list Vi o len ce”,AnnualReviewofSociology
24,pp. 423-452, 1998, p. 442.

39) Ge or ge Schop flin, Nations,Identity,Power:TheNewPoliticsofEurope,Hurst & Com pany,
Lon don, 2000, p. 258.

40) По гле да ти: AnthropologyofViolenceandConflict, In go W. Shro der and Bet ti na E. Schmidt 
(eds.), Ro ut hled ge, Lon don, 2001.

41) In go W. Shro der and Bet ti na E. Schmidt, “Vi o lent Ima gi na ri es and Vi o lent Prac ti ces”, in 
AnthropologyofViolenceandConflict, In go W. Shro der and Bet ti na E. Schmidt (eds.), Ro-
ut hled ge, Lon don, 2001, p. 20.

42) Исто.
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про ши ру ју и про ду бљу ју сво је апе ле ет нич ким при ста ли ца ма, а 
до ми нан тан по ста је онај иден ти тет ко ји је нај зна чај ни ји у од но су 
на су коб. По ја вљу је се „ди на мич ка мр жња“ ко ја мо же да се упо ре-
ди са „без бед но сном ди ле мом“ у ме ђу на род ним од но си ма, у ко јој 
уза јам ни стра хо ви, не по ве ре ње и ани мо зи те ти хра не јед но дру го. 
Сва ка стра на дра ма ти зу је и уве ли ча ва раз ли ку из ме ђу си ла до бра и 
зла, и, евен ту ал но, по ку ша ва да ту сли ку тран сфор ми ше у основ ну 
раз ли ку из ме ђу бр зих и мр твих. Ка ко су коб да ље од ми че, уме ре ни 
са огра ни че ни јим ци ље ви ма, као што је ауто но ми ја, а не не за ви-
сност, не оства ру ју ове ци ље ве кроз пре го во ре ко ји, ско ро увек, на 
по чет ку не успе ва ју, и до пу њу ју их или ис ти ску ју ра ди ка ли ко ји 
су по све ће ни оства ри ва њу екс трем ни јих ци ље ва по мо ћу на си ља.43)     

У пе ри о ди ма ет нич ких кри за и су ко ба ра ци о нал ни на чин раз-
ми шља ња че сто сме њу ју емо ци ја ма на би је не ми сли и ак тив но сти, 
што, са мо по се би, по ве ћа ва при влач ност на ци о нал них иде о ло ги ја 
и ин тен зи ви ра осе ћај ет нич ког / на ци о нал ног иден ти те та. Уче сни-
ци ет нич ких су ко ба, ка ко не по сред ни, та ко и по сред ни, углав ном 
ис по ља ва ју вр ло ви сок ни во емо тив но сти, a емо ци је „пру жа ју иде-
ја ма, иде о ло ги ја ма, иден ти те ти ма, као и ин те ре си ма, мо ти ва ци о ну 
моћ. Као што мо ра ју да од го во ре на ког ни тив не мре же и мо рал-
не ви зи је, ор га ни за то ри и уче сни ци по кре та  се осла ња ју и по зи-
ва ју на већ по сто је ће емо ци је као што су страх, бес, или чак љу-
бав”.44) Сва ки про цес мо би ли за ци је на ет нич кој осно ви и ору жа ног 
кон флик та ко ји про из и ла зи из ње пра ћен је пра вом екс пло зи јом 
ме ша ви не ин тен зив них, не га тив них и по зи тив них, емо ци ја. Ја ка 
осе ћа ња стра ха, бе са и мр жње пре ма не при ја те љу углав ном се ја-
вља ју упо ре до са осе ћа ји ма ем па ти је, ен ту зи ја зма и на де у окви ру 
гра ни ца са ме  гру пе. Што је су коб ду жи, а на си ље бру тал ни је и 
ма сов ни је, то и емо ци је, на ро чи то не га тив не, по ста ју све ин тен-
зив ни је; не по ве ре ње, бол, стид, без на ђе, мр жња, осве то љу би вост 
у пот пу но сти пре пла вљу ју ве ћи ну, по сред них и не по сред них, уче-
сни ка у кон флик ту. На кон ду жег вре ме на и по но вље них ци клу са 
на си ља осе ћа ња „чи сте“ мр жње ја ча ју до те ме ре да су у ста њу 
да под стак ну на си ље без ика квог по во да, што до во ди до „рат ног 
ха о са“ ко ји ка рак те ри ше ве ћи ну ду го трај них ору жа них ет нич ких  
кон фли ка та.45) У исто вре ме до ла зи до по ра ста осе ћа ја ем па ти је на 

43) Исто, pp. 295-296.
44) J. M. Ja sper, “The Emo ti ons of Pro test: Af fec ti ve and Re ac ti ve Emo ti ons in and aro und So-

cial Mo ve ments”, SociologicalForum13(3),pp.397-424, 1998, p. 420.
45) Ro bin M. Wil li ams Ju ni or, TheWarsWithin:PeoplesandStatesinConflict,Ma nas Pu bli ca-

ti ons,New Del hi, 2004, p. 139.
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ет нич кој осно ви, ве за но сти за за јед нич ку кул ту ру, ре ли ги ју и све 
ка рак те ри сти ке и сим бо ле ко ји од ре ђу ју за јед ни цу. У ра ту се, исто-
вре ме но, из о штра ва ју и бри шу гра ни це и раз ли ке; у жа ри шту су-
ко ба го то во да ни је мо гу ће за др жа ти ам би ва лент ну по зи ци ју, по го-
то во ако се ра ди о при пад ни ци ма јед не од за јед ни ца ко је уче ству ју 
у кон флик ту; у про це су сво је ме ђу соб не ин тер ак ци је, иден ти тет и 
на си ље хра не јед но дру го. Ка ко су коб од ми че ума њу је се сва ка мо-
гућ ност евен ту ал ног ком про ми са; те жи ште је ис кљу чи во на ли ни-
ји раз до ра, сва ка за јед ни ца по ста је све ма ње при јем чи ва за ста во ве 
оне дру ге, а про ток ин фор ма ци ја у окви ру гру пе по чи ње да цир ку-
ли ше у дру штве ном ехо про сто ру. Сва ки од су ко бље них ко лек ти-
ви те та ства ра сво ју соп стве ну ре ал ност, сво ју соп стве ну исто ри ју, 
свој скуп „чи ње ни ца”, сво ја ди стинк тив на „об ја шње ња” до га ђа ја, 
исто вре ме но иг но ри шу ћи, тран сфор ми шу ћи или од би ја ју ћи ал тер-
на тив на ве ро ва ња и ин тер пре та ци је. У крај њем слу ча ју, сва ки ко-
лек ти ви тет раз ви ја соп стве ну си сте ма тич ну иде о ло ги ју усме ре ну 
ка ри гид ној, за тво ре ној сли ци све та. До не ке гра ни це, што је ду жи 
низ на сил них ин тер ак ци ја, то је ве ћа ве ро ват но ћа да ће чи тав про-
цес до би ти ауто но ман, са мо-об на вља ју ћи ка рак тер.46) 

Не ве ро ват на моћ на си ља у ве ли кој ме ри ле жи у чи ње ни ци да, 
јед ном ка да су коб поч не, он ви ше не оста вља мно го оп ци ја оним 
сег мен ти ма дру штва ко ји га ини ци јал но ни су по др жа ва ли. Дру гим 
ре чи ма, ка да „по те че крв” она убр зо ућут ка „сла бе и нео д луч не” 
при пад ни ке од ре ђе не ет нич ке за јед ни це, ста вља ју ћи их пред „свр-
шен чин” ко ји им не оста вља мно го из бо ра. Упо тре ба на си ља, ко ја 
не ми нов но иза зи ва од ма зду про тив при пад ни ка гру пе, има на ро чи-
то упа дљив ефе кат у то ме да учвр шћу је ет нич ки рас цеп, „до ка зу је” 
да за јед нич ки ин те ре си иду ис кљу чи во ли ни јом тог рас це па, сто га 
по твр ђу ју ћи пред ста ву (иде ју) ет нич ке гру пе као пра ве це ли не са 
пра вим, објек тив ним ин те ре сом у од но су на дру ге гру пе, на исти 
на чин на ко ји је уре ђен од нос из ме ђу ме ђу на род ног си сте ма и по-
је ди нач них др жа ва. На си ље на ме ће ову ет ни ци зо ва ну ре ал ност као 
не што при род но, на тај на чин да ље ли ми ти ра ју ћи бу ду ће по ли тич-
ке оп ци је.47) 

На си ље је де ло твор но ка ко због сво јих не по сред них, фи зич-
ких ре зул та та, та ко и због мо ћи и ле ги ти ми те та ко ји из ње га про из-

46) Исто, p.190
47) V.P. Gag non Jr,. “Et hnic Con flict as an In tra-Gro up Phe no me non: A Pre li mi nary Fra me-

work”,Revijazasociologiju,26(12), str. 81-90, Za greb, 1995, str. 88-89.
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и ла зе. На и ме, рат као ду го тра јан про цес са мо с вре ме на на вре ме 
кул ми ни ра на си љем и на свим за ра ће ним стра на ма по сто ји ве ли-
ки број по је ди на ца ко ји ни су су о че ни са ње го вом ди рект ном прет-
њом, али се ефи ка сност на си ља као пред ста ве про те же кроз вре ме 
и про стор, ша љу ћи ја сну по ру ку огром ној ве ћи ни љу ди ко ји ни су 
ди рект но по го ђе ни њи ме.48) 

Сва ки чин на си ља у ме ђу ет нич ком су ко бу има моћ да мо би-
ли ше љу де на ет нич кој осно ви и до при не се њи хо вом на ци о нал-
ном „осве шћи ва њу”; што је зло чин бру тал ни ји и ма сов ни ји, то је 
и ње гов по тен ци јал да оку пи љу де у окви ру исте за јед ни це ве ћи, 
као и ње го ва моћ да ство ри и одр жи рат на се ћа ња у све сти ве ли-
ког бро ја при пад ни ка гру пе; на сли чан на чин, што је не при ја тељ 
ја чи, а кон фликт ду жи и де струк тив ни ји, ко лек тив ни иден ти те ти 
по ста ју до ми нант ни ји, а пер цеп ци ја ет нич ких по себ но сти све ја че 
из ра же на.49) Ду го тра јан кон фликт про ду бљу је јаз и раз ли ке из ме ђу 
су ко бље них гру па, де фи ни шу ћи „не при ја те ља” у скла ду са ње го-
вом уло гом у су ко бу и ути ца јем на су прот ну стра ну, док се и она, 
исто вре ме но, са ма по зи ци о ни ра и де фи ни ше ве ли ким де лом упра-
во кроз свој од нос опо зи ци је пре ма про тив ни ку.  

НАСИЉЕИПОЛИТИКАИДЕНТИТЕТА–ЕТНИЧКО
ИКУЛТУРНОЧИШЋЕЊЕ

На си љем се, бр зо и ефи ка сно, по сти жу ре зул та ти ко ји се не 
мо гу  по сти ћи ни на је дан дру ги на чин. Осва ја њем те ри то ри ја, про-
те ри ва њем не при ја тељ ског ста нов ни штва и уни шта ва њем тра го ва 
ње го вог по сто ја ња, исто ри је и кул ту ре, „чи сти” се про стор бу ду ће 
ег зи стен ци је по бед нич ке ет нич ке за јед ни це; исто вре ме но се бри-
шу сви еле мен ти и „до ка зи” за јед нич ког жи во та раз ли чи тих гру па 
ка ко у ма те ри јал ном све ту, та ко и у све сти са мог ста нов ни штва, 
би ло да се ра ди о жр тва ма на си ља или ње го вим по чи ни о ци ма. На-
си ље и страх има ју за стра шу ју ћу моћ да у тре нут ку уни ште осе-
ћа ња и ве зе гра ђе не го ди на ма. На кон све га, по ве ре ње је крх ко у 
сми слу да је по треб но ду го вре ме на да се из гра ди, а ре ла тив но га 

48) In go W. Shro der and Bet ti na E. Schmidt, “Vi o lent Ima gi na ri es and Vi o lent Prac ti ces”, in 
AnthropologyofViolenceandConflict, In go W. Shro der and Bet ti na E. Schmidt (eds.), Ro-
ut hled ge, Lon don, 2001, p. 6.

49) По гле да ти: Glenn Bow man, “The Vi o len ce on Iden tity”,in AnthropologyofViolenceand
Conflict,  In go W. Shro der and Bet ti na E. Schmidt (eds.), Ro ut hled ge, Lon don, 2001, pp. 
25-46; Ro bin M. Wil li ams Ju ni or, TheWarsWithin:PeoplesandStatesinConflict,Ma nas 
Pu bli ca ti ons, New Del hi, 2004.
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је ла ко уни шти ти.50) На си љем се че сто ства ра „пра зан про стор”, 
бри са њем ста рих се ћа ња и исто вре ме ним ства ра њем но вих. На тај 
на чин се сло же ни, ви ше стру ки или осла бље ни иден ти те ти бри шу, 
усту па ју ћи ме сто по јед но ста вље ним, ја сно де фи ни са ним мо де ли-
ма иден ти фи ка ци је, кон стру и шу се чвр сте и не про бој не гра ни це 
око чла но ва гру пе, а „не чи сто“ се пре тва ра у „чи сто“. 

Ве ћи на на ци о нал них иде о ло га за сту па те о ри ју пре ма ко јој 
дру штве не и кул тур не гра ни це мо ра ју да бу ду не дво сми сле не, ја-
сно оцр та не и „ди ги тал не“ или би нар не из че га, из ме ђу оста лог, 
про из и ла зи и то да оне мо ра ју да се по кла па ју са про стор ним, 
по ли тич ким гра ни ца ма.51) Да би мо дер на на ци о нал на др жа ва не-
сме та но функ ци о ни са ла њој је, сто га, нео п ход но из ве сно „по јед-
но ста вљи ва ње“, у од ре ђе ним слу ча је ви ма ком плек сне, ет нич ке ре-
ал но сти на те ре ну, од но сно ства ра ње кон крет них, не дво сми сле них 
ет нич ких / на ци о нал них иден ти те та из ко јих про ис ти че по де ла на 
при пад ни ке „на ше” и „дру гих” за јед ни ца, из ко је да ље про из и ла зи 
ја ча ње осе ћа ја при пад но сти и ве за но сти за др жа ву и ње не ин сти-
ту ци је.52) У по је ди ним слу ча је ви ма ова по јед но ста вљи ва ња ни су 
вер не пред ста ве ре ал но сти, али по што иза њих сто ји др жав на моћ, 
она има ју мо гућ ност да ме ња ју ре ал ни свет, чи не ћи га слич ни јим 
по јед но ста вље ном и ла ко ра зу мљи вом мо де лу по сма тра ња.53)

У ком плек сним, из ра зи то ет нич ки хе те ро ге ним др жа ва ма са 
исто ри јом ме ђу ет нич ких кон фли ка та, „по јед но ста вљи ва ње“, ина-
че сло же них од но са из ме ђу раз ли чи тих за јед ни ца, че сто је мо гу ће 
по сти ћи је ди но ору жа ним су ко би ма, ко ји за по сле ди цу углав ном, 
из ме ђу оста лог, има ју и те ри то ри јал но раз два ја ње ста нов ни штва у 
окви ру ет нич ки хо мо ге ни зо ва них це ли на, про цес по знат под на зи-
вом „ет нич ко чи шће ње”.54) На и ме, циљ ет нич ких су ко ба по не кад 
је кон тро ла над љу ди ма, али мно го че шће у пи та њу је кон тро ла 
над те ри то ри јом. Циљ бар јед не стра не је да осво ји те ри то ри ју и 

50) По гле да ти: Pe ter Ha kan sson and Fre drik Sjo holm, “Who do you Trust? Et hni city and Trust 
in Bo snia and Her ze go vi na “,WorkingPaper216, Euro pe-Asia Stu di es, Lund Uni ver sity, 
Lund, 2005.

51) Tho mas Hul land Erik sen, EthnicityandNationalism:AnthropologicalPerspectives,Plu to 
Press, Lon don, 1993, p. 114.

52) По гле да ти: Er nest Gel lner, NationsandNationalism,Blac kwell, Ox ford, 1983.
53) По гле да ти: Ja mes Scott, “Sta te sim pli fi ca ti ons: Na tu re, spa ce and pe o ple“, JournalofPoli

ticalPhilosophy, Vol. 3, Is sue 3, 1995, pp. 191-233.
54) Ro bert M. Hayden, “De moc racy Wit ho ut the De mos? The Bo snian Co sti tu ti o nal Ex pe ri ment 

and the In ten ti o nal Con struc tion of Non fun cti o nal Sta tes”,EastEuropeanPoliticsandSoci
eties,Vol 19, No.2, 2005, p. 240.
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осло бо ди је од љу ди та ко што ће их про те ра ти, по би ти или обо је, 
тј. спро ве сти „ет нич ко чи шће ње“. Ови су ко би су же сто ки, ру жни и 
обе стра не се ан га жу ју у ма са кру, те ро ри зму, си ло ва њу и му че њу. 
Те ри то ри ја ко ја је у пи та њу че сто је за обе стра не сим бол њи хо ве 
исто ри је и иден ти те та, све та зе мља на ко ју има ју не при ко сно ве но 
пра во“.55) Ду бок емо ти ван зна чај ко ји од ре ђе на те ри то ри ја има за 
обе, или чак ви ше ет нич ких гру па, зна чај но оте жа ва ком про мис 
јер су у све сти су ко бље них стра на ја сно уцр та не гра ни це „њи хо ве 
зе мље“, а та кву зе мљу је те шко по де ли ти – мо гу ће ју је са мо „по-
ки да ти“, што се у ова квим ра то ви ма че сто и де ша ва; сва ка стра на 
„гра би“ ко ли ко мо же те ри то ри је, ус пут је „чи сте ћи“ од не же ље-
ног ста нов ни штва дру ге ет нич ке при пад но сти. По ли ти ка ове вр-
сте „ет нич ког ин жи ње рин га” пред ста вља ма сов ну по ја ву у са вре-
ме ним гра ђан ским ра то ви ма из ме ђу раз ли чи тих ет нич ких гру па.  
Џорџ Шоп флин ис ти че да је иде ја иза овог 'ре ше ња' „то да је ет-
нич ки очи шће на др жа ва углав ном ста бил ни ја, бо ље ин те гри са на, 
ма ње оп те ре ће на стал ним про бле ми ма ве за ним за мул ти ет нич ност 
и слич но. Мо рал не сум ње због уби ја ња или про те ри ва ња ве ли ког 
бро ја љу ди дру га чи је ет нич ке при пад но сти не по сто је упра во за то 
што су ет нич ки дру га чи ји. Сто га овај ме тод пред ста вља ул ти ма-
тив ну ре ал ност ет ни ци зма, су ро ву, али не сум њи во ефек тив ну по 
ре зул та ти ма“.56)

„Ет нич ко чи шће ње“ не зна чи са мо ис тре бље ње при пад ни-
ка „дру ге гру пе“; оно та ко ђе зна чи ели ми на ци ју ал тер на тив них 
из бо ра иден ти те та,”57) што пред ста вља нео п хо дан ко рак у ци љу 
„по јед но ста вљи ва ња“ сло же них од но са у мул ти ет нич ким др жа-
ва ма. Свр ха ет нич ког чи шће ња је, из ме ђу оста лог, ус по ста вља ње 
оштрих ли ни ја раз гра ни че ња из ме ђу раз ли чи тих ет нич ких иден-
ти те та и исто вре ме на ели ми на ци ја „ал тер на тив них” оп ци ја иден-
ти фи ка ци је. Про це си ет нич ке хо мо ге ни за ци је и чи шће ња су, сто га, 
мо ти ви са ни и нео п ход но шћу ства ра ња је дин стве них и не дво сми-
сле них иден ти те та, на ро чи то у слу ча је ви ма ме шо ви тог ет нич ког 
по ре кла, и бри са ња свих еле ме на та ме ша ви не и нео д ре ђе но сти, 
ко ји би пред ста вља ли прет њу по сто је ћим или но во ство ре ним на-

55) Се мју ел П. Хан тинг тон, Сукобцивилизацијаипреобликовањесветскогпоретка,Ро ма-
нов,Ба ња Лу ка, 2000, стр. 280.

56) Ge or ge Schop flin, Nations,Identity,Power:TheNewPoliticsofEurope,Hurst & Com pany,
Lon don, 2000, p. 269.

57) Kat he ri ne Ver dery, “Et hni city, na ti o na lism, and sta te-ma king – ‘Et hnic gro ups and bo un-
da ri es’: Past and Fu tu re”,in Hans Ver me u len and Co ra Go vers (eds.), TheAnthropologyof
Ethnicity:Beyond“EthnicGroupsandBoundaries”,Het Spin hu is, Am ster dam, 1994,p. 38.
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ци о нал ним др жа ва ма. У ору жа ним су ко би ма по ли ти ка ет нич ког 
чи шће ња су штин ски отва ра пут пре кра ја њу гра ни ца и ства ра њу 
мо но ет нич ких, „чи стих” ре ги о на, што, на не ки на чин, ути че на 
про ме ну то ка исто ри је и ње ног „мул ти кул тур ног на сле ђа“, и, исто-
вре ме но, „из но ва ис пи су је тек сту ал ност те ри то ри је”.

У ве ли ком бро ју слу ча је ва, циљ ра та ни је са мо осва ја ње те ри-
то ри ја и фи зич ко уни ште ње љу ди, већ та ко ђе си сте ма тич но уни-
ште ње њи хо ве кул ту ре, тра ди ци је и исто ри је, од но сно пот пу но 
ис ко ре њи ва ње тра го ва исто риј ског по сто ја ња од ре ђе не ет нич ке 
гру пе на од ре ђе ној те ри то ри ји. Из тог раз ло га, уко ли ко се рат по-
сма тра као ко лек тив но ис ку ство, мо же се ре ћи да се ње гов основ ни 
ути цај на жр тве од ви ја пу тем њи хо вог при су ство ва ња уни ште њу 
дру штва оли че ног у њи хо вој исто ри ји, иден ти те ту и си сте му вред-
но сти.58)

Ет нич ко чи шће ње је, за пра во, го то во увек пра ће но си сте мат-
ским уни ште њем свих тра го ва по сто ја ња „не при ја тељ ске” за јед ни-
це, од ко јих су нај ва жни ји ре ли гиј ски објек ти и дру ги спо ме ни ци 
кул ту ре. Уни шта ва ње кул тур них спо ме ни ка, у су шти ни, за пра во, 
ре флек ту је че сто „не ла год ну” исто риј ску ко ег зи стен ци ју раз ли-
чи тих ет нич ких гру па кон стант но ан га жо ва них у бор би за моћ и 
те ри то ри ју. Об зи ром да се ет нич ке гру пе сим бо лич но кон сти ту и-
шу на гра ни ца ма ко ји ма се „јед но“ де фи ни ше у од но су на „дру го“, 
ма те ри јал на кул ту ра ко ја се ве зу је за од ре ђе ну гру пу мо же, из ме ђу 
оста лог, да пред ста вља ту раз ли ку, чак и из ме ђу оних за јед ни ца ко-
је су до ста слич не. На ро чи то у кри зним пе ри о ди ма, кул тур ни сим-
бо ли че сто до би ја ју огро ман зна чај ко ји у ве ли кој ме ри де фи ни ше 
и ства ра осе ћај раз ли чи то сти. Док се раз ли ка од би ја, исто вет ност 
пру жа из вор ле ги ти ми те та. Иде ја по ве за них кон це па та кул ту ре и 
пра ва обез бе ђу је моћ ну мо би ли шу ћу ди ја лек ти ку ко ја има моћ да 
ал тер на тив но при ви ле гу је и не ги ра, бли ско ути чу ћи на са му иде ју 
ле ги ти ми те та.59) 

Ве ћи на ет нич ки мо ти ви са них ра то ва за те ри то ри ју пра ће на је 
не ком вр стом ет нич ког и кул тур ног чи шће ња, увек из истих раз-
ло га: бри са ња тра го ва по сто ја ња јед не ет нич ке / кул тур не гру пе у 
ци љу ства ра ња но вог про сто ра и но вог по чет ка за дру гу за јед ни цу. 

58) По гле да ти: De rek Su mer fi eld, “The Im pact of War and Atro city on Ci vi lian Po pu la ti ons: 
Ba sic Prim ci ples for NGO In ter ven ti ons and a Cri ti que of Psycho so cial Tra u ma Pro jects”,
OverseasDevelopmentInstitute,Lon don, 1996. 

59) По гле да ти: J.K. Co wan, M.B. Dem bo ur and R.A. Wil son, CultureandRights:Anthropolo
gicalPerspectives,Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2001.
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Циљ ових чи но ва је бри са ње свих зна ко ва по сто ја ња не при ја те-
ља и, на кнад но, ства ра ње но вог мо но ет нич ког про сто ра ли ше ног 
при су ства дру га чи јих кул ту ра, ре ли ги ја и ет ни ци те та. На и ме, с об-
зи ром да су ет нич ке гру пе кул тур но де фи ни са не, оне мо гу да бу ду 
ели ми ни са не уко ли ко не ста не њи хо ва кул ту ра, чак и ако не до ђе до 
фи зич ког укла ња ња љу ди. Сто га си сте мат ско и на мер но уни шта-
ва ње ма те ри јал не кул ту ре ко ја де ли мич но де фи ни ше та кву ет нич-
ку гру пу чи ни ин те грал ни део тог кул тур ног чи шће ња... Бри са ње 
ма те ри јал не кул ту ре... у ства ри оправ да ва чи тав про цес по ри чу ћи 
оно што се де ша ва ло ра ни је и по ри чу ћи по сто ја ње и це лис ход ност 
ет нич ке раз ли чи то сти.60) Моћ обез вре ђи ва ња или бри са ња кул ту ре, 
сто га, фун да мен тал но ути че на ле ги тим ност гру пе и, у екс трем ним 
слу ча је ви ма, ње но пра во да по сто ји, с об зи ром да исто као што за-
јед ни це мо гу да бу ду „за ми шље не”, мо гућ је и су про тан про цес у 
окви ру ко га се оне  „де ма те ри ја ли зу ју”. 

Кул тур но чи шће ње те ри то ри је пру жа по ли тич ки ле ги ти ми тет 
они ма ко ји „вла да ју зе мљом”, с об зи ром да те ри то ри ја пред ста вља 
ви ше од ко ма да зе мље; она има ду бок сим бо лич ки зна чај за по ли-
тич ку моћ ет нич ке гру пе, уни вер зал ну при хва тљи вост ње не мо-
рал не вред но сти и га ран ци ју ње не кул тур не ре про дук ци је.61) Уни-
шта ва ње, не ка да сто ти на ма го ди на ста рих, кул тур них и ре ли-
гиј ских спо ме ни ка че сто се јед но став но до жи вља ва као на-
чин бри са ња од ре ђе ног пе ри о да исто ри је и спре ча ва ња би ло 
ка кве бу дућ но сти за не же ље ну ет нич ку за јед ни цу на спор ној 
те ри то ри ји. Ово је обич но пра ће но по ри ца њем са мог исто-
риј ског по сто ја ња уни ште них спо ме ни ка и све ти ли шта, као 
и ре ла тив но бр зим по ди за њем но вих кул тур них и вер ских 
обје ка та на ме сти ма ста рих, ти ме пре зен ту ју ћи „но ву исто-
ри ју” и но ву бу дућ ност за по бед ни ке на спор ном де лу зе мље. 
На овај на чин се „пру жа опи пљив и по тен ци јал но рас те гљив 
ре зер во ар 'ле ги ти ми те та' ко ји се мо же ко ри сти ти у ци љу по-
твр ђи ва ња исто риј ских пра ва на те ри то ри ју и иден ти тет, на-
ро чи то ет нич ки иден ти тет. Уни шти ти ма те ри јал ну кул ту ру 
ко ја де фи ни ше или се сма тра да де фи ни ше гру пу де ли мич но 
сва ка ко пред ста вља по ку шај бри са ња, вр сту dam na tae me mo-

60) Pa me la De Con dap pa, “Cul tu ral Ge no ci de in Bo snia and Her ze go vi na - De stroying He ri ta-
ge, De stroying Iden tity”, Spring2006GenocideStudiesSeminars, Yale Uni ver sity, 2006, pp. 
1-2.    

61) Ge or ge Schop flin, Nations,Identity,Power:TheNewPoliticsofEurope,Hurst & Com pany, 
Lon don, 2000, p. 240.
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ri ae ко ја је од у век ка рак те ри са ла и кон со ли до ва ла по бед нич-
ку вер зи ју исто ри је”.62)

***

На си ље, ве ро ват но, пред ста вља нај ја чу си лу ко ја се на ла зи иза 
про це са ства ра ња, раз во ја и об ли ко ва ња ет нич ког / на ци о нал ног 
иден ти те та, док је рат нај де ло твор ни ји на чин да се по мо ћу кр ви и 
пат ње иза зо ву про ме не ко је се не из бри си во уре зу ју у ко лек тив но 
пам ће ње на ро да. Ве чи то при сут ни по тен ци јал код по је ди на ца да 
се по ста ве у по зи ци ју раз два ја ња и про јек то ва ња се бе са мих у „до-
бре“ (хе ро је) и „ло ше“ (не при ја те ље) нај де ло твор ни је се по сти же 
рат ном ре то ри ком у ко јој по зи тив на и не га тив на иден ти фи ка ци ја са 
„дру ги ма“ ме ња гра ни це гру пе ства ра ју ћи кон ста ла ци ју иден ти те-
та. Сва ка прет ња фи зич ком оп стан ку и иден ти те ту ет нич ке или на-
ци о нал не гру пе до во ди до мо би ли за ци је уну тар за јед ни це и те сног 
по ве зи ва ња ње них чла но ва. У окви ру та кве за јед ни це раз ви ја ју се 
ја ке про тив реч не емо ци је - ани мо зи тет и от пор пре ма не при ја те љу, 
и, исто вре ме но, бли скост и со ли дар ност са дру гим при пад ни ци ма 
гру пе. Иако сва ки ору жан су коб под сти че ства ра ње за јед ни штва у 
окви ру гру пе у ци љу од бра не те ри то ри је, кул ту ре и жи во та ње них 
чла но ва, ме ђу ко ји ма је је дан од нај зна чај ни јих афир ма ци ја ет нич-
ких / на ци о нал них иден ти те та, у ра то ви ма иза зва ним, мо ти ви са-
ним и пред ста вље ним ет нич ким раз ли ка ма углав ном се ис по ља ва 
да ле ко ви ши сте пен емо тив но сти, док се на си ље укла па у кул тур не 
ша бло не и по ста је сим бол кул тур них вред но сти што нај че шће до-
во ди до ја ча ња ствар них или пер ци пи ра них узро ка кон флик та – ет-
нич ких иден ти те та. У пе ри о ди ма ет нич ких мо би ли за ци ја и су ко ба 
на си ље и иден ти тет из у зет но сна жно ути чу јед но на дру го. Јак осе-
ћај ет нич ког иден ти те та у кри зним пе ри о ди ма олак ша ва ко лек тив-
ну мо би ли за ци ју и под сти че су ко бе; са дру ге стра не, кон флик ти 
и на си ље ја ча ју ет нич ке ве зе, ем па ти ју и иден ти те те. По сле ди це 
ова квих су ко ба го то во увек укљу чу ју оја ча не ет нич ке и ре ли гиј ске 
иден ти те те, оне исте због ко јих је рат и во ђен, те ри то ри је осва ја не, 
а љу ди про те ри ва ни и уби ја ни; сви дру ги, „ус пут ни” иден ти те ти 
гу бе се и не ста ју под при ти ском на си ља. По се бан зна чај уло ге ет-
нич ки мо ти ви са них су ко ба у афир ма ци ји иден ти те та ле жи у чи ње-

62) Pa me la De Con dap pa, “Cul tu ral Ge no ci de in Bo snia and Her ze go vi na - De stroying He ri ta-
ge, De stroying Iden tity”, Spring2006GenocideStudiesSeminars, Yale Uni ver sity, 2006, pp. 
1-2.    
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ни ци да се на си љем у ја ко крат ком вре мен ском пе ри о ду по сти жи 
ре зул та ти за ко је би, ина че, би ле по треб не де це ни је, не кад чак и 
ве ко ви. По ред то га, ет нич ки иден ти те ти „уре за ни у кр ви“ по ка зу ју 
се као сна жни ји, от пор ни ји и ду го трај ни ји од иден ти те та на ста лих 
„кла сич ним“ кул тур ним об ли ко ва њем. 
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JelenaVukoicic
ETHNICVIOLENCEANDIDENTITY

Resume
Ethnicwarsandviolencehavemultiplesignificantsocial
functions,outofwhichoneofthemostimportantisthe
irroleintheformationandaffirmationofindividualand
collectiveethnic/nationalidentity.Althougheveryarmed
conflictstartsanumberofmechanismscrucialforthecre
ationofthecohesionofacommunityinordertodefendthe
territory,cultureandlivesofitsmembers,outofwhichone
ofthemostimportantistheaffirmationofethnic/national
identities,conflictscaused,motivatedandrepresentedby
ethnicand/orreligiousdifferencesoftenmanifestmuch
higher level of emotionality, while the violence is fitted
withinaculturalframe,becomingasymbolofculturalva
lues,whichconsequentlyleadstothestrengtheningofthe
realorimaginedcausesofconflict
ethnic and religious identities. The direct experience of
war has an immense impact on humans, affecting their
senseofselfinmultipleways.Everythreattothephysical
survivalandidentityoftheethnicornationalgroupleads
to themobilizationof the communityand closebonding
ofitsmembers.Individualsandcommunitiesfacedwitha
dangerofphysicalextinctionnaturallyturntowardeach
otherforthatincreasestheirchancesofsurvivalandthe
ability tofightoff theenemy.Thecollectivearousalofa
politicalcrisiswithinasociety,whereoneman’sopportu
nityisanother’sdanger,cancauserapidshiftsandpolari
sationswhichconfoundwhathasgonebefore.Withinsuch
a community, strong, contradictory emotions are being
developed–animosityandresistancetowardstheenemy,
and, at the same time, closenessand solidaritywith the
othergroupmembers.Thestructureof therelationsand
connectionsbetweenethnicviolenceandidentityisextre
mely complex, for these two phenomena have symbiotic
relationshipandinfluenceeachotherindifferentways–
everythreattoanationalcollectivityleadstothecohesion
withinacommunityandriseofallthefactorswhichdeter
mineitsethnicandculturalcharacteristics,while,onthe
otherhand,astrongfeelingofnationalidentityfacilitates
andencouragesmobilizationontheethnicbaseinthecase
ofthethreatofconflict.
Inmanycases,theaimofthewarisnotonlythegainofthe
territoriesandthephysicaldestructionofthepeople,but
also thesystematicdestructionof theirculture, tradition
andhistory,thatis,thecompleteeradicationofthehisto
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ricalexistenceoftheparticularnationalorethnicgroup
onaparticularterritory.Therefore, ifawarisobserved
asacollectiveexperienceitcouldbesaidthatitsprimary
impactonvictimsisthroughtheirwitnessingthedestruc
tionofasocialworldembodyingtheirhistory,identityand
livingvalues.63)Facedwithapossibleeradicationoftheir
cultureandvaluesystemspeoplenaturallyor,insomeca
ses,evenforciblytendtostartidentifyingthemselvesinet
hnicandnationalterms.Theotherreasonfortheempha
sisonasharedcultureinthetimesofcrisisisits‘bonding
power.’Thesenseof“thecommunity”andtheboostofthe
moraleisfurtherenhancedbytheemphasisonalthesha
redtraitsofanethnicgrouporanation,particularlythose
thatmakeitdistinguishableanddifferentfromanenemy.
Thefirsthandexperienceofthewar,therefore,servesas
abase forcreating theconceptual frameof the“friends
andenemies”theorywhichservestofurthershapeiden
titiesandcreateboundariesnecessaryfordistinguishing,
atthetimes,thethinlinebetween“usandthem.”Indivi
duals and communities, therefore, inmost cases emerge
fromthewarsbeingmoreawareoftheirsenseofidentity,
andfeelingstronglyabouttraitssharedbytheirnational
orethnicgroup.
Keywords: ethnic community, ethnic / national identity,
ethnicmobilization,ethnicconflict,violence,war.

63) De rek Su mer fi eld, “TheImpactofWarandAtrocityonCivilianPopulations:BasicPrim
ciples forNGO Interventions and aCritique of Psychosocial TraumaProjects”Overseas
DevelopmentInstitute,Lon don, 1996.

 Овај рад је примљен 15. августа 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
септембра 2013. године.
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Ре во лу ци ја спа да у ред пој мо ва ко ји се ве о ма че сто иде а ли зу-
ју и иде о ло ги зу ју. Да би смо до шли до зна че ња ко је овај по-

* Ис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
**  На уч ни са рад ник,  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
*** Овај рад је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-

ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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јам има да нас би ло је по треб но да се пре ђе је дан дуг пут. Би ло је 
по треб но да до ђе до, ка ко би то То мас Кун [Tho mas Kuhn] ре као, 
про ме не па ра диг ми. Тач ни је би ло је по треб но да се не што де си да 
би се схва та ње о ре во лу ци ја ма као ци клич ном по на вља њу истог, 
про ме ни ло у оно што ми да нас на зи ва мо ре во лу ци ја ма. Је дан од 
кључ них до га ђа ја ко ји је сва ка ко у мно го ме до при нео ово ме је сте 
то ли ко по ми ња на, хва ље на, али и кри ти ко ва на Фран цу ска ре во лу-
ци ја. Са Фран цу ском ре во лу ци јом по јам ре во лу ци је до би ја јед но 
но во со ци о ло шко и по ли тич ко зна че ње.

По сту пак сво ђе ња ис ку ста ва раз ли чи тих ре во лу ци ја на не ке 
за јед нич ке име ни те ље, или обра сце ни је ни ма ло за хва лан. Је дан од 
про бле ма ко ји до дат но оте жа ва ју по ку ша је њи хо вог упо ре ђи ва ња 
за рад из вла че ња не ких оп штих за кљу ча ка пред ста вља и то што не 
по сто ји са гла сност о овим по ја ва ма. Има ју ћи ово у ви ду по ку ша-
ће мо да у на шем ра ду пре ва зи ђе мо ове по те шко ће да би проникли
уприродуисмисаопроцесареволуције. Ка ко би ис пу ни ли овај ам-
би ци о зни циљ на са мом по чет ку раз ма тра ће мо по јам ре во лу ци је, а 
за тим ће мо се по слу жи ти Фран цу ском и Аме рич ком ре во лу ци јом 
да би смо ука за ли на сву ком плек сност овог про це са. Том при ли ком 
по ме ну ће мо не ке од нај зна чај ни јих те о ре ти ча ра ко ји су се ба ви ли 
овим фе но ме ном. Та ко ђе, по све ти ће мо по себ ну па жњу Ла ву Троц-
ко ме [Лев Да ви́до вич Тро́цкий] и Чар лсу Ти ли ју [Char les Tilly], тј. 
њи хо вим ана ли за ма про це са ре во лу ци је. Лав Троц ки спа да у ред 
те о ре ти ча ра чи је име као да је за бо ра вље но у на у ци. У том сми слу, 
осе ћа мо се оба ве зним да овог ве ли ког те о ре ти ча ра и ње го во зна-
чај но де ло ,,Пер ма нен та ре во лу ци ја” по но во ак ту а ли зу је мо. Што 
се ти че Чар лса Ти ли ја сма тра мо да не тре ба пу но тро ши ти ре чи на 
зна чај ко ји ње го ва ана ли за има за раз у ме ва ње овог про бле ма и да 
је по треб но упо зна ти се са ње го вим пој мо ви ма: ,,ре во лу ци о нар на 
си ту а ци ја” и ,,ре во лу ци о нар ни ис ход”.

ПУТКАДАНАШЊЕМСХВАТАЊУПОЈМАРЕВОЛУЦИЈЕ

Од свих ре чи  ко јих се мо же мо се ти ти ре во лу ци ја мо жда спа да 
у оне ко је са мим сво јим по ми ња њем иза зи ва ју нај ја сни ју сли ку у 
гла ва ма оних ко ји чу ју ову реч. На рав но ов де не же ли мо ре ћи да 
ре во лу ци ја пред ста вља је дан ја сан фе но мен чи ју је су шти ну јед но-
став но на зре ти, већ да она спа да у ред фе но ме на о ко ји ма ве ћи на 
љу ди ства ра уна пред не ку од ре ђе ну сли ку: сли ку аме рич ког па три-
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о те ко ји се бо ри са ен гле ским на ме ти ма, сли ку фран цу ског гра ђа-
ни на у бор би про тив ап со лут не мо нар хи је, сли ку ру ског се ља ка у 
бор би про тив угње та ва ња, сли ку бор бе са до ста про ли ве не кр ви... 
Све ово, ме ђу тим, мо же са мо за греп сти по вр ши ну фе но ме на ре во-
лу ци је.

Сам по јам ре во лу ци је је за озна ча ва ње дру штве них про ме на 
упо тре бљен ре ла тив но ка сно. Иако ве ли ки број ауто ра ука зу је да 
ко ре ни овог пој ма во де у ан тич ку Грч ку ни је дан од пој мо ва ко ји 
се та да упо тре бља вао не ма исто вет но зна че ње са зна че њем ко је 
овај по јам има да нас. Сма тра се да је реч ре во лу ци ја за озна ча ва ње 
јед ног пре о кре та у дру штве ном, а не у при род ном, а пре све га у 
астро ном ском зна че њу, пр ви пут упо тре био фран цу ски краљ Ан ри 
IV пред крај XVI ве ка ка да је за сво је пре о бра ћа ње у ка то ли ци зам 
ре као: То је револуција (Енциклопедија политичке културе 1993: 
995).У овом слу ча ју, исто као и у астро но ми ји, на ро чи то по сле 
де ла Ни ко ле Ко пер ни ка [Ni co la us Co per ni cus] Derevolutionibusor
biumcoelestium (1543), реч је зна чи ла кру жно кре та ње, тј. вра ћа ње 
на по че так. До га ђа ји у Ен гле ској ко ји су се од и гра ли у XVII ве ку 
су за и ста би ли ре во лу ци ја у да на шњем сми слу ре чи. Ме ђу тим, у 
оно вре ме је ре во лу ци јом на зи ван тек онај чин ка да је 1660. го ди не 
до шло до по нов ног ус по ста вља ња мо нар хи је.

Џон Лок [John Loc ke] сва ка ко пред ста вља јед ног од нај бри ли-
јант ни јих умо ва XVII ве ка чи је су се иде је ди рект но су прот ста вља-
ле кон вен ци о нал ном ми шље њу да кра ље ви вла да ју пре ма бо жан-
ском пра ву. Он је за вре ме свог жи во та ис ку сио две зна чај не по ли-
тич ке ре во лу ци је, ко је су ре зул то ва ле свр га ва њем кра ља Чар лса I 
и Џеј мса II. Пр ва ре во лу ци ја је спро ве де на од стра не пу ри та на ца 
ко ји су се у ен гле ском Пар ла мен ту по бу ни ли про тив Чар лса I, ко-
ји је од био да на пу сти пре сто. Све је то до ве ло до ре во лу ци је ко ја 
је пре ра сла у гра ђан ски рат ко ји су пу ри тан ци до би ли, ухап си ли 
кра ља и осу ди ли га на смрт. На кон овог до га ђа ја је про шло је да на-
ест го ди на ка да је власт кра ља по но во ус по ста вље на и ка да је на 
пре сто до шао Џејмс II. По нов ни до ла зак кра ља опет се ни је слав но 
за вр шио, јер је он ре зул ти рао по нов ном ре во лу ци јом, до ду ше ово-
га пу та не на сил ног ка рак те ра по че му је и до би ла на зив Glorious, 
или BloodlessRevolution. 

О ус хи ће њу ко је има ве ли ки број љу ди, на уч ни ка, пи са ца..., 
ка да се по ме не по јам ре во лу ци је, до ду ше са јед ном до зом опо ме не, 
мо жда нај бо ље го во ре ре чи аме рич ког фи ло зо фа, есе ји сте и пе сни-
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ка Рал фа Вал да Емер со на [Ralph Wal do Emer son] (XIX век), ко ји је 
ро ђен ису ви ше ка сно да би ис ку сио Аме рич ку ре во лу ци ју, али ко ји 
је жи вео у ви хо ру про ме на ко је су се де ша ва ле ка ко у Аме ри ци, та-
ко и ши ром европ ског кон ти нен та:

,,Уколикопостојипериодукомебинекожелеодасероди,да
литониједобареволуција;кадастароиновостојеједноуздру
го,икададопуштајудасемеђусобнопореде;кадајеенергијасвих
људипрожетастрахоминадом;кадаисторијскаславастарога
можебитикомпензованабогатиммогућностимановогдоба?Ово
времеје,каоисвадругавремена,веомадобровреме,подусловом
дазнамоштадарадимосањиме.”1) 

У при ро ди ре во лу ци је је да се од ви ја бр зо до но се ћи из не над не 
и ра ди кал не про ме не. У слу ча ју по ли тич ких ре во лу ци ја оне углав-
ном ре зул ти ра ју нај зна чај ни јим про ме на ма у од но су на по сто је ћи 
си стем вла да ви не. Ме ђу тим, тре ба ис та ћи да ни је сва ка по ли тич ка 
про ме на јед на ка ре во лу ци ји. Исто ри ја је пу на уста на ка се ља ка, пу-
че ва, чи ји број уче сни ка мо же до сти ћи на хи ља де, чак де се ти не хи-
ља да љу ди. Али, ни је сва ки по ку шај да се зба ци вла да ју ћи си стем 
вла сти ујед но и ре во лу ци ја. На при мер: по ли тич ки про тив ни ци 
мо гу уби ти по ли тич ког во ђу не ког си сте ма, по ста ви ти не ког свог 
пред став ни ка, а да се си стем вла да ви не у сво јој би ти не про ме ни. 
Та кав до га ђај се не мо же сма тра ти ре во лу ци јом. Ка да би про ме на 
ре зул ти ра ла усва ја њем јед ног пот пу но но вог си сте ма вла да ња, тек 
он да би се та кав до га ђај смео на зва ти име ном ко је се ве о ма че сто 
уза луд узи ма, име ном ре во лу ци је. 

Ов де би сва ка ко тре ба ло по ме ну ти од нос из ме ђу дру штве них 
и по ли тич ких ре во лу ци ја. ,,Дру штве не ре во лу ци је пред ста вља ју 
бр зе, ба зич не тран сфор ма ци је дру штве не и кла сне струк ту ре, ко је 
пра ти и но си кла сни ре волт од о здо. По ли тич ке ре во лу ци је ме ња ју 
др жав ну струк ту ру али не и дру штве ну и оне не мо ра ју ну жно да 
се оства ру ју пу тем кла сне бор бе. Оно што дру штве не ре во лу ци је 
одва ја од оста лих вр ста кон фли ка та и про ме на је сте ком би на ци ја 
сле де ћих по ду дар но сти: по ду дар ност про ме на дру штве не струк ту-
ре са кла сним по ме ра њем; по ду да ра ње по ли тич ких са дру штве ним 
про ме на ма.” 2)

1) Tim McNes se, PoliticalRevolutionsofthe18th,19th,and20thCenturies,In fo ba se Pu blis-
hing, Chel sea Ho u se, 2005, стр. 13.

2) The da Skoc pol, Sta tes and So cial Re vo lu ti ons – a Com pa ra ti ve Analysis of Fran ce, Rus sia, 
and Chi na, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1979, стр. 4. 
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Ре во лу ци ја сва ка ко пред ста вља ду го го ди шње сред ство дру-
штве них про ме на, ме ђу ко ји ма сва ка ко ис ти че мо по ли тич ке про-
ме не. Тра го ви на сил ног зба ци ва ња са вла сти се мо гу на ћи још у 
нај ра ни јој људ ској исто ри ји, у вре ме при ми тив ног пле мен ског вођ-
ства. Ме ђу тим, мо дер на ре во лу ци ја је нај бо ље пред ста вље на по-
ли тич ким успо ном у про те клих че ти ри сто го ди на. У XVI и XVII 
ве ку мно ги Евро пља ни су по че ли да гле да ју на свет око се бе дру-
га чи јим очи ма. На уч ни ци су по че ли да раз ви ја ју при род не на у ке и 
да де фи ни шу на уч не за ко не ко ји ну де јед но са свим дру га чи је, но во 
об ја шње ње све та ко ји нас окру жу је. У до ме ну естре ми зма по ли ти-
ча ри ко ји су же ле ли да ис так ну ка рак тер сво јих иде ја на зи ва ли су 
их ре во лу ци о нар ним.3) 

На исти на чин на ко ји су на уч ни ци при род них на у ка до шли до 
от кри ћа за ко ни то сти до шло је до пре о кре та и у дру гим сфе ра ма 
на у ке, на уч ни ци су се ба ци ли на от кри ва ње за ко ни то сти у до ме ну 
сво јих на у ка же ле ћи да са истом по у зда но шћу до ђу до от кри ћа и 
об ја шње ња све га оно га што окру жу је чо ве ка. Сва ка ко би тре ба-
ло по ме ну ти те о ре ти ча ре ко ји по чи њу да ко ри сте ,,но ви ну” зва ну 
ра зум за рад про на ла же ња за ко ни то сти. Ов де се на рав но ми сли на 
пе ри од про све ти тељ ства, ко ји је обе ле жи ла те жња да се интелек
туалнимсветломунесесветлостутамукојаокружујељудскиум.

ВЕККАДАСЕСВЕПРОМЕНИЛО

Крај XVI II ве ка сва ка ко пред ста вља пе ри од ве ли ких про ме-
на, пе ри од у ко ме су се од и гра ла три, мо жда нај зна чај ни ја до га ђа ја 
у људ ској исто ри ји. Ов де ми сли мо на Ин ду стриј ску, Аме рич ку и 
Фран цу ску ре во лу ци ју. Ов де се не ће мо мно го ба ви ти ана ли зом Ин-
ду стриј ске ре во лу ци је, чи ји је зна чај нео спо ран, већ ће мо се фо ку-
си ра ти на при ро ду Аме рич ке и Фран цу ске ре во лу ци је, ко је су ујед-
но и нај за слу жни је за фор ми ра ње кон цеп та ре во лу ци је ка кав да нас 
по сто ји. Иако се, ве о ма че сто, ве ће за слу ге при пи су ју Фран цу ској 
ре во лу ци ји, пре ма на шем скром ном ми шље њу суд би не ових на-
ро да то ком ре во лу ци ја су ме ђу соб но ису ви ше ис пре пле та не да би 
се мо гле раз ма тра ти не за ви сно јед на од дру ге. Сва ка од њих но си 
за слу ге на свој на чин.

3) Ду шан До ста нић, ,,Од ре ђе ње екс тре ми зма – про бле ми и не до у ми це”, Српскаполитич
камисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2/2013.
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Аме рич ка ре во лу ци ја је пр ва ан ти ко ло ни јал на ре во лу ци ја. 
Иде ју за бор бу аме рич ких ко ло ни ја за не за ви сност је под ста као 
сам бри тан ски краљ Џорџ III, ко ји је у јед ној про кла ма ци ји и у го-
во ру на пар ла мен ту ре као да су Американципобуњеницикојиима
јузациљстварањенезависнедржаве,збогчегасањиманикакав
компромиснијемогућ.4)Ове ње го ве ре чи су бра ћа Адамс про ту ма-
чи ли као про гла ше ње аме рич ке не за ви сно сти, па је оста ло са мо да 
и са ми Аме ри кан ци то учи не. Џорџ III, по зна ти ји као краљкојије
изгубиоАме ри ку, ни је био, ка ко то Аме ри кан ци ве о ма че сто твр де, 
ти ра нин у пра вом сми слу те ре чи, али је те жио про ши ре њу свог 
ути ца ја. Џорџ III је до но ше њем два ју за ко на на ву као пра ви гнев 
Аме ри ка на ца на се бе: За кон о так са ма (1765) и За кон о ча ју (1773). 
Под се ти мо се да су рат на де ша ва ња Аме рич ке ре во лу ци је за по че-
ла чу ве ном Бо стон ском ча јан ком, ка да је чај у вред но сти не где око 
10.000 фун ти ба чен у мо ре. Ни шта дру го на бро до ви ма та да ни је 
оште ће но. Је дан од мно гих ко ји су та да по сма тра ли овај до га ђај 
био је и Џон Адамс [John Adams] ко ји је ка сни је на пи сао:

,,Тритеретацрногкинескогчајасубаченауморе...Толикоје
достојанства,величанствености,узвишеностиуовомпоследњем
напору патриота... Ово уништење чаја, толико смело, храбро,
снажно,неустрашиво,мораимати...важнепоследице...наепоху
иисторију.” 5)

Да ће овај до га ђај има ти ве ли ке по сле ди це на исто ри ју Џон 
Адамс је сва ка ко био у пра ву. Из ње го вих ре чи се мо же ви де ти сав 
по нос Аме ри ка на ца ре во лу ци јом и бор бом за не за ви сност. 

Оно што је спе ци фич но за Аме рич ку ре во лу ци ју се мо жда нај-
бо ље мо же ви де ти из тврд ње Џо на Адам са, аме рич ког др жав ни ка 
и уче сни ка ре во лу ци је од пр вих ње них фа за, да је Аме рич ка ре во-
лу ци ја би ла из ве де на пре не го што је уоп ште до шло до ору жа ног 
су ко ба. Ору жа ни су коб је по сле ди ца про ме не до ко је је до шло у 
дру штве ној све сти и ко ја је ство ри ла ма сов но рас по ло же ње и од-
луч ност да  се не ће ви ше жи ве ти по ста ром. 

Ре во лу ци о на ри су ус по ста вља ли уста но ве но ве вла сти ко је су 
јед но вре ме по сто ја ле са ор га ни ма ста ре вла сти и та ко до во ди ле 
до при вре ме ног дво вла шћа. Те ла  са на зи вом комитетизадопи

4) Љу бин ко Ми ло са вље вић, Под/стицањеслободенововековнамисаоудруштву,Фи ло-
зоф ски фа кул тет, Ниш, 2008, стр. 143.

5) Tim McNes se, PoliticalRevolutionsofthe18th,19th,and20thCenturies,In fo ba se Pu blis-
hing, Chel sea Ho u se, 2005, стр. 64.
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сивање, ко је су ко ло ни сти осни ва ли да би пре ко њих раз ме њи ва ли 
ис ку ства о про бле ми ма у ве зи са зах те ви ма бри тан ским ко ло ни-
јал ним вла сти ма, пре ра сла су у ло кал не ор га не вла сти.6) На исти 
на чин па ра лел но са бри тан ским гу вер не ри ма и скуп шти на ма ус-
по ста вље не су ре во лу ци о нар не скуп шти не. 

То мас Пејн [Tho mas Pa i ne] је еми гри рао из Ен гле ске упра во у 
пе ри о ду ка да се Аме рич ка ре во лу ци ја спре ма ла да прокључа.Ње-
го ва нај зна чај ни ја де ла Здравразуми Људскаправасуна пи са на у 
од бра ну ре во лу ци је. За Пеј на је сва ка ти ра ниј ска вла да би ла мо-
рал но по гре шна. Он сма тра да је сва ка фор ма мо нар хи је јед на ка 
ти ра ни ји, јер мо нар хи ја не до зво ља ва да на род уче ству је при ли ком 
из бо ра др жав них во ђа. По гле дај мо шта Пејн ка же за ре во лу ци ју:

,,Сва ка на след на вла да је у сво јој при ро ди ти ран ска. На след на 
кру на, или на след ни пре сто, или ка ко год ми на зи ва ли та кве ства ри 
не ма дру гог зна чај ни јег об ја шње ња до то га да је људ ски род са-
мо на след но вла сни штво. На сле ди ти вла ду зна чи на сле ди ти на род, 
као да је он ни шта дру го до кр до. Уко ли ко по гле да мо бед не усло ве 
у ко ји ма љу ди жи ве под мо нар хиј ском и на след ном вла да ви ном, 
оси ро ма ше ни ви ше од стра не по ре за не го не при ја те ља, мо же мо 
ви де ти ко ли ко су ови си сте ми ло ши и да је оп шта ре во лу ци ја у 
прин ци пи ма и кон струк ци ји об ли ка вла да ви не нео п ход на.”7) 

Аме рич ка ре во лу ци ја је да ла пр ве де кла ра ци је о пра ви ма ко-
је су би ле ин спи ри са не ре во лу ци о нар ним при род но прав ним те о-
ри ја ма и иде ја ма на род ног су ве ре ни те та.  Аме рич ка ре во лу ци ја је 
за по че ла до но ше њем го ре по ме ну тих за ко на а за вр ши ла се 1787. 
го ди не, две го ди не пре по чет ка Фран цу ске ре во лу ци је.

Фран цу ска је би ла са ве зник Аме ри ке у ра ту за не за ви сност, 
што је до ве ло до то га да се из ме ђу ове две зе мље јед но вре ме 
раз ви ју те сни при ја тељ ски од но си. Чак су аме рич ке де кла ра ци је 
о пра ви ма по слу жи ле као основ Декларацијеоправимачовекаи
грађанинаиз 1789. го ди не. Ко ли ко су суд би не ових две ју зе ма ља, а 
са мим тим и ре во лу ци је, би ле ис пре пле та не го во ри и по да так да је 
дом То ма са Џе фер со на [Tho mas Jef fer son], аме рич ког ам ба са до ра у 
Па ри зу, био сте ци ште ре во лу ци о на ра. Ме ђу тим, оно што се не мо-
же по ре ћи Фран цу ској ре во лу ци ји је да ни је дан дру ги до га ђај ни је 
оста вио тра га на по јам ре во лу ци је као она.

6) Исто, стр 120.
7) Исто, стр. 11-12.
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Фран цу ска ре во лу ци ја је иза зва на ду бо ким про тив реч но сти ма 
на го ми ла ним у дру штву чи ји је еко ном ски на пре дак био успо ра ван 
фе у дал ним огра ни че њи ма на мет ну тим ра ди кон тро ли са ња при вре-
де са мно го по ре за, так са, ца ри на. Во де ћу уло гу у та квом јед ном 
дру штву су има ли плем ство и све штен ство док су гра ђа ни би ли 
прав но не јед на ки са по ло жа јем ко ји је за ви сио од ста ле шке при-
пад но сти. Та ко ђе, цр ква је кон тро ли са ла раз вој на у ке и кул ту ре. У 
вре ме ну про све ти тељ ства, вре ме ну све ве ће ве ре у чо ве ков ра зум, 
Фран цу ске фе у дал не уста но ве су де ло ва ле са свим су прот но ра зу-
му.  Фран цу ска ре во лу ци ја пред ста вља пра ви при мер ру ше ња уста-
но ва ко је су вре мен ски за ста ре ле и ко је пред ста вља ју коч ни цу за 
раз вој дру штва. Луј XVI, та да шњи краљ Фран цу ске на шао се пред 
ве ли ким иза зо ви ма. За ње га ве о ма че сто ка жу да нијебиорођенда
будекраљ.Луј је био при сто јан бра вар и за на тли ја и ве ро ват но би 
био мно го срећ ни ји јед но став ни јим жи во том.8) Он сва ка ко ни је био 
до ра стао иза зо ви ма ко ји су се та да на мет ну ли пред њим. 

Фран соа Фи ре [François Fu ret] ука зу је да се ве о ма че сто од 
1789. го ди не сма тра да исто ри ја по чи ње упра во са фран цу ском 
ре во лу ци јом, та ко да 1789. пред ста вља нул ту го ди ну у исто ри ји 
но вог све та за сно ва ног на јед на ко сти. Исто ри ја фран цу ске ре во лу-
ци је има свр ху одр жа ва ња при че о по ре клу и та кво ста ње тра је све 
до 1917. го ди не ка да со ци ја ли стич ка ре во лу ци ја по ста је ствар ност. 

Фран соа Фи ре, ме ђу тим, сма тра да је ин си сти ра ње на то ме 
да је ре во лу ци ја по че так не чег но вог уто ли ко чуд ни је што је вр ло 
те шко схва ти ти иде ју о ра ди кал ном пре ки ду у дру штве ном тки ву 
јед не на ци је.9) Сва ка кон цеп ту а ли за ци ја исто ри је ре во лу ци је тре ба 
да поч не са кри ти ком оне иде је о ре во лу ци ји ко ју су има ли ак те ри 
и ко ју су одр жа ва ли њи хо ви на след ни ци, иде је о ре во лу ци ји као 
ра ди кал ној про ме ни и по чет ку јед ног но вог до ба. Без ове кри ти ке 
исто ри је оста ју вер не ре во лу ци о нар ном до жи вља ју из XIX и XX 
ве ка. 

У том сми слу про ме на ко ју до но си Алек сис де То квил [A le xis-
Char les-Hen ri Clérel de Toc qu e vil le] до би ја на зна ча ју. Он по ста вља 
пи та ње сво јим са вре ме ни ци ма:сматрателидајеФранцускаре
волуцијабруталнирезунашојнационалнојисторији?Ре во лу ци ја 
је пре екс пан зи ја на ше про шло сти и она не са мо да ни је рез, не го се 

8) Исто, стр. 94.
9) Фран соа Фи ре, ОФранцускојреволуцији,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 

Срeмски Кар лов ци, 1990, стр. 19.
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мо же схва ти ти са мо у исто риј ском кон ти ну и те ту и кроз ње га. Она 
са мо из гле да као рез, док у ствар но сти оства ру је кон ти ну и тет. Та ко 
Фран цу ска ре во лу ци ја пред ста вља са мо је дан пе ри од то ком ко га 
се дру штве на и по ли тич ка ево лу ци ја ко ја је већ прет ход но по сто-
ја ла убр за ва. То квил је зна чај на лич ност у про у ча ва њу ре во лу ци је, 
јер он про у ча ва ре во лу ци ју на је дан је дин ствен на чин. Ре во лу ци ја 
ти ме по ста је пред мет си сте мат ског про у ча ва ња у ко ме се из два-
ја ју не ки еле мен ти, на ро чи то про цес ад ми ни стра тив не цен тра ли-
за ци је под ста рим ре жи мом и ње гов  ути цај на де мо кра ти за ци ју 
дру штва. Пре ма ње му се револуцијанадовезујенастарирежим. 
За То кви ла је су штин ски сми сао ре во лу ци је ства ра ње цен тра ли зо-
ва не др жа ве, али то је та ко ђе и сми сао ста рог ре жи ма. Ре во лу ци ја 
са мо да је но во име тој др жа ви и она је ре во лу ци ја јер ве ру је да ју 
је из ми сли ла. То квил сма тра да су ре во лу ци о нар ни пе ри о ди нај-
не про зир ни ји у исто ри ји .10) Тре ба на по ме ну ти да он сма тра да је 
ре во лу ци ја у Аме ри ци има ла са свим дру га чи ји ток ,,јер ова др жа ва 
ни је од вај ка да по сто ја ла, већ су је ство ри ли ди си ден ти из јед ног 
ари сто крат ског дру штва”.11) Та мо му се де мо кра ти ја чи ни ла пот пу-
ном у од но су на Фран цу ску. Фран цу зи су у ве ли кој ме ри би ли при-
ну ђе ни да се од ре ђу ју пре ма сво јој ари сто крат ској про шло сти, док 
Аме ри кан ци за тим не ма ју по тре бе ,,јер они ни су по ста ли јед на ки, 
већ су ро ђе ни јед на ки.12)

Фран соа Фи ре ка же да је ре во лу ци ја но ви на и ре ме ће ње рав но-
те же, и да она по кре ће то ли ко не по зна тих сна га да се тра ди ци о нал-
ни ме ха ни зми по ли ти ке ти ме ме ња ју упра во за то што се ре во лу-
ци ја сме шта у је дан пра зан про стор, тј. бу ја у сфе ри вла сти ко ја је 
до ју че би ла за бра ње но по ље а он да је на гло осво је на. Ре во лу ци ја 
окре ће ства ри про тив др жа ве, а у ко рист дру штва. Она мо би ли ше 
дру штво, а раз о ру жа ва др жа ву. Ен гле ска и Фран цу ска ре во лу ци ја 
има ју мно ге за јед нич ке ка рак те ри сти ке, али ни јед на од тих ка рак-
те ри сти ка ни је до вољ на да обез бе ди Ен гле ској ре во лу ци ји уло гу 
ко ју је има ла Фран цу ска ре во лу ци ја. Фран соа Фи ре пред ност ове 
дру ге ви ди у демократској политици која постаје важан чини
лацкојипресуђујеосудбиниљудиинарода. Де мо крат ска по ли ти ка 
пред ста вља си стем ве ро ва ња на ко ме се за сни ва но ви ле ги ти ми-
тет за сно ван у ре во лу ци ји пре ма ко ме на род ко ји је за вео сло бо ду 

10) Исто, стр. 12-27.
11) Љу бин ко Ми ло са вље вић, Под/стицањеслободенововековнамисаоудруштву,Фи ло-

зоф ски фа кул тет, Ниш, 2008, стр. 203.
12) Исто, стр. 203.
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и јед на кост мо ра сло ми ти от пор не при ја те ља. Иро ни ја је, пре ма 
Фи реу, да иако се сма тра ло да Фран цу ска ре во лу ци ја оства ру је Ру-
со о ве [Jean-Jac qu es Ro us se a u] иде је, у ствар но сти се по ка за ло да је 
Ру со ов пе си ми зам оправ дан. Ру со је сма трао да по сто је са мо два 
ре ше ња за оства ри ва ње дру штве ног уго во ра, о че му он го во ри у 
свом пи сму оцу Ми ра боу 26. ју ла 1767. го ди не: 

1. прав но ста ње, тј. чо век ко ји се по ко ра ва за ко ну, што је не-
пре кид на игра огле да ла из ме ђу по је ди нач них во ља и оп ште 
во ље и 

2. ако то га не ма он да је још увек нај бо ље по сто је ће ста ње у 
ко ме је чо век по ста вљен из над за ко на за хва љу ју ћи су ве ре-
но сти гра ђа на ко ја је пре шла у ру ке ап со лут ног де спо та ко ји 
бар га ран ту је дру штве ни мир. 

Ру со ка же да невидинекумогућусрединуизмеђунајригорозни
једемократијеинајсавршенијегхобсизма,јерсукобизмеђуљудии
законакојиуносиудржавунепрекидниунутрашњиратјенајгоре
одсвихполитичкихстања (Фи ре 1990: 41). Фран цу ска ре во лу ци ја 
пред ста вља до бар при мер раз ли чи то сти де мо крат ске те о ри је и де-
мо крат ске прак се.  

Оно што се не мо же по ре ћи је да је иде ја Фран цу ске ре во лу-
ци је ро ђе на у иде ја ма  Ру соа. Ко ли ко је ње го во ства ра ла штво би ло 
ути цај но го во ри и чи ње ни ца да је Ро бе спјер [Ma xi mi li en François 
Ma rie Isi do re de Ro be spi er re] у то ку ре во лу ци је се бе и сво је при ста-
ли це де кла ри сао као ученикебесмртногЖанЖакРусоа.

Жан Ан то ан Кон дор се [Jean-An to i ne Con dor cet] се 1793. го ди-
не, да кле у вре ме ка да је Фран цу ска ре во лу ци ја про ла зи ла кроз 
нај бур ни ју фа зу, по себ но ба вио зна че њем ре чи ре во лу ци о на ран. 
Он у спи су Означењуречиреволуционарног ка же да смо од ре чи 
ре во лу ци ја из ве ли реч ре во лу ци о нар но чи је се зна че ње од но си на 
све што се ти че ре во лу ци је ко ју смо ми у прак си из ве ли у јед ној 
др жа ви ко ја је то ли ко ду го би ла под сте га ма де спо ти зма, а за све га 
не ко ли ко го ди на по ста ла је ди на ре пу бли ка у ко јој је сло бо да за-
сно ва на на јед на ким пра ви ма љу ди. Пре ма ње му се реч ре во лу ци о-
нар но можеприменитисамонареволуцијекојекаосвојциљимају
слободу.13) Он сма тра да је ре во лу ци ја ста ње исто риј ске ну жно сти 
у ко јем је оправ да но све што до при но си очу ва њу ре во лу ци је и ње-

13) Енциклопедија политичке културе, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 
1000.
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них ре зул та та. Ов де оправ да но по ста вља мо пи та ње о то ме ка ко би 
ње го во гле ди ште би ло да је знао да ће га та иста ре во лу ци ја, за ко ју 
је то ли ко хва ле имао, ко шта ти жи во та.

Је дан од же сто ких кри ти ча ра Фран цу ске ре во лу ци је је сте сва-
ка ко Ед мунд Берк [Ed mund Bur ke]. На пи та ње шта је Фран цу ска 
до би ла ре во лу ци јом он ка же:

,,Про ра чу нај те ваш до би так: по гле дај те са мо  шта сте до би-
ли тим екс тра ва гант ним и пре тен ци о зним спе ку ла ци ја ма ко је су 
под у чи ле ва ше во ђе да пре зи ру сво је прет ке и сво је са вре ме ни ке, 
па чак и са ме се бе све до тре нут ка ка да су за и ста по ста ли до стој-
ни пре зи ра. Иду ћи за овим ла жним све тли ма Фран цу ска је ку пи ла 
не скри ве ну не сре ћу по ви шој це ни од оне по ко јој је би ло ко ја на-
ци ја до би ла нај не спор ни ју сре ћу. Фран цу ска је ку пи ла  бе ду зло-
чи ном!”14) 

Он сма тра да је си ту а ци ја ко ја је на ста ла на кон ве ли ке ре во лу-
ци је у Фран цу ској јед на подлапревара,у ко јој они ко ји се не сла жу 
са ре во лу ци о нар ном стру јом мо ра ју би ти тре ти ра ни као заступни
циропства.Та но ва власт ко ја на сту па као чи ста де мо кра ти ја је, 
пре ма ње му, на пра вом пу ту да по ста не по губ на и срам на оли гар-
хи ја. Он не ве ру је тврд ња ма да је до та да шња власт би ла у то ли кој 
ме ри ло ша да ни је мо гла да се ре фор ми ше, већ је мо ра ла да на 
је дан та ко ужа сан на чин бу де сврг ну та.

Ка да је ре во лу ци ја за по че ла 14. ју ла 1789. го ди не на род Фран-
цу ске је сру шио омра же ну твр ђа ву – там ни цу, Ба сти љу. Та да је 
Фран цу ски краљ уз вик нуо: Пато је побуна!Ње гов са го вор ник 
вој во да Рош фу ко Ли ан кур му је та да од го во рио: негосподару,тоје
револуција.15)Ли ан кур је при том ре као да ,,оно што се та мо де ша ва 
та ко је нео по зи во као и пу та ња зве зде ко јој чак ни краљ не мо же 
за по ве да ти”.16) Овим је у Фран цу ској по јам ре во лу ци је био из ра-
жен на је дан дру га чи ји на чин. У на ред ном пе ри о ду се он уоб ли чио 
озна ча ва ју ћи, уме сто ци клич ног вра ћа ња на по че так, ра ди кал не и 
на сил не по ли тич ке про ме не.

14) Берк Ед мунд, РазмишљањаореволуцијиуФранцуској,Фи лип Ви шњић Бе о град, 2001, 
стр. 49.

15) Љу бин ко Ми ло са вље вић, Под/стицањеслободенововековнамисаоудруштву,Фи ло-
зоф ски фа кул тет, Ниш, 2008, стр. 143.

16) Ха на Арент, Ореволуцији, Фи лип Ви шњић, Бе о град,1991, стр. 39.
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ПЕРМАНЕНТНАРЕВОЛУЦИЈА

Ов де сва ка ко тре ба по ме ну ти и по јам пер ма нент не ре во лу ци је 
ко ји уво ди Лав Троц ки. Пер ма нент на ре во лу ци ја, у оном сми слу 
ка кав је Маркс [Karl Marx] дао том пој му, зна чи ре во лу ци ју ко ја 
се не ми ри ни с ко јим об ли ком вла да ви не, ко ја се не за у ста вља на 
де мо крат ској ета пи, пре ла зи на ус по ста вља ње со ци ја ли стич ких 
ме ра, ре во лу ци ју чи ја се сва ка на ред на ета па за сни ва на прет ход-
ној и ко ја се мо же за вр ши ти са мо пот пу ном ли кви да ци јом кла сног 
дру штва.17) Под се ти мо се да је Маркс за ре во лу ци је ре као да су 
ло ко мо ти ве исто ри је.18) Троц ки је ме ђу пр ви ма по чео да оспо ра ва 
схва та ње марк си стич ке ор то док си је ко ја је твр ди ла да ,,ре во лу ци-
је мо ра ју нај пре из би ти у нај ра зви је ни јим зе мља ма”.19) Вла ди мир 
Ле њин [Влади́мир Ильи́ч Улья́нов Ле́нин] је ово схва та ње пре у зео 
у сво јим Априлскимтезама 1917. го ди не  на осно ву че га је и спро-
ве де на Октобарскареволуција.20)   

Троц ки сма тра да се ра ди бо љег схва та ња про бле ма те о ри је 
пер ма нент не ре во лу ци је она мо ра раш чла ни ти на три вр сте иде ја 
ко је су сје ди ње не у њој: 

1. Она об у хва та про блем пре ла ска из де мо крат ске ре во лу ци је 
у со ци ја ли стич ку. По јам пер ма нент не ре во лу ци је пр ви пут 
упо тре бља ва ју Маркс и ње го ви след бе ни ци сре ди ном 19. 
ве ка.  Ова те о ри ја је об но вље на 1905. го ди не и при ка зи ва ла 
је ка ко де мо крат ски за да ци за о ста лих бур жо а ских на ци ја у 
на ше до ба во де у дик та ту ру про ле те ри ја та ко ја ста вља на 
днев ни ред со ци јал не за дат ке. Пут ка де мо кра ти ји за не раз-
ви је не зе мље про ла зи кроз дик та ту ру про ле те ри ја та. 

2. Аспект  пер ма нент не те о ри је ка рак те ри ше со ци ја ли стич ку 
ре во лу ци ју као та кву. Јед на ета па пре о бра жа ја не по сред но 
про из и ла зи из дру ге. Ре во лу ци је при вре де, тех ни ке, на у ке, 
по ро ди це, жи во та и на ра ви од ви ја ју се у сло же ном ме ђу соб-
ном спле ту, не до пу шта ју ћи дру штву да ус по ста ви рав но те-
жу и у то ме је зна чај со ци ја ли стич ке ре во лу ци је као та кве.

17) Лав Троц ки, Перманентнареволуција,Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1972, стр. 10.
18) The da Skoc pol, StatesandSocialRevolutions–aComparativeAnalysisofFrance,Russia,

andChina, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1979, стр. 3.
19) Ђур ко вић Ми ша, ,,Тран сфор ма ци ја троц ки зма кра јем два де се тог ве ка”, Српскаполи

тичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2/2009, стр. 172.
20) Исто, стр. 172.
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3. Ме ђу на род ни зна чај со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, ко ји тво ри 
тре ћи аспе кат те о ри је пер ма нент не ре во лу ци је, про ис ти че 
из ста ња еко ном ског и со ци јал ног си сте ма дру штва. Со ци-
ја ли стич ка ре во лу ци ја за по чи ње на на ци о нал ном тлу, али се 
ту не мо же и за вр ши ти.21) 

Он је твр дио ду го на кон по бе де ре во лу ци је да се со вјет ска 
власт не мо же одр жа ти без гло бал не тран сфор ма ци је при вред ног 
и еко ном ског уре ђе ња све та, због ње не угро же но сти од гло бал не 
бур жо а зи је и до ма ћег се љач ког ста нов ни штва. Ста љин [Иосиф 
Вис са ри о но вич Сталин] је кра јем 1924. оштро на пао ово ста но ви-
ште на звав ши га ан ти ле њи стич ким. Пре ма Ста љи ну ,,СССР мо ра 
да ус по ста ви по ре дак, по ли тич ки, еко ном ски и без бе до но сни, ко-
ји ће би ти спо со бан да се одр жи и раз ви ја без об зи ра на гло бал не 
окол но сти, од но сно тра жио је на чин да та кав СССР укљу чи у ре-
ал но по сто јо ћи ме ђу на род ни по ре дак”.22)

Троц ки јев мо дел пер ма нент не ре во лу ци је је тр пео број не кри-
ти ке ме ђу ко ји ма сам Троц ки на во ди сле де ће:

1. Троц ки је за не ма ри вао раз ли ке из ме ђу бур жо а ске и со ци ја-
ли стич ке ре во лу ци је. Већ је 1905. сма трао да пред ру ским 
про ле та ри ја том сто ји за да так оства ри ва ња не по сред ног со-
ци ја ли стич ког пре о кре та. 

2. Троц ки је пот пу но за бо ра вљао аграр но пи та ње. За ње га се-
ља штво ни је ни по сто ја ло. Ре во лу ци ју је при ка зи вао као 
дво бој про ле те ри ја та са ца ри змом.

3. Троц ки ни је ве ро вао да ће свет ска бур жо а зи ја до зво ли ти 
има ло ду го трај ни је по сто ја ње дик та ту ре ру ског про ле те ри-
ја та и сма трао је ње зин слом не из бе жним ако про ле та ри јат 
За па да не осво ји власт у нај кра ћем ро ку и не при тек не им у 
по моћ. Ти ме је Троц ки пот це њи вао при ти сак за пад ног про-
ле те ри ја та на сво ју бур жо а зи ју.

4. Троц ки уоп ште не ве ру је у сна гу про ле те ри ја та, у ње го ву 
спо соб ност да са мо стал но из гра ди со ци ја ли зам и за то се 
уздао са мо у ме ђу на род ну ре во лу ци ју.23)

21) Лав Троц ки, Перманентнареволуција,Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1972, стр. 10-13.
22) Ђур ко вић Ми ша, ,,Тран сфор ма ци ја троц ки зма кра јем два де се тог ве ка”, Српскаполи

тичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2/2009, стр. 173.
23) Лав Троц ки, Перманентнареволуција,Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1972, стр. 10-13.
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За пр ве две тврд ње Троц ки ка же да су ла жне у са мој осно ви јер 
је он по ла зио од бур жо а ско-де мо крат ског зна ча ја ре во лу ци је и до-
шао је до за кључ ка да ду би на аграр не кри зе мо же до ве сти на власт 
про ле та ри јат не раз ви је не Ру си је. Што се ти че тре ће оп ту жбе њу 
је дик ти ра ла не стал на ве ра у мо гућ ност не у тра ли за ци је им пе ри-
ја ли стич ке бур жо а зи је на нео гра ни че но вре ме уз по моћ разумног
при ти ска про ле те ри ја та. Че твр ти при го вор је усме рен на пе ри од 
до 1905. до 1917. го ди не ка да је био не у мор но оп ту жи ван за то што 
до пу шта ве ро ват но ћу да ру ски про ле та ри јат до ђе на власт пре про-
ле та ри ја та за пад не Евро пе. До та да уста ље но ми шље ње је би ло да 
ће се то пр во де си ти у Ен гле ској и дру гим раз ви је ним зе мља ма, а 
да ће тек он да до ћи на ред Ру си ја. 

РЕВОЛУЦИОНАРНАСИТУАЦИЈА
ИРЕВОЛУЦИОНАРНИИСХОДИ

Чарлс Ти ли ка же да од го вор на пи та ње о то ме  ко ји се европ-
ски до га ђа ји мо гу оква ли фи ко ва ти као ствар не ре во лу ци је у мно-
го ме за ви си од од ре ђе ња овог пој ма. Уко ли ко ре во лу ци ју и су ви ше 
уско од ре ди мо ин си сти ра ју ћи на то ме да је ре во лу ци ја не што што 
тре ба да ли чи на бор бе во ђе не у Фран цу ској или Ру си ји, он да ће-
мо на ћи ве о ма ма ли број до га ђа ја ко ји би мо гли да но се ово име. 
Уска де фи ни ци ја ре во лу ци је има пред ност са ста но ви шта Комуни
стичкогманифестако ји на њу гле да као на ре дак до га ђај ко ји је 
мо гућ је ди но под из у зет ним окол но сти ма и ко ји ме ња це ло куп ну 
људ ску исто ри ју. Са дру ге стра не ши ра де фи ни ци ја има пред ност 
јер усме ра ва па жњу на про бле ме ко је уска де фи ни ци ја за не ма ру је. 
Пре ма Ти ли ју ,,ма шта дру го у се бе укљу чи ва ле, ну жни еле ме нат 
ре во лу ци ја је на сил но пре у зи ма ње вла сти над др жа ва ма, те оту да 
сва ко плод но об ја шње ње ре во лу ци ја мо ра, из ме ђу оста лог, од го во-
ри ти на пи та ње на ко ји на чин др жа ве и упо тре ба си ле ва ри ра ју у 
вре ме ну, про сто ру и дру штве ном кон тек сту”.24)Oн же ли да по ка же 
ка ко се ве ли ке ре во лу ци је не раз ви ја ју suigeneris,под врг ну те за-
ко ни ма ко ји их пот пу но одва ја ју од ру тин ских об ли ка по ли тич ких 
про ме на. Из гле ди за ре во лу ци ју и ка рак тер ре во лу ци је за ви си ли су 
од про ме на ор га ни за ци је др жа ва и си сте ма др жа ва и у бу дућ но сти 
ће за ви си ти од њих. Дру штве ни про це си у окру же њу јед не др жа ве 
на по сре дан на чин усло вља ва ју ве ро ват но ћу за из би ја ње ре во лу ци-
је и њен ка рак тер: 

24) Ти ли Чарлс, Европскереволуције,14921992,ЦИД, Под го ри ца, 2005, стр. 6.
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1. об ли ко ва њем др жав не струк ту ре да те др жа ве и ње ног од но-
са пре ма под ре ђе ној по пу ла ци ји;

2. од ре ђи ва њем глав них ак те ра уну тар сва ке по себ не др жав не 
за јед ни це, као и на чи на њи хо вог при сту па по ли тич кој бор-
би; и 

3. ути ца њем на то ко ли ко ве ли ком при ти ску ће би ти из ло же на 
др жа ва и из ко јих пра ва ца ће се тај при ти сак вр ши ти. 

Раз ма тра ју ћи су шти ну ре во лу ци ја на при ме ру по мра че ња сун-
ца и са о бра ћај ног за сто ја Ти ли ка же да ре во лу ци је пре под се ћа ју 
на за сто је у са о бра ћа ју, ко ји на ста ју из не на да, де ша ва ју се у раз ли-
чи тим окол но сти ма из раз ли чи тих раз ло га и ва ри ра ју по об ли ку и 
оштри ни. Он де фи ни ше ре во лу ци ју на сле де ћи на чин:

,,Од ре ди мо ре во лу ци ју као про цес на сил ног пре у зи ма ња вла-
сти над др жа вом то ком ко јег бар два раз ли чи та бло ка пре тен де на та 
ис ти чу ме ђу соб но не спо ји ве зах те ве за кон тро лу над др жа вом при 
че му сва ки блок има по др шку знат ног де ла по пу ла ци је ко ја се на-
ла зи под ју рис дик ци јом те др жа ве. Бло ко ви мо гу би ти ком пакт ни 
ак те ри, ре ци мо кла са круп них зе мљо по сед ни ка, али се они че сто 
са сто је од ко а ли ци је ко је вла да ју, чла но ва дру штва и/или иза зи ва-
ча. У ре во лу ци ји др жав на за јед ни ца пре ста је да се по на ша као пре 
ње; ди стинк ци је из ме ђу, упра вља ча чла но ва дру штва и иза зи ва ча 
за ма гљу ју се и по том ме ња ју. То ком ре во лу ци је, да кле, не – пре тен-
ден ти се че сто мо би ли шу и по ста ју пре тен ден ти; ка да јед на власт 
над др жа вом до ђе озбиљ но у пи та ње, сва ки ин те рес ко ји за ви си од 
др жав не ак ци је угро жен је. За хва љу ју ћи ми ни му му ру тин ске ор га-
ни за ци је и ве за из ме ђу при пад ни ка по пу ла ци је, увид у чи ње ни цу 
да су за јед нич ки ин те ре си из не на да угро же ни на го ни сва ку по пу-
ла ци ју да пре ду зме сна жну ини ци ја ти ву и да се мо би ли ше.”25)

Ти ли ука зу је на то да ре во лу ци ја има две ком по нен те: ре во лу-
ци о нар ну си ту а ци ју и ре во лу ци о нар ни ис ход. Ре во лу ци о нар на си-
ту а ци ја укљу чу је мул ти пли ка ци ју су ве ре ни те та ка да два или ви ше 
бло ка ис ти чу ефек тив не, ме ђу соб но не спо ји ве пре тен зи је на кон-
тро лу др жа ве, док се ре во лу ци о нар ни ис ход де ша ва он да ка да се 
др жав на власт са оних ко ји су је др жа ли пре по чет ка мул ти пли ци-
ра ња др жав ног су ве ре ни те та пре не се на но ву вла да ју ћу ко а ли ци ју. 
По сма тра но кроз исто ри ју ма ли број ре во лу ци о нар них си ту а ци ја 
је имао ре во лу ци о нар не ис хо де. Узро ци за сва ку од њих се мо гу 
ви де ти у сле де ћој та бе ли.

25)  Исто, стр. 9.
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Та бе ла: Узро ци ре во лу ци о нар них си ту а ци ја и ис хо да
Ре во лу ци о нар на си ту а ци ја Ре во лу ци о нар ни ис хо ди

1.  По ја ва пре тен де на та или ко а ли-
ци ја пре тен де на та, ко ји ис по ста-
вља ју ме ђу соб но су прот ста вље не 
зах те ве за кон тро лу над др жа вом 
или не ким ње ним сег мен ти ма.

2.  Опре де ље ње за те зах те ве од стра-
не знат ног сег мен та гра ђан ства.

3.  Не спо соб ност или не спрем ност 
вла да ра да по ти сну ал тер на тив ну 
ко а ли ци ју и/или опре де ље ње за 
ње не зах те ве.

1.  От це пље ње чла но ва др жав не за-
јед ни це.

2.  Сти ца ње ору жа них сна га од стра-
не ре во лу ци о нар них ко а ли ци ја.

3.  Не у тра ли за ци ја или от це пље ње 
ис кљу чи ве, ри вал ске зах те ве за 
кон тро лу.

4.  Контрола државног апарата од 
стране чланова револуционарне 
коалиције. 

Из вор: Ти ли Чарлс, Европскереволуције,14921992,ЦИД, Под го ри ца, 2005, стр. 52. 

Да би смо, пре ма Ти ли ју, има ли ре во лу ци ју у истин ском об-
ли ку мо ра мо има ти оба ова аспек та ис пу ње на, тј. мо ра мо има ти и 
ре во лу ци о нар ну си ту а ци ју и ре во лу ци о нар ни ис ход.  Ње го вом од-
ре ђе њу ре во лу ци је се мо же при го во ри ти да је пре ши ро ко, јер њи ме 
у ре во лу ци је мо гу би ти укљу че ни и до га ђа ји ко ји то ни су, као што 
су то на при мер се це си о ни стич ки ра то ви, али сва ка ко је бит но упо-
зна ти се са њи ме.

ИНАКРАЈУ...

Ре во лу ци ја, да кле, пред ста вља ра ди кал не и ве о ма че сто на сил-
не про ме не у дру штву. Иако се о овом пој му мо гу на ћи мно го број-
на раз ма тра ња не мо же се ре ћи да смо до кра ја ис тра жи ли ње го ву 
су шти ну. Ре во лу ци је мо гу ре ци мо би ти по кре ну те те жњом за осва-
ја ње вла сти за рад ,,осло бо ђе ња” а да њи хов ре зул тат бу де упра во 
су прот но, нео гра ни че на власт и огра ни че на сло бо да. То мо же до-
ве сти до то га да се не ке ре во лу ци је пре тво ре у ску пе и без у спе шне 
екс пе ри мен те. По ред ин ди ви ду ал них ам би ци ја и вла сто љу би во-
сти, ре во лу ци о на ре је ве о ма че сто од во дио на стран пу ти цу и емо-
ти ван за нос, фа на ти зам, због че га су из бе га ва ли уме ре ност, ко ја би 
би ла из ра же на у уста ви ма и за ко ни ма.  

Овај про цес пре пун про ти ву реч но сти је при су тан то ком чи та-
ве људ ске исто ри је, ма да се по јам ре во лу ци је усто ли чио она квим 
ка квим га ми да нас по зна је мо тек на кон Фран цу ске ре во лу ци је. 
Та да је ко нач но на пу ште но ста ро ми шље ње о ре во лу ци ја ма као о 
ци клич ном вра ћа њу истог и усво је но схва та ње о ре во лу ци ја ма као 
ра ди кал них и че сто на сил них по ли тич ких про ме на. ,,Де мо крат ска 
ре во лу ци ја је про ис те кла  из исто риј ске те жње  за што ве ћом јед-
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на ко шћу; у том сми слу она се мо же сма тра ти не у мо љи вом ре во лу-
ци јом. Мно ги сма тра ју да  је пут ка де мо кра ти ји дру штве ни про цес 
ко ји се не мо же за у ста ви ти.”26)

Фран цу ска ре во лу ци ја, мо жда нај кон тро верз ни ја од свих, сва-
ка ко пред ста вља је дан од нај зна чај ни јих исто риј ских до га ђа ја. Она 
је ве о ма че сто раз ма тра на, ана ли зи ра на, хва ље на и кри ти ко ва на. 
Углав ном, она пред ста вља до га ђај ко ји је озна чио, ка ко то ве ли ки 
број те о ре ти ча ра твр ди, по че так јед не но ве епо хе. Ма да се Фран-
соа Фи ре не би сло жио са ти ме да ре во лу ци ја до но си не што ра ди-
кал но но во, већ да као што то То квил ка же пред ста вља са мо екс-
пан зи ју на ше про шло сти. До ду ше да би се ре во лу ци ја оства ри ла 
у са да шњо сти она се мо ра при пре ми ти у про шло сти, тј. мо ра ју се 
при пре ми ти усло ви за њен по че так. О то ме мо жда нај бо ље све до-
чи при мер Аме рич ке ре во лу ци је у ко јој су мно го број не про ме не 
из вр ше не пре са мог ње ног по чет ка. Ти ме ту ма че ње о ре во лу ци ја ма 
ко је да је Чарлс Ти ли до би ја на зна ча ју. У овом ра ду смо по ме ну ли 
и Троц ког, чо ве ка чи ји је име из гле да не за слу же но за бо ра вље но у 
на у ци. Ње гов по јам пер ма нент не ре во лу ци је сва ка ко да за слу жу је 
па жњу, јер су но ви не ко је он уво ди у та квом јед ном дру штве ном 
окру же њу, као што је за вре ме ње го вог жи во та би ла Ру си ја, уто-
ли ко бит ни је јер се не по ду да ра ју са та да вла да ју ћим и иде о ло шки 
усме ре ним схва та њи ма.

Мождасупромене којереволуциједоносе значајне, добре, и
мождасуонепуткојимсвакодруштвоморапоћинапутусвог
развоја,алионоштосталноморамоиматинаумуједасумерено
укупнимбројемжртаванекереволуцијезахтевалеисувишевисоку
ценузаоноштојепроизашлокаоњиховисход!
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PetarMatic,MisaStojadinovic
REVOLUTIONSBETWEENTHEORYANDPRACTICE

Resume
Theauthorsinthisarticlewanttopointoutthecomplexity
of thephenomenon that isbeencalled revolution.There
arenumerouspapersaboutrevolutionsthateitherglorify
orcriticizethem.Revolutionisaradicalandoftenviolent
changeinasociety.Althoughtherearenumerousanalyzes
aboutthisproblemthereisnotheoreticalunityaboutits
essence.Revolutionscanbetriggeredbythedesireforfre
edom,butinsteadofthattheirresultscanbelimitedfree
domandunlimitedpower.Individualambitionsanddesire
for power are not the only reasonswhy revolutions did
notfulfillitspurpose.Oneofthereasonsofthisproblem
canbethefactthatrevolutionariesveryoftencanbeblin
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dedwithemotional fervorandfanaticism.Theresultsof
revolutionsaremaybebeingimportantforsocieties,and
revolutionsaremaybethewayfortheirdevelopment,but
wemustalwayskeepinourmindsthatthepricethatthey
demandsometimescanbetoohigh.
Keywords:revolutions,socialmovement,permanentre
volution,revolutionarysituation,revolutionaryoutcome.

 Овај рад је примљен 10. јуна 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
септембра 2013. године.
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ДраганНоваковић
Београд

УСПОСТАВЉАЊЕОРГАНИЗАЦИОНОГ
ЈЕДИНСТВАСРПСКЕПРАВОСЛАВНЕ

ЦРКВЕ1920.ГОДИНЕ
Сажетак

Представљен је сложени процес успостављања ор
ганизационог јединства Српске православне цркве
после уједињења и обнове Патријаршије. Правилно
процењујућидаЦрква сопственимснагаманеможе
благовременодаформирацентралнателаитакона
канонскиначинотклониранијеуспостављенеразлике
измеђупокрајинскихцркава,државниорганисукроз
две уредбецентрализовали управнуи судску власту
Патријаршији и утврдили састав и надлежности
Светог архијерејског сабора и Синода. Ефикасност
државних органа проистекла је и из наговештених
уставнихрешења,премакојимабипризнатимверама,
наосновуранијеусвојенихииздатихдокумента,била
гарантована равноправност.Неспремност народа у
појединим деловима државе да се лиши аутономних
правастеченихподстраномвлашћу,успешнојенеу
тралисанапозивањемнавишециљевеиусаглашеном
акцијомдржавнихицрквенихоргана.Користећиис
казиванукооперативностепископатаопредељеногда
неприхватипроменеизкојихјепроизлазилогубљење
државногстатусаЦркве,државајепостепеноуспо
стављалаконтролунадразличитимсегментимацр
квеногживота.Државниконтролнимеханизмичесто
субилинаграницикршењаканонскогпоретка,алиту
оценутребапосматратиуконтекстучињеницедаје
Црквауспешнопревладалатешкоће,успоставилаор
ганизацијуиформиралаорганеспособнедајепредво
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декаоцелинуипреузмуодговорностзавршењемисије
иделовањеуновимусловима.
Кључне речи: Српска православна црква, уредбе, др
жава,успостављањејединства,Сабор,Синод.

Pро гла ше њем Кра ље ви не СХС и де фи ни са њем гра ни ца кроз ви-
ше ме ђу на род них уго во ра, свих шест по кра јин ских цр ка ва, ко-

је су оку пља ле срп ски на род, на шле су се у те ри то ри јал ном окви ру 
но ве др жа ве. На ини ци ја ти ву Кра љев ске Вла де 18. де цем бра 1918. 
го ди не са зва на је Пр ва кон фе рен ци ја свих епи ско па об ла сних цр-
ка ва у Срем ским Кар лов ци ма и том при ли ком при хва ћен је став 
ми тро по ли та из Бо сне и Хер це го ви не, ко ји су 1. де цем бра 1918. го-
ди не од лу чи ли о сје ди ња ва њу та мо шњих епар хи ја са Бе о град ском 
ми тро по ли јом и при мље на од лу ка Све тог ар хи је реј ског си но да 
Кар ло вач ке ми тро по ли је од 16. де цем бра 1918. го ди не о ује ди ње-
њу и по нов ном ус по ста вља њу Срп ске па три јар ши је. До но ше њем 
по зи тив не од лу ке Све тог ар хи је реј ског са бо ра Цр кве у Ср би ји 27. 
фе бру а ра 1919. го ди не о ује ди ње њу и да ва њем са гла сно сти Цр кве 
у Цр ној Го ри на од лу ке из Срем ских Кар ло ва ца, сте кли су се усло-
ви и за ка за на Дру га кон фе рен ци ја епи ско па по кра јин ских цр ка ва у 
Бе о гра ду 24. ма ја 1919. го ди не. Утвр див ши јед но гла сну во љу свих 
цр ка ва, кон фе рен ци ја је 26. ма ја до не ла од лу ку о ду хов ном, мо рал-
ном и ад ми ни стра тив ном је дин ству Цр кве у свим срп ским обла-
сти ма. 

Ме шо ви та цр кве но-др жав на де ле га ци ја от по че ла је пре го во ре 
са бу ко вин ским ми тро по ли том ра ди от пу ста дал ма тин ско-истар-
ске и бо ко-ко тор ске ми тро по ли је и Ва се љен ском па три јар ши јом за 
укљу чи ва ње ми тро по ли ја у Бо сни и Хер це го ви ни, Ма ке до ни ји и 
на Ко со ву и Ме то хи ји у са став ује ди ње не Срп ске пра во слав не цр-
кве. По сле успе шно за вр ше них раз го во ра до би јен је от пу сни лист 
за при мор ске епар хи је, што је омо гу ћи ло Све том ар хи је реј ском си-
но ду Кар ло вач ке ми тро по ли је да 20. де цем бра 1919. го ди не до не се 
од лу ку о ка нон ском при је му у свој са став. Кра љев ска вла да во ди ла 
је пре го во ре са Ва се љен ском па три јар ши јом из ко јих је про и за шла 
од лу ка Све тог ар хи је реј ског си но да од 19. мар та 1920. го ди не о 
при зна ва њу Све те Ауто ке фал не Ује ди ње не пра во слав не Срп ске 
Цр кве.

Успе шно оба вив ши све пла ни ра не по сло ве, по но во са зва на 
кон фе рен ци ја  про гла си ла се Све тим ар хи је реј ским са бо ром, ко ји 
је 30. ав гу ста 1920. го ди не у Срем ским Кар лов ци ма до нео Од лу-
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ка о по ди за њу Ауто ке фал не ује ди ње не пра во слав не Срп ске цр кве 
на сту пањ Па три јар ши је. Све ча ном чи ну при су ство ва ли су ре гент 
Алек сан дар, пред сед ник Вла де, пред сед ник На род не скуп шти не и 
дру ге ви со ке зва ни це. То ком све ча но сти ми ни стар ве ра про чи тао је 
указ кра ља Пе тра I ко јим је по твр ђе на од лу ка Све тог ар хи је реј ског 
са бо ра о ус по ста вља њу Па три јар ши је и од ре ђе на ти ту ла вр хов ном 
по гла ва ру „Срп ски па три јарх Пра во слав не Цр кве у Кра ље ви ни 
СХС“.

Сма тра ју ћи да по сто је ћи ка но ни то омо гу ћа ва ју, Све ти ар хи-
је реј ски са бор иза брао је 15. сеп тем бра 1920. го ди не ми тро по ли-
та Ср би је Ди ми три ја Па вло ви ћа за пр вог па три јар ха ује ди ње не 
Цр кве. Од би ја ју ћи да при хва ти та кав на чин из бо ра, Вла да је 23. 
ок то бра 1920. го ди не из да ла и оза ко ни ла Уред бу о из бо ру Пр вог 
срп ског Па три јар ха Ус по ста вље не Па три јар ши је, пре ма ко јој су у 
Из бор ни са бор укљу че ни ци ви ли из свих де ло ва дру штве ног жи-
во та. Ува жа ва ју ћи од нос сна га и мо ти ви сан же љом да се што пре 
за вр ши ус по ста вља ње ор га ни за ци је и кон сти ту и са ње свих те ла и 
ор га на, Све ти ар хи је реј ски са бор је при хва тио по ну ђе на ре ше ња. 
Из бор ни са бор је по твр дио кан ди да та ра ни је иза бра ног од Све тог 
ар хи је реј ског са бо ра, чи ме се иза шло у су срет Цр кви и от кло ње ни 
мо гу ћи не спо ра зу ми и евен ту ал ни пре кид већ ус по ста вље них до-
брих од но са из ме ђу др жав них и цр кве них ор га на.

УРЕДБАОЦЕНТРАЛИЗАЦИЈИУПРАВНЕИСУДСКЕ
ВЛАСТИУСРПСКОЈПАТРИЈАРШИЈИ

Уред бом о устрој ству Ми ни стар ства ве ра, При вре ме ном уред-
бом о Срп ској па три јар ши ји и Уред бом о из бо ру пр вог срп ског 
па три јар ха ус по ста вље не Па три јар ши је, ко је су до не те од 31. ју ла 
1919. до 23. ок то бра 1920. го ди не, за по че ли су сло же ни про це си 
ор га ни за ци о ног об је ди ња ва ња по кра јин ских цр ка ва ра ди ства ра-
ња функ ци о нал них цен трал них те ла спо соб них да у ду ху ка но на 
упра вља ју Цр квом као це ли ном. На ста вља ју ћи са за по че том по-
ли ти ком, 13. де цем бра 1920. го ди не до не та је Уред ба о цен тра ли-
за ци ји управ не и суд ске вла сти у Срп ској па три јар ши ји. Од ре ђе не 
из ме не вр ше не су не по сред но пред сту па ње на сна гу Ви дов дан-
ског уста ва 12. ју на 1921. го ди не. Текст за по чи ње не ком вр стом 
пре ам бу ле у ко јој ре гент Алек сан дар „као вр хов ни за штит ник свих 
ве ра у Кра ље ви ни На шој и као ве ран син Срп ске Пра во слав не Цр-
кве“ по на вља основ не чи ње ни це о по ступ ку ује ди ње ња и уз ди за ња 
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у ранг Па три јар ши је, на во ди све до та да из да те ука зе и са оп шта ва 
да је Уред ба до не та на пред лог ми ни стра ве ра, по са слу ша њу Ми-
ни стар ског са ве та и у спо ра зу му са Све тим ар хи је реј ским са бо ром. 
Уред ба ће има ти при вре ме ни ка рак тер до до но ше ња за ко но дав ства 
ко јим ће се уре ди ти уку пан по ло жај Срп ске пра во слав не цр кве у 
Кра ље ви ни.

За ко но да вац на по чет ку од ре ђу је сје ди ње ње свих вр хов них цр-
кве них, управ них и суд ских, као и сре ди шњих ауто ном них вла сти 
ра ни је оде ље них цр кве них под руч ја у вр хов не, управ не и суд ске 
вла сти Срп ске Па три јар ши је. Утвр ђе ни де ло круг ра да ми тро по ли-
та Ср би је, про пи сан чла ном 22. За ко на о цр кве ним вла сти ма, ми-
тро по ли та кар ло вач ког од ре ђе ног ак том о Си нод ском устрој ству 
из 1911. го ди не и ми тро по ли та Цр не Го ре из ло же ног у Уста ву Св. 
Си но да од 1903. го ди не, пре но си се на па три јар ха Срп ске цр кве у 
Кра ље ви ни СХС.1) Епи ско пи у Ср би ји и ју жним кра је ви ма има ће 
ка нон ски од нос пре ма па три јар ху, Све том ар хи је реј ском са бо ру и 
Стал ном Ар хи је реј ском си но ду Срп ске па три јар ши је на исти на-
чин као пре ма ми тро по ли ту Ср би је и Ар хи је реј ском са бо ру, од но-
сно у скла ду са од ред ба ма За ко на о цр кве ним вла сти ма.2) Ка да су 
у пи та њу ар хи је ре ји кар ло вач ке и цр но гор ске ми тро по ли је, епи-
ско пи Бо сне и Хер це го ви не и вла ди ке при мор ских епар хи ја, њи-
хов ка нон ски од нос пре ма па три јар ху, Са бо ру и Си но ду пот пу но је 
иден ти чан оном пред ви ђе ном за ве ли ко до стој ни ке Цр кве у Ср би ји. 
Над ле жност Ар хи је реј ског са бо ра Цр кве у Ср би ји утвр ђе на у чла-
но ви ма 19. и 77. За ко на о цр кве ним вла сти ма пре но си се на Ар хи-
је реј ски са бор и Си нод. Де ло круг ра да Све тог ар хи је реј ског си-
но да Кар ло вач ке ми тро по ли је де фи ни сан Си нод ским устрој ством 
од 1911. го ди не и Све тог Си но да Цр кве у Цр ној Го ри из ло жен у 

1) Ви де ти, Устројство Светог архијерејског синода православне српскеМитрополије
карловачкепотврђенонајвишомодлукомњеговогцарскогиапостолскогкраљевског
величанстваод8.новембра1911.године,Срем ски Кар лов ци, 1912; УставСветогси
нодауКњажевиниЦрнојГори,Це ти ње, 1904.

2) Ви де ти, Законоцрквенимвластимаисточноправославнецрквеод27.априла1980.
год.,саизменамаидопунамаод26.априла,1895.год.,29.јуна,1898.год.,11.ја
нуара,1899.год.,2.јануара,1900.год.,и–30.новембра,1910.год. По ред на ве де ног 
За ко на на те ри то ри ји бив ше Кра ље ви не Ср би је и ју жним обла сти ма при ме њи ва ни су и 
Законоуређењусвештеничкогстањаод31.децембра1882.године;Законофондуза
издржавањеудовицаидецеумрлихсвештеникаиђаконаисточноправославнецрквеу
КраљевиниСрбијиод11.марта1891.годинесаизменамаидопунамаод30.новембра
1910.годинеиЗакононачинукакоћесепоступатикадоћедасеграденовецрквеод
17.јуна1863.године, „Цр кве но за ко но дав ство Срп ске пра во слав не цр кве“, све ска 77, 
књи га пр ва, Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о град, 1926, 43-119, 116-119, 120-132, 
133-135.
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Уста ву Све тог Си но да из 1903. го ди не де ли се на Све ти ар хи је реј-
ски са бор, Ар хи је реј ски си нод и Ду хов ни суд Па три јар ши је. За-
кон о цр кве ним вла сти ма Кра ље ви не Ср би је од 27. апри ла 1890. 
го ди не, укљу чу ју ћи и ка сни је из ме не, про ши ру је се на епар хи је у 
ју жним кра је ви ма. Окру жни про то је ре ји и на ме сни ци за др жа ва ју 
ста тус ад ми ни стра тив них ор га на и пра во на пла ту из др жав ног бу-
џе та. Уред бом је раз ре шен ду жно сти ад ми ни стра тор Кар ло вач ке 
ми тро по ли је. 

Уре ђу ју ћи ду хов но суд ство, Уред ба пред ви ђа пре но ше ње над-
ле жно сти Ве ли ког ду хов ног су да у Бе о гра ду, Ми тро по ли тан ско-
цр кве ног са ве та Кар ло вач ке ми тро по ли је са др жа ног у ак ту о уре-
ђе њу Ми тро по ли тан ског-цр кве ног и на род но-школ ског са ве та од 
27. ма ја 1871. го ди не и Ве ли ког цр кве ног су да из ло же ног у Уред би 
цр кве но про свет не упра ве срп ско-пра во слав них епар хи ја у Бо сни 
и Хер це го ви ни од 1905. го ди не, на Ве ли ки ду хов ни суд Срп ске 
па три јар ши је.3) Ве ли ки управ ни са вет Па три јар ши је, ко ји ће кон-
сти ту и са ти ми ни стар ве ра у спо ра зу му са Стал ним ар хи је реј ским 
си но дом, пре у зи ма до та да шње по сло ве Са бор ског од бо ра из ло жен 
у устрој ству Срп ског на род ног цр кве ног са бо ра од 14. ма ја 1871. 
го ди не и Про свет ног са ве та из Уред бе цр кве но пра во слав не упра ве 
Срп ских пра во слав них ми тро по ли ја у Бо сни и Хер це го ви ни. Де-
ло круг ра да на род но-школ ског Са ве та Ми тро по ли је Кар ло вач ке 
са др жан у уре ђе њу Ми тро по лит ско-цр кве ног и на род но-школ ског 
Са ве та од 27. ма ја 1871. го ди не пре но си се на Ми ни стар ство про-
све те. Чла но ви Ми тро по лит ско-цр кве но га и на род но-школ ског Са-
ве та и Вр хов ног Од бо ра Ми тро по ли је Кар ло вач ке, као и Ве ли ког 
управ но га и про свет ног са ве та за Бо сну и Хер це го ви ну, раз ре ша-
ва ју се ду жно сти.

Ор га ни за ци ју вр хов ног ду хов ног суд ства Уред ба ре ша ва из ме-
ном чла на 79. За ко на о цр кве ним вла сти ма ко јим је био уре ђен са-
став Ве ли ког ду хов ног су да у Бе о гра ду. Пре ма но вим ре ше њи ма, 
Ве ли ки ду хов ни суд Па три јар ши је чи не  пред сед ник и пот пред сед-
ник из ре да ар хи је ре ја, де вет ре дов них и де вет по ча сних чла но ва, 
од ко јих по је дан ар хи ман дрит и по осам све ште ни ка мир ског ре да. 
Чел ни ке Ве ли ког ду хов ног су да би ра Ар хи је реј ски са бор на го ди ну 
да на. При ли ком из бо ра ре дов них и по ча сних чла но ва мо ра се по-

3) Ви де ти, Уре ђе ње ми тро по лит ско-цр кве ног и на род но-школ ског са ве та,Збиркауредаба
устваримасрпскеправославненародноцрквенеавтономије, Но ви Сад, 1897; Уред
бацрквенопросвјетнеуправесрпскихправославнихепархија(митрополија)уБоснии
Херцеговинисапроведбеномнаредбом,Мо стар, 1905.
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што ва ти те ри то ри јал ни па ри тет пре ма ко ме од де вет пред ви ђе них 
че ти ри тре ба да бу ду из Ср би је и епар хи ја ју жних кра је ва, два из 
Кар ло вач ке ми тро по ли је и по је дан из Бо сне и Хер це го ви не, Цр не 
Го ре и Дал ма ци је. Ре дов не и по ча сне чла но ве би ра Ар хи је реј ски 
са бор и по ста вља ју се на три го ди не кра ље вим ука зом на пред лог 
ми ни стра ве ра. Ве ли ком ду хов ном су ду ста вља ју се на рас по ла га-
ње три се кре та ра, три пи са ра и по тре бан број зва нич ни ка и слу жи-
те ља. Ка да су у пи та њу се кре та ри пред ви ђе но је да бу ду из Ср би је, 
Кар ло вач ке ми тро по ли је и Бо сне и Хер це го ви не. Се кре та ри и пи-
са ри има ју ста тус др жав них чи нов ни ка и по ста вља их краљ ука зом 
на пред лог ми ни стра ве ра и Ар хи је реј ског са бо ра.

Зва нич ни ци и чи нов ни ци сре ди шњих ауто ном них вла сти Кар-
ло вач ке ми тро по ли је и на род но-цр кве них фон до ва из Срем ских 
Кар ло ва ца ста вља ју се на рас по ла га ње ми ни стру ве ра, а школ ски 
ре фе рен ти ми ни стру про све те. Исти ста тус, од но сно ста вља ње на 
рас по ла га ње ми ни стру ве ра, пред ви ђен је и за чи нов ни ке и зва-
нич ни ке сре ди шњих при зив них вла сти у Бо сни и Хер це го ви ни. 
Ком пле тан цр кве но-про свет ни при рез епар хи ја у Бо сни и Хер це-
го ви ни ску пља ће се и де ли ти епар хиј ским упра ва ма и про свет ним 
са ве ти ма за њи хо ве по тре бе. Пре не се не по сло ве сре ди шњих цр-
кве них и ауто ном них вла сти Кар ло вач ке ми тро по ли је и Цр кве у 
Цр ној Го ри и Бо сни и Хер це го ви ни, Ар хи је реј ски са бор, Сре ди-
шњи ар хи је реј ски си нод и Ве ли ки ду хов ни суд, ре ша ва ће на осно-
ву про пи са ко јим је уре ђи ван до та да шњи де ло круг ра да. Од ред бе 
по себ них за ко на и ауто ном них про пи са про тив не Уред би ста вље не 
су ван сна ге. Пра во слав не епар хи је, или њи хо ви де ло ви ван те ри-
то ри је Кра ље ви не СХС, за др жа ће  ор га ни за ци о ни, је рар хиј ски и 
ма те ри јал ни од нос пре ма Па три јар ши ји на већ ус по ста вљен на чин 
са ми тро по ли ја ма ује ди ње ним у Срп ску Цр кву. Ли кви да ци ја свих 
по сло ва пред ви ђе них Уред бом из вр ши ће се у ро ку од шест ме се ци 
од да на сту па ња на сна гу.4)

Об ја вљи ва ње на ве де не Уред бе, ко ја је прав нич ком ло ги ком 
ства ра ла цен трал не ор га не и без нео п ход них кон сул та ци ја уру-
ша ва ла ори ги нал не и кроз ве ли ку бор бу ство ре не ауто ном не и на-
род ним по тре ба ма при ме ре не об ли ке ду хов не вла сти, иза зва ло је 
зна чај но про ти вље ње у по је ди ним кра је ви ма. По ну ђе на ре ше ња 

4) Уред ба о цен тра ли за ци ји управ не и суд ске вла сти у Срп ској Па три јар ши ји од 13. де-
цем бра 1920. год., са из ме на ма и до пу на ма од 12. ју на 1921. го ди не,Службененовине
КраљевинеСХС, бр. 13. од 20. ја ну а ра 1921. го ди не. 
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про ту ма че на су као очи глед на на ме ра да се це лој Цр кви на мет не 
прак са уоби ча је на у Ср би ји и да се по сте пе ном и си сте мат ском 
цен тра ли за ци јом власт по ве ри епи ско па ту и из упра ве цр кве ним 
по сло ви ма ис кљу чи на род, о че му је дан по зна ти ка но ни чар ка же 
сле де ће: „По што је ово би ла кр ња уред ба, са њом се мно го ни је 
по сти гло. На про тив, ство ри ла се кон фу зи ја јер се са чл. 6 и 12 очи-
глед но ишло на то, да се За кон о цр кве ним вла сти ма, у сво јој по-
след њој ре дак ци ји из 1910. го ди не, ко ји је до нет за цр кву у Ср би ји, 
са да про тег не на це лу Срп ску цр кву. По тој ре дак ци ји За ко на о цр-
кве ним вла сти ма, сва власт би ла је скон цен три са на у ру ка ма епи-
ско па та, по што су цр кве не оп шти не уки ну те, а епар хиј ски са ве ти 
ни су би ли ни пред ви ђе ни, па је уче ство ва ње на ро да у цр кве ним 
по сло ви ма би ло све де но на ми ни мум“.5) Пред мет оспо ра ва ња ма-
ње су би ли Са бор, Си нод и Ве ли ки ду хов ни суд као но си о ци је рар-
хиј ске, управ не и ду хов не вла сти већ Управ ни са вет Па три јар ши је, 
као ор ган за ма те ри јал не и све тов не по сло ве. Пра вил но је про це-
њи ва но да те ло са не до вољ но пре ци зи ра ним над ле жно сти ма, ко је 
чи не па три јарх као пред сед ник, че ти ри чла на Ар хи је реј ског си но-
да, је дан ста ре ши на ма на сти ра, три све ште ни ка, шест све тов ња ка 
и кан це лар Па три јар ши је, не ће ус пе ти да за ме ни уки ну те са мо у-
прав не ор га не у ко ји ма су ла и ци до но си ли го то во све фи нан сиј ске 
од лу ке.6) По себ на за бри ну тост ис ка зи ва на је пре ма опре де ље њу да 
се шко ла из ме сти из окри ља Цр кве и пре пу сти на ста ра ње др жа ви 
оба ве зној да шти ти рав но прав ност свих ве ра.

Не за до вољ ство Уред бом ис ка зи ва но је у по је ди ним ме сти ма 
Ср би је, ши ром те ри то ри ја ко је је об у хва та ла Кар ло вач ка ми тро-
по ли ја, али је вр ху нац до сти гло у Бо сни и Хер це го ви ни. Одр жа-
ва ни су број ни ску по ви на ко ји ма је ука зи ва но да Ми ни стар ство 
ве ра и епи ско пи по ка зу ју од луч ност за до но ше ње раз ли чи тих уре-
да ба и про пи са без уче шћа на ро да и све штен ства. Не у ва жа ва ју ћи 
исто риј ска ис ку ства и спе ци фич но сти ор га ни за ци је у по је ди ним 
по кра ји на ма, Ар хи је реј ски са бор је за у зео ста но ви ште да пред ста-
вља је ди ну за ко но дав ну и управ ну власт, не са мо у уну тра шњим 
не го и у спољ ним цр кве ним по сло ви ма. Сле де ћи прак су Ср би је 
Ми ни стар ство ве ра без кон сул та ци ја ба зе пла ни ра да уки не епар-
хиј ске са ве те и цр кве не оп шти не као ор га не кроз ко је је сво ја ми-

5) Б. Гар да ше вић, „Ор га ни за ци о но устрој ство и за ко но дав ство пра во слав не цр кве из ме ђу 
два свет ска ра та“,у Српскаправославнацрква19201970,споменицао50годишњици
васпостављањаСрпскеПатријаршије, Бе о град, 1971, 47.

6) Хришћанскиживот, бр. 5, 1922, 334. 
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шље ња и ста во ве из но си ла ла ич ка струк ту ра Цр кве. На сто је ћи да 
за шти те сво је ин те ре се, епар хиј ски са ве ти и цр кве не оп шти не из 
БиХ упу ти ли су по ло ви ном 1921. го ди не спе ци јал ног пред став ни-
ка у Бе о град чи ји за да так је био да у Ми ни стар ству ве ра и пред 
над ле жним цр кве ним ор га ни ма ука же на не за до вољ ство и за тра жи 
да се при ли ком до но ше ња про пи са оба ве зно ува жа ва ју спе ци фич-
но сти Бо сне и Хер це го ви не. По сле до но ше ња Уред бе ви ше пу та 
тра же но је одр жа ва ње ли кви да ци о не сед ни це Ве ли ког управ ног и 
про свет ног са ве та, али је то из Бе о гра да спре че но. Уме сто тра же не 
сед ни це, из Бе о гра да су до шле ко ми си је, ко је су од не ле ком плет ну 
ар хи ву и до ку мен та ци ју. 

Из ра жа ва ју ћи не за до вољ ство због та квог од но са, са ра јев ска 
цр кве на оп шти на за ка за ла је и 2. апри ла 1922. го ди не одр жа ла 
скуп шти ну на ко јој је усво је на ре зо лу ци ја од се дам та ча ка. Ве ћи на 
та ча ка је слич на и од но си се на зах тев за уки да ње и про ме ну уре да-
ба до не тих без уче шћа на ро да: спре чи ти да ље до но ше ње про пи са 
без са слу ша ња ста во ва цр кве них оп шти на; обез бе ди ти из бор ни си-
стем пре ма ко ме ће на род и све штен ство би ра ти чла но ве цр кве них 
од бо ра, епар хиј ских и сре ди шњих са мо у прав них те ла; иза бра ти 
но во те ло уме сто Ве ли ког са ве та Срп ске па три јар ши је; са ста ви ти 
ко ми си ју струч ња ка са ци љем да при пре ми за ко но дав ство ује ди-
ње не Срп ске цр кве и ис пла ти дуг епар хи ја ма у БиХ од ре ђен чла-
ном 14. Уред бе о цен тра ли за ци ји управ не и суд ске вла сти.7) Раз ма-
тра ју ћи Ре зо лу ци ју на сед ни ци од 4. ма ја 1922. го ди не, Епар хиј ски 
са вет у Са ра је ву за кљу чио је да се одр жи за јед нич ка кон фе рен ци ја 
де ле га та свих епар хиј ских са ве та у БиХ. Ука за но је на ја сно уоч-
љи ву тен ден ци ју да се по себ ним ак ти ма уки не са мо у пра ва цр кве-
них оп шти на и епар хи ја у БиХ и све тов ња ци и све ште ни ци пот-
пу но ис кљу че из упра ве Цр квом. Ре зи ми ра ју ћи ста ње, усво је ни су 
за кључ ци од шест та ча ка у ко ји ма су уз ма ње из ме не и пре фор му-
ла ци је по твр ђе ни ста во ви са ра јев ске цр кве не оп шти не. За тра же но 
је са зи ва ње Ве ли ког на род ног цр кве ног са бо ра на ко ме би се раз-
мо три ла си ту а ци ја и утвр ди ла на че ла за ор га ни зо ва ње вер ског уре-
ђе ња. Др жав ном и цр кве ном ру ко вод ству упу ће на је ја сна по ру ка 
да на род БиХ не ће бор бу, али да је спре ман да је при хва ти уко ли ко 
се не смо тре ним по те зи ма на мет не и да ће по но во ак ти ви ра ти све 

7) С. Љу би бра тић, НацртУставаисамоуправноуређењеСрпскеправославнецркве,Са-
ра је во, 1925, 26.
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по тен ци ја ле и ис ку ство сте че но то ком бор бе за цр кве ну са мо у пра-
ву у Аустро-Угар ској.

До го во ре на кон фе рен ци ја срп ских пра во слав них епар хиј ских 
управ них и про свјет них са вје та, цр кве них оп шти на и све ште ни ка 
Бо сне и Хер це го ви не одр жа на је у Са ра је ву 3. де цем бра 1922. го ди-
не. По сле кон сти ту и са ња и пре да је пу но моћ ја упу ћен је те ле грам 
кра љу и кра љи ци у ко ме су пред став ни ци на ро да из БиХ из ја ви ли 
ло јал ност су ве ре ну, али га и отво ре но упо зна ли са раз ло зи ма оку-
пља ња. Под но се ћи ре фе рат, ко ји је ка сни је усво јен као за јед нич ки 
акт свих де ле га та, др Са во Љу би бра тић украт ко је пред ста вио про-
цес ује ди ње ња Срп ске цр кве, ука зао на до но ше ње пр вих уре да ба 
и пре ци зно де фи ни сао на ме ру да се кроз цен тра ли за ци ју по ни ште 
са мо у прав на пра ва за чи је оза ко ње ње је на род БиХ де це ни ја ма во-
дио бор бу са стра ном вла шћу. По сле ди ску си је иза бран је Из вр-
шни од бор и до не та ре зо лу ци ја из ко је се по зна ча ју из два ја ју пр ве 
две тач ке: „1. Кон фе рен ци ја не одо бра ва рад Ар хи је реј ског са бо-
ра у из ра ђи ва њу на цр та за уре ђе ње Срп ске цр кве, јер је без уче-
ство ва ња на ро да и све штен ства и осу ђу је сва ку те жњу и по ку шај 
да се на ро ду (све штен ству и свје тов ња ци ма) ус кра те или ума ње 
до са да шња пра ва, би ла она за ко ни ма за га ран то ва на или тра ди ци-
јом освје шта на; 2. Одо бра ва се до са да шњи по се бан рад по је ди них 
Епар хиј ских са вје та и Цр кве них Оп шти на у то ме прав цу и усва ја ју 
се иде је и на че ла, ис так ну та у њи хо вим пред став ка ма и ре зо лу-
ци ја ма“.8) Про бу ђе на енер ги ја на ро да и усва ја не ре зо лу ци је ни су 
да ли оче ки ва не ре зул та те, јер је про цес цен тра ли за ци је вла сти и 
ње но пре но ше ње на је рар хиј ске ор га не на ста вље но уз стал но гу-
ше ње от по ра уз по моћ др жав них ор га на.

УРЕДБАОСВЕТОМАРХИЈЕРЕЈСКОМСАБОРУ
ИСВЕТОМАРХИЈЕРЕЈСКОМСИНОДУСПЦ

Уред ба о Све том ар хи је реј ском са бо ру и Све том ар хи је реј ском 
си но ду Срп ске пра во слав не цр кве до не та је 14. де цем бра 1920. го-
ди не, од но сно је дан дан по сле Уред бе о цен тра ли за ци ји управ не и 
суд ске вла сти у Срп ској Па три јар ши ји.9) Срп ска пра во слав на цр ква 

8) Исто, 40-41.
9) Ра ди се о оп шир ном ак ту, ко ји се са сто ји из Оп штих од ре да ба (од 1. до 11. чла на); Пр-

вог де ла – са став Ар хи је реј ског са бо ра и Ар хи је реј ског си но да (од 12. до 15. чла на); 
Дру гог де ла – де ло круг ра да Ар хи је реј ског са бо ра и Ар хи је реј ског си но да (16. и 17. 
члан) и Тре ћег де ла – По слов ни ред Ар хи је реј ског са бо ра и Ар хи је реј ског си но да (од 
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је ауто ке фал на и не за ви си од би ло ко је дру ге Цр кве, али одр жа-
ва дог мат ско је дин ство са Ва се љен ском па три јар ши јом. По гла вар 
Срп ске пра во слав не цр кве је па три јарх. Све ти ар хи је реј ски са бор 
је нај ви ше је рар хиј ско пред став ни штво и власт у по сло ви ма ве ре, 
бо го слу же ња, цр кве ног по рет ка и уну тра шње упра ве Цр кве. Нај-
ви ша из вр шна, управ на и над зор на цр кве ну власт је Све ти ар хи-
је реј ски си нод под пред сед ни штвом па три јар ха. Уред бе и на чел не 
од лу ке за це лу Цр кву, на ве де ни ор га ни до но се увек са зна њем и 
уче шћем па три јар ха, уз оба ве зу да од лу ке усво је не у ње го вом од-
су ству због хит но сти на кнад но бу ду под не те на одо бре ње. Пу но ва-
жне са бор ске и си нод ске од лу ке, укљу чу ју ћи и оне до не те про стом 
ве ћи ном гла со ва, оба ве зне су за пред сед ни ка и чла но ве тих те ла. 
Уко ли ко се упра зни трон, па три јар ха за ме њу је Си нод, ко ји о то ме 
оба ве шта ва епи ско пе и др жав не вла сти. То ком та квог ста ња оба-
вља ју се са мо те ку ћи по сло ви без мо гућ но сти до но ше ња ка нон-
ског за ко но дав ства и вр ше ња ре ор га ни за ци је Цр кве. Оба вља ју ћи 
по ве ре не по сло ве Са бор и Си нод ру ко во де се дог мат ским уче њем, 
основ ним про пи си ма пра во слав не цр кве и сво јим уред ба ма и на-
чел ним од лу ка ма. Са бор ске и си нод ске од лу ке ка нон ско-цр кве не 
при ро де у ве зи са ве ром, бо го слу же њем, цр кве ним по рет ком и уну-
тра шњом упра вом ауто мат ски су из вр шне, док ак ти спољ не при-
ро де та кав ста тус до би ја ју ка да их одо бри Ми ни стар ски са вет на 
пред лог ми ни стра ве ра. По ве ре не по сло ве на ве де ни ор га ни вр ше 
не по сред но или пре ко под руч них ор га на, од но сно епи ско па или 
те ла и ли ца ко је уста но ве и по ста ве за по је ди не обла сти цр кве ног 
жи во та.

Са бор са чи ња ва ју па три јарх као пред сед ник и сви епар хиј-
ски ар хи је ре ји. Уко ли ко је ме сто па три јар ха упра жње но ду жност 
пред се да ва ју ћег оба вља по по све ће њу нај ста ри ји ми тро по лит или 
епи скоп, члан Си но да. Ар хи је реј ски си нод у са став укљу чу је па-

18. до 31. чла на). Овој уред би прет хо ди ла је При вре ме на уред бу о Срп ској Па три јар-
ши ји, ко ју је Вла да оза ко ни ла 23. ок то бра 1920. го ди не. Уред ба има укуп но пет чла но ва 
и на по чет ку се утвр ђу је да је па три јарх по гла вар це ло куп не пра во слав не цр кве и да 
сто ји на че лу Срп ске Па три јар ши је. Све ти ар хи је реј ски си нод, под пред сед ни штвом 
па три јар ха, пред ста вља нај ви шу из вр шну (управ на и над зор на) власт. Са сто ји се од 
че ти ри епи ско па и два за ме ни ка иза бра на од Све тог ар хи је реј ског са бо ра. За ко но дав на 
власт у по сло ви ма ко ји се ти чу по рет ка и уну тра шњег жи во та цр кве при па да Све том 
ар хи је реј ском са бо ру. Нај ви ше је рар хиј ско пред став ни штво са чи ња ва ју сви ар хи је ре-
ји под пред сед ни штвом па три јар ха. Ду жност је Све тог ар хи је реј ског са бо ра да одр жи 
нај ма ње јед но за се да ње го ди шње. Пред ви ђе но је да се по себ ном уред бом де фи ни ше 
са став, над ле жно сти и по слов ни ред Све тог ар хи је реј ског си но да и Све тог ари је реј ског 
са бо ра. При вре ме на уред ба о Срп ској Па три јар ши ји,Службененовине, бр. 238 од 27. 
ок то бра 1920. го ди не.
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три јар ха као пред сед ни ка, че ти ри епи ско па – ре дов ни чла но ви и 
два у свој ству за ме ни ка. Из бор свих чла но ва вр ши Са бор на две 
го ди не, с тим да за ме ни ци оба вља ју ду жност ре дов них у слу ча ју 
њи хо ве при вре ме не или трај не спре че но сти. Кан це ла ри ја ма цен-
трал них цр кве них те ла ру ко во ди кан це лар Срп ске па три јар ши је, 
ко ји је и шеф ад ми ни стра тив ног пер со на ла. Кан це лар при су ству је 
сед ни ца ма Са бо ра и Си но да са пра вом об ја шња ва ња и да је упут-
ства се кре та ру при ли ком из ра де за пи сни ка са за се да ња свих те ла. 
Би ра га Са бор, а по ста вља краљ ука зом на пред лог ми ни стра ве-
ра. Др жав ни је чи нов ник са пла том и оста лим при на дле жно сти ма 
утвр ђе ним за чла но ве Др жав ног са ве та. Укла ња ње са по ло жа ја је 
мо гу ће са мо уко ли ко пре су дом ре дов них су до ва бу де ли шен слу-
жбе или по по себ ној од лу ци Све тог ар хи је реј ског са бо ра. Струч на 
све ште на и све тов на ли ца пра во слав не ве ре, ко ја се од ли ку ју до-
бром ве ром, по зна ва њем на у ке и при мер ним жи во том, мо гу би ти 
по зва на на сед ни це Са бо ра и Си но да.

Утвр ђу ју ћи де ло круг ра да, Уред ба пре ци зи ра да Ар хи је реј ски 
са бор до но си уред бе за це лу Цр кву у ве зи са цр кве ним уче њем, 
све ште но деј ством, ду хов ним ди сци плин ским спо ро ви ма и уну тра-
шњом упра вом Цр кве. На ве де не над ле жно сти раз вр ста не су у три-
де сет две тач ке: об ја шња ва пра во цр кве но уче ње и бо ри се про тив 
кри во вер ја; уре ђу је уну тра шњу и спољ ну ми си ју Цр кве; од лу чу је о 
књи га ма по ко јим се мо же пре да ва ти хри шћан ска на у ка и вас пи та-
ње у шко ла ма; про пи су је ква ли фи ка ци је кан ди да та за све ре дов не 
и ван ред не цр кве не слу жбе; уре ђу је за во де и уста но ве за спре ма ње 
све ште ни ка; до го ва ра се са Ми ни стар ством ве ра уко ли ко се бо го-
сло ви је из др жа ва ју др жав ним сред стви ма; ре гу ли ше сва об ред на 
пи та ња; уре ђу је за во де за из ра ду жи во пи са, цр кве них пред ме та и 
све ћа; ра су ђу је о про гла ше њу све тих и про пи су је на чин по што ва-
ња ре ли кви ја; ту ма чи за кон ске и оп ште цр кве не про пи се; да је об-
ја шње ња у спор ним брач ним пи та њи ма; про пи су је ди сци плин ске 
уред бе; уре ђу је жи вот ма на стир ског мо на штва; фор ми ра сво је и 
ор га не Си но да; да је смер ни це за ис по вед нич ку слу жбу; од ре ђу је 
број и оп сег па ро хи ја и од лу чу је о уз ди за њу епар хи ја на сту пањ 
ми тро по ли ја; до но си ре ше ња о осни ва њу и уки да њу ма на сти ра; 
пред у зи ма ме ре за ре дов но ис пла ћи ва ње све ште ни ка и цр кве них 
слу жбе ни ка; осни ва до мо ве за си ро чад и не збри ну ту де цу све ште-
ни ка; са ра ђу је у по ступ ку до но ше ња за ко на у ве зи са Цр квом и све-
штен ством; до при но си пра вил ном уре ђе њу од но са из ме ђу Цр кве и 
др жа ве; би ра до стој на ли ца за епи ско пе; утвр ђу је број по треб них 
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ви кар них епи ско па и вр ши њи хов из бор; пред ла же уред бу за из-
бор срп ског па три јар ха; би ра чла но ве Ве ли ког ду хов ног су да; да је 
чин ар хи ман дри та и на пр сни крст; во ди над зор над ра дом Си но да; 
одо бра ва го ди шње ра чу не цен трал них те ла; рас по ла же при хо ди ма 
цр кве ног фон да; кон тро ли ше ра чун фон да за из др жа ва ње удо ви-
ца и де це умр лих све ште ни ка; одо бра ва ко ри шће ње ма на стир ске 
имо ви не у ју жним кра је ви ма; уре ђу је свој по слов ник и раз ма тра 
го ди шњи из ве штај Ве ли ког ду хов ног су да. Тач ком три де сет два 
суд ске над ле жно сти Све тог ар хи је реј ског са бо ра по де ље не су на 
пр ву и дру гу ин стан цу. Не спо ра зу ме из ме ђу ар хи је ре ја и Си но да, 
ар хи је ре ја и па три јар ха, као и ка нон ске кри ви це па три јар ха, Све ти 
ар хи је реј ски са бор су ди у пр вој и по след њој ин стан ци. Дру гој и 
по след њој ин стан ци при па да ју раз ми ри це из ме ђу ар хи је ре ја, ка-
нон ске кри ви це епи ско па, брач ни спо ро ви кра ља и кра љев ског до-
ма и сви пред ме ти по ко ји ма је у прет ход ној ин стан ци су дио Све ти 
ар хи је реј ски си нод.

Ар хи је реј ски си нод вр ши нај ви ши ка нон ски над зор и вр хов ну 
упра ву над цр кве ним по рет ком и укуп ним уну тра шњим жи во том 
Цр кве и из да је по треб не на ред бе и од лу ке не по сред но или пре ко 
сво јих ор га на. На ве де не над ле жно сти раш чла ње не су на три де сет 
пет та ча ка: одр жа ва дог мат ско и ка нон ско је дин ство са Ва се љен-
ском па три јар ши јом и свим пра во слав ним цр ква ма; чу ва и бра ни 
чи сто ту уче ња пра во слав не цр кве о ве ри и мо ра лу и су зби ја кри ва 
уче ња, пред ра су де и ло ше оби ча је; ши ри пра во слав ну ве ру и ру-
ко во ди по сло ви ма спољ не ми си је Цр кве; ста ра се за збли жа ва ње 
и ује ди ње ње хри шћан ских цр ка ва; оце њу је и на гра ђу је уџ бе ни ке 
ве ро на у ке у шко ла ма, као и оне ко ји се ко ри сте у бо го сло ви ја ма; 
бри не се за рад уста но ва за спре ма ње и вас пи та ње кан ди да та за све 
цр кве не слу жбе; би ра и пред ла же на став нич ко осо бље у бо го сло-
ви ја ма у скла ду са за ко ном; до го ва ра се са Ми ни стар ством ве ра о 
осо бљу за во да фи нан си ра них из бу џет ских сред ста ва; вр ши нај ви-
ши над зор над ве ро на уч ним и про по вед нич ким ра дом све ште ни ка; 
уна пре ђу је цр кве ну књи жев ност и на гра ђу је пи сце; упра вља зва-
нич ним ли стом Срп ске па три јар ши је и дру гим си нод ским из да њи-
ма; ру ко во ди по сло ви ма у ве зи са пре во ди ма Све тог пи сма и де ла 
све тих ота ца; зах те ва нај тач ни је из вр ша ва ње све тих тај ни и одр жа-
ва јед но о бра зност цр кве них об ре да; при пре ма ре фор му бо го слу-
же ња и ка лен да ра; оце њу је бо го слов ске књи ге и њи хо ве пре во де; 
да је са гла сност на цр кве ни жи во пис; из да је одо бре ње за из град њу 
хра мо ва и ма на сти ра у скла ду са пред ви ђе ним сти лом; да је упут-
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ства за из ра ду цр кве них пред ме та и оде жда; уво ди јед но о бра зност 
у цр кве но по ја ње и уса вр ша ва цр кве ну му зи ку; пред у зи ма ме ре ра-
ди пра вил ног чу ва ња све тих мо шти ју; под сти че цр кве ну умет ност 
и чу ва исто риј ске спо ме ни ке и ста ри не; уса вр ша ва па стир ски рад у 
па ро хи ји; вр ши вр хов ни над зор над ду хов ним на прет ком ма на сти-
ра; шти ти све ти њу бра ка и су зби ја не за ко ни те брач не за јед ни це; 
вр ши над зор над ра дом ар хи је ре ја и кан це ла ри јом Са бо ра и Си-
но да; ду хов но над зи ре вој не и све ште ни ке у за тво ри ма; спро во ди 
вр хов ну управ ну власт над цр ква ма, ма на сти ри ма, епи ско пи ја ма и 
њи хо вим има њи ма; да је чин про то пре зви те ра и игу ма на на пред-
лог епи ско па; упра вља цр кве ним фон до ви ма и за ве шта њи ма по бо-
жних хри шћа на; ре ша ва жал бе про тив ре гу ла ци је рас по ре да па ро-
хи ја; на сто ји да се од но си Цр кве и др жа ве и из ме ђу кон фе си ја одр-
жа ва ју у скла ду са за ко ном и без ште те по ин те ре се СПЦ; при пре-
ма днев ни ред, спре ма пред ло ге за Ар хи је реј ски са бор и из вр ша ва 
до не те од лу ке; обра зу је сек ци је од струч них ду хов них и све тов них 
ли ца, би ра сво је чи нов ни ке и фор ми ра ор га не; до но си по слов ник о 
ра ду, одо бра ва пра ви ла по сто је ћих и но вих све ште нич ких и мо на-
шких удру же ња и про у ча ва го ди шњи из ве штај о це ло куп ном ра ду 
Ве ли ког ду хов ног су да и про сле ђу је га Ар хи је реј ском са бо ру. Пре-
ма тач ки три де сет пет Ар хи је реј ски си нод су ди у пр вој ин стан-
ци ме ђу соб не раз ми ри це ар хи је ре ја, ка нон ске кри ви це епи ско па, 
брач не спо ро ве кра ља и кра љев ског до ма, ди сци плин ске кри ви це 
сво јих ор га на и пре су ђу је њи хо ве не спо ра зу ме.

Ар хи је реј ски са бор је оба ве зан да јед ном го ди шње одр жи ре-
дов но за се да ње. Уко ли ко нео д ло жни по сло ви то зах те ва ју Са бор се 
мо же са ста ја ти и ви ше пу та у го ди ни, а до за се да ња мо же до ћи и 
на зах тев па три јар ха, Си но да и уз обра зло жен пред лог шест ар хи-
је ре ја. Са бор са зи ва па три јарх у до го во ру са Си но дом уз оба ве зу да 
из ве сти и ми ни стра ве ра. Па три јарх отва ра и за тва ра Са бор, пред-
се да ва то ком ра да, ру ко во ди рас пра ва ма и про гла ша ва до не те од-
лу ке. Чла но ви Са бо ра ду жни су да при су ству ју за се да њи ма, али је 
из о ста нак мо гућ уко ли ко се ра ди о за и ста оправ да ним раз ло зи ма. 
Днев ни ред за се да ња утвр ђу је  Ар хи је реј ски са бор. Уко ли ко Са бор 
су ди о пи та њу ко је је по кре нуо не ки од чла но ва, ње го ва је ду жност 
да тој сед ни ци не при су ству је. 

Пу но ва жне од лу ке Са бор до но си у при су ству 2/3 свих епи ско-
па ко ји су у жи во ту и под усло вом да се по зи тив но из ја сни про ста 
(над по ло вич на) ве ћи на уче сни ка у гла са њу. Под јед нак број гла со ва 
под ра зу ме ва усва ја ње од лу ке оне стра не за ко ју је гла сао па три-
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јарх. Из бор епи ско па тре ба да бу де јед но гла сан, с тим да су прот ни 
зах те ви под ра зу ме ва ју тај но гла са ње. Уко ли ко ни је дан кан ди дат 
не до би је ап со лут ну ве ћи ну, да љи из бор вр ши се из ме ђу два кан-
ди да та са нај ви ше до би је них гла со ва, уз по што ва ње пра ви ла да у 
слу ча ју по де ље но сти па три јарх има два гла са.  Нај мла ђи по по све-
ће њу епи скоп увек пр ви гла са. Сед ни це Са бо ра у прин ци пу ни су 
јав не, а при ли ком из бо ра но вих епи ско па пра во уче шћа има ју са мо 
ар хи је ре ји. За пи сник о сва кој сед ни ци Са бо ра и Си но да пот пи су-
ју пред сед ник, сви при сут ни чла но ви и кан це лар. Пре пи си од лу ка 
Са бо ра и Си но да ове ра ва ју се пот пи сом па три јар ха, кан це ла ра и 
утвр ђу ју про пи са ним пе ча том. Са бор и Си нод има ју пе ча те на ко-
ји ма се око цр кве ног гр ба у сре ди ни упи су је на зив. Уред ба пред ви-
ђа на кнад но до но ше ње по слов ни ка о ра ду Ар хи је реј ског си но да, 
ко ји ће одо бри ти Са бор.

Уред ба га ран ту је тра ди ци о нал на пра ва па три јар ху као 
вр хов ном по гла ва ру Срп ске пра во слав не цр кве. Ње го ва је 
ду жност да пред ста вља Срп ску цр кву пре ма оста лим пра во-
слав ним ауто ке фал ним цр ква ма. При ли ком одр жа ва ња цр-
кве них и др жав них све ча но сти и на јав ним ску по ви ма исту па 
у име Цр кве као це ли не. Вр хов ни по гла вар по све ћу је епи ско-
пе пре ма уста ље ним ка но ни ма и осве ћу је ми ро за це лу Цр-
кву. Уко ли ко епи ско пи има ју по тре бу за од су ством, одо бре ње 
за бо ра вак из ван те ри то ри је епар хи је да је па три јарх. При ли-
ком из бо ра но вог вла да ра, па три јар ху при па да част да ми ро-
по ма же и кру ни ше кра ља. Глав не об ре де за кра ља и кра љев-
ски дом вр ши лич но па три јарх или по себ но овла шће но ли це. 
Вр хов ни по гла вар као знак  од лич ја но си бе лу па на ка ми лав ку 
са кр стом. Епи ско пи и све ште ни ци по ми њу име па три јар ха 
на бо го слу же њи ма у свим цр ква ма. Ду жност је свих да га 
осло вља ва ју са „Свја теј ши“ и „Све тост“.10) 

***

Про це њу ју ћи да Цр ква ни је у мо гућ но сти да са мо стал но ре-
ше ве ли ке раз ли ке из ме ђу по кра јин ских де ло ва ује ди ње них у Па-
три јар ши ју, др жа ва је пре у зе ла ини ци ја ти ву и пре ко Ми ни стар ства 
ве ра ути ца ла на фор ми ра ње ор га на, обим њи хо вих овла шће ња и 
сна гом ауто ри те та на ме та ла до го во ре на ре ше ња. По ја ча но ан га жо-

10) Уред ба о Све том Ар хи је реј ском Са бо ру и Све том Ар хи је реј ском Си но ду Срп ске Пра-
во слав не Цр кве, СлужбененовинеКраљевинеСХС, бр. 18 од 26. ја ну а ра 1921. го ди не.
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ва ње др жа ве у тој обла сти мо же се об ја сни ти и чи ње ни цом да је 
већ та да би ло из ве сно да ће се у но ви Устав угра ди ти ста во ви из 
Крф ске де кла ра ци је и опре де ље ња из Про кла ма ци је ре ген та Алек-
сан дра о рав но прав но сти при зна тих ве ра. Има ју ћи то у ви ду, по-
ста ју ја сни је од ред бе из пр ве уред бе по ко јој др жа ва раз ре ша ва ду-
жно сти ад ми ни стра то ра и чла но ве нај ви ших те ла ус по ста вље них 
у Кар ло вач кој ми тро по ли ји и Бо сни и Хер це го ви ни. Ве ли ки управ-
ни са вет Па три јар ши је кон сти ту и ше ми ни стар ве ра у спо ра зу му 
са Стал ним ар хи је реј ским си но дом, а ре дов ни и по ча сни чла но ви 
Ве ли ког ду хов ног су да по ста вља ју се кра ље вим ука зом на пред лог 
ми ни стра ве ра. Се кре та ри ма и пи са ри ма нај ви ше ду хов не вла сти 
утвр ђен је ста тус др жав них чи нов ни ка и пред ви ђе но по ста вља ње 
кра ље вим ука зом на пред лог ми ни стра ве ра. Да ју ћи овла шће ње 
ми ни стри ма ве ра и про све те да пре у зму чи нов ни ке и про свет не 
ре фе рен те ауто ном них те ла Кар ло вач ке ми тро по ли је и сре ди шњих 
при зив них вла сти у Бо сни и Хер це го ви ни, др жа ва је по ста ла са у-
че сник у раз град њи ор га на фор ми ра них под стра ном вла шћу.

Ути цај и ме ша ње са стра не још ви ше су до шли до из ра жа ја у 
дру гој уред би ко јом је др жа ва на од ре ђен на чин ушла у ка нон ску 
ма те ри ју уре ђу ју ћи ор га ни за ци ју и над ле жно сти Све тог ар хи је реј-
ског са бо ра и Си но да као нај ви ших је рар хиј ских и из вр шно-над-
зор них цр кве них вла сти. Од лу ке Са бо ра и Си но да у пред ме ти ма 
спољ не при ро де по ста ју из вр шне по сле одо бре ња Ми ни стар ског 
са ве та до ко га до ла зи на пред лог ми ни стра ве ра. Кан це ла ра Па-
три јар ши је, као ше фа ад ми ни стра тив ног апа ра та цен трал них те ла 
и осо бу са пра вом да при су ству је сед ни ца ма оба ор га на би ра Са-
бор, а по ста вља краљ ука зом на пред лог ми ни стра ве ра. Др жав ни 
је чи нов ник по по ло жа ју са пра вом на пла ту и дру ге при ви ле ги је 
пред ви ђе не за чла но ве Др жав ног са ве та. Уред ба је утвр ди ла и оба-
ве зу Цр кве да о за се да њу Ар хи је реј ског са бо ра оба ве зно из ве сти 
ми ни стра ве ра.

Ди рек тан ути цај на цр кве не по сло ве има ла је и да ља при ме-
на За ко на о цр кве ним вла сти ма ис точ но пра во слав не ве ре из 1890. 
го ди не, ко јим је уре ђи ван по ло жај др жав не Цр кве у та да шњој Кра-
ље ви ни Ср би ји. Зна ча јан број од ре да ба тог За ко на ста вљен је ван 
сна ге или пре фор му ли сан, али су за др жа ни де ло ви о окру жним 
про то пре сви те ри ма, сре ским на ме сни ци ма, као и ком плет но по гла-
вље о де ло кру гу ра да па ро хиј ских све ште ни ка, ка пе ла на и ђа ко на. 
На ста вље на је при ме на чла но ва о ор га ни за ци ји ма на сти ра, струк-
ту ри ма на стир ског жи во та, по ло жа ју имо ви не, као и овла шће њи ма 
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ар хи ман дри та, игу ма на и је ро мо на ха. По гла вље о епар хиј ским ду-
хов ним су до ви ма, укљу чу ју ћи са став, на чин ра да и над ле жно сти, 
за др жа но је у це ло сти. Де ло ви за ко на о кри ви ца ма све ште них ли ца 
и ка зна ма ни су ме ња ни, из че га про из ла зи њи хо ва при ме на у Ср би-
ји и ју жним кра је ви ма, као и за кљу чак да су пред ста вља ли по ла зну 
осно ву за во ђе ње по ступ ка и из ри ца ње ка зни и у оста лим де ло ви ма 
др жа ве.

До не те уред бе ва жи ле су за це лу Срп ску пра во слав ну цр кву, 
али њи ма ни је би ло мо гу ће пот пу но ели ми ни са ти по сто је ће ре-
ги о нал не и по кра јин ске раз ли ке. Усва ја ју ћи раз ли чи те про пи се, 
др жав ни ор га ни су оче ки ва ли да чвр сти ка нон ски по ре дак сво јом 
уну тра шњом ло ги ком и про тек вре ме на де лу ју у прав цу по ти ра ња 
не јед на ко сти и ујед на ча ва ња прак се. От пор на ро да и ни жег све-
штен ства не спрем ног да из гу би ути цај на цр кве не по сло ве, успе-
шно је не у тра ли сан по зи ва њем на ви ше ци ље ве и стал ним ука зи-
ва њем на по тре бу на род ног је дин ства. Сло же не дру штве но-по ли-
тич ке окол но сти и по тре ба ефи ка сног ре ша ва ња број них и ва жних 
пи та ња у ве зи са ус по ста вља њем пла ни ра не ор га ни за ци је Цр кве, 
оправ да ва ју ути цај др жа ве, али то не ис кљу чу је и оце ну да је вла-
да ју ћа ели та ко ри сти ла ве за ност епи ско па та за др жа ву и ње го ву 
не спрем ност да при хва ти на го ве ште ни устав ни по ло жај, ра ди ус-
по ста вља ња што чвр шће кон тро ле над Срп ском пра во слав ном цр-
квом. 
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DraganNovakovic
ESTABLISHINGORGANIZATIONALUNITY

OFTHESERBIANORTHODOXCHURCHIN1920
Resume

The complexprocessofestablishingorganizationalunityof
theSerbianOrthodoxChurchaftertheunificationandre
storationofthePatriarchatehasbeenpresented.Properly
concludingthattheChurchcouldnotformthecentralbo
diesindependentlyinduetimeandthusremovetheprevi
ouslyestablisheddifferencesbetweenprovincialchurches 
in a canonicalway, the state authorities centralized the
administrative and judicial authority in the Patriarcha
tethroughtworegulationsanddeterminedtheformation
andresponsibilitiesoftheHolyAssemblyofBishopsand
theSynod.Theefficiencyofthestateauthoritiesaroseal
sofromtheimpliedconstitutionalprovisions,accordingto
whichtherecognizedreligionswereguaranteedequality,
basedonpreviouslyadoptedand issueddocuments.The
unwillingnessof thepeople insomepartsof thestate to
giveuptheautonomousrightsacquiredunderforeignru
le,wassuccessfullyneutralizedbyreferencetothehigher
goals and concertedactionof the stateand churchaut
horities.Usingthecooperativenessoftheepiscopatethat
decidednottoacceptthechangeswhichledtothelossof
theconstitutionalstatusoftheChurch,theStatewasgra
duallyestablishingcontrolovervariousaspectsofchurch
life.Statecontrolmechanismswereoftenonthevergeof
violationofcanonicalorder,butthisassessmentshouldbe
consideredinlightofthefactthattheChurchsuccessfully
overcomedifficulties,establishedorganizationandformed
bodiescapabletoleaditinitsentiretyandtakeresponsi
bilityforcarryingoutthemissionandactingundernew
conditions.
Keywords:SerbianOrthodoxChurch,regulation,State,
establishmentofunity,Assembly,Synod.

 Овај рад је примљен 18. јула 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
септембра 2013. године.
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СеидХалиловић*

Београд

ФИЛОЗОФСКЕОСНОВЕ
ПОЛИТИЧКЕЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ

УИСЛАМУ
Сажетак

Уовомрадужелимодасеприближимофилозофским
импликацијамаодговоранапитањеотомедалипосе
банпогледначовекаисветуоквируспознајногстади
јумаисламапроизводиодређенедоктринарнеивред
носнеоквиреполитичкогмишљењаиживота.Увези
сатим,потребнојеанализиратитачанодносизмеђу
исламскеполитичкејуриспруденцијеиполитичкефи
лозофијесобзиромнаизвореспознајеутимдисципли
нама.Коришћењемтрадиционалнеметодологијеизу
чавањаписанебаштинемаркантнихмуслиманскихју
ридикаифилозофа,можемоутврдитидакогнитивна
придруженостобјавеиразума,односноинтуитивне
ирационалнеспознајеубројнимполитичкимдоктри
нама исламске јуриспруденције, открива иновативне
инеизмернопродубљенехоризонтестудијакојесуне
коликовековаобогаћиваленаучнутрадицијуполитич
кефилозофијеумуслиманскимдруштвима.Наоснову
утврђенеонтолошкеиспреплетеностиегзотеричних
политичких појава и езотеричне реалности вишњих
ступњевачовековогбића,муслиманскијуридицисене
ограничавају,уорганизацијииоријентисањусвогпо
литичкогживота и мишљења, на сензибилну сферу
постојања.Може се закључити да послеренесансни
спознајнихоризонтиисекуларнотумачењефилозоф
скихосноваполитикенећебитимеродавниунужној
анализи и прогнозирању неочекиваних промена у са
времениммуслиманскимдруштвимакоја,чинисе,све

* Гру па за са вре ме но ре ли гиј ско ми шље ње, Цен тар за ре ли гиј ске на у ке Ком, Бе о град.
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Кључне речи: политичка јуриспруденција, политичка
филозофија, ислам, извори спознаје, езотеричан по
глед.

ЗНАЧАЈСПОЗНАЈНОГСТАДИЈУМАРЕЛИГИЈЕ

Sво ју по зна ту и ути цај ну књи гу Оријентализам Едвард Са ид 
за по чи ње при се ћа њем на јед ног фран цу ског но ви на ра ко ји је 

по се тио Беј рут у то ку гра ђан ског ра та из 1975. и 1976. го ди не и 
том при ли ком пре то чио у ре чи сво је жа ље ње због то га што пред 
со бом ви ди ру ше ви не у обла сти ко ја „је, чи ни се, не ка да при па-
да ла... Ори јен ту Ша то бри ја на и Нер ва ла“. Едвард Са ид сма тра да 
је фран цу ски но ви нар био у пра ву јер пи сао је сво јим европ ским 
чи та о ци ма ко је је ис кљу чи во за ни ма ла европ ска сли ка Ори јен та и 
ње го ве са вре ме не суд би не. На и ме, „Ори јент је био го то во европ-
ски изум“1). Овај слав ни ми сли лац па ле стин ског по ре кла ја сно по-
твр ђу је не што што, не за ви сно од до ми нант ног спо знај ног усме ре-
ња Оријентализма, мо ра би ти пред мет на ше су штин ске рас пра ве 
у овом ра ду. А то је да раз ли чи ти пред став ни ци по ли тич ке ми сли 
и по ли тич ке фи ло зо фи је мо дер ног За па да са гле да ју и ана ли зи ра ју 
ислам и ста ње са вре ме них му сли ман ских дру шта ва – у спо знај ним 
окви ри ма за пад ног по сле ре не сан сног ми шље ња. Опо вр га ва ју-
ћи, од но сно пре не бре га ва ју ћи ме та фи зич ке ре ал но сти и скро ви те 
исти не ис точ них ци ви ли за ци ја ко је ем пи ри стич ка на у ка на зи ва бе-
сми сли ца ма, по сле ре не сан сне шко ле мо дер ног За па да ту ма че као 
зе маљ ске и вре мен ске по ја ве све бож је аспек те и не бе ске хо ри зон-
те ис точ них ре ли гиј ских тра ди ци ја. Шта ви ше, за пад ни по гле ди и 
сци јен ти стич ко ту ма че ње бож је тра ди ци је уте ме љи ли су се и про-
ши ри ли чак и у тра ди ци о нал ним дру штви ма ко ја се све за па же ни је 
оту ђу ју, на тај на чин, од ду хов них ста ди ју ма свог ве ро ва ња. Мо-
дер ни по гле ди, исто вре ме но, ре кон стру и шу из гу бље ни иден ти тет 
дру шта ва ко ја су се бес по моћ но окре ну ла За па ду.

По чет не де це ни је дру ге по ло ви не про те клог ве ка би ле су ка-
рак те ри стич не по то ме да су ско ро сви у све ту би ли са гла сни око 
то га да је ре ли ги ја из у мр ла у свим до ме ни ма дру штве ног жи во та 
и да ни по што не ма моћ да ин спи ри ше ни је дан по ли тич ки по крет. 

1) Ed ward W. Said, Orijentalizam, pre veo Re šid Ha fi zo vić, Svje tlost, Sa ra je vo, 1999, str. 15.
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Но, упра во он да ка да је та кав став имао бес пре кор ну до ми на ци ју, 
са свим нео че ки ва но у Ира ну је 1979. уста но вљен пот пу ни си стем 
вла да ви не – на те ме љи ма ре ли гиј ског све то на зо ра. Ско ро три и по 
де це ни је на кон по бе де ислам ске ре во лу ци је у Ира ну, екс пан зи ја 
су штин ских дру штве них про ме на у арап ским зе мља ма ко ја ни ка ко 
ни је мо гла би ти пред ви ђе на, раз от кри ла је све ути цај ни ју уло гу ре-
ли гиј ске спо зна је у по ли тич ком ми шље њу и де ло ва њу раз ли чи тих 
на ро да. Ре ли ги ја њи ма не пред ста вља са мо из вор ду хов не или емо-
тив не ин спи ра ци је, већ сме ро дав но ме ри ло ин те лек ту ал не, по ли-
тич ке и прав не са мо све ти и спо знај но вре ло но вих уста во твор них 
и ру ко во ди лач ких ори јен та ци ја.

По след ње про ме не у ислам ском све ту тре ба про ма тра ти и де-
таљ но ана ли зи ра ти из пер спек ти ве тра ди ци о нал ног спо знај ног 
ста ди ју ма исла ма. Са мо та ква вр ста са гле да ња но ве ре ал но сти – 
из ну тра мо же по мо ћи у то ме да се уста но ви ис пра ван ме то до ло-
шки при ступ ана ли тич ком раз у ме ва њу из не на ђу ју ћих гло бал них 
про ме на на Бли ском ис то ку и ши ре. Ис пра ван при ступ у ин те лек-
ту ал но-ког ни тив ном сми слу пред ста вља ну жни услов ути цај ног 
ус по ста вља ња трај них и бли ских од но са са зе мља ма ко је нас из-
у зет но ма ло под се ћа ју на свој по ли тич ки бек гра унд из не ко ли ко 
про те клих го ди на и де це ни ја са вре ме не исто ри је му сли ман ских 
дру шта ва. Наш ре ги он и Ср би ја по себ но мо гу лак ше и ко ре ни ти је 
раз у ме ти све до ми нант ни је ин те лек ту ал но-дру штве но опре де ље-
ње му сли ман ских на ро да из раз ло га што се и ми, у сво јим ми сли ма 
и дру штве ном жи во ту, ни смо мно го оту ђи ли од вре ме на ка да смо 
по ли тич ке вред но сти и смер ни це цр пли из уду бљу ју ћих сфе ра свог 
ре ли гиј ског иден ти те та. Не мо же ни по што би ти за не мар љи ва чи-
ње ни ца да је је дан од нај слав ни јих пе ри о да уте ме ље не срп ске др-
жав но сти ока рак те ри са ла сред њо ве ков на не ма њић ка др жа ва ко ја 
бе ја ше све стра но ма ни фе сто ва ла при вр же ност ду хов ним вред но-
сти ма и за кон ским од ред ба ма Цр кве. Срп ски на род је та да жи вео у 
др жа ви ко ја је би ла бри жљи во за сно ва на на ме та фи зич ким док три-
на ма ре ли гиј ског спо знај ног ста ди ју ма. У том пе ри о ду, Но мо ка нон 
Све тог Са ве од ре ђи вао је пу них сто три де сет го ди на све прав не 
окви ре жи во та и ак тив но сти и Цр кве и др жа ве, као је ди ни за ко ник 
ко ји је био у осно ви свих оста лих прав них ака та из тог вре ме на2).

2) Ђо ко Сли јеп че вић, ИсторијаСрпскеправославнецркве,књ. 1, БИГЗ, Бе о град, 1991, 
стр. 191.
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СЕЛЕКТИВАНПРИСТУПСТАРОГРЧКОЈ
НАУЧНОЈБАШТИНИ

Хе ле ни стич ка спо знај на тра ди ци ја ни је пре по зна тљи ва са мо 
по ми то ви ма, по е тич ким спи си ма, прав но-ди ја лек тич ким ве шти-
на ма и по ли тич ко-ре то рич ким бе се да ма. Он да шњи мар кант ни ми-
сли о ци у твр ди ли су та ко ђе де мон стра тив ну фор му сво јих са зна ња 
у окви ру фи ло зо фи је у ње ном об у хват ном зна че њу. Об у хват ном 
зна че њу фи ло зо фи је при па да ле су раз ли чи те те о риј ске и прак тич-
не на у ке. На и ме, на у ка о одр жа ва њу и уна пре ђи ва њу др жа ве би ла 
је по и сто ве ће на та да са по ли тич ком фи ло зо фи јом, на исти на чин 
на ко ји су при ро до знан ство и ма те ма ти ка на зи ва ни фи зич ком фи-
ло зо фи јом и ма те ма тич ком фи ло зо фи јом. Пла то но ви спи си Држа
ва и Закони, као и Ари сто те ло ва де ла Политика и ЕтикаНикома
хова обо га ти ли су, за пра во, пи са ну ба шти ну из обла сти прак тич не 
фи ло зо фи је. Јер, фи ло зо фи ја у свом об у хват ном зна че њу и у на ве-
де ним при ме ри ма би ла је исто што и на у ка. Дру гим ре чи ма, фи ло-
зо фи ја је озна ча ва ла сва де мон стра тив на са зна ња ко ја са чи ња ва ју 
са др жај де дук ци ја и ко ја се раз ли ку ју од ре то ри ке, ди ја лек ти ке, по-
е ти ке и ми то ва.

У ислам ском све ту, ско ро ни ко се ни је оба зи рао на ста ро грч ке 
ми то ве и пе сме. Шта ви ше, му сли ман ски фи ло зо фи су од ба ци ва ли 
по ру ке и са др жај хе ле ни стич ких рас пра ва и бе се да. Они су про у ча-
ва ли ра ни је ре то рич ке, ди ја лек тич ке и по е тич ке ба шти не ис кљу чи-
во да би се упо зна ли са њи хо вим фор ма ма и ме то до ло шким ка рак-
те ри сти ка ма. С дру ге стра не, му сли ма ни су бри жљи во при хва ти ли 
и од ва жно не го ва ли фи ло зо фи ју у ко јој су са гле да ли ра ци о нал не 
ди мен зи је на уч не ба шти не ста ре Грч ке. Хе ле ни стич ки фи ло зо фи 
су углав ном би ли не из мер но це ње ни у исла му, а му сли ман ски на-
уч ни ци су сма тра ли да њи хо ва де ла по ста ју по себ но вред на ка да 
се из у ча ва ју у све тлу вер ских док три на и ве ро ве снич ких пре да ња. 
Кат кад се ис ти ца ло да су ти фи ло зо фи би ли ду хов ни на след ни ци, 
од но сно уче ни ци бож јих ве ро ве сни ка.

Раз ли чи те на уч не ди сци пли не те о риј ске и прак тич не фи ло зо-
фи је та ко су ак тив но укљу че не у то ко ве ин те лек ту ал ног жи во та 
свих му сли ма на. Не ке гра не те о риј ске фи ло зо фи је раз ви ја ле су се 
са мо стал но јер у исла му ни су по сто ја ли њи ма слич ни спо знај ни 
то ко ви ко ји би до дат но ути ца ли на те на у ке. Та кве су би ле ма те ма-
ти ка, ко ја се на зи ва ла и сред њом фи ло зо фи јом, од но сно ма те ма-
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тич ком фи ло зо фи јом, и при род не на у ке у ко је је спа да ла ме ди ци на. 
На осно ву сво јих ре ли гиј ских уве ре ња, му сли ма ни су ове на у ке 
при хва ти ли и ши ри ли истим ме то да ма ко је су би ле уте ме ље не и 
спро во ђе не и у ра ни ја до ба. Ме ђу тим, нај зна чај ни ја гра на те о риј-
ске фи ло зо фи је, тач ни је фи ло зо фи ја у свом ужем зна че њу ко ја се 
на зи ва и ме та фи зи ка, од но сно пр ва фи ло зо фи ја, су о чи ла се у исла-
му са дру га два слич на и из у зет но моћ на спо знај на то ка, то јест 
са те о ло ги јом (калам) и док три нар ном гно зом (ирфан). Са свим 
за ни мљи ви и где ка да за го нет ни од но си из ме ђу те три су пар нич ке 
на уч не ди сци пли не по кре ну ли су у пр вој фи ло зо фи ји чи тав низ ло-
гич ки утвр ђе них рас пра ва на тра гу ко јих се, у исла му, уте ме љу ју 
бес пре мач но уду бљу ју ћи то ко ви раз ли чи тих фи ло зоф ских шко ла. 
То су ислам ска пе ри па те тич ка фи ло зо фи ја, ко ја је ма е страл но пре-
зен то ва на у де ли ма Ави це не (умро 1037), Илу ми на тив на те о зо фи ја 
Шеј ха Ши ха бу ди на Со хра вар ди ја (уби јен 1191) и нај зад гран ди о-
зна шко ла Тран сцен дент не те о зо фи је Му ла Са дре Ши ра зи ја (умро 
1635. или 1640).

Као што су ра ци о нал но-де мон стра тив на уче ња ре ли гиј ске тра-
ди ци је од и гра ла кључ ну уло гу у то ме да му сли ман ски фи ло зо фи 
из це ло куп не хе ле ни стич ке на уч не ба шти не пре у зму са мо де мон-
стра тив не на у ке, иста та уче ња пред ста вља ла су основ но спо знај-
но ме ри ло и ин спи ра ци ју му сли ма ни ма он да ка да су они по себ но 
про ду бљи ва ли од ре ђе не сег мен те ста ро грч ких фи ло зоф ских ди-
сци пли на и ту ма чи ли их у скла ду са кур’ан ским фун да мен ти ма 
ра ци о нал ног ми шље ња. Те хран Ха ли ло вић, у сво јој сту ди ји о ори-
ги нал но сти ислам ске фи ло зо фи је, о то ме пи ше: „Мо же мо кон ста-
то ва ти да је ви тал ност ислам ске фи ло зо фи је у ве ли кој ме ри за сно-
ва на на ње ном од но су са ре ли гиј ским из во ри ма јер се у су прот ном 
ни ка ко не би раз ли ко ва ла од дру гих фи ло зо фи ја. Са дру ге стра не, 
при вр же ност ра ци о нал ном при сту пу раз от кри ва њу исти не ислам-
ској фи ло зо фи ји от кри ва но ве хо ри зон те ко ји ука зу ју на све тлу по-
за ди ну при ме не ра зу ма у ислам ском дру штву. На и ме, реч је о ста-
ту су ста ро грч ке или, струч ни је ре че но, хри шћан ске хе ле ни стич ке 
фи ло зо фи је ко ја је пре ве де на у ислам ском све ту не знат но ви ше од 
два ве ка по сле по ја ве исла ма. Хе ле ни стич ка фи ло зо фи ја, при ла го-
ђе на ре ли гиј ским ста во ви ма, не пред ста вља по че так ра ци о нал ног 
ми шље ња у ислам ском све ту...“3)

3) Те хран Ха ли ло вић, „Ори ги нал ност ислам ске фи ло зо фи је“, Ком:Часописзарелигијске
науке, Цен тар за ре ли гиј ске на у ке Ком, Бе о град, бр. 1/2012, стр. 13.
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ТЕОРИЈСКАИПРАКТИЧНАФИЛОЗОФИЈА

Пр во по гла вље књи ге о ме та фи зи ци (Илахијат) у свом за ди-
вљу ју ћем ен ци кло пе диј ском фи ло зоф ском де лу ашШифа Ави це-
на је на звао „О по чи ња њу тра га ња за пред ме том пр ве фи ло зо фи је 
ра ди по ја шња ва ња што ства тог пред ме та у на у ка ма“ и отво рио га 
рас пра вом о по де ли фи ло зоф ских на у ка на те о риј ске и прак тич не. 
У свом при влач ном на уч но-књи жев ном сти лу, Ави це на пи ше: „На-
у ке фи ло зоф ске [...] де ле се на те о риј ске и на прак тичне[...]. Те о-
риј ске су оне у ко ји ма тра жи мо уса вр ша ва ње те о риј ске мо ћи на ше 
ду ше до спе ва њем до фа зе ак ту ел ног ин те лек та и то до би ја њем пој-
мов ног и по твр ђу ју ћег зна ња о ре ал но сти ма ко је ни су те ре ал но сти 
због то га што су на ша де ла и на ша стања[...]. А прак тич не су оне 
у ко ји ма тра жи мо нај пре уса вр ша ва ње те о риј ске мо ћи до би ја њем 
пој мов ног и по твр ђу ју ћег зна ња о ре ал но сти ма ко је је су те ре ал но-
сти због то га што су на ша де ла, те да би смо ка сни је до спе ли до фа-
зе уса вр ша ва ња на ше прак тич не мо ћи у све тлу етике[...]. Те о риј ске 
се огра ни ча ва ју на три гру пе: при ро до знан стве не, ма те ма тич ке и 
бож је“4). Ја сно је да у овом Ави це ни ном тек сту по јам ети ка ука зу је 
на уни вер зал но зна че ње ети ке ко је об у хва та ка ко ин ди ви ду ал ну, 
та ко и по ро дич ну и по ли тич ко-дру штве ну ети ку.

Ари сто тел је о чо ве ку го во рио из две раз ли чи те пер спек ти ве. 
Јед ном је рас пра вљао, у окви ру те о риј ске фи ло зо фи је, о по сто ја-
њи ма без об зи ра на чо ве ко ву во љу и ње го ва де ла. Та да се го во ри ло 
о са мом ег зи сти ра њу чо ве ка и ње го ве ду ше. У дру гој ка те го ри ји 
сту ди ја, зна чи у прак тич ној фи ло зо фи ји, ис тра жи ва ли су се де мон-
стра тив ним ме то да ма пред ме ти ко ји су на ста ли по сред ством чо-
ве ко ве во ље и ње го вих де ла. Пре ма то ме, мо же мо кон ста то ва ти да 
су све сту ди је прак тич не фи ло зо фи је по ве за не са чо ве ком јер се 
усред сре ђу ју на вред но сна пра ви ла и уоп ште на све оно што тре ба 
и што не тре ба чи ни ти у сфе ри чо ве ко ва жи во та. На рав но, чо ве-
ко ве дру штве не ак тив но сти са чи ња ва ју по себ но пре суд не до ме не 
ње го вог жи во та и оту да зна ча јан део сту ди ја прак тич не фи ло зо фи-
је раз ја шња ва упра во те до ме не. Же ли мо ука за ти на оне сту ди је ко-
је су се на зи ва ле, у хе ле ни стич ком и ислам ском спо знај ном ста ди-
ју му, по ли тич ка фи ло зо фи ја, од но сно по ли тич ка на у ка или на у ка о 
одр жа ва њу и уна пре ђи ва њу др жа ве.

4) Ибн Си на, алИлахијатминашШифа, Мак та ба ту аја ти лах ал-узма ал-Мар’аши ан-
На џа фи, Ком, 1983, стр. 3–4.
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Ов де је зна чај но на гла си ти на чин на ко ји су, у ког ни тив ном 
сми слу, по ве за не прак тич на и те о риј ска фи ло зо фи ја. Ско ро сви 
прин ци пи и основ ни пред ме ти раз ли чи тих ди сци пли на прак тич не 
фи ло зо фи је, у ко је спа да и по ли тич ка фи ло зо фи ја, до ка зу ју се у те-
о риј ској фи ло зо фи ји. При ме ра ра ди, са мо по сто ја ње вр ли не, бла-
жен ства, до бра или са вр шен ства си гур но при па да гру пи сту ди ја 
те о риј ске фи ло зо фи је. На тра гу то га, ети ка и по ли тич ка фи ло зо фи-
ја за сни ва ју се на тим пој мо ви ма, што зна чи да раз ма тра ју и вред-
ну ју чо ве ко ва оп хо ђе ња и пра ви ла по на ша ња у ве зи са раз ли чи тим 
етич ким и дру штве но-по ли тич ким ре ал но сти ма.

ОБЈАВАИРАЗУМУРЕЛИГИЈСКОЈСПОЗНАЈИ

У окви ру ре ли гиј ског спо знај ног ста ди ју ма су о ча ва мо се са 
два раз ли чи та из во ра сти ца ња зна ња. Је дан из ви ре у ср цу са ме ин-
сти ту ци је ре ли ги је. Дру гим ре чи ма, то је основ но је згро ре ли ги је 
без ко јег чо век не би мо гао да ор га ни зу је сво ју жи вот ну пу та њу и 
да је усме ри ка са вр шен ству. То је об ја ва ко ју љу ди ко ри сте у свим 
сег мен ти ма раз ли чи тих спо ља шњих и скро ви тих ди мен зи ја свог 
по сто ја ња. Об ја ва, као при мор ди јал но вре ло ре ли гиј ске спо зна је, 
има не бе ско по ре кло и оно стра ну при ро ду, а ње не ког ни тив не по-
ру ке до пи ру до ма са по сред ством ода бра них љу ди ко ји у окри љу 
свог ег зи стен ци јал ног на пре до ва ња мо гу ди рект но и ин ту и тив но 
да са гле да ју и чу ју ви шње ре ал но сти уни вер зу ма. Они све та уче ња 
он то ло шких не бе са „пре во де“ у пој мов ни је зик ко ји је ра зу мљив 
свим је дин ка ма у сен зи бил ном све ту.

Дру ги из вор чо ве ко вих са зна ња уте ме љен је уну тар са мог чо-
ве ко вог би ћа и ма ни фе сту је се од пр вих да на ро ђе ња, па кроз све 
раз ли чи те фа зе ра ста на ших те ле сних ди мен зи ја. Реч је о ра зу му 
ко ји пред ста вља наш уну тра шњи ар гу мент и ко ји нас шта ви ше во-
ди до са зна ња о то ме да по сто ји и од ре ђе но тран сцен дент но зна ње, 
то јест зна ње бож је. Сна гом утвр ђе них фи ло зоф ских де мон стра ци-
ја, ра зум до ка зу је да ње га са мог на ди ла зе она зна ња ко ја су уте ме-
ље на на об ја ви. У ства ри, на осно ву тих де мон стра ци ја наш ра зум 
ну жно сле ди оно стра на са зна ња ко ја раз от кри ва и схва та – у све тлу 
об ја ве и ин ту и ци је.

Нај до ми нант ни ји и основ ни ток уче но сти у ислам ском све ту 
увек је пре по зна вао кључ ни зна чај при дру же но сти два гор ња из-
во ра спо зна је. На рав но, не мо же се ка за ти да му сли ма ни ни ка да 
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ни су би ли скло ни да илу стру ју екс трем не ста во ве по пи та њу ја сне 
де фи ни ци је од но са из ме ђу об ја ве и ра зу ма. Ла ко се мо гу про на ћи 
у исто ри ји ислам ских шко ла при ме ри ка да су се одва ја ли об ја ва и 
ра зум. Где ка да се раз ми шља ло да ра зум има нео гра ни че но пра во 
да ту ма чи и усме ра ва све те о ло шке или ју ри дич ке нор ме об ја ве, а 
не ка да је исти тај ра зум мо гао би ти за не ма рен, осла бљен, па чак и 
од ба чен – у ко рист до слов ног и ег зо те рич ног раз у ме ва ња по ру ка 
об ја ве. Ипак, ни је дан од тих екс трем них ста во ва пре ма ко ји ма се 
пре ко ме ран зна чај при да вао јед ном или дру гом вре лу спо зна је ни је 
мо гао да ока рак те ри ше глав ну суд би ну ци ви ли за циј ског и кул ту-
ро ло шког иден ти те та исла ма. По себ но је зна чај но што се то ни је 
де си ло ни у до ме ну те о риј ских на у ка ни прак тич них фи ло зоф ских 
ди сци пли на. Због то га, ислам ски свет се умно го ме раз ли ку је од 
мо дер ног по сле ре не сан сног За па да где је пој мов ни ра зум сте као 
ап со лут ну до ми на ци ју, у вре ме ра ци о на ли стич ког про све ти тељ-
ства, и по ти снуо ауто ри та тив ност ре ли гиј ске об ја ве. Та кав об лик 
мо дер не де ми то ло ги за ци је не би мо гао да се ускла ди са он то ло-
шко-ког ни тив ним док три на ма тра ди ци о нал ног си сте ма ре ли гиј ске 
спо зна је.

ИНОВАТИВНИХОРИЗОНТИ
ПРАКТИЧНЕФИЛОЗОФИЈЕУИСЛАМУ

Као што је ре че но, у исла му се увек кроз исто ри ју су о ча ва мо 
са пред став ни ци ма раз ли чи тих ди сци пли на прак тич не фи ло зо фи је 
ко ји су ја сно од сту па ли од уме ре ног ста ва о при дру же но сти об ја ве 
и ра зу ма. Ме ђу тим, ка да се ге не рал но про у чи ислам ско ми шље-
ње на по љу прак тич не фи ло зо фи је, уоча ва мо да је уме ре ни став, 
за и ста, обе ле жио глав ну пу та њу му сли ман ске ми са о но сти. Пред-
ста вља ју ћи об ја ву и ра зум као сво ја два фун да мен тал на спо знај на 
из во ра, му сли ман ски ју ри ди ци екс пли цит но ин си сти ра ју на то ме 
да се ова два до ка за и весника бож ја кре ћу за јед но, је дан уз дру гог. 
У ства ри, они из но се тај став због то га што сма тра ју да ра зум и об-
ја ва пред ста вља ју два спо знај на из во ра ко ја објек тив но раз от кри-
ва ју он то ло шке и вред но сне аспек те ве ро за ко но дав не во ље бож је.

Ин ту и тив но зна ње ве ро ве сни ка и бож јих ми ље ни ка до пи ре до 
свих љу ди он да ка да се пре то чи у пој мо ве.Та ко се уте ме љу је чи тав 
ци клус на уч них су до ва и ди сци пли на ко је се на зи ва ју „пре не се-
не на у ке“ (улуминакли). Не ка да се ти су до ви усме ра ва ју ка ре ал-
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но сти ма ко је чо ве ков те о риј ски и прак тич ни ра зум, та ко ђе, мо же 
схва ти ти. У том слу ча ју, ве ро ве снич ки ис ка зи по твр ђу ју оно до 
че га је наш ра зум до спео, или нас пак упу ћу ју ка за по ста вље ним 
ре ал но сти ма ко је као „за тр па но бла го на шег ра зу ма“ тре ба рас-
крин ка ти и ожи ве ти. С дру ге стра не, уче ња ве ро ве сни ка се не ка да 
усред сре ђу ју на од ре ђе не де та ље и по је ди нач не по ја ве ко ји на ди-
ла зе ког ни тив не гра ни це на ше пој мов не спо зна је. У ства ри, ми о 
тим по ја ва ма зна мо са мо оно што се по ве зу је са уни вер зал ним и 
оп штим аспек ти ма њи хо вог по сто ја ња. То је као ка да се су о чи мо, у 
вер ским пре да њи ма, са де таљ ним об ја шње њи ма о он то ло шком по-
рет ку по је ди нач них ка рак те ри сти ка ег зи стен ци ја у ви шњем све ту 
бож јих Име на и Атри бу та, о њи хо вим ег зи стен ци јал ним осо би на-
ма и од но си ма, као и о по је ди нач ним он то ло шким сфе ра ма мунду
саимагиналиса, ра ја, па кла или пур га то ри ју ма. Шта ви ше, пре да ња 
нам раз от кри ва ју и прак тич не им пли ка ци је по сто ја ња на ве де них 
по ја ва, од но сно на ше оба ве зе пре ма њи ма. Све то на зи ва мо „уте-
ме љу ју ћим“ уче њи ма об ја ве и пој мов не све те ба шти не пре не се-
них на у ка.Об ја ва, у свој ству утвр ђе ног и по у зда ног вре ла спо зна је, 
упот пу ња ва ре зул та те чо ве ко ве ра ци о нал не и осет не спо зна је. Јер, 
те о риј ска и прак тич на фи ло зо фи ја би ва ју уна пре ђе не и про ду бље-
не на те ме љи ма де мон стра тив ног ра зу ма и пој мов них до ка за. При-
ро до знан ство, од но сно ни жа фи ло зо фи ја, пак по ве зу је се са осе том 
и ис ку ством. Оту да, об ја ва на ди ла зи те из во ре спо зна је.

У до ме ну прак тич них на у ка, пре да ња ко ја про из ла зе из об ја ве 
као но вог вре ла ви шње спо зна је отва ра ју број не ши ро ке хо ри зон те 
ино ва тив них на уч них ди ску си ја ко је су, у исла му, раз ви ја не у об у-
хват ној на уч ној ди сци пли ни под на зи вом фикх (ју ри спру ден ци ја). 
За пра во, прак тич на фи ло зо фи ја је до би ла, у ислам ској ми сле ћој 
тра ди ци ји, не пре гле ди ве и бес пре мач не ши ри не – у све тлу спо ме-
ну тог но вог спо знај ног уни вер зу ма. Мо же се ре ћи да је уло га об ја ве 
и ин ту и тив не ба шти не ре ли гиј ских уче ња би ла са свим пре суд на у 
ино ва тив ној и нео че ки ва ној на уч ној екс пан зи ји раз ли чи тих ди сци-
пли на прак тич не фи ло зо фи је у тра ди ци о нал ним му сли ман ским 
дру штви ма. Те шко је за ми сли ти ко ли ко је рев но сних сту де на та и 
уче ња ка, не ко ли ко ве ко ва, у бри љант ним тра ди ци о нал ним шко ла-
ма ши ром ислам ско га све та, у ско ро свим гра до ви ма, сва ко днев но 
ме ди ти ра ло и ди ску то ва ло о раз ли чи тим прак тич ним и по ли тич-
ким аспек ти ма ислам ске ју ри спру ден ци је и уоп ште фи ло зо фи је. 
На рав но, ту се не мо гу пре не брег ну ти ни за слу ге му сли ман ских 
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фи ло зо фа ко ји су уте ме љи ли но ве то ко ве фи ло зоф ске ми сли, ка ко 
у до ме ну пр ве фи ло зо фи је, та ко и у оста лим фи ло зоф ским ди сци-
пли на ма, и на тај на чин до дат но учвр сти ли ме та фи зич ке осно ве 
прак тич не фи ло зо фи је и по себ но по ли тич ке фи ло зо фи је. Они су, 
у ства ри, раз ви ли ино ва тив не ин те лек ту ал но-пој мов не по тен ци ја-
ле по сред ством ко јих је би ло мо гу ће да мар кант ни пред став ни ци 
по ли тич ке фи ло зо фи је, у исто ри ји ислам ске ми сли, ис ко ри сте на-
уч ни по лет фи ло зоф ске тра ди ци је исла ма, као и све ког ни тив не по-
тен ци ја ле но вих хо ри зо на та ви шње спо зна је, и да знат но про ду бе и 
убр за ју све стра ни раз вој по ли тич ке фи ло зо фи је у исла му.

УЛОГАОБЈАВЕИЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ
УПОЛИТИЧКОЈФИЛОЗОФИЈИ

Ислам ска ју ри спру ден ци ја (фикх) са др жи број не на уч не гра-
не и ши ро ки спек тар де таљ них сту ди ја о раз ли чи тим ди мен зи ја ма 
на шег жи во та. Ова на уч на ди сци пли на, због то га, го во ри о те ма ма 
ко је су по ве за не са свим ка те го ри ја ма прак тич не фи ло зо фи је. Дру-
гим ре чи ма, на кра ју сва ког лан ца од ре ђе не гру пе сту ди ја прак тич-
не фи ло зо фи је мо гу се са гле да ти ино ва тив ни ре зул та ти по себ них 
гра на ислам ске ју ри спру ден ци је. При ме ра ра ди, мно ге ка те го ри је 
ислам ске ју ри спру ден ци је у ко ји ма се раз ма тра ју ди мен зи је и им-
пли ка ци је ве ро за кон ских об ре да (ибадат) упот пу њу ју на уч ну ба-
шти ну ети ке као зна чај ног ста ди ју ма ин ди ви ду ал них усме ре ња у 
окви ру прак тич не фи ло зо фи је. Та ко ђе, број не из ван ред не сту ди је 
и за себ не књи ге о бра ку и раз во ду ко је су ис пи са ли му сли ман ски 
ју ри ди ци про ду би ће на ша тра ди ци о нал на зна ња из оне ди сци пли-
не прак тич не фи ло зо фи је ко ја се усред сре ђу је на ад ми ни стра ци ју 
до ма. Сва ка ко, не из мер но ути ца јан и мо жда нај ва жни ји део ју ри-
дич ких сту ди ја у исла му об ра ђу је ста ди јум по ли тич ких ре ал но сти 
и свих дру штве них по ја ва. Тај део ислам ске ју ри спру ден ци је мо же 
знат но да обо га ти на уч ну тра ди ци ју по ли тич ке фи ло зо фи је. По-
зна ти са вре ме ни му сли ман ски фи ло зоф и је дан од нај зна чај ни јих 
пред став ни ка шко ле Тран сцен дент не те о зо фи је Ха мид Пар са ни ја, 
у ве зи с тим, ис ти че: „Ши ри на по ли тич ке фи ло зо фи је, од но сно те-
о зо фи је, у ислам ском све ту ни по што се не мо же са гле да ти ако се не 
узме у об зир по ли тич ка ју ри спру ден ци ја (фикхисијаси)“5).

5) Ха мид Пар са ниа, Равешшенасије ентекадије Хекмате Садра’и, Ке таб-е фар да, 
Ком, 2010, стр. 127.



стр:129148.

- 139 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2013год.(XXV)XIIvol=37

По ли тич ка ју ри спру ден ци ја у исла му, за пра во, уво ди ста ди јум 
по ли тич ке фи ло зо фи је у ви ши спо знај ни хо ри зонт и о дру штве-
но-по ли тич ким по ја ва ма и оба ве за ма у на шем жи во ту го во ри из 
он то ло шке пер спек ти ве об ја ве и бож јег зна ња. На рав но, огра ни че-
ност овог ра да не до пу шта нам да се упу сти мо у оп се жну и ну жну 
рас пра ву о оте жа ва ју ћим и са свим зах тев ним фор мал ним и са др-
жин ским ме ри ли ма екс перт ског раз от кри ва ња објек тив них по ру ка 
бож јег зна ња у тек сту вер ских пре да ња. Ми ће мо ов де пре ћи пре-
ко те рас пра ве од фун да мен тал ног зна ча ја и уста но ви ти са мо то 
да зна ње ко је ври из ви шњих ме та фи зич ких прин ци па све у куп ног 
уни вер зу ма би ва усме ре но на це ло ку пан ци клус чо ве ко ва ства ра-
ња. Ви шње зна ње об у хва та све он то ло шке сфе ре на шег жи во та у 
сен зи бил ном, има ги нал ном и ин те ли ги бил ном све ту и ег зи стен ци-
јал не им пли ка ци је чо ве ко вог кре та ња из нај ни жег сте пе на по сто-
ја ња ка уз ви ше ним ступ ње ви ма жи во та. Онај ко по се ду је то зна-
ње ја сно уви ђа у ко јој фор ми ће се ма ни фе сто ва ти на ша ве ро ва ња, 
ми шље ња, мо рал не осо би не и сва де ла у ва но сет ним ста ди ју ми ма 
на шег бив ство ва ња. Та кво зна ње мо ра до пре ти до свих љу ди и за то 
су об ја ва и вер ска пре да ња не сум њи во ме ро дав ни.

Са др жин ски окви ри об ја ве и вер ских пре да ња ни су ис кљу чи-
во по ве за ни са ве ро ва њи ма, мо ра лом и вер ским ин ди ви ду ал ним 
од го јом. „Пре не се не на у ке“ у ко ји ма се ти окви ри пре зен ту ју у пој-
мов ном је зи ку де таљ но и са свим оп шир но се усред сре ђу ју на раз-
ли чи те прав не ди мен зи је и прак тич но-об ре до слов не им пли ка ци је 
чо ве ко вог жи во та. У њи ма се об у хват но и све стра но раз ма тра ју пи-
та ња ко ја уте ме љу ју срж по ли ти ке, вла да ви не, дру штве ног жи во та 
и еко но ми је.

Ре ли гиј ски спо знај ни ста ди јум се умно го ме раз ли ку је, у свом 
он то ло шко-ког ни тив ном при сту пу по ли тич кој фи ло зо фи ји и по ли-
тич ким ре ал но сти ма, од се ку лар них по гле да и раз ми шља ња. Се ку-
лар ни ми сле ћи то ко ви, на и ме, стре ме ка де фи ни са њу ор га ни за ци је 
и ру ко во ђе ња раз ли чи тим аспек ти ма чо ве ко вог жи во та – пре не-
бре га ва ју ћи, или тач ни је да ка же мо, опо вр га ва ју ћи ре ал ност два 
ме та фи зич ка и ван вре мен ска кра ја на ше га би ћа. Са мим тим, по ни-
шти ће се и сви фи ло зоф ски прин ци пи и епи сте мо ло шки ка па ци те-
ти по ли тич ке ју ри спру ден ци је и фи ло зо фи је у исла му, а ислам ско-
те о мо ни стич ки при ступ по ли тич ким и дру штве ним ре ал но сти ма 
оста ће осквр њен и без свог ег зи стен ци јал ног ду ха.
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ЕЗОТЕРИЧНИРЕЛИГИЈСКИПОГЛЕДИ
УПОЛИТИЧКОЈФИЛОЗОФИЈИ

Не сум њи во је ну жно да се аде кват но раз мо три пи та ње о то ме 
да ли чо ве ков по се бан ре ли гиј ски по глед, са свим фи ло зоф ским и 
об ре до слов ним им пли ка ци ја ма, про из во ди од ре ђе ни ток и си стем 
дру штве но-по ли тич ке ми сли6). Ми ће мо по ку ша ти да се при бли жи-
мо од го во ру на то пи та ње из пер спек ти ве фи ло зоф ско-ког ни тив ног 
раз у ме ва ња и са гле да ња це ло куп не ре ал но сти и уни вер зу ма.

Иако се знат но раз ли ку ју, ег зо те рич на и езо те рич на сфе ра по-
сто ја ња пред ста вља ју две нео дво ји ве ди мен зи је ко је ни су стра не 
јед на дру гој. Спо ља шњи и скро ви ти, од но сно ни жи и оно стра ни 
свет, ни су ме ђу соб но су прот ни, већ су те сно по ве за ни и ис пре-
пле те ни. У ства ри, фи зич ки и ме та фи зич ки ста ди јум на ла зе се у 
јед ном лон ги ту ди нал ном по рет ку, што зна чи да ме та фи зич ки ста-
ди јум ег зи стен ци јал но об у хва та фи зич ка би ћа. Дру гим ре чи ма, 
ме та фи зич ко је при сут но у ср жи фи зич ког жи во та и на ших ин ди-
ви ду ал них, дру штве них и по ли тич ких де ло ва ња у сен зи бил ном 
све ту. Ме та фи зич ко ли це чо ве ко вог би ћа и ње го вих де ла илу стро-
ва ће ре ал ну сли ку на ше ег зи стен ци је у свим ви шњим ступ ње ви ма 
он то ло шке ре ал но сти.

Те о мо ни стич ко-езо те рич на струк ту ра фи ло зоф ског са гле да-
ња он то ло шке хи је рар хи је уни вер зу ма у исла му сме ро дав но нам 
по ма же да схва ти мо за што су ег зо те рич но об ре до сло вље и сен зи-
бил но де ло ва ње на зе мљи то ли ко ва жни му сли ман ском ду хов ном 
пут ни ку ко ји је усме рен ка не бе си ма езо те риј ске ре ал но сти. На и-
ме, ње го во ду хов но пу то ва ње и уса вр ша ва ње ре а ли зу ју се на ста зи 
ег зо те рич них по ја ва, об ре да и де ла. Ви шње бла жен ство за ко јим 
вер ник тра га у свом спи ри ту ал ном пу то ва њу не мо же се отрг ну ти 
од ње го вих спо ља шњих де ла. Те две сфе ре су нео дво ји во, чвр сто 
и тај но ви то по ве за не. Сва ко вер ни ко во ин ди ви ду ал но и дру штве-
но де ло, у сен зи бил ном све ту, има сво ју ме та фи зич ко-езо те рич ну 
фор му ко ја је ути сну та у ср цу тог де ла. Из тог раз ло га, сви они 
ко ји су при вр же ни док три нар ним и емо тив ним нор ма ма фи ло зоф-
ских по гле да сво је ре ли гиј ске тра ди ци је ну жно ће се, бри жљи во 
и чак скру пу ло зно оба зи ра ти на сво ја спо ља шња де ло ва ња и оп-
хо ђе ња. За пра во, они ће сва ког тре нут ка у ду би на ма сво јих ин ди-

6) Ви де ти: Ха мид Пар са ниа, Ерфанвасијасат[Мистикаиполитика], Бу стан-е ке таб, 
Ком, 2007, стр. 105.
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ви ду ал них, дру штве них и свих по ли тич ких ак тив но сти и ста во ва 
са гле да ти сво је спи ри ту ал но ус пи ња ње или пад, и дру гим ре чи ма, 
за до вољ ство, од но сно срџ бу уз ви ше них ме та фи зич ких прин ци па 
све тих хо ри зо на та по сто ја ња.

Ис пре пле те ност ду хов ног уса вр ша ва ња у исла му са дру штве-
ним де ло ва њем у ма те ри јал ном све ту илу стру је се, на са свим при-
вла чан и уду бљу ју ћи на чин, у по зна том пре да њу ко је се пре но си од 
Ве ро ве сни ка исла ма: „За и ста мо на штво код мо јих след бе ни ка је-
сте труд на пу ту бож јем“7). Овим ре чи ма ни по што се не же ли ума-
њи ти зна чај ин ди ви ду ал ног ис по сни штва и ду хов не бо го бо ја зно-
сти. Број на су уче ња у Кур’ану и пре да њи ма пре ма ко ји ма се ја сно 
уста но вља ва и док три нар но обо га ћу је ин сти ту ци ја спи ри ту ал но-
емо тив ног уса вр ша ва ња и пу то ва ња ка бож јем за до вољ ству. Због 
то га, ми стич ка ба шти на му сли ман ских пред став ни ка раз ли чи тих 
ди сци пли на док три нар не, прак тич не и књи жев не гно зе пред ста-
вља бри љант но бо гат ство и гран ди о зну тра ди ци ју ре ли гиј ске ду-
хов но сти. На про тив, спо ме ну то пре да ње стре ми ка то ме да знат но 
про ши ри до мен спи ри ту ал ног пу то ва ња и уса вр ша ва ња. Сви об-
ли ци ин ди ви ду ал ног, по ро дич ног, мо рал ног, дру штве ног, еко ном-
ског и по ли тич ког тру да са ци љем сти ца ња бож јег за до вољ ства, 
пре ма овом пре да њу, пот па да ју под ка те го ри ју ду хов ног пу то ва ња 
ка уну тра шњим, ви шњим сфе ра ма уни вер зу ма. Дру га чи је ка за-
но, сва ки по ли тич ки труд у окви ру спо знај но-вред но сног си сте ма 
ре ли гиј ског иден ти те та по и сто ве ћен је са нај ду бљим ми стич ким 
прег ну ћем. Јер, ме та фи зич ке ре ал но сти и езо те риј ске вред но сти 
об у хва та ју све сен зи бил не и фи зич ке по ја ве и оту да, по ли тич ки 
жи вот и ак тив но сти мо гу се опа жа ти, ана ли зи ра ти и вред но ва ти 
кроз при зму езо те рич них док три на ре ли гиј ске фи ло зо фи је, од но-
сно те о зо фи је.

По јам хер ме не у ти ке (та’вил) са зна че њем езо те рич ног раз у-
ме ва ња све тих тек сто ва је дан је од фун да мен тал них пој мо ва док-
три нар не гно зе у исла му. У број ним сјај ним сту ди ја ма му сли ман-
ских те о зо фа о гно стич кој хер ме не у ти ци, по се бан зна чај се при да-
је дру штве ној и по ли тич кој хер ме не у ти ци. То зна чи да је мо гу ће 
да вер ска пре да ња ко ја го во ре о раз ли чи тим дру штве ним гру па ма 
и по ја ва ма бу ду раз у ме ва на на по се бан езо те ри чан на чин. Пом-
но сле де ћи ни по што јед но ста ван про цес тех нич ко-екс перт ског 
ап стра хо ва ња езо те рич ног зна че ња дру штве них по ја ва и гру па, 

7) Ала ме Маџ ли си, Бихараланвар, Му’аса сат ал-Ва фа, Беј рут, 1982, том 67, стр. 114.
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спо ме ну тих у вер ским пре да њи ма, му сли ман ски хер ме не ут до би-
ја мо гућ ност да исте езо те рич не дру штве но-по ли тич ке ре ал но сти 
ко ри сти као док три нар но и вред но сно ме ри ло сво јих ак тив но сти 
и по гле да у свим вре мен ским и раз ли чи тим ге о граф ским усло ви-
ма. Пре но си се да је имам Абу Џа фер јед ном при ли ком ка зао: „... 
Кад би би ло да се не ки [кур’ански] ста вак об ја ви о не ком на ро ду 
та ко да, ка да умре тај на род, да умре и тај ста вак – не би оста ло од 
Кур’ана ни шта, а оно у Кур’ану те че пр во из ње га над по след њим 
из ње га све док тра ју не бе са и зе мља, и сва ки на род има свој ста вак 
ко ји иш чи та ва и ко јем при па да, би ло да је до бро или ло ше“8). Та-
ко ђе, пре но си се да је имам Абу Џа фер Ба кир на пи та ње Ху мра на 
ибн А’ју на о спо ља шњем и уну тра шњем зна че њу Кур’ана од го во-
рио: „Спо ља шњост ње га је су они о ко ји ма је об ја вљен Кур’ан, а 
уну тра шње зна че ње ње га је су они ко ји чи не као што они чи ња ху. 
Тече о њи ма оно што је објављено о они ма“9). На рав но, ово је са мо 
јед но ту ма че ње о спо ља шњем зна че њу и о уну тра шњим зна че њи-
ма Кур’ана, ко јих по пре да њи ма има се дам, од но сно се дам де сет, 
но де фи ни ци ја по ли тич ке хер ме не у ти ке у исла му и ње ни тех нич ки 
за ко ни ни су ди рек тан пред мет ове рас пра ве.

Чо ве ко во по ли тич ко де ло ва ње не сум њи во за цр та ва езо те риј-
ско ли це ње го ве ме та фи зич ке ре ал но сти. Во де ћи му сли ман ски 
те о зоф у да на шњем Ира ну аја то лах Џе ва ди Амо ли о то ме пи ше: 
„Мо гу ће је да чо ве ко во оп хо ђе ње не бу де за па же но у од ре ђе ним 
до ме ни ма, ме ђу тим, он мо ра зна ти да се не ће пре ћи ни пре ко јед-
ног ње го вог де ла. Шта ви ше, сва ње го ва ин ди ви ду ал на и об ре до-
слов на де ла и ње го ви по ступ ци у дру штве ним сфе ра ма, би ло да је 
реч о ње го вом ћу та њу или о обе ло да ње ним ми шље њи ма, о ње го-
вим ме ким или гру бим ис ту пи ма, те о ње го вим раз ли чи тим ста во-
ви ма у ве зи са по ли тич ким пи та њи ма – по ве за ни су с њим на оном 
све ту и би ће ма ни фе сто ва ни у ста ди ју му оно стра ном“10).

Ег зо те рич не илу стра ци је чо ве ко вих по ли тич ких де ло ва ња и 
ми шље ња ис пре пле те не су са нај о снов ни јим ду би на ма чо ве ко ва 
ср ца и са са мим ње го вим вер ни штвом. Чо ве ков вер нич ки ста тус 
умно го ме ути че на ње го ву дру штве но-по ли тич ку од ва жност и исто 
та ко за ви си од ње. На осно ву по зна тог пре да ња, „ко се ују тру про-

8) Му ха мад ибн Ма суд Аја ши, Китаб аттафсир, том 1, Чап ха не-је ел ми је, Те хран, 
1958, стр. 10.

9) Шејх Са дук,Ма’аниалахбар, Му’аса сат ан-на шр ал-исла ми, Ком, 1996, стр. 259.
10) Аја то лах Џе ва ди Амо ли, Несбатединвадонја, Мар каз-е на шр-е Есра, Ком, 2002, стр. 

158.
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бу ди и не за ло жи се за [побољшање] ста ња пре да них Бо гу – ни је 
пре дан Бо гу“11). Број не су са свим ин спи ра тив не по ру ке и док три не 
пре да ња и кур’ан ских ста ва ка ко је ве ру, бла жен ство и уса вр ша ва-
ње не по ве зу ју ис кљу чи во са од ре ђе ним ин ди ви ду ал ним чо ве ко-
вим оба ве за ма и ње го вим лич ним од но сом пре ма ви шњим на че ли-
ма уни вер зу ма. На рав но, и то је фун да мен тал но зна чај но, ме ђу тим, 
ка ко иаја то лах Џе ва ди Амо ли екс пли цит но ис ти че, вер ска уче ња 
се не огра ни ча ва ју на ин ди ви ду ал не на ред бе. Он ка же: „Ислам 
по нај ви ше ин си сти ра на пи та њи ма ко ја су у ве зи са по ли ти ком и 
вла да ви ном. Оту да, вер ни што је ис пре пле те но са же љом и од ва-
жно шћу да се пи та о ста њу дру гих и да се ре ша ва ју про бле ми и, 
дру гим ре чи ма, ис пре пле те но је с по ли ти ком. Не мо же се на зва-
ти вер ни ком не ко ко је ин ди фе рен тан пре ма то ме да ли се ње го ва 
бра ћа у ве ри су о ча ва ју с од ре ђе ним по те шко ћа ма и да ли се мо же 
учи ни ти не што да се те по те шко ће ре ше“12).

У ду би на ма сво га би ћа, вер ник је не из мер но бри жљив пре ма 
нај суп тил ни јим ча ри ма ду хов ног жи во та и бла жен ства. Због то га, 
он не мо же би ти рав но ду шан у од но су на све об ли ке по ли тич ких 
ста во ва и по сту па ка, не го је у кон стант ној по тра зи за мо де лом дру-
штве ног оп хо ђе ња ко ји ће би ти ускла ђен са ње го вим ду хов ним ви-
зи ја ма и же ља ма. На рав но, та кав мо дел по ли тич ке са мо све сти не 
мо же би ти об у хва тан и све стра но ко ри стан док се не раз от кри је 
и ин ту и тив но не са гле да са ма ре ал ност уни вер зу ма. Ви шња гно-
стич ка ин ту и ци ја рас крин ка ће уни вер зал не по ли тич ке упу те ко је 
не ће би ти огра ни че не на ор га ни за ци ју ис кљу чи во фи зич ког жи во-
та, од но сно вред но сног си сте ма ко ји је по ве зан са мо са сен зи бил-
ним, про мен љи вим и не из ве сним по ја ва ма. Упра во због то га, ве ро-
ве сни ци и бож ји ми ље ни ци ода бра ни су да пре не су го вор ви шњег 
зна ња бож јег – као чу ва ри нај у зви ше ни јих ступ ње ва гно стич ких 
ин ту и ци ја.

ПРОТИВЉЕЊЕСЕКУЛАРНОМТУМАЧЕЊУПОЛИТИКЕ

Пре фи ње не фи ло зоф ске осно ве по ли тич ке ју ри спру ден ци је у 
исла му ни су, кроз исто ри ју, увек ис прав но раз у ме ва не, као што су 
и прак тич ни окви ри ислам ске по ли тич ке фи ло зо фи је, углав ном, 
на сил но зло у по тре бља ва ни и осквр њи ва ни. Све тост по ли тич ких 

11) Ку леј ни,алКафи, том 2, Дар ал-ку туб ал-исла ми ја, Те хран, 1986, стр. 163.
12) Аја то лах Џе ва ди Амо ли, Џаме’едарКор’ан, Мар каз-е на шр-е Есра, Ком, 2008, стр. 

246.
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док три на ре ли ги је по ру ши ће сви они ко ји ту ма че њу ре ли ги је не 
при сту па ју на уду бљу ју ћи на чин, у окви ру скру пу ло зних ме ри ла и 
за ко на екс перт ског (иџтихади) раз у ме ва ња ре ли ги је, од но сно они 
ко ји не по се ду ју моћ ин ту и тив ног са гле да ња док три нар них и вред-
но сних ре ал но сти не бе ског ре ли гиј ског иден ти те та.

С дру ге стра не, ни по што не мо гу би ти ме ро дав на ни об ја-
шње ња о ислам ској по ли тич кој ју ри спру ден ци ји и фи ло зо фи ји у 
окви ру оних спо знај них ста ди ју ма ко ји ни су пот пу но ускла ђе ни 
са осно ва ма ре ли гиј ске те о мо ни стич ке тра ди ци је. То са чи ња ва 
глав ну са др жин ску ори јен та ци ју ове сту ди је. Јер, сход но по себ-
ном он то ло шком од но су из ме ђу ег зо те рич них и езо те рич них по ја-
ва, ре ли гиј ски по глед о уни вер зу му и чо ве ку у по ли тич ком до ме ну 
нај пре ће екс пли цит но опо врг ну ти ми шље ње да се чо ве ко во по ли-
тич ко де ло ва ње огра ни ча ва на ње гов жи вот у ма те ри јал ном све ту. 
Ба шти ни ци спо знај не тра ди ци је ре ли ги је не мо гу се сло жи ти са 
се ку лар ним, по све то вље ним фи ло зоф ским при сту пом по ли ти ци. 
На и ме, они твр де да све чо ве ко ве по ли тич ке и дру штве не ак тив-
но сти по се ду ју по себ ну езо те рич ну фор му и ду хов ни учи нак ко ји 
оста вља ју не из бе жан траг на спи ри ту ал не ди мен зи је чо ве ко вог би-
ћа. Се ку лар на спо зна ја, пак, не ма та кву езо те рич но-ме та фи зич ку 
пред ста ву о чо ве ку и, пре ма то ме, она у по ли ти ци не пре по зна је 
оно стра не ду би не ко је би, у он то ло шком и епи сте мо ло шком сми-
слу, по себ но ори јен ти са ле сми сао по ли тич ког пла ни ра ња и ор га-
ни за ци ју по ли тич ког жи во та.

Исто ри ци зам у се ку лар ној спо зна ји ре ду ко ва ће уни вер зал не 
по ру ке об ја ве и пре да ња у окви ре исто риј ских пој мо ва и та ко по-
ни шти ти дух све тог бож јег зна ња. Сто га, не оба зи ру ћи се на бри-
љан тан раз вој тра ди ци о нал не ислам ске ег зе ге зе у ко јој исто риј ски 
ме то до ло шки при ступ ни ка да ни је био до ми нан тан, по сле ре не-
сан сне шко ле за пад не ми са о но сти ра зу ме ва ће по ли тич ка уче ња 
Кур’ана и исла ма у ис кљу чи вим окви ри ма исто риј ске ре ал но сти, 
а пре не бре га ва ти ме та фи зич ки дух и све ту спо зна ју у ср жи тих 
док три на. Ипак, по зна ти фран цу ски ори јен та ли ста и пре во ди лац 
Кур’ана Ре жи Бла шер (Re gis Blac he re) твр ди да раз ма тра ње исто-
риј ских окол но сти об ја ве раз ли чи тих де ло ва Кур’ана раз от кри ва 
све по дат ке ко ји су по треб ни да би чи та о ци раз у ме ли кур’ан ски 
текст и упо зна ли се са че ти ри пот пу но не јед на ке хро но ло шке фа зе 
ве ро ве сни штва Му ха ме да. Осла ња ју ћи се на ме то до ло шке ре зул та-
те шко ле гла со ви тог не мач ког ори јен та ли сте и та ко ђе пре во ди о ца 
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Кур’ана Нол де кеа (The o dor Nol de ke), ауто ра ути цај не књи ге Исто
ријаКур’ана (GeschichteDesQorans), он не сум ња у то да нам мо-
дер на „фи ло ло ги ја, исто ри ја ре ли ги ја и со ци о ло ги ја пру жа ју мо-
гућ ност да крај ње пре ци зно ана ли зи ра мо све еле мен те и фак то ре 
раз ли чи тих вр ста, ко ји Кур’ан чи не по себ ним“13).

По сле ре не сан сни спо знај ни ста ди ју ми, у окви ру ра ци о на ли-
стич ког про све ти тељ ства и ем пи ри зма, уте ме љи ли су но ву де фи-
ни ци ју на у ке, ко ја је са да отрг ну та од ме та фи зич ких док три на ре-
ли ги је и фи ло зо фи је јер оне нај пре ни су мо гле да бу ду по ја шње не 
сна гом пој мов ног ра зу ма, а ка сни је ни су би ле ни про вер љи ве.Мо-
дер на на у ка та ко ки да ве зе са ре ли ги јом, тач ни је са тра ди ци о нал-
ним раз у ме ва њем ре ли ги је, као што се мо дер на по ли тич ка на у ка 
одва ја од по ли тич ке фи ло зо фи је. У са вре ме ном ислам ском све ту, 
на тра гу то га, су о ча ва мо се са раз два ја њем по ли тич ке ју ри спру ден-
ци је исла ма од по ли тич ких на у ка. На и ме, ка да је мо дер на на у ка на-
мет ну ла сво је спо знај не окви ре на уч ним и кул тур ним ин сти ту ци ја-
ма у ра зним са вре ме ним му сли ман ским дру штви ма, она је са со бом 
до не ла и по себ но зна че ње по ли тич ке на у ке ко је је за му сли ман ске 
обра зо ва не вер ни ке би ло са свим нео че ки ва но и мо жда не ра зу мљи-
во. Нај ра ни ји му сли ман ски пред став ни ци но вог зна че ња по ли тич-
ке на у ке, са из ра зи том мо дер ни стич ком ори јен та ци јом, про па ги ра-
ли су ино ва тив ност те ди сци пли не, са свим ус хи ће ни због то га што 
мо дер на по ли тич ка на у ка не ма ни ка кве срод но сти са оним зна њем 
ко је је уста но вље но и раз ви ја но на спо знај ним те ме љи ма ре ли гиј-
ске по ли тич ке ју ри спру ден ци је. Ка ко је вре ме про ла зи ло, мо дер на 
на у ка је би ла све до ми нант ни ја у зва нич ним обра зов ним ин сти ту-
ци ја ма но вих др жа ва у ислам ском све ту. Та ко је она по сте пе но по-
ста ла ис кљу чи во ме ри ло у еду ка тив ним про гра ми ма по ли тич ких 
на у ка, а ба шти ни ци по ли тич ке ју ри спру ден ци је би ли су при ну-
ђе ни да ви тал ност фи ло зоф ских осно ва сво је на уч не ди сци пли не 
очу ва ју из ван зва нич них ви со ких шко ла и уни вер зи те та у сво јим 
зе мља ма – у окви ру тра ди ци о нал ног си сте ма из у ча ва ња ислам ске 
ју ри спру ден ци је. На рав но, у не ким ислам ским зе мља ма тра ди ци-
о нал не шко ле су све до да нас оста ле ви тал не и где ка да бри љант но 
ути цај не и у њи ма се сва ко днев но из у ча ва ју сви, чак нај струч ни ји 
и нај ви ши сте пе ни број них ре ли гиј ских на уч них ди сци пли на, као 
што су: фи ло зо фи ја, ло ги ка, гно за, те о ло ги ја, ег зе ге за, на у ка о пре-
да њи ма, ју ри спру ден ци ја, ме то до ло ги ја ју ри спру ден ци је и раз ли-

13) Ре жи Бла шер (Re gis Blac he re), ДарамадибарКор’ан[IntroductionauCoran], пре вео на 
пер сиј ски Аса до лах Мо ба ше ри, Ар га нун, Те хран, 1993, стр. 27.
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чи те књи жев не на у ке.О нај зна чај ни јим дру штве ним и спо знај ним 
им пли ка ци ја ма овог нео че ки ва ног кул ту ро ло шко-ци ви ли за циј ског 
пре о кре та у са вре ме ним му сли ман ским дру штви ма по треб но је 
оп шир но пи са ти у не кој дру гој, за себ ној при ли ци.
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SeidHalilovic
THEPHILOSOPHICALPRINCIPLESOFPOLITICAL

JURISPRUDENCEINISLAM
Resume

Undoubtedly,itisnecessarytoadequatelyreviewthequ
estionofwhetheraperson’sspecificreligiousview,with
all the philosophical and ritual implications, produces
certain flow and system of sociallypolitical thought. In
thisregard,theexplanationsofIslamicjurisprudenceand
philosophywithinthosecognitivestagesthatarenotfully
compliantwiththebasicsofreligiousTheomonistictra
ditionscan’t,byanymeans,bereliable.
Bypresenting revelationand reasonas their two funda
mentalcognitivesources,theMuslimjuristsexplicitlyin
sistonthefactthatthesetwopiecesofevidenceandmes
sengersofGodmovetogether,sidebyside.Infact, they
presentsuchanattitudebecausetheyregardreasonand
revelationasthetwocognitivesourcesthatobjectivelyre
vealontologicalandvalueaspectsofGod’swill,inwhich
thefaithandthelawarecombined.
Inthefieldofpracticalsciences,traditionarisingfromthe
revelationasanewspringofhighercognitionopensnu
merouswidehorizonsofmanyinnovativescientificdiscus
sionsthatare, inIslam,beingdevelopedinanextensive
scientificdisciplinecalledfiqh (jurisprudence).Actually,
in Islamic traditionof thought,practicalphilosophyhas
gotenormousandimmeasurablewidth–inthelightofthe
aforementionednewcognitiveuniverse. It couldbe said
thattheroleofrevelationandintuitiveheritageofreligi
ous studieshasbeenquitecrucial in the innovativeand
unexpected scientific expansionof various disciplines of
practicalphilosophyintraditionalMuslimsocieties.
Ofcourse,immenselyinfluentialandperhapsthemostim
portant part of juridical studies in Islam dealswith the
stagesofpoliticalrealitiesandallthesocialphenomena.
ThatpartofIslamicjurisprudencecansignificantlyenrich
thescientifictraditionofpoliticalphilosophy.Politicalju
risprudenceinIslamis,infact,introducingthesphereof
politicalphilosophyintoahighercognitivehorizon,and
itdealswiththesociopoliticalphenomenaandresponsi
bilities(commitments)inourlivesfromtheperspectiveof
revelationandGod’sknowledge.
Exotericillustrationsofmen’spoliticalactionandthought
areintertwinedwiththemostbasicdepthsofmen’sheart
andhisvery faith.Man’sstatusasabelievergreatlyaf
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fectshissociopoliticalcourageandat thesametime, it
dependsonit.Butaccordingtoaspecificontologicalrela
tionbetweentheexotericandesotericphenomena,religio
usviewoftheuniverseandmaninthepoliticalrealmwill,
inthefirstplace,explicitlyrefutetheviewthataperson’s
politicalactivityislimitedtohislifeinthematerialworld.
Heirsofthecognitivetraditionofreligioncan’tagreewith
the secular philosophical approach to politics. In fact,
they argue that all human political and social activities
haveaspecialesotericformandspiritualeffectsthatleave
aninevitablemarkonthespiritualdimensionsofhuman
being.Secularcognition,however,doesn’thavesucheso
tericmetaphysicalnotionofmanandtherefore,itdoesn’t
recognizeotherworldlydepthsinpoliticswhichwould,in
ontologicalandepistemologicalsense,specificallyorient
thesenseofpoliticalplanningandorganizationofpoliti
callife.
ThisisthereasonwhythelatestchangesinIslamicworld
shouldbecarefullyregardedandanalyzedindetailfrom
perspectiveoftraditionallycognitivestageofIslam.New
realityanalysisofthiskindistheonlyanalysiswhichcan
offeraninsidehelptoestablishthepropermethodological
approachtoanalyticalunderstandingofsurprisingglobal
changesintheMiddleEastandfurther.Theproperappro
achinintellectualcognitivesenseisanecessarycondition
forinfluentialestablishmentofpermanentandcloserela
tionswiththecountrieswhichremindusverylittleoftheir
politicalbackgroundofthelastfewyearsanddecadesof
historyofcontemporaryMuslimsocieties.
Keywords: political jurisprudence, political philosophy,
Islam,sourcesofcognition,esotericstandpoint.

 Овај рад је примљен 5. августа 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
септембра 2013. године.
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Београд

ЕФЕКТИЦЕФТЕ2006.НАРЕГИОН
ЗАПАДНОГБАЛКАНА

Сажетак
ЦЕФТА2006.једопринијеларегионалнојсарадњипо
већањем атрактивности региона  за страна улага
ња,штоједовелодобржегповезивањасаЕвропском
унијом.Регионалнасарадња јеелиминисаланецарин
ске препреке, довела до реформе техничког законо
давства,међусобног признавања сертификата, веће
примјене дијагоналне кумулације поријекла робе, те
разнихдругихактивностиувезисалиберализацијому
областимаизЦЕФТЕпопутуслуга,инвестиција,јав
нихнабавкитеинтелектуалнесвојине.Већапримје
надијагоналнекумулацијеурегионуЗападногБалкана
доводидоповећањапроизводњеизапослености,веће
конкурентностиитрговине,већихинвестицијаиоп
штег економскогразвоја.ЦЕФТА2006. јеомогућила
стварање услова за јачањемеђурегионалне сарадње.
Највећиобимтрговинскеразмјенеурегионусеодви
ја између бивших југословенских република код којих
постоји историјска међузависност, док су Албани
јаиМакедонија знатномањеукљученеурегионалне
токоверазмјене.Јасноједаразмјенаизмеђуземаља
регионанијенинаприближноистомнивоукаоуокви
рунекадашњезаједничкедржаве,ализбогкултуроло
шкихсличности,старихпривреднихвезаипрепозна
вањаробнихмаркиодстранепотрошачатрговинаје
знатноолакшана.
Кључнеријечи:Цефта2006,економија,политика,ре
гионалнасарадња,ЗападниБалкан

* Док то рант, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град. 
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Pи та ње ре ги о нал не са рад ње на За пад ном Бал ка ну је те ма ко ја 
је би ла пред мет мно гих ди ску си ја, као и циљ кон крет них по-

ли тич ких пла но ва. Као ре зул тат, зе мље ре ги о на су се мно го бли же 
по ве за ле кроз раз ли чи те об ли ке са рад ње не го што је то ра ни је био 
слу чај, што пред ста вља успјех. Ка да се по ре ди са да шња си ту а ци ја 
са си ту а ци јом из 2000. го ди не, мо же се уочи ти да по сто је зна чај-
ни по ма ци на ко је и зе мље ре ги о на и зе мље ко је по ма жу њи хо ву 
са рад њу мо гу да бу ду по но сне. За пад ни Бал кан пред ста вља ре ги-
он ко ји про ла зи кроз про цес тран зи ци је по чи ње по сли је рат ни еко-
ном ски раз вој и гдје ме ђу соб на са рад ња пред ста вља из бор, а не 
по след њу шан су.1) 

У ју ну 2005. го ди не, ми ни стри од го вор ни за тр го ви ну у Ју-
го и сточ ној Евро пи и ме ђу на род ни екс пер ти Пак та за ста бил ност 
чи ни ли су рад ну гру пу за тр го вин ску ли бе ра ли за ци ју ко ја је олак-
ша ла при пре му за за кљу че ње Спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни као 
за мје ну за 32 би ла те рал на спо ра зу ма ко ја су би ла на сна зи од 2001. 
го ди не. Иако су  би ла те рал ни спо ра зу ми о сло бод ној тр го ви ни би-
ли успје шни у сми слу по ве ћа ња тр го ви не ме ђу др жа ва ма пот пи-
сни ци ма, тро шко ви за вла де и тро шко ви за тр го ви ну као и стра не 
ин ве сти то ре оци је ње ни су као огра ни ча ва ју ћи фак тор тр го ви не и 
ин ве сти ци ја. У мар ту 2006. го ди не чла но ви рад не гру пе Пак та за 
ста бил ност су пре по ру чи ли да се за кљу чи је дан уго вор по узо ру 
на Цен трал но е вроп ски спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни, ко ји је на-
стао у ра ним 90-им го ди на ма из ме ђу зе ма ља Цен трал не Евро пе, 
као при пре ма за при сту па ње Европ ској уни ји. Пре го во ри су би ли 
фор мал но по кре ну ти у апри лу 2006. го ди не  уз по др шку Европ ске 
Ко ми си је и Пакт за ста бил ност. 

Да на 19. де цем бра 2006. го ди не, до пу њен Спо ра зум ЦЕФ ТА 
2006.  су пот пи са ле Ал ба ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Хр ват ска, Ма-
ке до ни ја, Мол да ви ја, Цр на Го ра, Ср би ја и Ује ди ње не на ци је При-
вре ме на ад ми ни стра тив на ми си ја на Ко со ву (УН МИК) у име Ко со-
ва.2) Глав ни ци ље ви су би ли, из ме ђу оста лог, про ши ре ње тр го ви не 

1) Ми ли ца Де ле вић, CEF TA 2006 – део ре ги о нал не са рад ње (еко ном ски стуб про це са 
по ли тич ке ста би ли за ци је ре ги о на), у збор ни ку: Цефта2006.изазовиимогућности 
(при ре дио Вла ди мир Ме ђак), ISAC фонд, Бе о град, 2011, стр. 7. 

 До ступ но на стра ни ци: http://www.isac-fund.org/dow nlo ad/E-CEF TA_SRP.pdf.
2) У скла ду са Ре зо лу ци јом 1244 Са вје та без бјед но сти Ује ди ње них на ци ја.
 На кон ра ти фи ка ци је ЦЕФ ТА 2006. је сту пи ла на сна гу 26. ју ла 2007. го ди не са пет пот-

пи сни ка (Ал ба ни ја, Ма ке до ни ја, Мол да ви ја, Цр на Го ра и УН МИК / Ко со во), за Хр ват-
ску 22. ав гу ста 2007. го ди не,  у Ср би ји је сту пи ла на сна гу 24. ок то бра 2007. го ди не, а 
за Бо сну и Хер це го ви ну 22. но вем бра 2007. го ди не.
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ро бом и услу га ма и под сти ца ње ин ве сти ци ја пу тем фер, тр жи-
шних пра ви ла, ко ји ма би се ели ми ни са ле пре пре ке у тр го ви ни из-
ме ђу зе ма ља и обез би је ди ла од го ва ра ју ћа за шти та ин те лек ту ал них 
имо вин ских пра ва у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма. Она та-
ко ђе укљу чу је ја сне и ефи ка сне про це ду ре за рје ша ва ње спо ро ва и 
олак ша ва по сте пе но ус по ста вља ње зо не сло бод не тр го ви не. Спо-
ра зум је у пот пу но сти у скла ду са пра ви ли ма СТО и про це ду ра ма 
и про пи си ма Уни је.3) 

Пред сје да ва ње ЦЕФ ТОМ 2006. се ро ти ра го ди шње од 1. ја ну а-
ра. У 2013. го ди ни Цеф том 2006. пред сје да ва Бо сна и Хер це го ви на 
а у 2014. го ди ни Ре пу бли ка Хр ват ска.4)

ЦЕФ ТОМ 2006. ство рен је оквир за уна при је ђе ну тр го вин ску 
раз мје ну из ме ђу зе ма ља ре ги о на ка ква ни је ви ђе на од 1991. го ди не. 
Европ ска пер спек ти ва је би ла и оста ла глав ни под сти цај за ре ги-
о нал ну са рад њу. Са ма Уни ја је из гра ђе на на осно ва ма ре ги о нал не 
са рад ње. Евро па ка кву зна мо да нас кон стру и са на је на оста ци ма 
Евро пе по сли је Дру гог свјет ског ра та, ко ји под сје ћа ју на зе мље За-
пад ног Бал ка на у 2000. го ди ни. Из те си ту а ци је она је успје ла да 
про на ђе пут опо рав ка и ус по ста вља ња ми ра упра во кроз ре ги о нал-
ну са рад њу и еко ном ску ин те гра ци ју. Ве ли ке ет нич ке раз ли ке, као 
и не по вје ре ње ко је је усли је ди ло по сли је ра та би ли су ве о ма слич-
ни си ту а ци ји у ко јој су се на шле др жа ве За пад ног Бал ка на на кон 
2000. го ди не. Еко ном ска ин те гра ци ја је до ве ла до тран сфор ма ци је 
бив ших не при ја те ља у бу ду ће по слов не парт не ре, фор ми ра ју ћи од-
нос за сно ван на за јед нич ким ин те ре си ма и про фи ту. 5) Ге о граф ска 
бли зи на тре ба да под стак не зе мље ре ги о на на ве ћу са рад њу, при је 
све га у ме ђу соб ној тр го ви ни, умје сто да при мат бу де тр го вин ска 
раз мје на са зе мља ма ван ре ги о на. 

3) По гле да ти: Agre e ment on amend ment of and ac ces sion to the Cen tral Euro pean Free Tra de 
agre e ment: До ступ но на стра ни ци: http://www.cef ta2006.com/si tes/de fa ult/fi les/CEF TA-
MA IN TEXT2006.pdf

 По гле да ти: An nex 1 to the agre e ment on amend ment of and ac ces sion to the Cen tral Euro-
pean Free Tra de Agre e ment - Con so li da ted Ver sion of the Cen tral Euro pean Free Tra de Agre-
e ment (CEF TA 2006.) стр. 3-10. До сту пан на стра ни ци:

 http://www.cef ta2006.com/si tes/de fa ult/fi les/tra de/ANN1CEF TA%202006%20Fi nal%20
Text.pdf

 По гле да ти: CEF TA We ek 2011. Cen tral Euro pean Free Tra de Agre e ment 22-23 No vem ber 
2011., Sum mary and Hig hlights, pri pre mi li Marc Mar ti nant and Cat he ri ne De vlin, Cef ta Sec-
re ta ri at, OECD, Pa ris, ja nu ary 2012.

 http://cef ta2006.com/si tes/de fa ult/fi les/CEF TA%20We ek%202011%20Re port.pdf
4) Ви ше о то ме на зва нич ној ин тер нет стра ни ци:  http://www.cef ta2006.com/cha ir-of fi ce 
5) Исто: стр. 8.
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Основ ни до при нос Спо ра зу ма ЦЕФ ТА 2006.6) зе мља ма За пад-
ног Бал ка на мо же се из ра зи ти кроз по ве ћа ње роб не раз мје не из ме-
ђу зе ма ља чла ни ца ЦЕФ ТА 2006. Ме ђу на род на тр го ви на не за ви си 
од во ље не ке зе мље да бу де или не бу де ак тив ни уче сник, већ је то 
ну жност. Је дан од усло ва за оства ри ва ње бр жег при вред ног раз во ја 
је у из ла га њу соп стве не еко но ми је ути ца ји ма са свјет ског тр жи-
шта. Што је зе мља ма ња и, уз то, еко ном ски не раз ви је ни ја, уто ли ко 
су ве ће по тре бе ње ног отва ра ња пре ма ино стран ству. Ка рак те ри-
стич но је да зе мље ре ги о на пред ста вља ју ма ле еко но ми је, на при-
бли жно истом ни воу раз во ја и са не до вољ но раз ви је ном кон ку рен-
ци јом.  Спо ра зу мом ЦЕФ ТА 2006. оства ру је се знат но по вољ ни ји 
при ступ пред у зе ћа на тр жи шту ре ги о на, што ће до при ни је ти по ра-
сту раз мје не из ме ђу зе ма ља. 

НАСТАНАКИРАЗВОЈ

ЦЕФ ТА 2006. (Цен трал но е вроп ски спо ра зум о сло бод ној тр-
го ви ни (*еng. Cen tral Euro pean Free Tra de Agre e ment) је тр го вин-
ски спо ра зум из ме ђу Ал ба ни је, Бо сне и Хер це го ви не, Ма ке до ни је, 
Мол да ви је, Ср би је, УН МИ КА-а у име Ко со ва и Ме то хи је, Хр ват-
ске и Цр не Го ре. 

Кључ не фа зе у под сти ца њу тр го ви не у ре ги о ну За пад ног Бал-
ка на би ле су: пот пи си ва ње Ме мо ран ду ма о ра зу ми је ва њу о тр го-
вин ској ли бе ра ли за ци ји у ре ги о ну, 2001. го ди не, за тим пот пи си ва-
ње 32 би ла те рал на спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни и пот пи си ва-
ње Цен трал но е вроп ског спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни (ЦЕФ ТЕ 
2006.). 

Спо ра зум је у пот пу но сти у скла ду са пра ви ли ма Свјет ске тр-
го вин ске ор га ни за ци је (СТО), као и са оба ве за ма ко је уго вор не 
стра не има ју пре ма Европ ској уни ји. ЦЕФ ТА 2006. је за ми је ни ла 
мре жу од 32 би ла те рал на спо ра зу ма ко ји су ре гу ли са ли тр го вин ске 
од но се у ју го и сточ ној Евро пи.  

КАРАКТЕРИСТИКЕИЦИЉЕВИ

Глав не ка рак те ри сти ке ЦЕФ ТЕ 2006. су: ус по ста вља ње зо не 
сло бод не тр го ви не, пре у зи ма ње уго во ре них кон це си ја из прет-

6) Ка рак те ри сти ке и по год но сти Спо ра зу ма ЦЕФ ТА 2006.: http://www.kom beg.org.rs/Ko-
mo ra/Op sta.aspx?ve za=3096

 Зва нич ни сајт ЦЕФ ТА 2006. До сту пан на стра ни ци : http://www.cef ta2006.com/
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ход на 32 би ла те рал на Спо ра зу ма, укла ња ње ца ри на на ин ду стриј-
ске про из во де до 1. ја ну а ра 2007. го ди не, сма њи ва ње и по сте пе но 
укла ња ње не ца рин ских ба ри је ра (НТБ), по себ не ца ри не за по љо-
при вред не про из во де ка ко је утвр ђе но у анек си ма спо ра зу ма, уво-
ђе ње но вих обла сти у спо ра зум, као што су тр го ви на услу га ма, ин-
ве сти ци је, ин те лек ту ал на сво ји на и јав не на бав ке, уз де таљ ни је де-
фи ни са ње под руч ја об у хва ће них прет ход ним ЦЕФ ТА спо ра зу мом.

Ци ље ви ЦЕФ ТЕ 2006. су: кон со ли да ци ја у јед ном спо ра зу му 
по сто је ћег ни воа ли бе ра ли за ци је тр го ви не по стиг ну тог кроз мре-
жу би ла те рал них спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни ко ји су већ би ли 
за кљу че ни из ме ђу зе ма ља За пад ног Бал ка на, по бољ ша ње усло ва 
за да ље под сти ца ње ула га ња укљу чу ју ћи ди рект на стра на ула га-
ња, ши ре ње тр го ви не ро ба ма и услу га ма, те уна пре ђи ва ње ула га ња 
кроз пра вич на, ја сна, ста бил на и пред ви дљи ва пра ви ла, уки да ње 
ба ри је ра и по ре ме ћа ја у тр го ви ни, те олак ши це у кре та њу ро ба у 
тран зи ту и пре ко гра нич но кре та ње ро ба и услу га из ма ђу те ри то-
ри ја зе ма ља чла ни ца, оси гу ра ње пра вед них усло ва кон ку рен ци је 
ко ји ути чу на тр го ви ну и ула га ња и по сте пе но отва ра ње тр жи шта 
јав них на бав ки др жа ва чла ни ца, оси гу ра ње од го ва ра ју ће за шти те 
пра ва ин те лек ту ал ног вла сни штва у скла ду са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма, оси гу ра ње ефи ка сне про це ду ре за про во ђе ње и при мје ну 
спо ра зу ма из ме ђу зе ма ља чла ни ца, до при нос хар мо нич ном раз во ју 
и про ши ре њу свјет ске тр го ви не;7)

ПРЕДНОСТИЦЕФТЕ2006.УОДНОСУ
НАПРЕТХОДНЕБИЛАТЕРАЛНЕСПОРАЗУМЕ

Та бе ла (1) Цеф та 2006. на су прот би ла те рал ним спо ра зу ми ма8)

ЦЕФ ТА 2006.  НА СУ ПРОТ БИ ЛА ТЕ РАЛ НИМ СПО РА ЗУ МИ МА
ЦЕФТА2006. БИЛАТЕРАЛНИСПОРАЗУМИ
1 СПО РА ЗУМ

Један споразум данас регулише 
услове трговине у региону Западног 
Балкана плус Молдавији.

32 БИ ЛА ТЕ РАЛ НА СПО РА ЗУ МА
32 споразума су сваки на свој начин 
уређивали услове трговине у региону.

7) Спо ра зум о из мје ни и при сту па њу Цен трал но е вроп ском спо ра зу му о сло бод ној тр го-
ви ни (ЦЕФ ТА 2006): Ми ни стар ство спољ не тр го ви не и еко ном ских од но са, Са ра је во, 
ав густ 2007. стр. 6.

8) Ко мен тар на од ред бе спо ра зу ма о из мје ни и при сту па њу Цен трал но е вроп ском спо ра зу-
му о сло бод ној тр го ви ни (ЦЕФ ТА 2006): Ми ни стар ство спољ не тр го ви не и еко ном ских 
од но са, Са ра је во, де цем бар 2007. стр. 13-14.
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ЛИ БЕ РА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СВИХ  
ИН ДУ СТРИЈ СКИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Пренесене су царинске концесије 
из билатералних споразума. 
Сви индустријски производи су 
либерализовани.

ЛИ БЕ РА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СВИХ  
ИН ДУ СТРИЈ СКИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Уговорена либерализација свих 
индустријских производа.

ДО ДАТ НА ЛИ БЕ РА ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Пренесене су царинске концесије 
из билатералних споразума и 
договорен почетак преговора о даљој 
либерализацији. Посебно значајно за 
Босну и Херцеговину је да и друге 
стране либерализују трговину ових 
производа.

ДЈЕ ЛИ МИЧ НА ЛИ БЕ РА ЛИ ЗА ЦИ ЈА 
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Зависно од споразума до споразума 
у региону у региону је била 
билатерално уговорена дјелимична 
или потпуна либерализација 
трговине пољопривредним 
производима.

НЕМАКОЛИЧИНСКИХ
ОГРАНИЧЕЊА

НЕМАКОЛИЧИНСКИХ
ОГРАНИЧЕЊА

НЕ МА ИЗ ВО ЗНИХ  
СУБ ВЕН ЦИ ЈА

По себ но ва жна од ред ба за Бо сну 
и Хер це го ви ну јер је у про шло сти 
при мје ном би ла те рал них спо ра зу ма 
не ко ли ко пу та би ла из ло же на суб вен-
ци о ни са ном из во зу из дру гих зе ма ља.

НЕ МА ЕКС ПЛИ ЦИТ НЕ ЗА БРА НЕ 
КО РИ ШТЕ ЊА ИЗ ВО ЗНИХ  

СУБ ВЕН ЦИ ЈА
Јасно не постојање забране је 
доводило до ситуација различитог 
тумачења, па тиме и примјене 
извозних субвенција за које се сматра 
да имају највећи реметилачки утицај 
на трговину.

НЕ МА ФИ СКАЛ НЕ  
ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈЕ

Одредбе су допуњене експлицитном 
обавезом не само недискриминације 
већ и укидањем свих постојећих 
облика дискриминације.

НЕ МА ФИ СКАЛ НЕ  
ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈЕ

Непостојање експлицитне обавезе 
укидања постојећих облика 
дискриминације доводило је до 
различитог тумачења и њихове 
примјене дуги низ година, те сталног 
спорења у том смислу.

ТЕХ НИЧ КЕ БА РИ ЈЕ РЕ  
ТР ГО ВИ НИ

Одредбе су од посебне важности 
за Босну и Херцеговину. Посебно 
је побољшан механизам рјешавања 
свих питања везаних за техничке 
прописе и баријере, систем доношења 
прописа и благовременог међусобног 
извјештавања.

ТЕХ НИЧ КЕ БА РИ ЈЕ РЕ  
ТР ГО ВИ НИ

Одредбе које су се у пракси показале 
недовољним за рјешавање питања 
техничких баријера, које су у 
ситуацији либерализоване трговине 
временом постале главна баријера 
за пласман босанско-херцеговачких 
производа на тржишта земаља 
потписница споразума.

МЕ ХА НИ ЗМИ ЗА ШТИ ТЕ  
(ОП ШТЕ И ПО СЕБ НЕ ЗА ШТИТ НЕ 

МЈЕ РЕ, АН ТИ ДАМ ПИНГ,  
КОМ ПЕН ЗА ТОР НЕ И ДРУ ГЕ  

МЈЕ РЕ)
Значајно су побољшани механизми за 
увођење различитих заштитних мјера 
и реаговања на уведене мјере.

МЕ ХА НИ ЗМИ ЗА ШТИ ТЕ  
(ОП ШТЕ И ПО СЕБ НЕ ЗА ШТИТ НЕ 

МЈЕ РЕ, АН ТИ ДАМ ПИНГ,  
КОМ ПЕН ЗА ТОР НЕ И ДРУ ГЕ  

МЈЕ РЕ)
Били су недовољно прецизно 
дефинисани механизми примјене 
мјера и реаговања на мјере.
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НО ВА ТР ГО ВИН СКА  
ПИ ТА ЊА

Уведене су одредбе о инвестицијама, 
услугама, јавним набавкама и 
правима интелектуалног власништва. 
Посебно су важне одредбе за 
стварање атрактивног пословног 
окружења. 

НЕ МА ОД РЕД БИ О НО ВИМ  
ТР ГО ВИН СКИМ ПИ ТА ЊИ МА

МЕ ХА НИ ЗМИ ЗА РЈЕ ША ВА ЊЕ 
СПО РО ВА (КОН СУЛ ТА ЦИ ЈЕ,  
МЕ ДИ ЈА ЦИ ЈА, АР БИ ТРА ЖА)

Уведени су нови механизми за 
рјешавање спорова и додатно 
прецизиране процедуре. То би 
требало омогућити брже, коначно 
рјешавање спорова, те увођење 
додатне дисциплине потписница 
ЦЕФТЕ у поштовању услова трговине 
који су уговорени.

МЕ ХА НИ ЗМИ ЗА РЈЕ ША ВА ЊЕ 
СПО РО ВА (КОН СУЛ ТА ЦИ ЈЕ,  
МЕ ДИ ЈА ЦИ ЈА, АР БИ ТРА ЖА)

Механизам који се показао изузетно 
неефикасан, па су спорови трајали 
по неколико година, узрокујући 
штету, без адекватног механизма за 
поправљање стања.

ГЛАВНАОБИЉЕЖЈАСПОРАЗУМАЦЕФТА2006.

Глав ни раз ло зи за ини ци ра ње мул ти ла те рал ног спо ра зу ма 
ЦЕФ ТА 2006. су:

– ли бе ра ли за ци ја тр го ви не и уна пре ђи ва ње раз вој них по тен-
ци ја ла ре ги о на,

– уво ђе ње је дин стве них пра ви ла (у од но су на зна чај не раз ли-
ке у би ла те рал ним спо ра зу ми ма) и по ве ћа ње си гур но сти за 
ин ве сти то ре (по ве ћа ње тран спа рент но сти и уни форм но сти, 
сма њи ва ње ком плек сно сти и ад ми ни стри ра ња), по ве ћа ње 
кон ку рент но сти, еко но ми је оби ма, про мје на ими џа ре ги о на, 
ве ћа си гур ност у при мје ни прав ног окви ра при ли ком им-
пле мен та ци је спо ра зу ма (мул ти ла те ра ли за ци ја пра ва и оба-
ве за, ар би тра же и слич но),

– упро шћа ва ње про це ду ра олак ша ва и сти му ли ше до ма-
ће и стра не ин ве сти то ре да ви ше ин ве сти ра ју у ре ги о-
ну и до при но си по ра сту ком плек сни јих ви до ва са рад-
ње као што су: за јед нич ка ула га ња, раз мје на струч них 
ка дро ва, тех нич ке ино ва ци је и за јед нич ки на ступ на 
тре ћим тр жи шти ма,

– при пре ма за члан ство у ЕУ (ре ги о нал на са рад ња као 
услов за на пре до ва ње у про це су ин те гра ци је) и на чин 
да се уво ди ac qu is com mu na u ta i re(ко му ни тар но пра во) 
на сек тор ском ни воу,
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– олак ша ва ње кри те ри ју ма про ши ре ња (члан ство у СТО и за-
кљу че ни ССП) и мо ди фи ка ци ја до са да шњег ЦЕФ ТА 2006. 
спо ра зу ма (уво ђе ње но вих обла сти као што су услу ге, ин те-
лек ту ал на сво ји на и ин ве сти ци је ве за не за тр го ви ну, уво ђе-
ње но вих про це ду ра, пер спек ти ва ин сти ту ци о нал ног осна-
жи ва ња – се кре та ри јат) пред ста вља ју зна чај но уна пре ђи ва-
ње овог ре ги о нал ног аран жма на,

– ли бе ра ли зо ва на тр го ви на обез бје ђу је ши ри кон текст за за-
јед нич ко енер гет ско тр жи ште у ју го и сточ ној Евро пи и за 
ко ор ди ни са ни раз вој тран спор та, тран спорт не ин фра струк-
ту ре и ин фра струк ту ре за за шти ту жи вот не сре ди не,

– по др шка ко ју мул ти ла те рал ном спо ра зу му пру жа ју Европ-
ска ко ми си ја, Пакт за ста бил ност ју го и сточ не Евро пе, Свјет-
ска тр го вин ска ор га ни за ци ја и Свјет ска бан ка, као и де вет 
раз ви је них зе ма ља ко је га по др жа ва ју,

– ре фор ме у ре жи му ре ги о нал не тр го ви не и од го ва ра ју ће 
ускла ђи ва ње на ци о нал них тр го вин ских ре жи ма, ни су до-
вољ ни за по раст тр го ви не и ин ве сти ци ја. По треб но је на-
ста ви ти и убр за ти ре фор ме, по себ но струк тур не про мје не, 
да би се зе мље у ре ги о ну оспо со би ле за кон ку рен ци ју на 
свјет ском тр жи шту и по себ но тр жи шту Европ ске уни је,

– за успјех овог тр го вин ског спо ра зу ма по треб ни су ши ро ка 
по пу ла ри за ци ја и на гла ша ва ње зна ча ја при мје не спо ра зу ма 
за по ли тич ку ста би ли за ци ју и по ми ре ње у ре ги о ну,

– ре зул тат по зи тив них про мје на ко је до но си но ви спо ра зум 
ЦЕФ ТА 2006. је по ве ћа ње кон ку рент но сти ро ба и услу га из 
ре ги о на, по раст из во за и за по сле но сти, што би тре ба ло да 
до ве де до по ра ста жи вот ног стан дар да у чи та вом ре ги о ну. 
Ди ја го нал на ку му ла ци ја по ри је кла про из во да пред ста вља 
стра те шки циљ Уни је и пр ви ко рак у том прав цу је ус по-
ста вља ње зо не ди ја го нал не ку му ла ци је из ме ђу Европ ске 
уни је и зе ма ља За пад ног Бал ка на чи ме се ства ра пот пу но 
но ви кон текст за тр го ви ну и раз вој у ре ги о ну. Оче ку је се да 
зе мље ре ги о на при ла го де сво је тр го вин ске по ли ти ке но во-
на ста лом ли бе рал ном ре ги о нал ном и европ ском кон тек сту, 
што би има ло по зи ти ван ути цај на тр го ви ну и ин ве сти ци је у 
ре ги о ну и олак ша ло ње го ву европ ску ин те гра ци ју.9)

9)  Ви ше о то ме на зва нич ној ин тер нет стра ни ци:  http://www.cef ta2006.com
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Пред но сти ЦЕФ ТЕ 2006. су у то ме да је овај спо ра зум ство рио 
исте усло ве тр го ви не у ци је лом ре ги о ну За пад ног Бал ка на. Зе мље 
ре ги о на да нас мо гу у по зна тим усло ви ма има ти ду го роч ни је пла-
но ве по слов них ак тив но сти без то га да се ре жим тр го ви не раз ли-
ку је од зе мље до зе мље као што је то био слу чај са 32 би ла те рал на 
спо ра зу ма.10)

По ве зи ва ње ре ги о на на овај на чин да је шан су за кон со ли да-
ци ју из ну тра и по вољ ни ју по зи ци ју пре ма дру ги ма. По ве за но тр-
жи ште је при влач ни је стра ним, али и до ма ћим ула га чи ма у од но су 
на ма ла и сег мен ти ра на тр жи шта.  Ге о граф ски по ло жај ре ги о на је 
вр ло спе ци фи чан те би из о ста нак из ван ове зо не сло бод не тр го ви-
не зна чио до во ђе ње при вре де у те шку по зи ци ју. 

Кон цепт тзв. ди ја го нал не ку му ла ци је11) по ри је кла ро бе (од-
но сно ку му ли ра ње по ри је кла ро бе ви ше зе ма ља у ре ги о ну ко ја 
ће има ти ста тус до ма ћег по ри је кла) је нај ве ћа пред ност ЦЕФ ТЕ 
2006.. „При мје на ди ја го нал не ку му ла ци је по ри је кла ро бе у тр го ви-
ни из ме ђу зе ма ља у ре ги о ну, пре ма од ред ба ма Спо ра зу ма ЦЕФ ТА 
2006., зна чи да се ком по нен те с по ри је клом парт не ра (по слов ни 
парт нер-фир ма из ре ги о на) тре ти ра ју као до ма ће по ри је кло.“12)

При је све га ЦЕФ ТА 2006. ку му ла ци ја, а по том и ку му ла ци ја са 
Европ ском уни јом да је шан су до ма ћој при вре ди да уз ни жи сте пен 
об ра де и пре ра де ре про ма те ри ја ла ње ни про из во ди стек ну по ри је-

10) Ви ше о то ме по гле да ти код: An ne Wil len berg: ThePromotionofRegionalEconomicInte
grationintheEU’sNeighbourhood:CEFTA2006andtheAgadirAgreement, Bru ges Re gi o-
nal In te gra tion & Glo bal Go ver nan ce Pa pers, BRIGG Pa per 5/2009.

11) Ди ја го нал на ку му ла ци ја омо гу ћа ва да ком по нен те ко је су по треб не за до ма ће про из во-
де узи ма мо из ци је лог ре ги о на и да се фи нал ни про из вод про из ве ден у Ср би ји из ве зе 
као до ма ћи у све зе мље пот пи сни це спо ра зу ма ЦЕФ ТА 2006. без пла ћа ња ца ри не. На 
при мјер, ЦЕФ ТА омо гу ћа ва да ви но ко је се прoизведе у Ср би ји пу ни у фла ше уве зе-
не из Хр ват ске и по том сло бод но пла си ра на тр жи ште зе ма ља ЦЕФ ТА 2006., јер су у 
Ср би ји ура ђе не рад ње ко је пре ва зи ла зе ми ни мал не опе ра ци је де фи ни са не тим спо ра-
зу мом. Ве ћа при мје на ди ја го нал не ку му ла ци је усло ви ла би по ве ћа ње про из вод ње и 
про ши ре ње асор ти ма на, по бољ ша ла роб ну раз мје ну и из во зни по тен ци јал при вре де и 
по бољ ша ла оп шти еко ном ски раз вој ре ги о на. Уко ли ко про из вод или не ка си ро ви на из 
јед не зе мље ЦЕФ ТА 2006. у дру гој зе мљи бу де до ра ђен или об ра ђен про ми је ни ће сво је 
по ри је кло и у дру гу зе мљу у окви ру ЦЕФ ТА 2006. би ће из ве зен као про из вод те зе мље. 
Ако би сље де ћа уво зни ца по но во тај про из вод до ра ди ла опет би про ми је нио по ри је кло. 
По ри је кло про из во да је из др жа ве чла ни це ЦЕФ ТЕ 2006. у ко јој је про из вод до вр шен.

12)  Изазовиевропскихинтеграција:часописзаправоиекономијуевропскихинтеграција, 
Слу жбе ни гла сник Бе о град, 2010, стр. 103.
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кло и ко ри сте уго во ре ну пре фе рен ци јал ну ца рин ску сто пу, ко ја је 
нај че шће ну ла.

ЦЕФ ТА 2006. је од по себ ног зна ча ја за спољ но тр го вин ску 
раз мје ну зе ма ља ре ги о на За пад ног Бал ка на. Нај ва жни ја пред ност 
овог мул ти ла те рал ног спо ра зу ма је што ће учи ни ти ре ги он атрак-
тив ни јим за стра на ула га ња. 

Зна чај ЦЕФ ТЕ 2006. за ре ги он За пад ног Бал ка на огле да се у 
по ве ћа њу атрак тив но сти за стра на ула га ња, што тре ба да до ве де 
до бр жег по ве зи ва ња са Европ ском уни јом. Ре ги он у том про це су 
има при ли ку да се так ми чи на ши рем европ ском тр жи шту и у то ме 
по ста не успје шни ји и кон ку рент ни ји. Још се мо ра ра ди ти на успје-
шно сти ели ми ни са ња не ца рин ских пре пре ка, ре фор ми тех нич ког 
за ко но дав ства, ме ђу соб ном при зна ва њу сер ти фи ка та, ве ћој при-
мје ни ди ја го нал не ку му ла ци је по ри је кла ро бе, ак тив но сти ма у ве-
зи са ли бе ра ли за ци јом у обла сти ма из ЦЕФ ТЕ 2006. по пут услу га, 
ин ве сти ци ја, јав них на бав ки те ин те лек ту ал не сво ји не. Ве ћа при-
мје на ди ја го нал не ку му ла ци је у ре ги о ну За пад ног Бал ка на тре ба ло 
би да до ве де до по ве ћа ња про из вод ње и за по сле но сти, ве ће кон ку-
рент но сти и тр го ви не, ве ћих ин ве сти ци ја и оп штег раз во ја. 

***

ЦЕФ ТА 2006. је омо гу ћи ла ства ра ње усло ва за ја ча ње ме ђу-
ре ги о нал не са рад ње. Нај ве ћи обим тр го вин ске раз мје не у ре ги о ну 
За пад ног Бал ка на се од ви ја из ме ђу бив ших ју го сло вен ских ре пу-
бли ка код ко јих по сто ји исто риј ска ме ђу за ви сност, док су Ал ба-
ни ја и Ма ке до ни ја знат но ма ње укљу че не у ре ги о нал не то ко ве 
раз мје не. Ја сно је да раз мје на из ме ђу зе ма ља ре ги о на ни је ни на 
при бли жно истом ни воу као у окви ру не ка да шње за јед нич ке др жа-
ве, али због кул ту ро ло шких слич но сти, ста рих при вред них ве за и 
пре по зна ва ња роб них мар ки од стра не по тро ша ча тр го ви на је знат-
но олак ша на. 

Овај Спо ра зум је про је кат Европ ске уни је чи ји је циљ по бољ-
ша ње са рад ње ме ђу зе мља ма За пад ног Бал ка на. У том сми слу и 
до би ја ње фи нан сиј ске по мо ћи као и бр зи на при бли жа ва ња Европ-
ској уни ји, ће у зна чај ној мје ри за ви си ти од тр го вин ске са рад ње са 
су сјед ним зе мља ма.
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ManjaDjuric
EFFECTSOFCEFTA2006.ONWESTERNBALKANS

Resume
CEFTA 2006. has contributed to regional cooperation
byincreasingtheattractivenessof theregionforforeign
investment,leadingtoafasterconnectionwiththeEuro
peanUnion.Regionalcooperationiseliminatenontariff
barriers,ledtothereformoftechnicallegislation,mutual
recognitionofcertificates,higherapplicationofdiagonal
cumulationoforigin,andvariousotheractivitiesrelated
totheliberalizationoftheCEFTAareassuchasservices,
investment,publicprocurementandintellectualproperty.
WiderapplicationofdiagonalcumulationintheWestern
Balkansregionleadstoanincreaseinproductionandem
ployment, greater competitiveness and trade, increased
investment and overall economic development. CEFTA
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2006.hasenabledthecreationofconditionsforstrengthe
ning interregional cooperation. The largest volume of
tradeintheregiontakesplacebetweentheformerYugo
slavrepublics,whichhaveahistoricalcorrelation,while
AlbaniaandMacedoniaaremuchlessinvolvedinregio
naltradeflows.Itisclearthattradebetweenthecountri
esoftheregionisnotonthesamelevelasintheformer
commonstate,butbecauseofculturalsimilaritiesandold
economictiesandbrandrecognitionbyconsumerstrade
isgreatlyfacilitated.
KeyWords:CEFTA2006.,regionalcooperation,theWe
sternBalkans.

 Овај рад је примљен 9. августа 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
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Pи та ње јав ног трет ма на и ис по ља ва ња хо мо сек су а ли зма по ста-
ло је у по след њих не ко ли ко го ди на јед но од нај за па љи ви јих у 

Ср би ји. Сва ке је се ни, ка ко се при бли жи да тум на ја вље не гејпара
де у Бе о гра ду, ме ђу по ли ти ча ре се уву че страх, а ме ди ји се отво ре 

* Чла нак је на стао као део про јек та 179014 Ин сти ту та за европ ске сту ди је ко ји фи нан си-
ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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да се рас пра вља о (не)по жељ но сти та квог ску па, али и о ста ту су 
хо мо сек су а ли зма као фе но ме на и хо мо сек су ал них осо ба уоп ште. 
Но гејпарада је у Ср би ји као и у оста лим европ ским зе мља ма са мо 
јед на од ма ни фе ста ци ја чи та ве но ве мо де или иде о ло ги је про па ги-
ра ња хо мо сек су а ли зма и хо мо сек су ал них прак си и сим бо ла. На ша 
зе мља је пре не ко ли ко го ди на би ла при ну ђе на да сво је за ко но дав-
ство „ускла ди” са европ ским нор ма ма та ко што је усво ји ла крај ње 
ри гид ни ан ти ди скри ми на ци о ни за кон1) ко јим су за пра во дис кри-
ми ни са ни при пад ни ци тра ди ци о нал них вер ских за јед ни ца, ко ји 
због свог ве ро ва ња и на чел ног ста ва да је хо мо сек су а ли зам не по-
жељ но, про тив при род но по на ша ње или обо ље ње мо гу да под ле жу 
стро гим санк ци ја ма, укљу чу ју ћи и за твор ску ка зну.2)

Да кле по вод за овај рад ни је са мо гејпарадаи све оно што се 
око ње де ша ва. Она је са мо врх ле де ног бре га, кул ми на ци ја чи та-
ве јед не идеј не и иде о ло шке ме та фи зи ке и по ли тич ке стра те ги је 
ко ја укљу чу је низ сег ме на та: од из ме не схва та ња по ро ди це пре-
ко про ме на по ро дич ног за ко но дав ства до пре ра де јав ног дис кур са, 
школ ских про гра ма и про мо ци је хо мо сек су а ли зма у по пу лар ним 
кул ту ра ма, али и у вер ским за јед ни ца ма.3)

Са вре ме на за пад на ци ви ли за ци ја, очи глед но је, по себ но у по-
след њих два де сет го ди на сла ви и план ски про мо ви ше хо мо сек су-
а ли зам. Не ра ди се са мо о ње го вој де кри ми на ли за ци ји и укла ња-
њу мо гућ но сти да по је ди нац стра да или бу де ка жњен због та квих 

1) „За кон о за бра ни дис кри ми на ци је”, СлужбенигласникРепубликеСрбије, 22/09, 2009.
2) Два по ли ти ча ра, Дра ган Мар ко вић Пал ма и Не бој ша Ба ка рец су већ осу ђи ва ни због 

сво јих јав них ста во ва о хо мо сек су а ли зму. За ни мљив је и слу чај јав ног спо ра по ве ре ни-
ка за рав но прав ност Не ве не Пе тру шић и про фе со ра Ми лан Бр да ра на кон што је Пе тру-
ши ће ва 02.04.2012. об ја ви ла „Ми шље ње по во дом дис кри ми на тор ских ста во ва о ЛБГТ 
осо ба ма про фе со ра М.Б.”  

3) На жа лост за то се ко ри сти и на у ка ко ја је по пра ви лу пре пла вље на ул тра ле вим и „про-
гре сив ним” ста во ви ма. Пре не ко ли ко годинa је док тор Са ња Бо ја нић Ми лу ти но вић 
при ре ди ла за на шу пу бли ку два тек ста Џе ре ми ја Бен та ма ко ја се од но се на ово под-
руч је и све то об ја ви ла под на зи вом „Џе ре ми Бен там: Од бра на хо мо сек су ал но сти”. 
Бен там ни је мо гао да пи ше у од бра ну хо мо сек су ал но сти јер та реч та да на рав но ни је 
ни по сто ја ла, све до 1869. ка да ју је ма ђар ски док тор Бен керт упо тре био у јед ној сво јој 
бро шу ри. Бен там на рав но го во ри о „со до ми ји” па је скан дал кри во тво ри ти га на овај 
на чин. Па жљи во чи та ње ових ру ко пи са по ка зу је да је он не бра ни већ пре све га тра жи 
да се љу ди због то га не уби ја ју, као и да се овом фе но ме ну при ђе ра ци о нал но из ра-
зи чи тих пер спек ти ва. Ина че, овај ру ко пис ко ји при ре ђи вач хва ли пун је што глу по сти 
(Бен та мо ва тврд ња да је са мо за до во ља ва ње нај штет ни је по чо ве ка), што мон стру о зних 
те за у ко ји ма се хва ли че до мор ство (стр. 78, 89 и по себ но 90 где се ка же да де се ти не 
хи ља да че до мор ста ва не зна че пат њу ко ли ко ва ђе ње јед ног зу ба!?) Ви ди Бен там, Џ, 
Одбранахомосексуалности, при ре ди ла Са ња Бо ја нић 

 Ми лу ти но вић, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, 2010.
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прак си, већ о ње го вом све оп штем, агре сив ном про па ги ра њу као 
мо де лу дру штве но по жељ ног по на ша ња ко је би у крај њем слу ча ју 
тре ба ло да у сва ком по је дин цу „про бу ди ње го ву скри ве ну хо мо сек-
су ал ну стра ну”. Да кле крај њи циљ су бје ка та и сна га ко је сто је иза 
про мо ци је ова кве иде о ло ги је би ла би оп шта педерастија и ства ра-
ње дру штва у ко ме је до ми нант на по пу ла ци ја би сек су ал но опре де-
ље на, од но сно при па да „тре ћем по лу”.4)

Ово ни је пре се дан. По сто ји низ при ме ра из исто ри је да су од-
ре ђе не за јед ни це у од ре ђе ним пе ри о ди ма план ски про мо ви са ле и 
под сти ца ле хо мо сек су ал но по на ша ње. По што је уоче но да по раст 
хо мо сек су а ли зма во ди сма ње њу по пу ла ци је, он је ко ри шћен као 
ору ђе за по же љан де мо граф ски пад кад на при мер ни је би ло до-
вољ но хра не, или је не ка те ри то ри ја би ла пре на се ље на.5) Ово је, 
ме ђу тим, исто риј ски не за бе ле жен па ра докс да хо мо сек су а ли зам 
да нас под сти чу чак и дру штва по пут Ср би је, или ци ви ли за ци је 
по пут за пад не, ко је су де мо граф ски угро же не и чи ји би при род ни 
ин стинкт за одр жа њем су ге ри сао упра во обр ну то по на ша ње: про-
мо ци ју хе те ро сек су ал не по ро ди це и по ли ти ке ра ђа ња.6)

Нај ва жни ји за да так за по ли ти ко ло ге, озбиљ не ис тра жи ва че 
фе но ме на хо мо сек су а ли зма да нас би се са сто јао у сле де ћем: ис-
тра жи ти ка ко је до све га то га до шло, ко ји су ствар ни узро ци хо-
мо сек су а ли зма, ка ко се он ши ри и зло у по тре бља ва као по ли тич-
ко оруж је, и ка ко са аспек та ап стракт не при че о људ ским пра ви ма 
пре ћи на пи та ње ствар ног учин ка хо мо сек су а ли зма у дру штву, те 
по себ но на про блем упо тре бе хо мо сек су а ли зма као по ли тич ког 
оруж ја и ин стру мен та. 

Ши ре ње хо мо сек су а ли зма као иде о ло ги је спро во ди се пре ко 
раз ли чи тих ме ха ни за ма ко ји укљу чу ју пра во су ђе, за ко но дав ство, 
ме ђу на род не мре же фон да ци ја и не вла ди них ор га ни за ци ја, ло би-
ра ње за ин те ре со ва них ком па ни ја итд. У овом тек сту усме ри ће мо 
се на је дан из у зет но ва жан ме ха ни зам ко ји због сво је ра ши ре но-
сти и при јем чи во сти има по себ ну уло гу у са вре ме ном све ту. Да кле 

4) Геј ра ди ка ли су за хва љу ју ћи ло ги сти ци пот пу но ис ти сну ли ста ре хо мо сек су ал це аси-
ми ла ци о ни сте ко ји су се за и ста бо ри ли са мо за то да не бу ду кри ми на ли зо ва ни и да их 
не про го не или уби ја ју због сум њи да су настрани.

5) О раз ли чи тим исто риј ским при ме ри ма ин стру мен та ли за ци је хо мо сек су а ли зма ви де ти 
у Ко ши чек, М, Уоквируистогспола, Мла дост, За греб, 1986.

6) Ве ли ка Бри та ни ја је на пу ту пу не ле га ли за ци је хо мо сек су ал них бра ко ва у вре ме ка да 
су об ја вље ни ре зул та ти по пи са ко ји по ка зу ју да су бе ли Бри тан ци у Лон до ну па ли на 
све га 3,7 ми ли о на, што чи ни све га 44,9 %. Ви ди Блиц, 12.12.2012. http://www.blic.rs/
Slo bod no-vre me/Za ni mlji vo sti/357529/Be li-Bri tan ci-pr vi-put-ma nji na-u-Lon do nu
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пред мет ис тра жи ва ња ов де би ће уло га по пу лар не кул ту ре у ши ре-
њу и про па ги ра њу хо мо сек су а ли зма као иде о ло ги је и по жељ ног 
дру штве ног и вред но сног мо де ла.

*

По пу лар на кул ту ра је под руч је на ко ме је с јед не стра не нај у-
оч љи ви ји ра пид но бр зи на пре дак у ши ре њу, по пу ла ри са њу и при-
хва та њу хо мо сек су а ли зма у дру штву, док се с дру ге стра не мо же 
ре ћи да је она нај ви ше и учи ни ла да се ти про це си то ли ко бр зо 
од ви ја ју и да већ мо же мо го во ри ти о на сил ном и ско ро то та ли тар-
ном на ме та њу геј обра за ца кроз раз не сег мен те по пу лар не за ба ве 
и по пу лар не кул ту ре. Још 1995. го ди не Ла ри Грос је у јед ном свом 
ра ду, ана ли зи ра ју ћи по ло жај хо мо сек су а ла ца у јав ном про сто ру и 
ме ди ји ма, а на ро чи то на те ле ви зи ји, го во рио о „сим бо лич кој ани-
хи ла ци ји”. Овај аутор је твр дио да је то ма њи на ко ја је нај ма ње 
при сут на у јав ном про сто ру, а да и кад се и при ка зу је он да то оста је 
у окви ру тра ди ци о нал них сте ре о ти па ко ји хо мо сек су ал це при ка зу-
ју као фе ми ни зи ра не, а ле збеј ке као не а трак тив не му шка ра че ко је 
мр зе му шкар це.7) Грос је ме ђу тим ин си сти рао да је ово од су ство 
пред ста вља ња квир ли ко ва по ве за но са чи ње ни цом да они не ма ју 
моћ и да су обес пра вље ни. 

Све га три го ди не ка сни је чак 42 ми ли о на љу ди је 30. апри ла 
1998. гле да ло епи зо ду се ри је Елен у ко јој лик ко ји игра Елен де 
Џе не рис јав но пре ко ми кро фо на об зна њу је сво ју сек су ал ну ори-
јен та ци ју. Да нас су прајмтајмтелeвизијски се ри ја ли пре пу ни квир 
и геј ли ко ва. 

Ако сле ди мо Гро со во раз ми шља ње, то би зна чи ло да је њи хо-
во уче ста ло пред ста вља ње ко је да ле ко пре ва зи ла зи ни во њи хо ве 
про сеч не за сту пље но сти у по пу ла ци ји, од раз у ме ђу вре ме ну сте че-
не огром не мо ћи. То раз ми шља ње за и ста је сте тач но. Ка ко Ал берт 
Мо лер Џу ни ор при ме ћу је: „Спек та ку лар ни успех хо мо сек су ал ног 
по кре та из два ја се као је дан од нај фа сци нант ни јих фе но ме на на-
шег вре ме на. За ма ње од две децeније хо мо сек су ал ност се по ме ри-
ла од ’љу ба ви ко ја не из го ва ра сво је име’, ка сре ди шту аме рич ког 
јав ног жи во та. Хо мо сек су ал на аген да је на пре до ва ла мно го бр же 

7) Gross, L, „ Out of the ma in stre am: Se xu al mi no ri ti es and the mass me dia”, G. Di nes, J. M. 
Hu mez (ур.), Gender,RaceandClassinMedia:Atextreader, Sa ge, Tho u sand Oaks, 1995, 
стр. 61–69.
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не го што су и ње ни нај ва тре ни ји за го вор ни ци оче ки ва ли, па дру-
штве на про ме на те ве ли чи не очи глед но зах те ва не ка об ја шње ња”.8)

По ку ша ва ју ћи да ре кон стру и ше овај про цес, Мо лер као и још 
не ки ауто ри ука зу је на зна чај јед не књи ге об ја вље не 1989. го ди не. 
Дво ји ца хо мо сек су а ла ца, ис тра жи вач не у роп си хи ја три је Мар шал 
Кирк и мар ке тин шки вир ту оз Хан тер Мед сен, удру жи ли су свој 
рад кра јем осам де се тих ка ко би ис тра жи ли за што су до та да шњи 
по ку ша ји про па ган де хо мо сек су а ли зма би ли ре ла тив но не у спе шни 
и ка ко би на осно ву то га ство ри ли стра те ги ју ко ја мо же да пре-
о кре не ства ри на том по љу. Та ко је нај пре на стао чу ве ни чла нак 
„Пре ва спи та ва ње стрејт Аме ри ке”9) из 1987, а за тим и књи га Након
бала:какоћеАмерикадасавладасвојстрахимржњупремахо
мосексуалциматоком90их10). Овај при руч ник не ки на зи ва ју нај-
со фи сти ци ра ни јом про па ган дом у исто ри ји. Са сто ји се од де таљ не 
ана ли зе ста ња (вред но сти ко је де ли стрејт Аме ри ка и ње не пер-
цеп ци је хо мо сек су а ли зма) а за тим од ни за бру тал них и не у ви је них 
пре по ру ка за из ме ну овог ста ња, од но сно за пре о кре та ње вред но-
сних ста во ва обич них Аме ри ка на ца у прав цу при хва та ња хо мо сек-
су а ли зма и исме ва ња и јав ног лин чо ва ња њи хо вих про тив ни ка.

Ме ђу основ не пре по ру ке још у члан ку на ве де на је по тре ба да 
се што ви ше бу де ви дљив и при су тан у ме ди ји ма, као и да се за 
про мо ци ју при хва тљи во сти хо мо сек су а ли зма ко ри сте по зна те лич-
но сти (ка ко жи ве, та ко и оне ко је су не кад жи ве ле). Су шти ну по-
ду хва та ауто ри су де фи ни са ли на сле де ћи на чин: „По ста ви ли смо 
ов де на црт за тран сфор ма ци ју дру штве них вред но сти стрејт Аме-
ри ке. У цен тру на шег про гра ма је ме диј ска кам па ња чи ји је циљ да 
про ме ни на чин на ко ји обич ни гра ђа ни до жи вља ва ју хо мо сек су а-
ли зам.” У књи зи се овај циљ из ла же још бру тал ни је: „Кон вер зи ја 
емо ци ја, ума и во ље обич них Аме ри ка на ца кроз пла ни ра ни пси хо-
ло шки на пад, у фор ми про па ган де ко ја ће се на ме та ти кроз ме ди је. 
Ци ља мо на ’пре о кре та ње’ ме ха ни зма пред ра су да у ко рист на ших 
ци ље ва – ко ри сти ти сам про цес ко ји је учи нио да нас Аме ри кан ци 
мр зе да би се њи хо ва мр жња пре тво ри ла у ср дач но при хва та ње – 
без об зи ра да ли се њи ма то до па да или не”.11) 

8) Mo hler, A, J, „Af ter the Ball – Why the Ho mo se xu al Mo ve ment Has Won”, FreeRepublic, 
2004, http://www.fre e re pu blic.com/fo cus/f-re li gion/1147428/posts

9) Kirk, M, Era stes, P, „Over ha u ling of stra ight Ame ri ca”, GuideMagazine, No vem ber, 1987.
10) Mar shall Kirk, Hun ter Mad sen, AftertheBall–HowAmericawillconqueritsfearandha

tredofGaysinthe1990s, Plu me, 1990.
11) Ibid, стр, 153–154.
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На стра на ма 162–163 ауто ри отво ре но по ру чу ју да се за ове по-
тре бе мо ра ко ри сти ти про па ган да ко ја се осла ња на ма ни пу ла ци ју 
емо ци ја ма, на ла жи и ко ја је при стра сна и јед но стра на. На ла же се 
да се хо мо сек су ал ци пред ста вља ју као сва ко днев ни обич ни љу ди 
и чак као ели та ко ја се ис ти че од ре ђе ним ква ли те ти ма, за тим да 
се при кри ва ју про бле ма тич не стра не њи хо вог жи во та, да се кри-
ти ча ри пред ста вља ју као про бле ма тич ни ре тро град ни љу ди, да се 
на ла зе по зна ти хо мо сек су ал ци из про шло сти, и да се ко ри сте по-
зна те осо бе јер обич ни љу ди углав ном сле де њи хо ве пер цеп ци је и 
ста во ве.12)

Као ин стру мен ти пре по ру чу ју се но вин ски ма га зи ни јер су 
нај до ступ ни ји, и те ле ви зи ја јер је нај у бе дљи ви ја. У ме ђу вре ме ну 
је ин тер нет та ко ђе за у зео ве о ма зна чај но ме сто. Да кле ја сно је да 
су сред ства ма сов не ко му ни ка ци је и све у куп на по пу лар на кул ту ра 
са ин ду стри јом за ба ве по ста ли нај ва жни ји про стор за спро во ђе ње 
ове бру тал не пиар стра те ги је. По ла зе ћи од по да та ка о то ме ко ли ко 
су Аме ри кан ци ве за ни за се ри је, фил мо ве, кли по ве, ви део-игри це 
и све вр сте ви зу ел них ин стру ме на та за за ба ву и при ма ње по ру ка, 
по ста ло је ја сно за што ће сва ка та ква стра те ги ја пр вен стве но де ло-
ва ти пре ко про гра ма ко је пра ти чи та ва по ро ди ца.

У ме ђу вре ме ну су геј ак ти ви сти си сте мат ски и агре сив но ула-
зи ли у све по ре Хо ли ву да и мејнстрим ме ди ја, та ко да са да та мо 
има ју ве ли ку уло гу, моћ и ути цај. Ме ђу сце на ри сти ма, ди зај не ри-
ма, про ду цен ти ма, ди рек то ри ма сни ма ња, глум ци ма има нат про-
сеч но мно го хо мо сек су ал них осо ба. За хва љу ју ћи та квим по зи ци-
ја ма они мо гу да на ме ћу све ве ћи број геј ли ко ва у се ри ја ма и фил-
мо ви ма, да во де кам па ње про тив лич но сти ко је су отво ре но про тив 
хо мо сек су а ли зма, да их про го не, оме та ју њи хов рад, про го не њи-
хо ве по ро ди це, се ку њи хо ве по слов не ве зе, пра ве ли сте по ли тич ки 
не ко рект них итд. За хва љу ју ћи сво јим по зи ци ја ма они мо гу да дик-
ти ра ју трен до ве у по пу лар ној кул ту ри, а на тај на чин и у мар ке тин-
гу и ин ду стри ји огла ша ва ња, што им он да да је ве ли ку моћ и над 
кор по ра тив ном Аме ри ком. Ако на тај на чин кон тро ли ше те ме ди је 
и кре та ња у кор по ра тив ном све ту, он да ло гич но сле ди и огро ман 
ути цај на по ли ти ча ре чи ји из бор ни ре зул та ти ди рект но за ви се од 
прет ход не две гра не. Да кле та ко се пра ви ја ка про-геј ко а ли ци ја 
спо соб на да учи ни пра ви остра ки зам над тра ди ци о на ли сти ма чи је 

12) О књи зи и ре цеп ци ји овог при руч ни ка код нас је оп шир но пи са но у члан ку Сло бо дан 
Ан то нић, „Gay agen da, мит или ствар ност”, Теме, бр.3, 2011, Ниш, стр. 891–919.
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ста во ве ина че де ли ве ћи део по пу ла ци је, али ко ји не ма ју фи нан си-
је, ме ди је и про стор да се за сво је ста во ве из бо ре и да их на мет ну.

Од Аме ри ке смо кре ну ли јер је она зе мља у ко јој је чи тав мо-
дел раз ви јен и са да се са мо по ла ко ши ри на дру ге зе мље по ма ње–
ви ше истом прин ци пу. Ка ко је Де нис Алт ман при ме тио, аме рич ки 
фил мо ви, књи ге, ма га зи ни и мо да на ста вља ју да за ве ћи део све та 
од ре ђу ју шта зна чи би ти хо мо сек су а лац и ка кав то став и стил по-
вла чи.13) За то и у овом члан ку нај пре пра ти мо про бој хо мо сек су ал-
не аген де у аме рич кој по пу лар ној кул ту ри, де ли мич но се до ти че мо 
при ме ра из дру гих кул ту ра и на кра ју за вр ша ва мо са ис ку ством 
Ср би је.

*

Хо мо сек су а ли зам је ра ни је био при су тан и ме ђу зна чај ним 
ства ра о ци ма, а би ло је и ње го вог при ка зи ва ња, на зна ча ва ња и раз-
ма тра ња у де ли ма не ких ве ли ких умет ни ка (као што су Ми ке лан-
ђе ло ви или Шек спи ро ви со не ти). По ме ни мо и од но се Рем боа и 
Вер ле на о че му све до чи њи хо ва пре пи ска, Хе се ов ро ман Нарицси
златоусти, Жи дов ро ман Иморалист, Ди дро ов ро ман Редовнице, 
Бо дле ро ву пе сму „Про клет ни це” итд. 

Ме ђу тим, то је би ла спо ра дич на по ја ва ко ја је оста ја ла мар ги-
нал на у оп штој исто ри ји умет но сти и кул ту ре. Ве ћи на хо мо сек су-
ал но усме ре них ауто ра ства ра ла је умет нич ка де ла не ко ри сте ћи то 
за про мо ци ју свог геј иден ти те та. Шта ви ше. Са вре ме на по пу лар на 
кул ту ра у по след ње две де це ни је ме ђу тим иде у пот пу но обр ну том 
прав цу. Она од са мог хо мо сек су а ли зма пра ви те ма ти ку од пр во ра-
зред ног зна ча ја где то тре ба да бу де осно ва при че, нај ва жни ји сег-
мент око ко га се вр те де ша ва ња у дру штву и ме ђу ак те ри ма.

Пре де ве де се тих би ло је при ка зи ва ња хо мо сек су а ла ца чак и у 
мејнстрим про дук ти ма по пу лар не кул ту ре, али или као не срећ них, 
про бле ма тич них љу ди, или као не че га што се по ја вљу је у кон тек-
сту ху мо ра.14) Та квих при ме ра има до ста још од кла си ка Некито
волевруће. На при мер, у јед ном од фил мо ва из ци клу са о Клу зоу он 

13) Alt man, D, „On glo bal Qu e e ring”, AustralianHumanitiesReview, no. 2, July, 1996.
14) Је дан од рет ких из у зе та ка ко ји хо мо сек су а ли зам тре ти ра озбиљ но, на ду бо ко умет нич-

ки на чин је сте Ви скон ти јев филм СмртуВенецији (1971), на стао на осно ву чу ве не 
но ве ле То ма са Ма на. Овај чу ве ни ита ли јан ски ре ди тељ је и сам био хо мо сек су а лац. 
Ове те ме се до ти чу и Де Си ка у ВртуФинциКонтинијевих (1970) и Бер то лу чи у Два
десетомвеку (1976).
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спро во ди ис тра гу у ба ру пре пу ном хо мо сек су а ла ца док му ла сцив-
но и сен зи тив но на уво пе ва тран све стит. Ле ген дар на је сце на са 
кра ја пр вог де ла Полицијскеакадемије(1984) ка да не га ти вац за вр-
ши у геј ба ру „Пла ва ка ме ни ца”, што је пред ста вље но као да ће га 
сна жни мом ци у ко жној оде ћи за тво ри ти и чи та ве но ћи сек су ал но 
екс пло а ти са ти. У исто вре ме је крат ку, али енорм ну по пу лар ност 
до жи ве ла гру па ФренкигоузтуХоливуд ко ја је има ла упра во та кав 
имиџ, а чла но ви су ја сно на зна ча ва ли сво је сек су ал но опре де ље-
ње.15) 

Са ма хо мо сек су ал на за јед ни ца је та да чак и са ти рич не при-
ка зе до жи вља ва ла као не ку вр сту успе ха јер је то, иако обе ле же но 
пред ра су да ма, би ло њи хо во при ка зи ва ње у јав ном про сто ру, што 
им је по пра ви лу увек нај ва жни ји за да так; да кле нај пре осво ји ти 
ви дљи вост, а ка да се на тај на чин при ка же те и ле ги ти ми зу је те као 
ре гу ла ран део јав ног про сто ра, тек он да сле ди бор ба за ис пра вља-
ње до та да шње сли ке и осва ја ње да љих „пра ва”. Из те пер спек ти-
ве ве ли ки зна чај је имао огро ман успех фил ма ВикторВикторија 
Блеј ка Едвард са из 1982. Ова ур не бе сна ко ме ди ја, ко ја се гра ди око 
пре ру ша ва ња глав не глу ми це у ту ма че њу Џу ли Ен др јуз, ства ра ам-
би јент у ко ме се ре ди тељ не ве ро ват но по и гра ва раз ли чи тим сек су-
ал ним иден ти те ти ма, и где гле да лац ви ше не зна ко се у ко га за љу-
бљу је и из ко је пер спек ти ве (стрејт, геј, би сек су а ли зам).

При мер ко ји од сту па од та кве стра те ги је је од нос ЛГ за јед ни це 
пре ма фил му Крузинг из 1980. Глав ни лик је по ли циј ски ин спек тор 
ко га ту ма чи Ал Па ћи но. Ис тра жу ју ћи слу ча је ве се риј ског уби ства 
хо мо сек су а ла ца он све ви ше ула зи у ан дер гра унд свет хо мо сек су-
ал них ба ро ва и клу бо ва Њу јор ка. Тај свет се по ка зу је као ве о ма 
не у ро ти чан, про ми ску и те тан, обе ле жен нар ко ма ни јом, са до-ма зо 
прак са ма и дру гим ка рак те ри сти ка ма ко је код гле да о ца иза зи ва ју 
га ђе ње и оди јум. И сам за вр ше так фил ма на го ве шта ва мо гућ ност 
да је ин спек тор от кри ва ју ћи у се би хо мо сек су ал ца по стао и уби ца. 
При ка зи ва ње фил ма иза зва ло је про те сте хо мо сек су ал не за јед ни-
це, из ме ђу оста лог и за то што је про ду цент Џе ри Вајн тра уб ре као 
ка ко се у фил му на ла зи чи ста фак то гра фи ја, оно што се за и ста мо-
же на ћи сва ке ве че ри у Њу јор ку.16)

15) Ка сни је су се екс пли цит но раз от кри ва ли у по пла ви аутовања.
16) Ви ди Pro no, L, EncyclopediaofGayandLesbianPopularCulture, Gre en wo od Press, 2007, 

стр. 72, 73.
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По сто ји и по себ на тра ди ци ја хо мо сек су ал не по пу лар не (пот)
кул ту ре ко ја је функ ци о ни са ла у не кој вр сти ан дер гра ун да, у стал-
ним окр ша ји ма са мејнстри мом. Услов но ре че но већ де ша ва ња око 
Оска ра Вајл да на ја ви ла су та кво „су сре та ње” из ме ђу хо мо сек су ал-
ног ан дер гра ун да са мар ги не и мејнстри ма ко ји је био ба зи ран на 
кла сич ним вред но сти ма. Филм је због сво је из ра зи те ви зу ел но сти 
и огром не по пу лар но сти у два де се том ве ку нај за ни мљи ви је под-
руч је за пра ће ње овог па ра лел ног то ка. Ива на Кро ња је у јед ном 
ско ра шњем члан ку17) да ла до бар пре глед раз во ја квир фил ма у два-
де се том ве ку. Ту са зна је мо да су пр ви про хо мо сек су ал ни фил мо ви 
ра ђе ни у вај мар ској Не мач кој. То су Другачијиодосталих (1919), 
у ко ме се у уло зи про фе со ра по ја вљу је и Маг нус Хир шфелд, и Де
војкеуунформи (1931). Овај пр ви филм ко ји је на сто јао да иде у 
ре гу лар ну би о скоп ску про дук ци ју иза звао је улич не про те сте и био 
је за бра њен у не ко ли ко нај ве ћих гра до ва. 

Дру ги та лас се ве зу је за по сле рат ни аван гард ни филм. У пи та-
њу су Ватромет Ке не та Ен ге ра (1947) и Же не о ва Љубавнапесма 
(1950). У том кон тек сту тре ба по ме ну ти да се 1951. по ја вљу ју и Ха
дријановимемоари Мар ге рит Јур се нар, ко ји су за и ста мај стор ски 
на пи са ни и да нас већ пред ста вља ју кла сик. Јур се на ро ва је сво ју 
при чу сме сти ла у кон текст рим ске ци ви ли за ци је и ба зи ра ла се на 
исто риј ским осно ва ма сла ве ћи та ко хо мо сек су ал ну љу бав. Сле де 
за тим Пламтећастворења и Миријел (оба из 1963). Хо мо сек су ал-
не сце не и те ма ти ка су ина че стан дард но би ле је дан од нај ва жни јих 
ин стру ме на та ко је је аван гард ни филм ко ри стио да шо ки ра и под-
ри је мејнстрим мо рал и по ре дак.

За раз ли ку од ових екс пли цит но хо мо сек су ал них фил мо ва где 
је очи глед на на ме ра ауто ра, тре ба ре ћи да квир те о ре ти ча ри по-
пут Кро ње и ауто ра на ко је се по зи ва стан дард но по ку ша ва ју да 
на сил но учи та ва ју „по ти сну та хо мо е рот ска ту ма че ња” и та мо где 
их не ма. Из те пер спек ти ве, по ли циј ски бади фил мо ви у ко ји ма 
су глав ни ју на ци два де тек ти ва ко ји се за јед но бо ре, по ста ју им-
пли цит ни геј фил мо ви јер на вод но сва ко му шко при ја тељ ство но-
си хо мо е рот ску но ту!? То је иста она пот пу но не на уч на и ма ни пу-
ла тив на стра те ги ја ко ју Бо свел при ме њу је кад твр ди да су му шка 
при ја тељ ства и од но си ка лу ђе ра у сред ње ве ков ним за јед ни ца ма 
им пли цит но хо мо сек су ал ни.

17) Кро ња, И, „Хо мо сек су ал ност на фил му”, QT, бр. 3−4, 2010, стр. 301−321.



- 174 -

ХОМОСЕКСУАЛИЗАМИПОПУЛАРНАКУЛТУРАМишаЂурковић

По ме ра ње при ка зи ва ња хо мо сек су а ли зма де ша ва се од се дам-
де се тих го ди на са ре ди те љи ма ко ји су са ми би ли хо мо сек су ал ци. 
Кро ња на во ди Фа збин де ра, Де ре ка Џер ма на и на рав но Ал мо до-
ва ра, ко ји је чи ни се нај ви ше до при нео да ЛГБТ ли ко ви по ста ну 
ре гу лар ни део мејнстрим филм ске про дук ци је де ве де се тих, јер су 
ти фил мо ви пре пу ни тран све сти та и не стан дард них ве за до би ли 
сил не филм ске на гра де и до жи ве ли ве ли ку по пу лар ност, па чак и 
за ра ду. За чу до, из о стао је Па зо ли ни ко ји је ову те му ста вио у се-
би свој стве ни иде о ло шки кон текст у Кентерберијскимпричама и 
по себ но по след њем фил му Сало.18) Про ши ре ни спи сак би сва ка-
ко укљу чи вао и Џо на Во тер са ко ји Ружичастефламингосе сни ма 
1972, да би то ком осам де се тих за јед но са сво јим треш тран ссек су-
ал ним ју на ци ма по пут Ди вајн сти гао и до мејнстри ма. Од ка сни је 
про дук ци је, по ме ни мо Кро нен бер гов Судар (1996) у ко ме се већ 
да ју екс пли цит не сце не сек са из ме ђу два му шкар ца. Ову тра ди ци ју 
хо мо сек су ал них ре ди те ља ко ји о тој те ма ти ци го во ре у сво јим фил-
мо ви ма то ком по след ње две де це ни је по себ но је обе ле жио Гас Ван 
Сент. Од фил ма МојприватниАјдахо (1991), пре ко Слона (2003) 
све до фил ма Милк (2008) о по зна том по ли ти ча ру хо мо сек су ал цу у 
ту ма че њу Шо на Пе на, Ван Сент се из но ва вра ћао овој сво јој оп се-
сив ној те ми ко ју је про вла чио кроз раз ли чи те аспек те.

Ме ђу тим, про цес све уче ста ли јег и све по зи тив ни јег при ка зи-
ва ња хо мо сек су ал них ка рак те ра, од ли ка и жи вот них сти ло ва од-
ви јао се пре све га на пла ну те ле ви зиј ских се ри ја ко је има ју нај-
ве ћи ути цај на чи та ве по ро ди це. Го ди не 1975. Еј БиСи еми ту је 
пр ву се ри ју у ко јој је на те ле ви зи ји при ка зан хо мо сек су ал ни пар, 
а две го ди не ка сни је Би ли Кри стал игра у Сапуници ју на ка ко ји је 
хо мо сек су а лац. Се дам де се те су де це ни ја ка да по чи њу да се ор га-
ни зу ју и спе ци фич ни геј и лезбофилм ски фе сти ва ли (Сан Фран-
ци ско, Лон дон, Па риз, Њу јорк, Бер лин итд).19) По зна то је та ко ђе 
да су мно ги од ве ли ких хе ро ја умет нич ке и рок пот кул ту ре с кра ја 

18) Па зо ли ни се у геј ин тер на ци о на ли из бе га ва јер се не укла па у по ли тич ки ко рект ну ви-
зи ју хо мо сек су ал ца. Иако је сам то био, у јав но сти се бо рио про тив до ми на ци је гло бал-
них го спо да ра све та, бо рио за очу ва ње тра ди ци о нал ног бра ка, био је про тив абор ту са 
итд. За ову на по ме ну за хва љу јем се ко ле ги Сло бо да ну Јан ко ви ћу.

19) Дру ги део Кро њи ног есе ја по себ но пра ти ле збеј ство на фил му и на чи не ње го вог пред-
ста вља ња. На кон ње га у истом бро ју ча со пи са сле ди ве о ма лош и на тег нут есеј Ол ге 
Ди ми три је вић ко ји на сто ји да те ма ти зу је пред ста вља ње хо мо сек су ал но сти у ју го сло-
вен ском и пост ју го сло вен ском фил му. Ко ри стан је је ди но као (не пот пун) по ку шај по-
пи са та квих ме ста у до ма ћим фил мо ви ма као што је сце на на Ади Ци ган ли ји из Врана 
или лик ју на ка из Буђењапацова. Ви ди Ди ми три је вић, О, „То је не ка опа сна ме ђу на-
род на бан да...”, QT, бр. 3−4, 2010, стр. 322−337.
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ше зде се тих и по чет ка се дам де се тих би ли хо мо сек су ал ци или ра-
ди кал но екс пе ри мен ти са ли са та квим прак са ма, али је то оста ја ло 
по зна то углав ном у кру го ви ма у ко ји ма су се кре та ли. По ме ни мо 
Ен ди Вор хо ла, Тру ма на Ка по теа или Деј ви да Бо у ви ја нпр.

Ве ли ки пре лом у трет ма ну хо мо сек су а ли зма у поп кул ту ри је-
сте 1985. ка да је у ју ну Рок Хад сон јав но об ја вио да бо лу је од си де, 
бо ле сти ко ја је пр вен стве но по ве зи ва на са хо мо сек су а ли змом. Та-
да се у јав но сти отво ри ла при ча о ње го вом скри ве ном сек су ал ном 
иден ти те ту, фик тив ним бра ко ви ма итд. Већ кра јем те го ди не ЕнБи
Си је еми то вао те ле ви зиј ски филм у ко ме је глав ни ју нак адво кат 
ко ји сво јим ро ди те љи ма са оп шта ва да је хо мо сек су а лац и да има 
си ду. У сва ком слу ча ју, због си де и по ку ша ја кон зер ва тив ног за о-
кре та у вре ме Та че ро ве и Ре га на, хо мо сек су ал ност је већ по ста ла 
јед но од нај ва жни јих дру штве них пи та ња о ко ме се рас пра вља ло 
по раз ли чи тим осно ва ма. На при мер, по ја вљи ва ње чи та ве ре пре-
зен та ци је глем ро ке ра ко ји су ко ри сти ли огром не ко ли чи не ла ка за 
ко су, пу де ра, ко зме ти ке, уских ко жних пан та ло на и слич но, иза зва-
ло је чак и рас пра ву пред кон гре сном ко ми си јом САД-а 1985, где 
је из ме ђу оста лих све до чио и Ди Снај дер, пе вач бен да Твистидси
стер чи ји су се чла но ви шмин ка ли и обла чи ли као тран све сти ти.20) 
Ве ли ки геј про бој је и Калчерклаб у Ен гле ској са Бој Џор џом за 
ко га се и тад зна ло да је у ве зи са буб ња рем бен да. Тек пар го ди на 
ка сни је со лид ну по пу лар ност до жи вео је са став Бронскибит чи ји 
су чла но ви би ли отво ре ни хо мо сек су ал ци,21) а те ма ти ка пе са ма је 
би ла пр вен стве но о про бле ми ма ко ју геј по пу ла ци ја има. Пр ви ве-
ли ки хит је „Деч ко из ма лог ме ста” (1984), ко ји го во ри о мла ди ћу 
из про вин ци је ко ји има про бле ме због сво је сек су ал не ори јен та ци-
је. Итд.

Ако се ба ци по глед на би ло ко ји пре глед исто ри је пре зен та-
ци је геј иден ти те та кроз по пу лар ну кул ту ру, ла ко се ре ги стру је 
да по сто ји ја сно уоч љи ва гра ни ца ко ја се на ла зи не где у пе ри о ду 
1990–1992. Од тог пе ри о да по чи ње пра ва екс пло зи ја хо мо сек су а-
ли зма и на и ла зи по пла ва раз ли чи тих из ме ште них, пер верз них и 
из вр ну тих ли ко ва и прак си у по пу лар ној кул ту ри. Ако се осам де-

20) Снај дер је че сто ин си сти рао да је њи хо во обла че ње умет нич ки про је кат и да не ма ве-
зе са сек су ал ном ори јен та ци јом. Твр дио је да „пе де ре тре ба тра жи ти ме ђу оним ма чо 
му шкар чи на ма што на сту па ју са из ра зи то ма чо ста вом”. За ни мљи во је да је 1998. Роб 
Хал форд, пе вач упра во та квог са ста ва Џудасприст, об зна нио сво ју геј ори јет на ци ју, 
од но сно да се „ауто вао”.

21) Та ко ђе и ко му ни сти. Џи ми Со мер вил је на кон рас па да бен да осно вао гру пу под на зи-
вом Комунари чи ји је ло го би ла цр ве на пе то кра ка.
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се тих још во ди ла бор ба око њи хо вог по ја вљи ва ња у ме ди ји ма, у 
де ве де се тим они на гло осва ја ју јав ни про стор да би од по ло ви не 
де ве де се тих кре ну ла и чи та ва се ри ја аутовања. С по чет ком дру гог 
Клин то но вог ман да та по ста ло је по пу лар но и хип би ти геј или бар 
би сек су а лан.

По гле дај мо ка ко ово осва ја ње на пре ду је: у фе бру а ру 1991. у 
Аме ри ци се од и гра ва пр ви по љу бац хо мо сек су ал ног па ра у епи-
зо ди се ри је ЗаконуЕлЕју, а огла ши ва чи пре те да ће по ву ћи сво је 
ре кла ме због то га; упра во у то вре ме Ма до на, ве ли ка мејнстрим 
зве зда, по чи ње да се сли ка за на слов не стра не хо мо сек су ал них ча-
со пи са да ју ћи им та ко по др шку за из ла зак на јав ну сце ну; 1992. 
по ја вљу је се дра ма То ма Ку шне ра АнђелиуАмерици ко ја са хо мо-
сек су ал не тач ке гле ди шта раз ви ја те ме по ли ти ке, си де и сл; већ 
сле де ће го ди не до би ја Пу ли це ро ву на гра ду, а ХБО (вр ло ва жна те-
ле ви зи ја у овом про це су)22) сни ма ми ни се ри ју по том пред ло шку; 
исте го ди не у јед ној се ри ји еми то ва ној на СиБиЕсу од и гра ва се 
по љу бац две ти неј џер ке и по ја вљу је се је дан од нај ва жни јих мо-
ме на та са Филаделфијом Џо на та на Де ми ја у ко јој Том Хенкс бри-
љант но глу ми адво ка та хо мо сек су ал ца обо ле лог од си де и до би ја 
Оска ра; 1994. Икеа пу шта ре кла му у ко јој два му шкар ца гле да ју 
на ме штај за опре ма ње свог ста на;23) од 1995. све је ви ше те ле ви зиј-
ских се ри ја или фил мо ва са хо мо сек су ал ним ли ко ви ма ко ји до би ја-
ју мејнстрим на гра де; у ја ну а ру 1996. у епи зо ди Пријатеља од ви ја 
се ле збеј ско вен ча ње из ме ђу Ро со ве бив ше су пру ге и ње не иза бра-
ни це; у фе бру а ру 1997. Елен де Џе не рис се аутује у еми си ји Опре 
Вин фри да би исту ствар ура ди ла и као те ле ви зиј ски лик у се ри ји 
Еленне ко ли ко ме се ци ка сни је (је да на ест го ди на ка сни је иста ова 
глу ми ца ис ко ри сти ће пре су ду су да Ка ли фор ни је и вен ча ти се са 
сво јом ко ле ги ни цом Пор шом де Рос); 1998. по ста је та ко ђе пре лом-
на јер кре ћу нај пре Сексиград са ни зом спо ред них хо мо сек су ал-
них ли ко ва ко ји су са да део ре гу лар не по став ке и чи ји су про бле ми 

22) ХБО је ви ше пу та про гла ша ва на за најгејфрендли те ле ви зи ју ко ја је ре ци мо 2009. у чак 
10 од 14 сво јих се ри ја има ла хо мо сек су ал не ли ко ве. На фо ру ми ма се во ди ди ску си ја о 
то ме за што ХБО у сва ку сво ју ина че до ста гле да ну се ри ју уба цу је и геј при чу и ли ко ве.

23) Исте го ди не у Аустра ли ји по ја вио се филм Присилапустињскакраљица, ко ји пра ти 
пу то ва ње тро ји це тран све сти та кроз ру рал не пре де ле овог кон ти нен та. Филм већ има 
култ ни ста тус ме ђу ЛГБТ за јед ни цом јер је ове љу де по ка зао као ре ал не са сво јим 
ду плим жи во ти ма, ма на ма и про бле ми ма. Филм је зна ча јан јер је по кре нуо дис ко ри-
вајвл у окви ру геј за јед ни це ко ја чи та ву шља ште ћу и гла му ро зну дис ко кул ту ру с кра ја 
се дам де се тих пре по зна је као свој пр ви ве ли ки про бој у поп кул тур ни мејнстрим. У 
фил му се чу ју хи то ви Абе, хoмосексуалног са ста ва Ви лиџ пипл и сво је вр сне геј хим не 
Гло ри је Геј нор „I will su ri ve”.
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сим па тич но пред ста вље ни као јед на ко ле ги тим ни са де ша ва њи ма 
глав них ли ко ва24), а за тим и ВилиГрејс у ко ме су глав ни ју на ци два 
хо мо сек су ал ца и њи хо ве при ја те љи це – се ри ја је еми то ва на 8 го ди-
на и осво ји ла 16 Еми на гра да; хо мо сек су ал ци, њи хо ви од но си и ве-
зе ула зе та ко пот пу но у мејнстрим па 2000. кре ће аме рич ка вер зи ја 
се ри је Квирезфолк ко ја пра ти жи вот пе то ри це гејева.

У сле де ћој де це ни ји на ста ви ло се са по ме ра њем гра ни ца: у 
Пријатељимасе Реј чел (ко ја је ина че стрејт осо ба) љу би са осо бом 
ко ју игра Ви но на Рај дер (исто се де ша ва са Ке ри у Сексиграду, ко-
ја се љу би са ли ком у ту ма че њу пе ва чи це Ала нис Мо ри сет). Исте 
го ди не кре ће се ри ја Бафиубицавампира у ко јој су глав не ју на ки-
ње у ле збеј ској ве зи. По пла ви ауто ва ња ни је одо лео ни Мар ве лов 
стрип: 2003. ју нак по знат под на зи вом Роухајд кид, ко ји по сто ји 
од пе де се тих го ди на раз от кри ва се као хо мо сек су а лац!? Кре ће и 
пр ви геј ри а ли ти шоу Квирајфордистрејтгај. Ве ли ки про бој је 
на пра вио филм Ан га Ли ја из 2005 Броукбекпланина, не жна и сен-
ти мен тал на дра ма о нео ства ре ној и су зби ја ној љу ба ви два ка у бо ја 
ко је глу ме Хит Ле џер и Џејк Ги лен хал. Две го ди не ка сни је у се ри ји 
Доксесветокреће ви ђен је пр ви по љу бац из ме ђу два му шкар ца...

Ово је са мо кра ћи из бор из пре бо га те по ну де оп штег хо мо сек-
су а ли зо ва ња по пу лар не кул ту ре у за пад ном све ту од ко је на жа лост 
ни де ца ни су по ште ђе на. У вр ти ћи ма у Евро пи (по себ но у Скан ди-
на ви ји) ма сов но је по че ла да се ши ри мо да „не у трал ног” по ди за ња 
де це.25) Да кле де ци се не сме натурати пол на ка рак те ри сти ка већ 
им се мо ра обра ћа ти не у трал но, а она са ма тре ба да иза бе ру пол 
(да ли ће би ти му шко или жен ско)!? Чи ње ни ца да де ца би о ло шки 
до би ја ју од ли ке јед ног или дру гог по ла по ста је не ва жна по што се 
чи та ва кул ту ра усме ра ва ка бес пол но сти од но сно ка би сек су ал но-
сти. То је крај њи до мет кон струк ти ви стич ког лу ди ла ко је твр ди да 
пол ни је дат би о ло ги јом не го да је со ци јал на кон струк ци ја!

Нај бо љи од раз овог лу ди ла је ду го ме тра жни цр та ни филм 
Причаоајкулама(Шарк тејл) из 2004. Глав ни ју нак ове ме та фо-
рич не под вод не при че је ај ку ла Ле ни ко ји је „дру га чи ји”. Он је син 
ма фи ја шког бо са (ту ма чи га Де Ни ро), али не ма раз ви јен уби лач ки, 
ло вач ки ин стинкт већ је ве ге та ри ја нац ко ји не же ли да је де ма ле 

24) Ни то ни је би ло до вољ но па су сце на ри сти јед ну од глав них ју на ки ња Са ман ту ка сни је 
уве ли у ле збеј ску ве зу.

25)  Зва нич на швед ска на ци о нал на ен ци кло пе ди ја не дав но је при зна ла и уве ла не у трал ну 
реч hen као не у трал ну за ме ни цу за осо бе ко је не же ле да се из ја сне као му шкар ци или 
же не.
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жи во ти ње. По што он во ли дру га чи је да се обла чи, да се шмин ка 
итд, ве о ма је ја сно да је Ле ни за пра во ме та фо ра за геј осо бу ко ја 
има про блем да се као та ква аутује у па три јар хал ном и кон зер ва-
тив ном дру штву. Овај про је кат ку ће Дримворкс за ра дио је пре ко 
360 ми ли о на до ла ра и ви де ло га је сто ти не ми ли о на љу ди ко ји ма се 
сер ви ра ме та фо рич на иди лич но спа ко ва на при ча о не схва ће но сти 
и до бро ти геј осо бе.

Ово гејевање по пу лар не кул ту ре и те ле ви зиј ског про гра ма на 
при мер, са да је већ до би ло то та ли тар не ди мен зи је. Као што сам 
о то ме већ пи сао у књи зи Слика,звукимоћ, да нас по сто је ја ке и 
ути цај не геј и ле збо мо ни то ринг ор га ни за ци је ко је ме ре ко ли ко се 
ЛГБТ ли ко ва по ја вљу је у прајмтајм се ри ја ма (ВилиГрејс, Секси
град итд) и ко је на јав ни стуб сра ма ста вља ју ком па ни је ко је не сле-
де по ли ти ку по ве ћа ња бро ја та квих ли ко ва и њи хо вог по зи тив ног 
при ка зи ва ња. По њи хо вим ста ти сти ка ма, тај број је сва ке го ди не 
ве ћи за 50 %. 

Уз по моћ по ли тич ких при ти са ка, про па ган де и уце на, али за-
хва љу ју ћи екс пан зи ји са вре ме ног хе до ни стич ки обо је ног кон зу ме-
ри стич ког ка пи та ли зма, ова мо да ши ри се на све ве ћи број зе ма ља. 
Марк Ме кли ланд нас у крат ком али ве о ма пре глед ном члан ку26) 
оба ве шта ва о раз во ју геј дис кур са у по пу лар ној кул ту ри Ја па на. 
Они има ју већ тра ди ци о нал но раз ви је но при су ство тран све сти та 
као за ба вља ча на мејнстрим те ле ви зи ја ма још од ше зде се тих го ди-
на (Ми ва Ки хи ро, Ма цу ба ра Ру ми ко). Да нас је му шка хо мо сек су-
ал ност нај при сут ни ја на те ле ви зи ји и у жен ским стри по ви ма ко ји 
пра те хо мо е рот ске аван ту ре „ле пих де ча ка”.27) Као и у Аме ри ци, 
по чет ком де ве де се тих је кре ну ла по пла ва геј ли те ра ту ре, шоу про-
гра ма, те ле ви зиј ских про гра ма и ма га зи на. Чак је и је зик обо га ћен 
ко ва ни ца ма на ста лим на осно ву ен гле ских ори ги на ла као што је 
камингуауто.

Геј кул ту ра или пот кул ту ра ши ри се у раз ли чи тим зе мља ма као 
сво је вр сна ме ша ви на аме рич ке, већ уве ли ко из гра ђе не квир или 
ЛГБТ кул ту ре и ло кал ног на сле ђа, где не ке зе мље ба шти не и соп-
стве ну тра ди ци ју. Та ко се из у ча ва ју геј кул ту ре у Џа кар ти, Мек си-
ку, арап ским зе мља ма итд. О се дам на е сто ми ли он ском Шан га ју го-
во ри се већ као о Сан Фран ци ску Да ле ког ис то ка. Ово под сти ца ње 

26) McLel land, M, „Ka min gu Auto: Ho mo se xu a lity and Po pu lar Cul tu re in Ja pan”, AsianHomo
sexualities,InternationalInstituteforAsianStudiesNewsletter, no. 29, 2002, стр. 7.

27) Аутор да је при каз јед не стра не стри па Бдечак на ко јој се ви ди по љу бац дво ји це ти неј-
џе ра.
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и по пу ла ри са ње по др жа ва ју и са вре ме ни гло бал ни ка пи та ли зам, 
али и ме ђу на род не ин сти ту ци је.

*

У слу ча ју Ср би је одр жа ва ње гејпараде по ста ло је услов за све 
на ред не ета пе у про це су при кљу че ња Европ ској уни ји. Де ле га ци ја 
Европ ске ко ми си је и стра ни ам ба са до ри (од ко јих су не ки по пут 
го спо ди на Де же ра, ше фа де ле га ци је ЕК или швед ског ам ба са до ра 
Аспа отво ре но геј френ дли или хо мо сек су ал не ори јен та ци је) по-
ста ли су глав ни ло би сти за ши ре ње и про мо ци ју хо мо сек су а ли зма 
у Ср би ји. 

По пу лар на кул ту ра у Ср би ји по ста ла је у по след њих де се так 
го ди на нај ва жни ји ин стру мент за про ме ну од но са по пу ла ци је пре-
ма хо мо сек су а ли зму. Са ли сто ва та бло и да, нај чи та ни јих но ви на 
у Ср би ји, го то во сва ко днев но са зна је мо да је не ка стар ле та или 
сли чан лик са естра де (селебрити) јав но у ка фи ћу или на спла ву 
раз ме њи вао ерот ске по љуп це са осо ба ма истог по ла, као да је то 
по след ња мо да ко ју са да сви мо ра ју да прак ти ку ју. Илу струј мо по-
мо ћу не ко ли ко при ме ра ка ко је до то га до шло у на шој зе мљи.

Хо мо сек су а ли зам је у Ју го сла ви ји био кри ми на ли зо ва на ак-
тив ност све до 1994. Но и по ред то га у по пу лар ној кул ту ри би ло 
је ди рект них ре фе рен ци на ове по ја ве и прак се. Не дав но је у бро ју 
од 01.08.2012. Новимагазин об ја вио по ве ћи пре глед ни чла нак под 
на зи вом „Квир еле мен ти у срп ској умет но сти”.28) Аутор да је ве ли-
ки број ре фе рен ци из раз ли чи тих обла сти од ко јих су не ке ма ло 
по зна те. Ол га Ди ми три је вић је на пра ви ла већ по ми ња ни пре глед 
ре пре зен та ци је хо мо сек су ал но сти у ју го сло вен ском и пост ју го сло-
вен ском фил му.29) Уоча ва се да су упра во филм и рок му зи ка због 
сво је рас про стра ње но сти и ви дљи во сти до де ве де се тих би ли нај-
за ни мљи ви ји про сто ри на ко ји ма се хо мо сек су ал ност по вре ме но 
по ја вљи ва ла. По себ но ме сто има тзв. новиталас ко ји је сав био 
са здан од про во ка ци ја и суб вер зи ја, а хо мо сек су ал ност је стан дар-
но спа да ла у је дан од нај ва жни јих ин стру ме на та за шо ки ра ње и 
про во ци ра ње еста бли шмен та и мејнстри ма. Пр ви сингл Идола био 
је „Рет ко те ви ђам са де вој ка ма”, у ко ме се ја сно пе ва о дру га чи јем 
усме ре њу ју на ка пе сме. Још екс пли цит ни је би ло је Прљавоказали

28) Мо же се про чи та ти на стра ни ци http://www.la bris.org.rs/le zbej ska-kul tu ra/pro za/5381-qu-
e er-ele men ti-u-srp skoj-umet no sti.html?sho wall=1

29) Ди ми три је вић, О, ibid.
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ште са пе смом „Не ки дје ча ци” у ко јој чу је мо: „Ти идеш са сво јим 
му шким дру штвом и ло виш пр ља ве же не, а ја те че кам вер но као 
пас, а знам да ме пра виш љу бо мор ним, јер то ли ко си ми пу та на 
клу пи у пар ку знао ре ћи ја сам за сло бод ну му шку љу бав”. 

У исто вре ме и фил мо ви ко ји су на ста ја ли но ше ни тим ду хом 
про вла чи ли су ЛГБТ мо ти ве.30) У Мар ко ви ће вом фил му Национал
накласа лик ко га игра Ир фан Мен сур је диск џо кеј ко ји је све вре-
ме у дру штву мла ди ћа са ко јим има од ре ђе не на зна че не од но се. О 
то ме са зна је мо и из ди ја ло га Ни ко ли ћа и Мен су ра. У Ра ди во је ви-
ће вом Дечкукојиобећава, нај ве ћа про во ка ци ја је те ле ви зиј ски на-
ступ Ко ји ног и Бер че ко вог бен да Добридечаци, у ко ме они у пе сми 
„Ба ла да о твр дим гру ди ма” во де хо мо сек су ал ни ди ја лог. Му зи ку је 
ра дио бенд Шарлоакробата а тек сто ве пи сао Не бој ша Пај кић. У 
пе сми се чу је: „Ја не ћу нај бо љу де вој ку, јер ти си мој а ја сам твој. 
Хо ћу да се вра тим те би”.31) Пај ки ће ва та да шња су пру га, фо то граф 
Го ран ка Ма тић, ура ди ла је се ри јал фо то гра фи ја Маргитаједечко, 
пред ста вља ју ћи ка сни ју кла ви ја ту рист ки њу гру пе ЕкатаринаВе
лика Мар ги ту Сте фа но вић као хлад ну ан дро ги ну осо бу, ја сно до во-
де ћи у пи та ње сек су ал ни иден ти тет ове осо бе.

Део истог кру га био је чу ве ни кон цеп ту ал ни уме ник Ко ста Бу-
ну ше вац, ко ји је свој зна ча јан до при нос дао у јед ном дру гом про-
јек ту, а ко ји је у то вре ме шо ки рао ју го сло вен ску јав ност. Го ди не 
1981. у ре жи ји Стан ка Цр но бр ње сни мљен је чу ве ни шоу „Бе о град 
но ћу” у ко ме је пред ста вљен пр ви ал бум Оли ве ра Ман ди ћа „Про-
бај ме”. Бу ну ше вац је осми слио и ре а ли зо вао сце но гра фи ју и ко-
сти ме (осим то га је и глу мац и на ра тор) пред ста вља ју ћи Ман ди ћа 
у тран све стит ском из да њу, на шмин ка ног, са офар ба ном ко сом, а у 
не ким сег мен ти ма и на шти кла ма. Ра ди ло се о вр хун ском умет нич-
ком про јек ту ко ји је осво јио и не ке на гра де у ино стран ству, али је 
при ка зи ва ње на Те ле ви зи ји Бе о град би ло до тад не за ми сли ва про-
во ка ци ја.

Сво је при ло ге да ли су и гру пе Ксенија („Мо ја при ја те љи ца”), 
Видеосекс („Ана”) и Боргезиа („Он”). По себ но је за ни мљив по ку-
шај Забрањеногпушења са по след њег за јед нич ког ал бу ма из 1989. 

30) Њи ма је већ прет хо ди ло ис ку ство цр ног та ла са о ко ме Ди ми три је ви ће ва ши ро ко при ча 
са де таљ ним при ме ри ма па ће мо то ов де пре ско чи ти. Још је дан ко ри стан пре глед мо же 
се на ћи у тек сту Не над По ли мац, „Геј мо мен ти у Ју ки не ма то гра фи ји”, Јутарњилист, 
12.05.2007. Пре глед иде од фил ма Заједничкистан из 1961. и пра ти раз ли чи те по ја ве 
хо мо сек су ал но сти у до ма ћим фил мо ви ма, укљу чу ју ћи и треш ко ме ди је по пут Ћао,ин
спекторе, Шпијуннаштиклама и Теснакожа2.

31) За ни мљи во је да му зи ка из фил ма ни ка да ни је об ја вље на. 
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Пе сма „Ја ви ми” екс пли цит но го во ри о не срећ ном жи во ту фру-
стри ра ног хо мо сек су ал ца ко ји жи ви жи вот ка кав мо ра, а не ка кав 
би же лео. При ча је ис при ча на у њи хо вом стан дард ном со ци јал ном 
ма ни ру и по ду ху под се ћа на мо тив по ми ња не Броукбекпланине. 
Не ле Ка рај лић пе ва: „Ком ши лу ку кад по ста неш сум њив што се 
стал но дру жиш са клин ци ма, из мрач не ули це кад ја ли ја ти вик не 
»’ош гу зе ха џи ја«, знај ја те још уви јек во лим, ме не ва зда мо жеш 
на зва ти...”. Овој те ма ти ци се из сво је ху мо ри стич не пер спек ти-
ве при кљу чио и Рам бо Ама де ус у пе сми „Глу пи хит (Ма ни јак)”. 
Аутор пе ва о свом хо мо сек су ал ном обо жа ва те љу ко ји га сва ке но ћи 
уз не ми ра ва те ле фо ном. Пе сма је оста ла упам ће на по ле ген дар ним 
сти хо ви ма: „О, чу дим се тво је му на стра но ме хо би ју, у Цр ну Го ру 
та ке љу де ша љу на ро би ју”. Хо мо сек су ал на те ма ти ка чи ни по тку 
и тре ће при че култ ног ро кер ског фил ма Какојепропаорокенрол. 
У при чи „Не ша љи ми пи сма” за плет на ста је због ано ним них љу-
бав них пи са ма ко ја сти жу у стан мла дог брач ног па ра (у ту ма че њу 
Ве сне Три ва лић и Ђу ре из Топлистенадреалиста). Љу бо мор ни 
муж про го ни су пру гу тра же ћи да му при зна са ким га ва ра, да би 
на кра ју уста но вио да су пи сма на ме ње на ње му и да сти жу од ком-
ши је Бог да на „ко ји је пе дер”.

Да кле иако је хо мо сек су а ли зам био за бра ње на ак тив ност, Ју го-
сла ви ја је као зе мља ли бе рал ног ко му ни зма би ла вр ло отво ре на за 
гло бал не трен до ве, па је и хо мо сек су ал на те ма ти ка на ла зи ла свој 
про стор у умет но сти и по пу лар ној кул ту ри. Огро ман до при нос 
сва ка ко је да ла енорм на по пу лар ност аме рич ке се ри је Династија у 
ко јој је Сти вен Ка ринг тон хо мо сек су а лац про тив че га се отац Блејк 
све вре ме бо ри.

Ако се по гле да пу бли ка ци ја ле збеј ске ор га ни за ци је Ла брис ко-
ја да је пре глед де ло ва ња ле збеј ских и геј ак ти ви ста у Ср би ји, уоча-
ва се да је пе ри од до 2000. до ста си ро ма шан.32) Ов да шњи хо мо-
сек су ал ци су углав ном уче ство ва ли у ан ти рат ним про те сти ма, али 
су на кон де кри ми на ли за ци је хо мо сек су а ли зма 1994. ре ги стро ва ли 
пр ве ор га ни за ци је и у окви ру Центразаженскестудије по кре-
ну ли и курс о ле збеј ским сту ди ја ма. Сти дљи ви по ку ша ји из ла ска 
у јав ну сфе ру ре ги стру ју се тек од 1998. ка да је по кре нут пр ви геј 
сајт Gay-Ser bia.com. Та да је ор га ни зо ва на и пр ва озбиљ ни ја кам па-
ња про тив хо мо фо би је, али је она углав ном би ла ве за на за ана ли зу 
ста ња, пра ће ње ме ди ја и сл, а не за јав ни ак ти ви зам.

32) Са вић, М, (ур.), Читанка:одАдоШолезбејскимигејљудскимправима, Ла брис, Бе-
о град, 2009.
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У ова квим при руч ни ци ма геј ак ти ви зам се ре зер ви ше ис кљу-
чи во за њи хо ве опо зи ци о не ор га ни за ци је ко је је углав ном фи нан-
си рао Фондзаотворенодруштво, док се из иде о ло шких раз ло га 
Ми ло ше ви ћев јав ни ре жим по гре шно пред ста вља као па три јар ха-
лан, на ци о на ли стич ки и хо мо фо би чан. Као што сам о то ме пи сао 
још пре де се так го ди на,33) упра во је ка сни Ми ло ше ви ћев ре жим 
(у вре ме ју лов ске фа зе) нај ви ше у то до ба учи нио за из ме ну јав не 
пер цеп ци је хо мо сек су а ли зма. Цео ју лов ски про је кат био је иде о ло-
шки сро дан свим на сто ја њи ма из ал тер на тив не Со ро ше ве мре же и 
ди рект но се бо рио про тив СПС на ци о на ли зма и па три јар ха ли зма 
из пр ве по ло ви не де ве де се тих. Те ле ви зи ја Пинк (за ко ју је Мир ко 
Илић ка сни је с пра вом при ме тио да је са свим про-геј34)) на ста ла је 
као про је кат ко ји је тре ба ло да сми ри рат нич ке стра сти и уве де не-
ки дру га чи ји, мо дер ни ји и ур ба ни ји си стем вред но сти. Нај ва жни ји 
ка рак те ри, за штит на ли ца Пинка у тој фа зи де ло ва ња би ли су чу ве-
ни Бо шкић и Стан кић, од но сно дво ји ца фе ми ни зо ва них во ди те ља 
еми си је „Си ти”, Бо шко Ја ко вље вић и Стан ко Шку гор. У том кон-
тек сту, за ви дљи вост до ко је је хо мо сек су ал ци ма ста ло би ла је ве о-
ма зна чај на по ја ва про ро чи це Кле о па тре, му шкар ца тран све сти та, 
пре ва ран та ко ји је та ко ђе на Пин ку сте као ве ли ку по пу лар ност. 

По себ ни сег мент би мо рао да бу де по све ћен раз во ју мод не 
ин ду стри је у Ср би ји то ком де ве де се тих. Го ди не 1991. по чи ње са 
ра дом мод ни сту дио КликНе на да Ра ду је ви ћа. Мно ги сма тра ју да 
је упра во пре ко ње га про ме ње на фи зи о но ми ја ма не ке на у Ср би ји. 
Осам де се тих су ма не ке ни још увек би ли му жев ни по пут Не ве на 
Бо шко ви ћа, а ма не кен ке жен стве не по пут Љи ља не Ти це. Де ве де се-
тих по чи ње ан дро ги ни за ци ја и при бли жа ва ње из гле да му шка ра ца 
и же на. Уво де се фе ми ни зи ра ни мла ди ћи и же не са вр ло из ра жај-
ним цр та ма ли ца. Све то је има ло по сле ди це и на укуп ну пер цеп-
ци ју у ме ди ји ма и ме ђу мла дом по пу ла ци јом ге не рал но.

Нај ва жни ји про бој у по пу лар ној кул ту ри ЛГБТ по пу ла ци ја 
оства ри ла је пре ко тран све сти та, про сти ту ке са бе о град ске штај
ге, по кој ног Вје ра на Ми ла ди но ви ћа, по зна тог као Мер лин ка. Он 
је глу мио у ни ско бу џет ном фил му Же ли ми ра Жил ни ка, Дупе од

33) Ђур ко вић,М, Диктатура,нација,глобализација. ИЕС, Бе о град, 2002.
34) Ма ћа шев, А, „За што то све ра дим за ма њи не”, Ин тер вју са Мир ком Или ћем, QT, бр. 

1−2, Бе о град, 2010, стр. 270. Илић ову кон ста та ци ју из но си од го ва ра ју ћи на ва жно ме-
то до ло шко пи та ње Ма ћа ше ва да ли је ефек тив ни ја бор ба за геј пра ва пу тем мек шег 
уво ђе ња геј жи вот них сти ло ва кроз по пу лар ну кул ту ру или пу тем ди рект ног по ли тич-
ког на сту па.
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мрамора (1995), и на кон то га је по чео да се по ја вљу је као гост и на 
мејнстрим ме ди ји ма по пут гле да ног НСплуса или ка сни је еми си је 
Светплус ко ју је во ди ла Је ле на Ба ћић Алим пић и ко ја је у пот пу-
но сти би ла из гра ђе на на сен за ци о на ли зму и шо кант ним и скан да-
ло зним го сти ма.35)

То ком 2000. го ди не и геј за јед ни ца је очи глед но ис ко ри сти-
ла ве ли ку ко ли чи ну нов ца ко ја је упум па ва на у Ср би ју у окви ру 
при пре ме сме не вла сти, па је по кре нут низ кам па ња од ко јих се 
из два ја ла кам па ња но во о сно ва ног цен тра ГејтенЛГБТ. У окви ру 
ње одр жан је низ пред ста ва, јав них три би на као и из ло жба фо то-
гра фи ја.

Геј ор га ни за ци је су сма тра ле да је пе ти ок то бар ујед но и њи хо-
ва по бе да над па три јар ха ли змом. На при мер, кра јем го ди не осно-
ва на је гру па Квирија као део Ко ра ће ве Социјалдемократскеуније 
ко ја је већ у де цем бру уз обил ну по моћ Фон да за отво ре но дру штво 
за по че ла „Кам па њу за ле га ли за ци ју исто пол них ве за”. Сле де ће го-
ди не ЛГБТ гру пе по ла ко ула зе и у јав не и др жав не ин сти ту ци је, па 
та ко у ју ну Лабрис ор га ни зу је у Сту дент ском кул тур ном цен тру у 
Бе о гра ду из ло жбу ле збеј ских фо то гра фи ја. На сил ни пре кид пр ве 
геј па ра де у Бе о гра ду спре чио је већ при пре мље ни та лас агре сив не 
јав не про мо ци је хо мо сек су а ли зма. От ка за не су три би не, по зо ри-
шне пред ста ве и кон церт кла сич не му зи ке. Већ у сеп тем бру и ок то-
бру Квирија је за ку пи ла пет на ест бил бор да у Бе о гра ду и за по че ла 
кам па њу бор бе про тив дис кри ми на ци је и хо мо фо би је. Бил бор ди 
су по це па ни. У но вем бру се по ја вљу је штам па ни ма га зин Дечко 
ко ји је из ла зио до 2004. На др жав ном ра ди ју Бе о град 202 до би јен 
је сат у ноћ ном про гра му за ову вр сту про бле ма ти ке ко ји су ре а ли-
зо ва ли при пад ни ци Гејтена.

За хва љу ју ћи по др шци но вих вла сти и све ути цај ни јег стра ног 
фак то ра, ак тив но сти и при сут ност хо мо сек су а ла ца у јав ној сфе ри 
се стал но по ве ћа ва ју. Све је ви ше раз ли чи тих кам па ња ко је ор га-
ни зу ју њи хо ви ак ти ви сти осва ја ју ћи по ла ко сво је ме сто у јав ном 
про сто ру и на ме ћу ћи сво ју аген ду где год је то мо гу ће. Тра жи се 
чак и из ме на за ко но дав ства, па Ла брис у ав гу сту 2003. из ла зи са 
сво јим пред ло гом из ме на по ро дич ног за ко на. Већ 2005, за вре ме 
кон зер ва тив не вла де Во ји сла ва Ко шту ни це, из ме њен је За кон о ра-
ду ко ји је увео и за бра ну дис кри ми на ци је рад ни ка на осно ву пол не 

35) Вје ран је по ги нуо под не по зна тим окол но сти ма 2003. Од 2009. у Бе о гра ду је по кре нут 
квирфестивал „Мер лин ка”  ко ји је име до био по ње му.
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ори јен та ци је. Ак ци ја је би ло све ви ше, геј ак ти ви сти су по че ли да 
се по ја вљу ју и на мејнстрим ме ди ји ма, ор га ни зо ва не су те ле ви зиј-
ске еми си је у ко ји ма су они вр ло агре сив но по ле ми са ли са љу ди ма 
ко ји су прот но ми сле итд. Све је то кру ни са но За ко ном про тив дис-
кри ми на ци је ко ји је до нет 2009. и пр вом „ре гу лар ном” геј па ра дом 
у ок то бру 2010. ко ја је иза зва ла стра хо ви те не ре де у Бе о гра ду.

Уз ову крат ку исто ри ју по сто ји па ра лел ни ток јав не про мо ци је 
ко ји је ве зан за упо тре бу мејнстрим по пу лар не кул ту ре за по тре-
бе про мо ци је хо мо сек су а ли зма. Ни је реч о број ним фе сти ва ли ма 
квир про дук ци је ко ји су ор га ни зо ва ни у ма лим и сла бо по се ће ним 
про сто ри ма, већ о ди рект ном ан га жма ну ути цај них и пра ће них по-
зна тих лич но сти из све та естра де. Тре ба по гле да ти спи ско ве јав-
них лич но сти ко је су по др жа ле одр жа ва ње геј па ра де 2010. и оних 
ка сни јих и ви де ће се да је у пи та њу ве ли ки број ути цај них глу ма ца, 
пе ва ча и дру гих умет ни ка и по зна тих лич но сти. У ме ђу вре ме ну је 
сни мље но и не ко ли ко игра них фил мо ва у ко ји ма се на озби љан на-
чин те ма ти зу је по ло жај хо мо сек су а ла ца. Већ 2004. Дра ган Ма рин-
ко вић је сни мио филм Дишидубоко у ко ји ма су при сут не и екс пли-
цит не сце не од но са из ме ђу ли ко ва ко је ту ма че Је ле на Ђо кић и Ана 
Фра нић. Нај ве ћи успех оства рен је са Дра го је ви ће вом ко ме ди јом 
Парада из 2011. ко ја ве што ба ра та ет нич ким сте ре о ти пи ма ка ко би 
при ка за ла хо мо сек су ал це у по зи тив ном све тлу.

На за ни мљив на чин и у Ср би ји је (као и у остат ку Евро пе) 
Евро ви зиј ско так ми че ње по ста ло зна ча јан про стор за про мо ци ју 
ЛГБТ пот кул ту ре. Евро ви зи ја је то ком прет ход не де це ни је од ста-
рог и до сад ног кла сич ног так ми че ња пре ра сла у пра ву кемп и геј 
свет ко ви ну упра во за то што је ЛГБТ по пу ла ци ја из чи та ве Евро пе 
пре по зна ла ову ма ни фе ста ци ју као сјај ну при ли ку за про мо ви са-
ње сво је аген де. Ср би ја је 2007. го ди не по бе ди ла у Хел син ки ју са 
пе смом „Мо ли тва” ко ју из во ди пе ва чи ца Ма ри ја Ше ри фо вић пре-
по зна та као при пад ник ЛГБТ по пу ла ци је, а сле де ће 2008. Бе о град 
је у то ку не де ље одр жа ва ња евро ви зиј ског так ми че ња пре тво рен 
у ме сто одр жа ва ња сво је вр сног ви ше днев ног геј кар не ва ла. И та-
да шњи по бед ник Рус Ди ма Би лан та ко ђе се смaтра при пад ни ком 
ЛГБТ по пу ла ци је.

Но нај ва жни ји јав ни про бој хо мо сек су ал на про па ган да до жи-
ве ла је за хва љу ју ћи пре по зна ва њу по тен ци ја ла естра де и за хва-
љу ју ћи при вла че њу на сво ју стра ну не ких ва жних из во ђа ча тех-
но-фолк му зи ке. То ком де ве де се тих, Со ро ше ва мре жа је та ко зва ни 
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турбофолк тре ти ра ла као на ци о на ли стич ки про из вод из Ми ло ше-
ви ће ве ку хи ње или, ка ко је Пе тар Лу ко вић де фи ни сао, као звучну
сликуМилошевићевихратова. До ми ни ра ла је тврд ња ка ко је ре-
жим си сте мат ски ство рио тур бо-фолк да би уни штио ро кен рол као 
за пад ну, ко смо по лит ску, мо дер ну и про гре сив ну му зи ку.36)

И по сле 2000. је дан део ове „ли бе рал не ин те ли ген ци је” 
на ста вио је да вр ти исту пло чу. До бар при мер је скан да ло зни 
се ри јал те ле ви зи је Б92 „Сав тај фолк” еми то ван 2004. го ди не, 
а из исте ма три це по ти че и иде ја да се то ком ак ци је Сабља 
ухап се и Це ца Ра жна то вић и Аца Лу кас. Ме ђу тим дру ги део 
ове мре же ко ји је пра тио гло бал не квир стра те ги је, по чео је 
да раз ви ја су прот ну ма три цу ко ја твр ди ка ко је ТФ упра во 
дах гло ба ли за ци је и гло ба ли зма у Ср би ји. Кључ на име на су 
Ми ли ца То мић ко ја је Дра га ну Мир ко вић изложила у беч кој 
ха ли (до ве ла је да пе ва па то на зва ла пер фор ман сом) и по себ-
но све мо гу ћи Бран ко Ди ми три је вић, син по кој ног Во ји на Ди-
ми три је ви ћа, ко ји је ни зом про грам ских тек сто ва у Времену 
и Нину де фи ни сао но ве смер ни це ко је је оста так сце не тре ба-
ло да раз ви ја. Из ме ђу оста лог, он је про грам ски ис та као ка ко 
је Га га Мир ко вић гејфрендли, од но сно ка ко се она хва ли да 
су ње ни фа но ви и хо мо се ку сал ци. У ча со пи су Прелом Ди ми-
три је ви ће ви уче ни ци Све бор Ми џић и Да рин ка Поп Ми тић 
пи са ли су хва ло спе ве Аци Лу ка су, а ра но је пре по знат и по-
тен ци јал Је ле не Кар ле у ше ко ја још по чет ком де це ни је би ва 
про гла ше на за геј ико ну.

Ова иде о ло шка ма три ца твр ди ка ко је ТФ про гре си ван 
јер је ме ша ви на раз ли чи тих гло бал них ути ца ја, док су с дру ге 
стра не на вод ни на ци о на ли сти ко ји ин си сти ра ју на не ка квој 
чи сто ти до ма ће му зи ке. Да кле, уме сто ра ни је опо зи ци је на-
ци о на ли стич ки тур бо-фолк/про гре сив ни гло бал ни ро кен рол 
сад се уво ди дру га ди хо то ми ја: про гре сив ни гло бал ни тур-
бо фолк/на ци о на ли стич ко ин си сти ра ње на чи сто ти до ма ћег 
на род ног из ра за. На осно ву ове ма три це Иван Чо ло вић (увек 
спре ман да пра ти трен до ве) та ко ђе ме ња сво ју ра ни ју пер-
цеп ци ју и 2006. об ја вљу је књи гу Етно37) у ко јој твр ди да је 
ин си сти ра ње на ет но из ра зу у му зи ци од раз фа ши зма.

36) Ви де ти де таљ ни је у Ђур ко вић, М, „Иде о ло шки и по ли тич ки спо ро ви око по пу лар не 
му зи ке у Ср би ји”, у Филозофијаидруштво, бр. 25, стр. 271−284, Бе о град, 2004.

37) Чо ло вић, И, Етно, XX век, Бе о град, 2006.
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 На осно ву ове про ме ње не ма три це ЛГБТ по пу ла ци ја по чи ње 
да ко ри сти естра ду за про мо ци ју сво јих ци ље ва. Естрад не лич но-
сти по ло ви ном де це ни је по чи њу да бу ду упа дљи во геј френдли 
(Се ка Алек сић сни ма пе сму „Сви ђа ми се тво ја де вој ка”, Ба ја пе-
ва о тројци у ко јој се ње го ва де вој ка не ће бу ни ти итд). Не из бе-
жна Кар ле у ша се чак опро ба ла као про геј ко лум ни ста у днев ном 
ли сту Курир38), а за тим и као ра ди кал ни геј ак ти ви ста го сту ју ћи у 
мејнстрим еми си ји Утисакнедеље39). Све се то до га ђа ло у вре ме 
јав них по ле ми ка око геј па ра де 2010. го ди не.40) Њен кон церт у бе-
о град ској Аре ни ис ко ри шћен је као пра ва геј ма ни фе ста ци ја, а у 
пу бли ци су се ви јо ри ле за ста ве ду ги них бо ја.

*

За хва љу ју ћи до ма ћим про дук ти ма по пу лар не кул ту ре, ри ја-
ли ти еми си ја ма, али и не пре ста ном еми то ва њу се ри ја као што су 
Сексиград (до са да еми то ва на у це ло сти ви ше од два де сет пу та, 
на бар пет раз лич тих тв ка на ла), ВилиГрејс, Очајнедомаћице итд, 
трет ман хо мо сек су а ли зма у јав ном дис кур су и пер цеп ци ји је у са-
мо де се так го ди на пот пу но из ме њен. На мет нут је стан дард по ли-
тич ке ко рект но сти ко ји под сти че јав ну про мо ци ју ЛГБТ по на ша ња 
и прак си, а осу ђу је сва ки кри тич ки или по ле мич ки тон усме рен 
ка ко про тив са ме прак се, та ко и про тив нео гра ни че ног по пу ла ри-
са ња хо мо сек су а ли зма и хо мо сек су ал них жи вот них сти ло ва. Под 
окри љем на вод не де мо кра ти је вра ћен је вербалниделикт у фор ми 
За ко на про тив дис кри ми на ци је, на осно ву ко га јав но кри ти ко ва-
ње хо мо сек су а ли зма и за сту па ње хри шћан ске те зе да је то бо лест 
мо же да во ди до осу де, нов ча ног ка жња ва ња па и за твор ске ка зне. 
Ти ме кри ти ка хо мо сек су ал ног по на ша ња и по себ но ње го вог јав ног 
про мо ви са ња по ста је та бу и са на у зе мљи ко ја но ми нал но и по Уста-
ву је сте ли бе рал на де мо кра ти ја са сло бо дом из ра жа ва ња.

38) По гле да ти текст за ко ји се у гра ду при ча ло да га је на пи сао пи сац Све ти слав Ба са ра, 
Кар ле у ша, Ј, „Отво ри те свој ум”, Курир, 11.10.2010.

39) У су сед ној Бу гар ској ве ли ка зве зда чалге по стао је тран све стит хо мо сек су а лац Азис, 
ко ји је и на не ким на шим ка на ли ма по сти гао за вид ну по пу лар ност.

40) Свој до при нос трет ма ну ове ма ни фе ста ци је,дао је ле ген дар ни треш-фолк умет ник Ди–
џеј Кр мак. У пе сми „Па ра да по но са”  из 2010, пре ко кла сич не на род њач ке му зич ке 
ма три це он пе ва: „Знам ја, мај ко, тво ју бол што ја во лим му шки пол. Је ди на у на шем 
кра ју до би ла си му шку сна ју”. 
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MisaDjurkovic
HOMOSEXUALITYANDPOPULARCULTURE

Resume
Starting from the fact that the issue of homosexuality is
being increasingly radicaly set inSerbia, theauthor se
ekstoexplorethevariousmechanismsthroughwhichthis
phenomenonandthepracticeispopulrisedandimposed
aspoliticallycorrectorevendesirablevaluesystem.He
notesthatthemechanismsincludejudiciary,thelegislatu
re,theinternationalnetworkoffoundationsandnongo
vernmentalorganizations,lobbyingofthecompaniesand
finally the use of popular culture and the entertainment
industry.This article therefore focuses onmonitoringof
thestatusofhomosexualpracticesandthemeswithinpo
pularculture.As1990istakenasawatershedyearafter
whichbeginsthepopularizationoftheradicalhomosexual
agendaandubiquityon televisionand inpopularcultu
re, author startswith a brief history of the treatment of
homosexualitybeforethatperiod.Filmindustryandrock
androllmusicare themost interestingaspectsofpopu
lar culture inwhich this themewasdebated in different
ways.Therearenumerousexamples,andinterestingtre
atmentsofLGBTthemesinthealternativeandeveninthe
mainstreamfilms,sosomeofthemostimportantonesare
presentedinthearticle.Asparticularlyimportantishig
hlightedcontributionofgayauthorswhomadefilmsthat
dealwithhomosexual themes. Italsoprovidesexamples
from the repertoireof rockand roll performers.The se
condsectiondealswiththespreadofradicalgaytematic
after1990,whenwewitnessitsrapidexpansionprimarily
inthetelevisionshows.However,itisinterestingthatthis
expansionisobservedeveninnonWesterncultureswhe
rethewholefloodofmagazines,newspapers,TVshows,
realityTVprograms,cartoonsandvariousotherprogay
productsispercieved.LGBTcommunityhasfirstmadeits
specificsubculture,andthengraduallyintroduceditinto
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themainstream.Thelastpartofthearticlefollowsthede
velopmentofthisprocessinSerbia.Folowingaverysimi
larmodelinourcountryalsocomestothespreadofthis
topicanditsinfiltrationintothemainstreamsothatafter
adoptingarigidantidemocraticAntidiscriminationlaw,
any criticism of such processes becomes prohibited and
tabooed.
Keywords:homosexuality,popularculture,Serbia,public
sphere,propaganda.
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Сажетак
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политичкогкомуницирањаграђанаујавномполитич
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Кључне речи: комуницирање, политичко комуници
рање, актери политичког комуницирања, политичка
партиципација.

Sва ка људ ска ин тер ак ци ја прет по ста вља раз ме ну иде ја, ин фор-
ма ци ја, емо ци ја, ис ку ства али и би тан еле мент у ко му ни ка тив-

ној прак си. По сре до ва ње иде ја ме ђу су бјек ти ма дру штве не прак се 
пред ста вља бит ну ком по нен ту њи хо вих ин тер ак ци ја, а са мо ко му-
ни ци ра ње - ме ха ни зам тог по сре до ва ња. Без ове ком по нен те сви 
об ли ци људ ске прак се оста ли би ван до ме та дру штве не ег зи стен-
ци је чо ве ка. Ко му ни ци ра ње је про цес у ко ме људ ски од нос по ста-
је акт и као та кав пред ста вља је дан од бит них усло ва за сни ва ња, 
кре та ња и ре про дук ци је људ ских од но са. Оно (ко му ни ци ра ње) не 
мо же по сто ја ти пре ства ра ња уза јам ног од но са из ме ђу по је ди на ца 
* Док то рант,  Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш.
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или гру па, јер је ко му ни ци ра ње про цес ко ји је за јед нич ки за оног 
ко са оп шта ва и за оног ко при ма по ру ку. Са дру ге стра не, функ ци-
о ни са ње би ло ко је за јед ни це ин ди ви дуа не мо гу ће је уко ли ко из о-
ста не ко му ни ка ци ја ме ђу љу ди ма јер ко му ни ка тив но де ло ва ње љу-
ди пред ста вља нео дво ји ву ком по нен ту сва ког људ ског од но са, без 
об зи ра да ли се то де ло ва ње оства ру је у по ли тич кој, еко ном ској, 
кул тур ној,  мо рал ној,  естет ској или не кој дру гој сфе ри со ци јал ног 
жи во та. 

Ети мо ло шка од ре ђе ња пој мо ва комуницирањеи комуникаци
ја по ти чу из ла тин ског је зи ка, од ла тин ског гла го ла communicare:
учи ни ти не што за јед нич ким, са оп шти ти али и – при че сти ти се и 
име ни це communicatioко ја је из ве де на из гла го ла и ко ја озна ча-
ва за јед ни цу, са-обра ћа ње, оп ште ње, са оп шта ва ње, ве зу, до дир... 
Основ на ети мо ло шка од ре ђе ња ових пој мо ва упу ћу ју на чи ње ни цу 
да де лат ност оп ште ња ко ја пред ста вља сам те мељ ко му ни ци ра ња, 
ни је ни шта дру го до ус по ста вља ње за јед ни це, од но сно, дру штве-
но сти.

У дру штве ним на у ка ма, пој мо ви ко му ни ка ци ја и ко му ни ци ра ње 
се че сто ко ри сте као си но ни ми. Ипак, ми у ра ду по ла зи мо од ста ва 
да је по гре шно по и сто ве ћи ва ти комуницирање и комуникацију. То би 
за пра во зна чи ло да из јед на ча ва мо дру штве ни про цес и по јам из ког је 
дру штве ни про цес из ве ден. Иако за сту па мо став да је по гре шно по и-
сто ве ћи ва ти тер ми не ко му ни ка ци ја и ко му ни ци ра ње (јер комуникација 
љу ди ма омо гу ћа ва спо ра зу ме ва ње и са рад њу, за јед нич ки жи вот и због 
то га пред ста вља услов на стан ка и оп стан ка дру штва, а комуницирање
је је дан од су штин ских про це са људ ског спо ра зу ме ва ња, ме ђу соб не 
ко о пе ра ци је и све у куп ног де ло ва ња љу ди у дру штву) ори ги нал не из во-
де ауто ра ко ји су се ба ви ли про бле ма ти ком по ли тич ког ко му ни ци ра ња 
(ко ри сте ћи тер ми не ко му ни ци ра ње и ко му ни ка ци ја као иден тич не), у 
ра ду пре но си мо до слов це и без ика квих из ме на. 

Ко му ни ци ра ње, би ло људ ско би ло дру штве но, не рас ки ди во је по-
ве за но са по ли тич ком сфе ром... и обрат но. Ве за но уз по ли тич ко ко му-
ни ци ра ње, по ла зи мо од ми шље ња Ми ро љу ба Ра дој ко ви ћа ко ји под 
по ли тич ким ко му ни ци ра њем под ра зу ме ва „...раз ме ну по ли тич ких са др-
жа ја, по врат ност ин фор ма ци ја и до го вор на ре ла ци ји по ли ти ча ри-ме ди-
ји-гра ђа ни“.1) Пре ма овом ауто ру „По ли тич ко ко му ни ци ра ње на ста је у 

1) Ми ро љуб Ра дој ко вић, „По ли тич ка ко му ни ка ци ја у Ср би ји -  оглед из про јек та 'Пут Ср би је ка ми-
ру и де мо кра ти ји', Република, Бе о град, XV, 2003, стр. 1.
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на пон ском по љу из ме ђу вла сти и по ли тич ке јав но сти, од но сно из ме ђу 
по ли тич ког по ља и ци вил ног сек то ра дру штва“.2) У про це су по ли тич ког 
ко му ни ци ра ња, по овом ауто ру, увек уче ству ју три стра не: ак те ри вла-
сти, ме ди ји и гра ђа ни, од но сно по ли тич ка јав ност при че му „Нај ве ћи 
део ви дљи ве, де ло твор не по ли тич ке ко му ни ка ци је те че уна пред да тим 
ка на ли ма и уз по моћ, тј. ра дом по себ них дру штве них ин сти ту ци ја ко је 
су на ме ње не јав ном и ма сов ном ко му ни ци ра њу - ме ди ји ма ма сов ног ко-
му ни ци ра ња“.3)

Зо ран Сла ву је вић сма тра да: „По ли тич ко ко му ни ци ра ње чи не 
про це си раз ме не раз ли чи тих по ли тич ких са др жа ја у тро у глу: власт-
ме ди ји-јав но мне ње, од но сно из ме ђу три гру пе ак те ра: по ли ти ча ра, 
ме ди ја и гра ђа на“.4)

По ли тич ко ко му ни ци ра ње у ра ду тре ти ра се као не из о ста-
ван фак тор у де фи ни са њу со ци јал не и по ли тич ке пар ти ци па ци је 
гра ђа на у јав ном жи во ту. При том, глав на па жња ни је усме ре на на 
ко му ни ци ра ње на ин сти ту ци о нал ном ни воу (ин тер вјуи, на сту пи 
на те ле ви зи ји итд.), рад ном ни воу или на ни воу ко му ни ци ра ња у 
функ ци ји пред ста вља ња и ре кла ми ра ња (из бор не кам па ње и сл...), 
већ на кон ти ну и ра но ко му ни ци ра ње ко је се од ви ја из ме ђу пред-
став ни ка вла сти и гра ђа на. Ра ди се о ко му ни ци ра њу ко је се ти че 
ак ту ел них про бле ма за јед ни це у ко јој гра ђа ни жи ве и ко је ди рект-
но ути че на њи хо во уче шће у јав ном, по ли тич ком жи во ту и ко је се 
ис кљу чи во по сред ством ма сов них ме ди ја (за ко је сма тра мо да су 
упра во од го вор ни за по ве зи ва ње по ли тич ких ин фор ма ци ја и по-
ли тич ке јав но сти у укуп ном про це су по ли тич ког ко му ни ци ра ња).

Да ка ко, глав ни раз лог због че га ква ли тет по ли тич ког ко му ни-
ци ра ња уоп ште до во ди мо у ве зу са по ли тич ком пар ти ци па ци јом 
гра ђа на, на ла зи мо у прет по став ци да ква ли тет но информисање
гра ђа на (пу тем сред ста ва ма сов ног ко му ни ци ра ња) и њи хо во упу-
ћи ва ње у од ре ђе на пра ва и оба ве зе, под сти че ства ра ње и ја ча ње од
говорнеграђанскејавности ко ја би по сре до ва ла у ре ша ва њу про-
бле ма гра до ва, оп шти на и др жа ве у ко јој жи ве.

2) Оп. цит., стр. 1.
3) Оп. цит., стр. 1.
4) Зо ран Сла ву је вић, Савремениполитичкимит, Рад нич ка штам па, Бе о град 1999, стр. 9.
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ПРОБЛЕМИДЕФИНИСАЊА
ПОЛИТИЧКОГКОМУНИЦИРАЊА

Бри тан ски про фе сор Бра јан Мек не ир (Brian McNa ir) ис ти-
че да сва ка рас пра ва о по ли тич ком ко му ни ци ра њу тре ба да поч не 
при зна њем ка ко се тај тер мин по ка зао ја ко те шким за би ло ка кво 
пре ци зно де фи ни са ње. Ипак, оп ште ка рак те ри сти ке по ли тич ког 
ко му ни ци ра ња по ма жу нам да лак ше схва ти мо де фи ни ци ју по ли-
тич ког ко му ни ци ра ња. Јед на та ква ка рак те ри сти ка сва ка ко је та да 
се по ли тич ко ко му ни ци ра ње као вид ма сов ног ко му ни ци ра ња мо-
же схва ти ти као про цес по ли тич ког оп ште ња ко ји се из ма ло број-
них цен та ра усме ра ва ка ве ли кој ма си по је ди на ца или као раз ме на 
ин фор ма ци ја и по ли тич ких са др жа ја из ме ђу дру штве них гру па.5) 

Вје ко слав Бу ти ган пи ше: „По ли тич ко ко му ни ци ра ње је ин фор ма-
тив на ин тер ак ци ја по ли тич ких су бје ка та ра ди оства ри ва ња по је ди нач-
них и груп них ин те ре са по мо ћу вла сти и као та ква она про жи ма чи тав 
по ли тич ки си стем ства ра ју ћи по ли тич ку ин фра струк ту ру за ко ор ди ни-
ра но и је дин стве но де ло ва ње по ли тич ких су бје ка та да би по ли тич ки 
си стем успе шно функ ци о ни сао пре ма утвр ђе ним ци ље ви ма и прин-
ци пи ма“.6) 

Об ја шња ва ју ћи и де фи ни шу ћи про цес по ли тич ког ко му ни ци-
ра ња, Зо ран То мићна во ди: „По ли тич ка ко му ни ка ци ја је ме ђу соб-
ни/ин тер ак тив ни про цес раз ме не по ли тич ких са др жа ја из ме ђу раз-
ли чи тих по ли тич ких ак те ра, за и у вре ме по ли тич ког (из бор ног) 
ман да та или из бо ра, пу тем ко му ни ка циј ских ка на ла (ме ди ја), а у 
свр ху по сти за ња од ре ђе них учи на ка“.7)

То ма Ђор ђе вић у књи зи Комуникацијаивласт на во ди да „По ли-
тич ка ко му ни ка ци ја пред ста вља не раз двој ну ком по нен ту сва ког од ме-
ха ни за ма по ли тич ког си сте ма вла сти, што зна чи да се и са ма мо де ли ра 
у сен ци по ли тич ке вла сти и до ми на ци је јед не кла се над дру гим кла са-
ма, гру па ма или слој ним струк ту ра ма“.8) Раз ра ђу ју ћи ко му ни ка циј ски 
слој у струк ту ри по ли тич ког про це са, аутор ис ти че да је „По ли тич ко 
ко му ни ци ра ње основ ни мо ти ва ци о ни ме ха ни зам по ли тич ког про-

5) Brian McNa ir, Уводуполитичкукомуникацију, Фа кул тет по ли тич ких зна но сти Све у чи ли шта у 
За гре бу, 2003, стр. 28.

6) Вје ко салв Бу ти ган,  „Ути цај мо де ла ме диј ске по ли ти ке на мул ти кул ту ра ли зам на Бал ка ну“, У: 
Збор ник ди ску си ја Улогамасовнихмедијауразвојудемократскогмултикултурногдруштваи
регионалнесарадње, СВЕН, Ниш, 2004, стр. 27.

7) Зо ран То мић, Основеполитичкогкомуницирања, По слов не ко му ни ка ци је, Мо стар, 2005, стр. 53.
8) То ма Ђор ђе вић, Комуникацијаивласт, НИ РО, Мла дост, Бе о град, 1988, стр. 15.
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це са и ње ним по сред ством се тај про цес при пре ма и ар ти ку ли ше 
у свом су бјек тив но-ак ци о ном ра спо ну као хи је рар хиј ски кон сте-
ли са на сфе ра со ци јал них су бје ка та с по ли тич ким ком пе ти ци ја ма, 
и то на оп ште др жав ној рав ни ре про дук ци је по ли тич ких од но са и 
струк ту ра“.9)

Ста но ви шта стра них ауто ра, ко ји су се ба ви ли по ли тич ким ко му-
ни ци ра њем не раз ли ку ју се мно го од по ла зи шта до ма ћих ауто ра. Та ко 
Б. Мек не ир (Brian McNa ir) овај про цес де фи ни ше као „...свр хо ви ту ко-
му ни ка ци ју у по ли ти ци ко ја укљу чу је све об ли ке ко му ни ка ци је, ка ко 
ону ко ји ма се слу же по ли ти ча ри и дру ги по ли тич ки ак те ри у свр ху 
оства ри ва ња спе ци фич них ци ље ва, та ко и ко му ни ка ци ју ко ју пре ма 
не ким ак те ри ма усме ра ва ју не по ли ти ча ри (би ра чи и но вин ски ко лум-
ни сти) и ко ја се про на ла зи у из ве шта ји ма и дру гим об ли ци ма ме диј ске 
рас пра ве о по ли ти ци“.10) 

Ро бер Ден тон и Г. Ву двард (R. Den ton i G. Wo od ward) по ли тич ко 
ко му ни ци ра ње де фи ни шу као „јав ну рас пра ву о од ре ђи ва њу из во ра 
јав но сти (при хо ди), слу жбе ни ауто ри тет (ко ме су да та овла шће ња 
вла сти да на пра ви ле гал не, за ко но дав не и из вр шне од лу ке) и слу жбе-
не санк ци је - што др жа ва на гра ђу је или ка жња ва”.11) По овим ауто-
ри ма, у нај бо љем слу ча ју, је зик по ли тич ке ко му ни ка ци је “...вре дан је 
по сред ник ко ји за ме њу је уко ре ње не су ко бе и чи ни мо гу ћим про ме ну 
по рет ка”.12) 

Крејг А. Смит (Cra ig Al len Smith) ис ти че да „По ли тич ку ко му-
ни ка ци ју не чи ни са мо вла ди на ко му ни ка ци ја већ да сва ки пут ка да 
гра ђа ни гле да ју ве сти, чи та ју по ли тич ку на леп ни цу на ауто мо би лу, 
сме ју се по ли тич кој ша ли, раз ма тра ју су ко бље не по ли тич ке ста-
во ве или из ја ве не што да ни је пра во, они се за пра во укљу чу ју у 
по ли тич ку ко му ни ка ци ју“.13) 

Ма реј Ја коб Едел ман (Mur ray Ja cob Edel man) схва та по ли тич-
ко ко му ни ци ра ње као спек такл и као све сну или под све сну кон-
струк ци ју „ими џа”, про бле ма и су про ста вља ња. У књи зи “Кон-
струк ци ја по ли тич ког спек та кла на во ди: „Спек такл је не пре ки ну то 
из ве шта ва ње о но во сти ма, стал но кон стру и са ње и ре кон стру и са ње 

9) Оп. цит, стр. 15.
10) Brian McNa ir, оп. цит., str. 12.
11) Ro ber Den ton i G. Wo od ward, PoliticalcommunicationsinAmerica, New York, 1990, str. 14.
12) Ro ber Den ton i G. Wo od ward , oп.цит, стр. 14.
13) Cra ig Al len Smith,  PoliticalCommunication, Har co urt Bra ce Jo va no vich, San Di e go, 1990, стр. 62.
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дру штве них про бле ма, кри за, не при ја те ља и во ђа и ти ме ства ра ње 
уза стоп ног ни за при јет њи и на да».14)

Фран це Врег ис ти че да „Ди стри бу ци ја по ли тич ке мо ћи у сва-
ком дру штву за ви си од сра зме ра сна ге ме ђу кла са ма или ску пи-
на ма“.15) У ве зи с на ве де ним Фран це Врег у тек сту „По ли тич ко 
убе ђи ва ње и по ли тич ки мар ке тинг“ (збор ник ра до ва По ли тич ки 
мар ке тинг) ис ти че да је је ди но на уч но “да по ли тич ку ко му ни ка-
ци ју по са др жа ју де ли мо на до ми нант ни дис курс вла да ју ће ели те 
и ‘под ре ђе ни’ дис курс ма њин ских гру па. Вла да ју ћи си сте ми уво де 
раз ли чи те об ли ке иде о ло шке до ми на ци је на раз ли чи тим ме ха ни-
зми ма суб ор ди на ци је, иде о ло шке пре си је и нор ма тив не ре пре си је 
(ка зне не и дру штве не санк ци је). Ни је дан ни дру ги дис курс да нас 
не упо тре бља ва ви ше кла сич не мо де ле по ли тич ке про па ган де ко ји 
су би ли ефи ка сни у ор га ни ци стич ким или функ ци о на ли стич ким 
дру штве ним си сте ми ма, од но сно у хер ме тич ким то та ли тар ним 
уре ђе њи ма”.16)

За кљу чу је мо да по ље по ли тич ког ко му ни ци ра ња об у хва та 
кре и ра ње, сла ње, при ма ње и об ра ду по ли тич ких по ру ка ко је по-
тен ци јал но има ју зна ча јан ди рек тан или ин ди рек тан ути цај на са-
му по ли ти ку али и на гра ђа не и ко је се нај че шће пре но се пу тем 
ме ди ја тј. сред ста ва ма сов ног ко му ни ци ра ња. Та ко ђе, по ши ља о ци 
или при ма о ци ових по ру ка мо гу би ти по ли ти ча ри, но ви на ри, чла-
но ви ин те ре сних гру па или при ват на ли ца, као и  гра ђа ни ко ји ни су 
ор га ни зо ва ни као при пад ни ци не ке гру пе (сим па ти зе ри). 

УТИЦАЈАКТЕРАПОЛИТИЧКОГКОМУНИЦИРАЊА
НАКВАЛИТЕТПОЛИТИЧКЕКОМУНИКАЦИЈЕ

На ве де но је да у ра ду по ла зи мо и за сту па мо став М. Ра дој ко-
ви ћа да по ли тич ка ко му ни ка ци ја на ста је у по љу из ме ђу вла сти и 
по ли тич ке јав но сти, од но сно из ме ђу по ли тич ког по ља и ци вил ног 
сек то ра дру штва. “У том сми слу огро ман је број сим бо лич ких ак-
тив но сти гра ђа на и њи хо вих асо ци ја ци ја, с јед не, и по ли тич ких ак-
те ра и ин сти ту ци ја вла сти, с дру ге стра не, ко је се сва ко днев но од-

14) Ма реј Ја коб Едел ман, Конструкцијаполитичкогспектакла,  По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2003, 
стр. 9.

15) Фран це Врег, Демократскокомуницирање, На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка БиХ, Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка ин Са ра је во, 1990, стр. 266-275.

16) Фран це Врег, „По ли тич ко убе ђи ва ње и по ли тич ки мар ке тинг“, у: Збор ник ра до ва Политички
маркетинг, Рад нич ка штам па, Бе о град 1990, стр. 30.



стр:191206.

- 197 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2013год.(XXV)XIIvol=37

и гра ва ју и обез бе ђу ју ди на ми ку по ли тич ком ко му ни ци ра њу. Они 
ре зо ну ју о ства ри ма по ли ти ке, про це њу ју јав но пре зен ти ра не ин-
те ре се и уче ству ју у рас пра ва ма по во дом тра же ња за јед нич ке ме ре 
при хва тљи во сти кон ку рент них ин те ре са, ко ја у да том исто риј ском 
тре нут ку и под да тим окол но сти ма мо же да пред ста вља “оп шти 
ин те рес”.17)

Та ко ђе, на по чет ку прет ход ног одељ ка на ве ли смо да се нај ве ћи 
део ви дљи ве по ли тич ке ко му ни ка ци је од ви ја пу тем сред ста ва ма сов-
ног ко му ни ци ра ња. Сто га, у про це су по ли тич ког ко му ни ци ра ња го-
то во увек, по ред пред став ни ка вла сти и гра ђа на, уче ству ју и ме ди ји. 
Да ре зи ми ра мо: „У про це су по ли тич ког ко му ни ци ра ња увек уче ству ју 
три стра не: ак те ри вла сти, ме ди ји и гра ђа ни, од но сно по ли тич ка јав-
ност”.18) 

У ак те ре по ли тич ког ко му ни ци ра ња Бра јан Мек не ир убра ја: 
политичкеорганизације (по ли тич ке стран ке, јав не ор га ни за ци је, 
ску пи не за при ти сак, те ро ри стич ке ор га ни за ци је и вла де), медије
играђане.19) Ми ће мо се за по тре бе овог ра да, од лу чи ти за (као по-
ла зну) не што кра ћу, али и са же ти ју де фи ни ци ју ак те ра по ли тич ког 
ко му ни ци ра ња М. Ра дој ко ви ћа ко ју смо на пред на ве ли.

Ве за но уз по ли тич ке ор га ни за ци је, ми шље ња смо да њих тре-
ба по сма тра ти кроз по ли тич ке, из бор не ак те ре (elec to ral ac tor). 
Мир ја на Ка са по вић у „Из бор ном лек си ко ну“ (2003) под из бор ним 
ак те ри ма на во ди по је дин це, дру штве не гру пе, ор га ни за ци је или 
ин сти ту ци је ко је не по сред но или по сред но уче ству ју у из бо ри ма и 
ути чу на њи хо ву при ро ду и ис ход. „Из бо ре бит но од ре ђу ју ин те ре-
си, ври јед но сти, ци ље ви, стра те ги је, од лу ке и обра сци по на ша ња 
ак те ра ко ји у њи ма су дје лу ју”20) јер за при ро ду из бор ног про це са 
је су пре суд на пи та ња по ли тич ких и дру гих ак те ра ко ји уче ству ју 
у њи ма. 

Дру ги ак тер у про це су по ли тич ког ко му ни ци ра ња су ме диј ске 
ор га ни за ци је. У де мо крат ским по ли тич ким си сте ми ма, ма сов ни 
ме ди ји су при је но сни ци-ка на ли ко му ни ка ци је од гра ђа на до њи хо-
вих по ли тич ких во ђа и обр ну то. „По ли тич ки ак те ри се мо ра ју ко-
ри сти ти ме ди ји ма ка ко би њи хо ве по ру ке би ле пре не се не же ље ној 
пу бли ци. По ли тич ки про гра ми, из вје шта ји о по ли ти ци, из бор ни 

17) Ми ро љуб Ра дој ко вић, оп. цит., стр. 1.
18) Оп. цит., стр.  4.
19) Brian McNa ir, оп. цит., стр. 13.
20) Мир ја на Ка са по вић, Изборнилексикон, По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2003, стр. 11.
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апе ли, кам па ње гру па за при ти сак, те ро ри стич ки ак ти, има ју по ли-
тич ки зна чај - и по тен ци јал за ко му ни ка тив ну учин ко ви тост – са мо 
оно ли ко ко ли ко се о њи ма из вје шта ва и ко ли ко их ме диј ска пу бли-
ка при ма као по ру ке».21) Пре ма то ме, сви по ли тич ки ко му ни ка то ри 
мо ра ју на не ки на чин има ти при ступ ме ди ји ма, би ло за ко ни ма, као 
код пра ви ла по ли тич ке рав но те же и не при стра но сти, би ло ува жа-
ва њем или на не ки дру ги на чин. 

Гра ђа ни су тре ћи ак тер у про це су по ли тич ког ко му ни ци ра ња. 
Они су ујед но и би ра чи и сто га је по ли тич ким ак те ри ма ја ко ста ло 
до до бре по ли тич ке ко му ни ка ци је с би ра чи ма, јер без ко му ни ка-
ци је ни јед на по ли тич ка по ру ка не мо же има ти ни ка кву ва жност. С 
об зи ром на уче ство ва ње у по ли тич ком/из бор ном про це су мо же мо 
раз ли ко ва ти: а) стал не би ра че и б) по вре ме не би ра че . Не ки ауто ри 
раз ли ку ју пет ти по ва аме рич ких би ра ча с об зи ром на раз ли чи те 
обра сце ак тив но сти, те глав ну ори јен та ци ју и њи хо ва дру штве на 
обе леж ја. Пре ма схва та њу М. Ка са по вић, то су: „стручњаци за
гласовање” - гла су ју ре до ви то, ограничени судионици  у из бо ре 
се укљу чу ју дје ло мич но, комуналисти - гла су ју ре до ви то, али се 
кло не из бор них кам па ња, усмје ре ни су на ко лек тив не ре зул та те, 
судионицикампања - гла су ју ре до ви то и су ди о ни ци су из бор них 
кам па ња и потпуниактивисти – ко ји су дје лу ју у сва ком об ли ку и 
сва кој фа зи из бо ра и ја ко су укљу че ни у по ли ти ку“.22) 

КАРАКТЕРИСТИКЕ,УЧИНЦИИФУНКЦИЈЕ
ПОЛИТИЧКОГКОМУНИЦИРАЊА

Не из о став но пи та ње у ана ли зи по ли тич ког ко му ни цир ња сва-
ка ко је су ње ни учинциифункције. Ис тра жи ва чи учин ка по ли тич-
ког ко му ни ци ра ња су о че ни су с основ ним епи сте мо ло шко-ме то до-
ло шким про бле ми ма: ка ко је мо гу ће тач но утвр ди ти узроч но-по-
сле дич ни од нос из ме ђу не ког ко му ни ци ра ња и по на ша ња ре ци пи-
је на та, тј. „ка ко се мо же пре по зна ти и из ме ри ти по сле ди ца не ке 
кон крет не по ру ке уко ли ко је изо лу је мо од кон тек сту ал них чи ни те-
ља ко ји ути чу на по је дин ца”.23) 

Упр кос сло же но сти ме ре ња учи на ка по ли тич ког ко му ни ци-
ра ња - јер су они од ре ђе ни не са мо са др жа јем по ру ке не го исто-

21)  Brian McNa ir, оп. цит., стр. 37.
22)  Мир ја на Ка са по вић, оп. цит., стр. 11.
23)  Brian Mc Na ir, оп. цит., стр. 91.
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риј ским, дру штве ним, кул ту ро ло шким кон тек стом... – по сто је три 
на чи на за про це ну учин ка по ли тич ког ко му ни ци ра ња на ста во ве и 
по на ша ње ње них ак те ра. Пр ви се мо же оства ри ти кроз ис тра жи ва-
ње јав ног мње ња, дру ги ме то дом по сма тра ња по на ша ња би ра ча и 
тре ће, мо гу се спро ве сти ра зна екс пе ри мен тал на ис тра жи ва ња на 
ову те му. По ред ових основ них „ин стру ме на та”, по ли тич ки учин-
ци се мо гу ме ри ти кроз кор по ра тив ни и ин ди ви ду ал ни имиџ по ли-
ти ча ра, учи нак по ли тич ког огла ша ва ња итд. 

Ко ли ко је за и ста мо гу ће овим ме то да ма тач но пред ви де ти по-
на ша ње би ра ча, оста је отво ре но пи та ња. У исто ри ји су по зна ти 
слу ча је ви ка ко пре по зна тљи ве кам па ње и „про гу ра ни” имиџ још 
уви јек ни су ве ро до стој ни по ка за те љи из бор ног успе ха. Сто га, 
оста је отво ре но пи та ње ко ли ко се објек тив но на овај на чин пре ци-
зно ме ри ти учин ке по ли тич ког ко му ни ци ра ња. 

Што се ти че функција по ли тич ког ко му ниц ра ња, по ла зи мо од ста-
ва Зо ра на Сла ву је ви ћа ко ји на во ди да „по ли тич ко ко му ни ци ра ње има 
нај ма ње три функ ци је: пр ва функ ци ја политичкоинформисање од но-
си се на раз ме ну ин фор ма ци ја из ме ђу раз ли чи тих по ли тич ких су-
бје ка та, од но сно пред ста вља из вје шта је о ак ту ел ним по ли тич ким 
до га ђа ји ма, ак тив но сти ма и осо ба ма, из ра жа ва ње по ли тич ких ин-
те ре са, ста во ва и уве ре ња раз ли чи тих ак те ра по ли тич ког жи во та. 
Дру га функ ци ја је политичкаедукацијаисоцијализација – под у ча-
ва ње љу ди ра зним по ли тич ким зна њи ма, нео п ход ним ра ди њи хо вог 
укљу чи ва ња у по ли тич ки жи вот, зна њи ма о струк ту ри по ли тич ког 
си сте ма, од но сно о уло га ма по ли тич ких ин сти ту ци ја и на чи ну њи-
хо вог функ ци о ни са ња, о ле ги тим ним по ли тич ким ак те ри ма, о пра-
ви ли ма „по ли тич ке игре“, о мо гућ но сти ма по ли тич ког де ло ва ња 
гра ђа на итд. И тре ћа функ ци ја по ли тич ког ко му ни ци ра ња је, пре ма 
З. Сла ву је ви ћу, политичкоувјеравање од но сно политичкаперсуа
зивнаделатност – фор ми ра ње, учвр шћи ва ње, про мје на. ста во ва 
љу ди о по ли тич ким до га ђа ји ма и ак те ри ма и по ти ца ње љу ди да 
уче ству ју у по ли тич ком жи во ту. У окви ру ове функ ци је ре а ли зу ју 
се по ли тич ка про па ган да, по ли тич ки мар ке тинг, по ли тич ко огла-
ша ва ње, од но си с јав но шћу и срод не ак тив но сти.24)

24) Зо ран Сла ву је вић, оп. цит., стр. 44.
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УТИЦАЈКВАЛИТЕТАПОЛИТИЧКОГКОМУНИЦИРАЊА
НАПАРТИЦИПАЦИЈУГРАЂАНАУСРБИЈИ

Ми шље ња смо да ни зак сте пен за ин те ре со ва но сти гра ђа на за ре-
ша ва ње соп стве них ег зи стен ци јал них и есен ци јал них про бле ма има ди-
рект ног ути ца ја и на на њи хов слаб дру штве ни и по ли тич ки ан га жман 
и ак ти ви зам гра ђа на и њи хо ву (не)укљу че ност у ре ша ва ње про бле ма 
од јав ног зна ча ја. Та ко ђе, сма тра мо да је не за ин те ре со ва ност гра ђа на за 
ре ша ва ње про бле ма (би ло соп стве них би ло од јав ног зна ча ја) та ко ђе по-
сле ди ца не че га. Тра га ју ћи за тим „не чим“, аутор ка ра да, до шла је до за-
кључ ка (и у ра ду по ла зи од тог ста ва) да су па си ви зам и не за ин те ре со ва-
ност гра ђа на за про це се јав ног пре зен то ва ња сво јих ин те ре са и по тре ба, 
као и за уче ство ва ње у по ли тич ким рас пра ва ма од „оп штег ин те ре са”, 
нај че шће по сле ди ца: не до вољ не ин фор ми са но сти гра ђа на о по тре би 
њи хо вог укљу чи ва ња, не по зна ва ња за кон ских окви ра ко ји омо гу ћа ва-
ју гра ђа ни ма да уче ству ју у јав ном по ли тич ком жи во ту, не по ве ре ња 
гра ђа на у пред став ни ке вла сти и град ских ин сти ту ци ја; не по ве ре ња 
гра ђа на у ме ди је; спе ци фич не ис цр пље но сти гра ђа на (на ста ле услед 
ду го го ди шњих по ли тич ких пре ви ра ња), кон фор ми зма, мо но то ни је и 
сва ко днев не бор бе обич ног чо ве ка за обез бе ђи ва њем еле мен тар них 
усло ва за жи вот.

Ни зак сте пен за ин те ре со ва но сти гра ђа на за ре ша ва ње соп-
стве них ег зи стен ци јал них, али и про бле ма од јав ног зна ча ја, сва ка-
ко го во ри о сте пе ну и ни воу по ли тич ке пар ти ци па ци је гра ђа на али 
и о ква ли те ту по ли тич ког ко му ни ци ра ња (об зи ром да смо ми шље-
ња да ни во уче шћа у јав ном по ли тич ком жи во ту гра ђа на, за ви си и 
од ква ли те та по ли тич ког ко му ни ци ра ња ко је се од ви ја на ре ла ци ји 
по ли тич ка власт – ње ни пред став ни ци, ме ди ји и гра ђа ни).

По след њих не ко ли ко го ди на у све ту је на гло по ра сло ин те ре-
со ва ње за пар ти ци па тив не об ли ке др жав не упра ве. По стра ни од 
пи та ња да ли је ин те ре со ва ње за пар ти ци па тив не об ли ке упра вља-
ња на ста ло услед при ти ска гра ђа на или су вла сти искре но пре по-
зна ле зна чај укљу чи ва ња гра ђа на у из град њи де мо кра ти је, рад се 
фо ку си ра на не ке од ме ха ни за ма ко ји мо гу по спе ши ти пар ти ци па-
ци ју гра ђа на у јав ном по ли тич ком жи во ту. Ми шље ња смо да би се 
по ли тич ка пар ти ци па ци ја гра ђа на уоп ште и де си ла, пр вен стве но 
мо ра да бу ду за до во ље ни основ ни пред у сло ви и кри те ри ју ми за 
гра ђан ско пар ти ци пи ра ње: по ли тич ка во ља ре пу блич ких, оп штин-
ских и ло кал них вла сти да укљу че гра ђа не у од лу чи ва ње, али и 
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не ко ли ко бит них прет по став ки ве за них за по ли тич ку ко му ни ка ци-
ју - пра во вре ме но и тач но ин фор ми са ње гра ђа на о рас по ло жи вим 
ме ха ни зми ма и ка на ли ма за њи хо во уче шће у од лу чи ва њу; ин тен-
зив но ко му ни ци ра ње и ре дов но сла ње по врат не ин фор ма ци је гра-
ђа ни ма о суд би ни њи хо вих пред ло га; ин тен зив на и уре ђе на ин тер-
ак ци ја из ме ђу пред став ни ка вла сти и гра ђа на.25) 

Ми шље ња смо да су нај бит ни ји ин ди ка то ри ме ре ња ни воа по-
ли тич ког пар ти ци пи ра ња гра ђа на сле де ћи об ли ци уче шћа у јав ном 
жи во ту др жа ве или гра да: 1. из ра жа ва ње по је ди нач них во ља гла са-
њем на ре дов ним из бо ри ма и ре фе рен ду ми ма; 2. уче шће у из бор-
ним кам па ња ма, 3. уче шће у јав ним рас пра ва ма, раз го во ри ма о по-
ли тич ким те ма ма са пред став ни ци ма вла сти (као по сле ди ца члан-
ства у по ли тич ким пар ти ја ма, син ди ка ти ма, фор мал ним гру па ма 
гра ђа на - фор мал не мре же); 4. уче шће у гра ђан ским ини ци ја ти ва ма 
- обра ћа ње ом буд сма ну и слич ним ин сти ту ци ја ма као и упу ћи ва-
ње јав не кри ти ке ор га ни ма вла сти у ци љу под но ше ња пе ти ци ја, 
пред ло га и при ту жби гра ђа на; 5. ан га жо ва ње и де ло ва ње пре ко ин-
те ре сних гру па, ло кал них ме ди ја или у окви ру гру па за при ти сак, 
удру же ња гра ђа на - не вла ди них, ху ма ни тар них, про фе си о нал них и 
дру гих ор га ни за ци ја гра ђа на (фор мал не мре же); 6. ин ди ви ду ал ни 
об ли ци уче шћа у ви ду до бро твор них и фи лан троп ских ак ци ја; 7. 
уче шће на кон гре си ма, ми тин зи ма и де мон стра ци ја ма.

На осно ву ре зул та та до са да шњих ис тра жи ва ња из ве де них на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, а ко ја се од но се на уче шће гра ђа на 
у јав ном жи во ту на на ци о нал ном или ло кал ном ни воу, про из и ла зи 
да парт нер ство ло кал не вла сти и гра ђа на и не по сред но гра ђан ско 
уче шће, не ма ју пра вог од је ка ме ђу гра ђа ни ма што за по сле ди цу 
има ни зак про це нат гра ђа на ко ји пар ти ци пи ра у по ли тич ком жи во ту 
ни зак.26) Ис тра жи ва ња та ко ђе по ка зу ју да, у свим бив шим со ци ја ли-
стич ким зе мља ма, укљу чу ју ћи и Ср би ју, гра ђа ни има ју зна чај не ре зер-
ве пре ма не фор мал ним, али и пре ма фор мал ним об ли ци ма соп стве ног 
уче шћа у упра вља њу јав ним по сло ви ма, бу ду ћи да у овим зе мља ма 
на сле ђе на по ли тич ка кул ту ра по зи тив но не вред ну је та кав вид гра ђан-
ског ан га жма на.27)  

25) Ка та ри на Ми ло ше вић, «По ли тич ка пар ти ци па ци ја гра ђа на и на ци о нал ни иден ти тет као фак то ри 
ста бил но сти дру штва и ло кал них са мо у пра ва», Политичкаревија, Ча со пис за по ли ти ко ло ги ју, 
ко му ни ко ло ги ју и при ме ње ну по ли ти ку, 1/2012, стр. 97-121.

26) Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на, Непосредноучешћеграђанаујавномживотуналокал
номнивоу, 2006, стр. 2.

27) Оп шир ни је у: Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на, Непосредноучешћеграђанаујавномжи
вотуналокалномнивоу, 2006.
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Део об ја шње ња за прет ход но на ла зи мо у то ме што ло кал не 
струк ту ре вла сти не под сти чу до вољ но гра ђа не да ак тив но, за јед-
но са вла сти ма, ре ша ва ју про бле ме и учи не да ло кал на за јед ни ца 
на нај бо љи на чин ис ко ри сти сво је ка па ци те те у ци љу по бољ ша ња 
њи хо вих усло ва жи во та. А оста ло... на на ма је да ис тра жи мо...

***

Прет по став ка од ко је се мо ра по ћи је да су по тре бе, же ље и 
спрем ност гра ђа на Ср би је да уче ству ју у јав ном, по ли тич ком жи-
во ту у ве ли кој ме ри - не из ве сни, с об зи ром да они и да ље жи ве у 
сре ди ни у ко јој је по ли тич ко по ље у ве ли кој ме ри „за там ње но“, 
упр кос за по че тим де мо крат ским про ме на ма. Та мо где се за и ста 
до но се ва жне по ли тич ке од лу ке гра ђа ни не ма ју при сту па. Ре ал но, 
по ли тич ки про цес на ла зи се из ван и из над њи хо вих кон крет них 
ин те ре са, а власт им се обра ћа са мо ка да је на то при ну ђе на. То је 
још је дан од раз ло га за што гра ђа ни ис ка зу ју ма ло по ве ре ња у по-
ли ти ку др жа ве у ко јој жи ве, све че шће уз вра ћа ју ћи од би ја њем да 
уче ству ју у јав ном по ли тич ком жи во ту. 

Од бит ни јих пред у сло ва и кри те ри ју ма за гра ђан ско пар ти-
ци пи ра ње на во ди мо: по сто ја ње сти му ла тив ног за кон ског окви ра, 
по ве ре ње гра ђа на у ло кал ну упра ву и по сто ја ње сна жног ци вил-
ног дру штва; од ре ђе ни ни во отво ре но сти и тран спа рент но сти јав-
не упра ве; раз ви је ни ка па ци те ти ло кал не са мо у пра ве ка ко би она 
мо гла од го во ри ти по тре ба ма пар ти ци па тор них про це са; гра ђа ни 
тре ба да рас по ла жу ре ле вант ним ин фор ма ци ја ма о ра ду ло кал не 
упра ве, о по ли тич ким оп ци ја ма и ме ха ни зми ма пар ти ци па ци је ко-
ји им сто је на рас по ла га њу, као и о укуп ним зби ва њи ма уну тар 
да те ло кал не за јед ни це.28)

Из на пред на ве де ног, мо гу ће је уочи ти да информисаностграђана 
пред ста вља би тан мо ти ва ци о ни фак тор и услов по бољ ша ња њи хо вог 
уче шћа у по ли тич ком жи во ту ло кал не за јед ни це. Ка ко је ин фор ми са ње 
ва жан сег мент ко му ни ци ра ња као та квог, сма тра мо да уче шће гра ђа-
на у јав ном по ли тич ком жи во ту за ви си и од ква ли те та ко му ни ци ра ња, 
тј. у на шем слу ча ју - од ква ли те та по ли тич ког ко му ни ци ра ња. Ква ли-
тет по ли тич ког ко му ни ци ра ња, по сле дич но, за ви си од на чи на раз ме-
не ин фор ма ци ја, по врат но сти ин фор ма ци ја и до го во ра из ме ђу ак те ра 
по ли тич ког ко му ни ци ра ња. Сте пен укљу че но сти ак те ра по ли тич ког 
ко му ни ци ра ња (ак те ри вла сти, ме ди ји и гра ђа ни) у сам про цес по-

28)  Оп. цит, стр. 7.
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ли тич ког ко му ни ци ра ња, а ти ме и до ма шај ути ца ја, пред о дре ђу-
је ствар на рас по де ла дру штве не мо ћи из ме ђу по ме ну тих ак те ра 
и у за ви сно сти од по ли тич ког уре ђе ња дру штва. Уко ли ко је оно 
де мо крат ско, гра ђа ни мо гу и уче ству ју у про це си ма од лу чи ва ња 
ис ка зи ва њем сво је во ље, док у не де мо крат ским и за тво ре ним дру-
штви ма, оби чан гра ђа нин не ма то пра во, што до ка зу је са мо јед но: 
сте пен укљу че но сти у по ли тич ко ко му ни ци ра ње гра ђа на ни је рав-
но ме ран. 

За пра во не по сто ји ни је дан вид по ли ти ке ко ји не би ујед но 
пред ста вљао ко му ни ци ра ње. Ко му ни ка ци ја је у ср жи по ли ти ке ка-
да се по ку ша ва да се не из бе жни кон фликт ин те ре са раз ре ши на 
ми ран на чин, а то зна чи раз го во ром, пре го во ром или до го во ром. 
Ако се ре ше ње тра жи или на ме ће си лом, исто вре ме но на ква ли те-
ту гу бе и по ли ти ка и ко му ни ци ра ње, па би се мо гло ре ћи да та мо 
где пре ста је по ли тич ка ко му ни ка ци ја по чи њу рат или по бу на. То 
смо, уоста лом, има ли при ли ку да до жи ви мо мно го пу та у про те-
клој де це ни ји (не са мо у Ср би ји, већ и на гло бал ној свет ској сце-
ни).  Ове, прак сом по твр ђе не кон ста та ци је, те ра ју на за кљу чак да 
по на ша ње по ли тич ких ак те ра у по ли тич ком ко му ни ци ра њу мо же 
да от кри је њи хо ва свој ства. На чин на ко ји се обра ћа ју гра ђа ни ма и 
ме ди ји ма от кри ва ко ли ко њи хо ве уну тра шње ка па ци те те исто ко-
ли ко и де фи ци те док де фи цит де мо крат ских по тен ци ја ла у по ли-
ти ци, оста вља свој траг и на про цес по ли тич ке ко му ни ка ци је ко ја 
вр ви од не ја сних ре чи и ту ђи ца. 

У јав ној, по ли тич кој ко му ни ка ци ји на сце ни су са мо по ли тич-
ки ак те ри у ин тер ак ци ји, по сред ством ме ди ја. Украт ко, глав ни су 
хе ро ји и след бе ни ци, ре ди те љи и глум ци. Тренд еми си ја у и објек-
тив ним из ве шта ва њем већ ко ли чи ном до би је ног нов ца од до на-
то ра. нас и на на шим ме ди ји ма, је сте до во ђе ње оних ко ји су без 
ин те лек ту ал не хра бро сти или бо ље ре че но чи ја је хра брост све-
де на на го лу про сто ту, вул гар ност и пра зну при чу, на лаж хра бро 
из ре че ну за ко ју се уна пред зна да не ће би ти ка жње на. “По што су 
на нај ви шим по ло жа ји ма у вла ди та ко раз у зда но пре да ли по ли тич-
кој не и сти ни и по што су, услед то га до пу сти ли да се лаж сву где 
под јед на ко ра ши ри, ла ко се до спе ва  да се у све му пре те ра и да се 
за бо ра ви исти на”.29) 

Об ја шње ње за го ре по ме ну ту си ту а ци ју, мо же мо по тра жи ти у 
не ко ли ци ни раз ло га: је дан мо же да бу де то да “по ли тич ки игра чи” 

29)  Ха на Арент, Истинаилажуполитици, Фи лип Ви шњић, Бе о град., 1994, стр. 68.
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сма тра ју да та ко се бе мо гу да пред ста ве па мет ни јим, ум ни јим или 
ми стич ни јим. У овом слу ча ју, они из гле да ју  не до дир љи ви за обич-
не гра ђа не. Дру гим ре чи ма, ако свој рад пред ста ве не ра зу мљи вим 
је зи ком он да он из гле да као нео бич но стру чан, као не што што оби-
чан чо век ни ка да не би мо гао да оба вља чак и ка да би га до па ла 
по ли тич ка функ ци ја. Ово пред ста вља ка рак те ри сти чан при мер со-
ци јал но мо ти ви са ног је зич ког ра сло ја ва ња30) ко ји се огле да у ар го 
- у или жар го ну – вр ста ма спе ци јал ног го во ра “ко ји упо тре бља ва ју 
чла но ви не ке гру пе са ја сном на ме ром из два ја ња од оста лог дру-
штва”. Дру ги раз лог је сте по ку шај да се ствар ност по мо ћу сим-
бо лич ке за ме не при ка же дру га чи јом не го што је сте. Уме сто на си-
ља над чи ње ни ца ма де ша ва се на си ље над њи хо вом сим бо лич ком 
за ме ном и ин тер пре та ци јом. Та ко ко а ли ци ја вла да ју ћих стра на ка 
ка да не же ли да ја сно од ре ди рок до ко јег ће се не што ура ди ти, 
че сто ка же да су не ке ства ри, па чак и ци ље ви “тар ге ти ра ни”, или 
не по сто ји “јав ност ра да” у про це су до но ше ња од лу ка. Али су за то 
гра ђа ни у при ли ци да сва ко днев но пра те пре но се скуп штин ских 
за се да ња. “Ди рект ним пре но си ма ра да скуп шти на, власт твр ди да 
је до вољ но “тран спа рент на”, ма да ће сва ки иоле ми сле ћи гра ђа-
нин мо ћи да по твр ди да је рет ко кад сво јим очи ма ви део где су 
и ка ко за и ста до не те нај ва жни је по ли тич ке од лу ке. Ди рек тан пре-
нос скуп штин ске рас пра ве ко ји му се ну ди као “тран спа рент ност” 
вла сти оста је пу ко за до во ља ва ње јед ног де мо крат ског, по ли тич ког 
ри ту а ла. У ова квој ре то ри ци не са мо да се во ди “бор ба за зна че ња” 
не го као да се пра ва зна че ња кри ју од очи ју јав но сти, да би се по-
ка за ло да се ипак де мо крат ски ра ди а да гра ђа ни и ме ди ји то не до-
вољ но раз у ме ју, па су чак и кри ви ако нам не иде до бро.”31)
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pationonthenationallevelisonthelow/unsatisfactory
levelor even inexistent.Weanalyzed theparticipantsof
thepublicpoliticallifesucharethegovernmentrepresen
tatives,mediaandcitizens.Theyareresponsibleforthese
processesaswellastheprocessofinformationexchange,
informationfeedback,andtheagreementbetweenthego
vernmentrepresentativesandcitizensforwhichweconsi
derbeingthebasicpoliticalcommunicationqualityindi
cators.
Inthispaperweanalyzetherelationbetweenthequalities
of: information exchange, information feedback and the
agreementbetweenthegovernmentrepresentatives,media
andcitizenstogetherwithfeeblesocialpoliticalengage
mentandcitizen’sactivism.Wedeliberatetheroleofcom
municationbetweenthelocalandregionalgovernmenton
oneside,andthepublicontheotherintermsofcitizen’s
participationadvancement.
Todaytheareaforthesocialandpoliticalillusionsinflu
encingbecamemoreversatile.Theparticipationinpublic
lifewasminimizedtotheimitativenotionofpoliticalac
tivitybasedontheabsorptionofTVandradioprograms
withinformative–Romanesquesectorbeinginthelead…
Withinthisuniqueprocessthemediaarebasicallytheto
olsofbeautifyingthepoliticalrealityaswellasthesocial
andculturalone.
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ticipants,politicalparticipation,Serbia.
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ПРАВОСЛАВЉЕИЊЕГОВОЗНАЧЕЊЕ
ДАНАС(УКОНТЕКСТУРАЗМАТРАЊА

ФИЛОЗОФСКО-ПРАВНEМИСЛИИВАНА
АЛЕКСАНДРОВИЧАИЉИНА)

Са вре ме но се ку лар но дру штво, по себ но оно за пад но, на зва-
но још 70-их го ди на про шлог ве ка од стра не Жа на Бо дри ја ра као 
по тро шач ко дру штво, с те шко ћа ма се се ћа сво јих ко ре на – да је 
по че так европ ске ци ви ли за ци је би ло хри шћан ство, ко је је пре о-
бра ти ло ди вље Гер ма не у је дин стве ни за пад но хри шћан ски ци ви-
ли за ци о ни-кул тур ни про стор ко ји је по тра јао ви ше од хи ља ду го-
ди на. Усва ја ју ћи да нас ци ви ли за ци о но-кул тур не прин ци пе ко ји су 
отво ре но у кон флик ту са хри шћан ском док три ном и мо рал но шћу, 
за пад но дру штво гу би по след ње ве зе са сво јим хри шћан ским из-
во ри ма. До вољ но је са мо ре ћи да је у апри лу 2013. го ди не фран цу-
ски пар ла мент усво јио про је кат за ко на ко ји ле га ли зу је исто пол не 
бра ко ве у Фран цу ској и ко ји да је пра во исто пол ним па ро ви ма да 
усва ја ју и вас пи та ва ју де цу. На тај на чин ће Фран цу ска, јед на од 
нај ве ћих европ ских др жа ва, до пу ни ти спи сак др жа ва ЕУ ко је су 
ле га ли зо ва ле исто пол не бра ко ве (исти за ко ни по сто је у Хо лан ди ји, 
Бел ги ји, Дан ској, Швед ској и Шпа ни ји). Чак и без обра ћа ња па жње 
на упе ча тљи ве ре зул та те на уч ног ис тра жи ва ња Мак са Рег не ру са 
о из ра зи то де струк тив ном ути ца ју вас пи та ња де те та у исто пол ној 
по ро ди ци на ње го ву кон сти ту ци ју лич но сти,1)очи глед но је да је за 
хри шћан ско по и ма ње сам факт ле га ли за ци је и дру штве но при зна-

* Ин сти тут прав них ис тра жи ва ња На ци о нал ног цен тра за за ко но дав ство и прав на ис тра-
жи ва ња, Ре пу бли ка Бе ло ру си ја..

1) Reg ne rus, M. How dif fe rent are the adult chil dren of pa rents who ha ve sa me-sex re la ti-
on ships? Fin dings from the New Fa mily Struc tu res Study // So cial Sci en ce Re se arch. 41. 
(2012). P. 752–770.
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ње исто пол них од но са као нор мал них фун да мен тал на де ви ја ци ја. 
На осно ву то га, за пад но дру штво мо же би ти оправ да но оква ли фи-
ко ва но као не-хри шћан ско или пост-хри шћан ско. 

Ис точ но-пра во слав ни свет, без об зи ра на све по те шко ће ко је је 
пре жи вео у по след њем ве ку, на ста вља са ре кон сти ту ци јом нор ми 
хри шћан ског мо ра ла на ни воу др жав но-прав не тра ди ци је и то у 
крај њој ли ни ји ба зич них нор ми, осе тљи вих у сми слу та квих ра ди-
кал них де ви ја ци ја као што су тзв. „со мат ска пра ва чо ве ка”. Са ма 
по ми сао да су слич не но во та ри је нор мал не нам је стра на, не ве за но 
за то да се на ше дру штво те шко мо же на зва ти хри шћан ским (оно 
је пре ла ич ко, се ку лар но, али ни је ни пост хри шћан ско). Ми са не-
го до ва њем гле да мо на та за пад на ис ку ства. То зна чи да има осно ва 
за прет по став ку да хри шћан ско ци ви ли за ци о но-кул тур но је згро на 
не ки на чин на ста вља да об ли ку је наш со ци јал ни ор га ни зам. Ма кар 
то би ло и на не са свим отво рен на чин, оно на ста вља да фи гу ри ра 
као со ци о кул тур но ве зи во на ше ци ви ли за ци је ко је јој да је ори јен-
ти ре за ци ви ли за ци о но-кул тур ну из град њу. У том сми слу, упо ре-
ђу ју ћи суд би ну хри шћан ства на За па ду и у ис точ но-хри шћан ском 
све ту, по сма тра ју ћи од нос за пад но-хри шћан ских и ис точ но-хри-
шћан ских дру шта ва пре ма та ко зна чај ним со ци јал ним мар ке ри-
ма као што су ра ди кал на ре ви зи ја при ро де и свр хе чо ве ка, ми не 
сме мо да за бо ра ви мо на сле де ћу ва жну ци ви ли за ци о но-кул тур ну 
осо бе ност: „хри шћан ство је у Ру си ју до шло пре ко Ви зан ти је”.2)Са-
вре ме на ква ли фи ка ци ја за пад ног дру штва као пост-хри шћан ског 
је очи глед но за ко но мер на кул тур но-исто риј ска по сле ди ца упра во 
за пад ног пу та хри шћан ске (ка то лич ке) цр кве и ње ног од но са са 
тим дру штвом кроз исто ри ју. Ра чу на ју ћи ове озбиљ не окол но сти, 
ми смо да нас у оба ве зи да обра ти мо крај њу па жњу на ис точ ни пут 
хри шћан ске (пра во слав не) цр кве, ње ну суд би ну у др жав но-прав-
ној исто ри ји и ње не од но се са дру штвом и др жа вом (тре ба при зна-
ти да је до да нас у овој сфе ри у ху ма ни стич ким на у ка ма не до вољ но 
ис тра жи ва но, па и у прав ној на у ци). Ова ква нео п ход ност се об ја-
шња ва фак тич ки: не не ги ра ју ћи ја ку се ку ла ри за ци ју кроз ко ју је 
про шло и још увек про ла зи на ше дру штво, ипак се оно су здр жа ва 
од рас ки да са хри шћан ском тра ди ци јом ка ко се  то до го ди ло на За-
па ду. То зна чи да ис точ но-хри шћан ски, пра во слав ни пут ци ви ли-

2) Дов нар-За по ль ский, М.В. Цер ко вь и ду хо вен ство в до мон го ль ской Ру си / М.В. Дов нар-
За по ль ский. – М. : Изд-е Т-ва И.Д. Сы ти на, 1906. – 47 с. – С.5
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за ци о но-кул тур ног раз во ја као до каз пра во слав не ве ре чу ва сво ју 
жи вот ну сна гу и ис пу ња ва сво ју со те ро ло шку ми си ју. 

ХРИШЋАНСТВО3)ИЊЕГОВОСХВАТАЊЕ
УСАВРЕМЕНОМСВЕТУ

Да нас ско ро да је нај ра спро стра ње ни је ми шље ње у по гле ду 
уло ге хри шћан ства у са врем ном дру штву -тврд ња о исто риј ском 
га ше њу и ан ти ква ри за ци ји хри шћан ске ве ре. У дру штву се ла ич-
ким раз у ме ва њем хри шћан ство, по пра ви лу, оце њу је са спољ не 
стра не, ве о ма че сто по ли ти зу је, иде о ло ги зу је, по сма тра тек као 
јед на од со ци јал них уста но ва, кор по ра ци ја или про је ка та, док за 
то вре ме ду бљи сми сао хри шћан ске ве ре као жи во та у Хри сту и 
њен ути цај на оп ста ја ње дру штве ног ор га ни зма оста ју ван до ме та 
та кве ана ли зе. Иако се са мо дру штво на свом пу ту се ку ла ри за а-
ци је и мо рал ног осло ба ђа ња при бли жа ва кри тич ној тач ки иза ко је 
оно гу би од ли ке нор ма тив не со ци јал но сти чак и у ху ма ни стич кој 
ви зу ри, та да за европ ски иден ти тет упра во хри шћан ство је сте спо-
соб но да ис ту пи као жи ви до каз и кри те ри јум пу но ће со ци јал не 
он то ло ги је. Чак је и на За па ду по сле до га ђа ја од 11. сеп тем бра био 
озбиљ но раз мо трен и по но во ак ту е ли зо ван про блем од но са се ку-
лар ног и ре ли гиј ског са зна ња. Под сум њу је би ла ста вље на, ако 
већ ни је би ла од ба че на, кла сич на ли бе рал на па ра диг ма ме ђу у ти-
ца ја гра ђан ског дру штва и ре ли ги је у ко јем ово дру го ни је за у зи-
ма ло би ло ка кво зна чај но ме сто, а и схва ће на је нео п ход ност но вог 
фор ма та за од нос ла ич ког и ре ли ги о зног и у ту свр ху је фор му ли-
сан кон цепт ''пост се ку лар ност''.4)Ка ко је оце нио Ј. Ха бер мас у свом 
на сту пу ок то бра 2011. го ди не у по гле ду ре ак ци је дру шта ва За па да 
на те ро ри стич ке ак те у Њу јор ку „по ку ша ји фа на ти ка су иза зва ли у 
скри ве ним ду би на ма се ку лар ног дру штва ви бра ци ју ре ли ги о зних 
стру на”.5)

3) У да љем де лу тек ста ћу под хри шћаснтвом под ра зу ме ва ти пра во сла вље.
4) Ber ger, Pe ter L. Se cu la ri za tion Fal si fied // First Things. Fe bru ary. 2008. P. 23-27; Ca sa no-

va, Jo sé. Re li gion, Euro pean Se cu lar Iden ti ti es, and Euro pean In te gra tion // Re li gion in an 
Ex pan ding Euro pe, edi ted by Pe ter J. Kat zen stein and Ti mothy A. Byrnes. Cam brid ge: Cam-
brid ge U ni ver sityPress, 2006. P. 65-92; Штё кль, К. Пост се ку ляр ная су бъ ек тив но сть в за-
пад ной фи ло соф ской ди скус сии и пра во слав ное бо го сло вие / К. Штё кль // На уч ный бо-
го слов ский пор тал «Бо го слов.ru» [Элек тронный ресурс] // Ре жим до сту па :http://www.
bogoslov.ru/text/863182.html. - Дата доступа : 09.06.2010

5) Хабермас, Ю. Вера и знание: Речь Ю. Хабермаса 14 октября 2001 г. в церкви Св. Павла 
во Франкфурте-на-Майне по случаю присуждения ему Премии мира Биржевого союза 
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Ка ква је по зи ци ја со ци јал не он то ло ги је хри шћан ства, кроз ко ју 
оно по твр ђу је и све до чи о сво јој ак ту ел но сти за би ло ко је дру штво 
у би ло ко је вре ме? На ко ји на чин је хри шћан ство утка но у тки во 
дру штве ног ор га ни зма, а што кон стант но до зво ља ва ре про дук ци-
ју мо рал них нор ма ти ва у ди на ми ци со ци јал них фор ми? И глав но, 
због че га је по гре шно сма тра ти хри шћан ство са мо исто риј ски про-
мен љи вом фор мом дру штве ног жи во та?

Хри шћан ство у са вре ме ном све ту оста је исто она кво ка кво је 
оно би ло у мо мен ту ње го вог От кро ве ња. Уну тра шња ор га нич ност 
хри шћан ства има сво ју ду хов ну тра ди ци ју ко ја је увек ис пу ња ва ла 
јед ну те исту он то ло шку функ ци ју у дру штву: хри шћан ство све до-
чи у вре ме ну о над-вре мен ском кри те ри ју му раз во ја ци ви ли за ци о-
но-кул тур ног ор га ни зма. Тај кри те ри јум се при ка зу је све ту као од-
ре ђе ни антрополошкиобразац, за сно ван на лич ном од но су чо ве ка 
са Хри стом и Бо гом. Чу ва ње и пре но ше ње та квог ан тро по ло шког 
обра сца у гра нич ном ви ду кроз кул ти ви са ње од ре ђе ног ан тро по-
ло шког ис ку ства у уском ду хов ном кру гу, а за тим кроз раз ли чи те 
сте пе не при хва та ња и при бли жа ва ња том ду хов ном кру гу бли жих 
и да љих со ци јал них ен ти те та и сре ди на, до зво ља ва кон фи гу ра ци ју 
це ло куп не дру штве но сти и по др жа ва ње жи ве, лич не ве зе дру штве-
ног ор га ни зма са хри шћан ским ан тро по ло шким иде а лом.6) У том 
ис ку ству ан тро по ло шког обра сца (и то је по себ но ва жно), ни су са-
др жа ни са мо ду хов ни еле мен ти жи во та, већ су у ње му скон цен три-
са ни прав не, етич ке, по ли тич ке, еко ном ске, кул тур не, еко ло шке, 
би о ло шке и дру ге ма три це чо ве ко вог од но са ка жи во ту.Дру гим 
ре чи ма, хри шћан ством пред ло же но ан тро по ло шко ис ку ство са др-
жи у се би истин ски вре дан мо дел жи вот не ак тив но сти дру штва и 
оства ру ју ћи то ис ку ство кроз раз ли чи те ан тро по ло шке стра те ги је, 
хри шћан ство вла да спо соб но шћу спе ци фич не вр сте, на и ме, кон-
фи гу ра ци је це лог дру штве ног ор га ни зма, иако је на чин ко јим се 

немецкой книготорговли / Ю. Хабермасс // Хабермас, Ю. Будущее человеческой при-
роды. Пер. с нем. – М. : Изд-во «Весь Мир», 2002. – С. 118.

6) Познати истраживач православног исихазма С.С. Хоружиј тако карактерише његову 
улогу уу савременом свету: ”Јасно је и очигледно да τέχνη (исихастичка социјализација 
– В.П) штити и појачава, враћа начела личности код сваког човека према којем се обраћа. 
Хранећи је и развијајући је атонска аскеза данас као и у давнини наставља да служи као 
незаобилазна школа и лекаррка личности. И то њу чини огромном вредношћу у сав-
ременом свету где је зрно личности-ипостазије у човеку под нарастајућим и жестоким 
притисцима целокупних сила света”. См.: Хоружий, С.С. Аскеза как стратегия социа-
лизации / С.С. Хоружий // Хоружий С.С. Исследования по исихастской традиции: В 2 
т. Т. 2. Многогранный мир исихазма. – СПб. : Изд-во Русской христианской гуманитар-
ной академии, 2012. – С. 318.
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то де ша ва увек у ви ду не ко лек тив ног не го лич ног ан тро по ло шког 
деј ства и чи је је мно штво деј ство дру штва као та квог. 

На тај на чин, у са вре ме ном све ту и за са вре ме ни свет, ка ко се 
не рет ко по гре шно пред ста вља, хри шћан ство не гу би на свом со ци-
јал ном ии он то ло шком зна ча ју. Хри шћан ство је ак ту ел но у сва ком 
вре ме ну и до кра ја вре ме на, баш као што је го во рио и Апо стол: 
„Исус Хри стос је и ју че и да нас и во вје ки Тај исти” (Евр.13:8). Без 
об зи ра на то што је циљ хри шћан ства спа се ње и обо же ње чо ве ка 
ко ји се не по сти же дру штве но, већ као што смо го ре на ве ли увек 
ин ди ви ду ал но, лич но пу тем лич ног ан тро по ло шког на по ра уз са-
деј ство Бо жан ских Енер ги ја, Бла го да ти, то лич но спа се ње је ни шта 
ма ње по ве за но са би ва њем чо ве ка у окви ру Цр кве, „чи ја Гла ва је 
Хри стос и Он је Спа си лац ње ног те ла” (Ефес. 5, 23-26). Ујед но ово 
екле си о ло шко по и ма ње хри шћан ског дру штва не уки да пи та ње о 
ци ви ли за ци о но-кул тур ној стра ни хри шћан ства и вра ћа нас на те-
рен ис тра жи ва ња ци ви ли за ци о но-кул тур не суд би не пра во сла вља 
и ње го вог од но са пре ма дру штве ним ин сти ту ци ја ма од ко јих су 
нај ва жни је др жа ва и пра во.

КЛАСИЧНОПРАВНОСХВАТАЊЕИАКТУЕЛНОСТ
РЕЛИГИЈСКЕАНАЛИЗЕУКОНТЕКСТУ

ПОСТКЛАСИЧНЕАНТРОПОЛОГИЈЕПРАВА

Ре кло би се да је те шко пре вред но ва ти зна че ње ис тра жи ва ња 
хри шћан ства у ње го вом од но су са др жав но-прав ним ор га ни змом 
ис точ но-пра во слав ног све та. Прав но пи та ње у пра во слав ној Ру си-
ји то ком ви ше од хи ља ду го ди на је био из у зет но по ве за но са ис точ-
но-хри шћан ском тра ди ци јом. Но, нео п ход ност раз у ме ва ња со ци-
јал не он то ло ги је хри шћан ства и осми шља ва ња ње ног зна че ња за 
са вре ме ни свет ни ка ко ни су очи глед ни за тра ди ци о нал ну прав ну 
ми сао. Из у ча ва ње др жа ве и пра ва од ре ђе ног исто риј ског пе ри о да, 
по пра ви лу, тра ди ци о нал но се оства ри ва ло на осно ву кла сич не но-
во е вроп ске ме то до ло ги је у ко јој ин стру мен ти - на осно ву ко јих би 
мо гла да се фик си ра не са мо нор ма тив на област, не го и ан тро по-
ло шки еле мен ти у сво јој пу ној ра зно вр сно сти у ве зи са до ми нант-
ним (у овом или оном пе ри о ду) ан тро по ло шким прак са ма, про сто 
од су ству ју. То је по ве за но са есен ци ја ли змом, не-ан тро по ло шким 
свој ством кла сич ног прав ног дис кур са, ко ји не до зво ља ва да се др-
жав но-прав не по ја ве ана ли зи ра ју кроз ан тро по ло шке прак се. По-
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сле ди ца то га је хи пер про дук ци ја ју ри дич ког изо ла ци о ни зма и спо-
соб но сти да се прав на ре ал ност овог или оног пе ри о да схва ти са мо 
кроз из у ча ва ње нор ма тив ног сло ја уз иг но ри са ње кон тек сту ал не и 
ан тро по ло шке ана ли зе др жа ве и пра ва. То та ко ђе до во ди до фак-
тич ке не мо гућ но сти да се ме то до ло шки ко рект но пред ста ви ути цај 
хри шћан ског ан тро по ло шког ис ку ства на кон сти ту и са ње др жав но-
прав ног ор га ни зма у овој или оној ци ви ли за ци ји. И ако је та кав 
при ступ на За па ду још од епо хе Но вог вре ме на при хва тљив, он да је 
та по зи ци ја за ис точ но-хри шћан ски свет, па чак и са вре ме ни За пад 
пре ви ше по вр шна и јед но стра на. Мо же се ре ћи да је до ми на ци ја 
но во е вроп ских ше ма са зна ња и ис тра жи ва ња спе ци фи ке фор ми ра-
ња и раз во ја др жав но-прав не тра ди ци је ис точ но-хри шћан ске ци-
ви ли за ци је про сто бло ки ра ла мо гућ ност прав не ана ли зе ко ја узи ма 
у об зир до ми нант них у овом или оном пе ри о ду ан тро по ло шких 
прак си. Ре зул тат је био да је на ша са мо свест пре тр пе ла озбиљ ну 
де фор ма ци ју у сми слу да је су прот ста вља ње ''се ку лар но-ре ли ги-
о зно'' би ло оства ре но по за пад но е вроп ској ма три ци. Глав ни та лас 
но во е вроп ских гно се о ло шких при сту па је био упра во по чет ком 90-
их го ди на ХХ ве ка, ка да се прав на ми сао, осло бо див ши се од марк-
си стич ких дог ми у њи хо вој со вјет ској вер зи ји (марк си зма-ле њи ни-
зма), оче ки ва но пре о ри јен ти са ла на за пад но е вроп ску ми сао. Том 
при ли ком, ну жно је ре ћи, то се до го ди ло у ве ћи ни слу ча је ва вр ло 
по вр шно у ду ху ли бе рал ног по кли ча, ''де ма ски ра ју ћег'' со вјет ску 
прав ну тра ди ци ју као то та ли тар ну (на жа лост, инер ци ја тог тзв. де-
ма ски ра ња ви си над на ма до са да шњег тре нут ка7)) и без обра ћа ња 
па жње на ре ал ну со ци о кул тур ну си ту а ци ју на са мом За па ду. 

Прем да је из ве сно ка кво је зна че ње има ла пра во слав на ду хов-
на тра ди ци ја у ис точ но-хри шћан ском све ту (у Ру ској Им пе ри ји 
до 1917. го ди не) и ка ква је ко ло сал на раз ли ка из ме ђу исто риј ских 
пу те ва ка то ли ци зма и пра во сла вља и по себ но у њи хо вом од но су 
пре ма дру штву и др жа ви, из ве сно је и да ис тра жи ва чи ово че сто 
пре ви ђа ју ка да из ра зи то за пад но-хри шћан ске фе но ме не (схо ла сти-

7) Иако је још Н.А. Берђајев на крају 30-их година ХХ века у свом познатом раду ”Изво-
ри и смисао руског комунизма” оценио: „Највећи парадокс у судбини Русије и руске 
револуције је у томе што су се либералне идеје, идеје права, као и идеје социјалног ре-
формизма у Русије показале утопистичким. Бољшевизам се показао као најмање уто-
пистички и најреалистичнијим, најбоље одговарајућим целој ситуацији, која се ство-
рила у Русији 1917 године, и најсличнијим неким изворним руским традицијама и ру-
ским тежњама универзалној социјалној правди, схваћеној минималистички, и руским 
методама управљања и владања насиљем”. См.: Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русско-
го коммунизма. Репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955 г. / Н.А. 
Бердяев. – М. : Наука, 1990. –С. 93.
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ку, про те стант ски по крет, кон тра ре фор ма ци ју, тра ди ци о нал ни за 
сред ње ве ков ни За пад су коб па па и кра ље ва итд.) при пи су ју хри-
шћан ству у це ли ни. 

Пот пу но је очи глед но да је за ис точ но хри шћан ски свет пра-
во слав на ду хов на тра ди ци ја би ла не са мо ре ли ги о зни си стем, не го 
исто вре ме но и во де ћи аан тро по ло шки мо дел. Ви ше од то га, као 
што смо већ ука за ли, и да нас, без об зи ра на па ра док сал ност на ше 
суд би не у ХХ ве ку и ње не да на шње по сле ди це (пре ма Н.А. Бер-
ђа је ву), ипак по сто је осно ве за тврд њу о функ ци о нал но сти те тра-
ди ци је  у на шем дру штву, а што и по твр ђу је на ве де ни при мер о 
са вр ше но дру га чи јем од но су ка про бле му со мат ских пра ва чо ве ка 
на За па ду и у ис точ но-хри шћан ском све ту. У том по гле ду на ма да-
нас тре ба са вре ме но осми шља ва ње и адап та ци ја у исто ри ји фор-
му ли са них ис тра жи вач ких при сту па, ко ји под вла че ис точ но-хри-
шћан ску спе ци фи ку на ше ци ви ли за ци је. Је дан од та квих при сту па 
је до ре во лу ци је био раз ра ђен од стра не по зна тог ру ског фи ло зо фа 
и прав ни ка Ива на Алек сан дро ви ча Иљи на. 

И.А.ИЉИНИЊЕГОВАРЕЛИГИОЗНАФИЛОЗОФИЈА
ПРАВА:РАЗУМЕВАЊЕИМЕТОДОЛОШКАРЕВИЗИЈА

И. А. Иљин као те о ре ти чар пра ва и уоп ште као прав ник пред-
ста вља ре ли ги о зну гра ну ру ске прав не ми сли: дру гим ре чи ма, у 
ра ду И.А. Иљи на се те о ри ја и фи ло зо фи ја пра ва увек пу не ре ли ги-
о зним са др жа ји ма ко ји су по зајм ље ни из кри ла пра во слав не тра-
ди ци је. На За па ду не по сто ји сли чан прав ни ми сли лац ко ји та ко 
чвр сто и фун да мен тал но спа ја прав ни и бо го слов ски дис курс, као 
што то И.А. Иљин ра ди у сво јој прав ној док три ни ко ри сте ћи иде је 
ис точ но-хри шћан ске док три не (ка ко је он то схва тао). На За па ду 
су, без об зи ра на ста ру тра ди ци ју раз во ја ју ри ди зма уну тар ка то-
лич ке цр кве, слич не док три не у скла ду са ло ги ком са мог ка то ли ци-
зма пред ста вља ли у ства ри схо ла стич ки си сте ми. 

У по гле ду на сле ђа И.А. Иљи на у кон тек сту на ше те ме, за др жа-
ће мо се крат ко са мо на ана ли зи прав них ста во ва у од но су на три 
сле де ће ди мен зи је. Ми ће мо раз мо три ти:

прво, оне ста во ве прав ног на сле ђа ми сли о ца, ко ји се по на ма 
мо гу и мо ра ју укљу чи ти у ин те лек ту ал ни ком пе ди јум ру ско је зич ке 
прав не ми сли Pax Ros si ca (ко ји још тре ба да бу де фор ми ран),
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друго, оне ста во ве ко ји су по на ма про блем у од но су на са вре-
ме ну прав ну си ту а ци ју,

треће, оне ста во ве ко је тре ба ра ди кал но ре ви ди ра ти или оне 
ко је тре ба по ту но на пу сти ти.

1. Без сум ње, сам је зик фи ло зо фи је и те о ри је пра ва И.А. 
Иљи на је ори ги на лан. Та ко, нпр, у свом ра ду ''О су шти ни прав ног 
са зна ња''8), ко јег ће мо и ми узе ти за осно ву сво је ана ли зе у овом ра-
ду), као и у дру гим де ли ма – што је уоп ште је зич ки стил овог прав-
ног ми сли о ца, уво ди низ не ка рак те ри стич них је зич ких је ди ни ца за 
са знај но-ка те го ри јал ни апа рат пра ва, као што су:Божанство,ду-
ховниживот,унутрашњедуховноискуство,индивидуалнадуша,
савест, срце, духовно јединство, духовно схватање позитивног
права,зрело/незрелоправносазнање,спољашња/унутрашњасадр-
жајно-смисаоналегалности др. Те је ди ни це ни су са мо пу ка игра 
ре чи: за И.А. Иљи на оне има ју уло гу ''гра див них шу ма'' у про це су 
опи си ва ња прав не ре ал но сти и чак ула зе у ње гов прав но-те о риј ски 
апа рат. Очи глед но је да овај је зик не од го ва ра но во е вроп ском прав-
ном дис кур су ре ци пи ра ном у пред ре во лу ци ној прав ној на у ци.

Осо бе ност уво ђе ња ова квих је ди ни ца ни је са мо у то ме што 
оне да ју мо гућ ност опи си ва ња пра ва по е ти ком (ка че му је стре-
мио и М. Хај де гер), не го и у то ме што оне омо гу ћу ју и под вла че 
уни кал ност ис точ но-хри шћан ског ци ви ли за ци о но-кул тур ног ор га-
ни зма и ње го ве др жав но-прав не тра ди ци је. Со вјет ски прав ни је-
зик, чак и у ње го вој фи ло зоф ско-прав ној ва ри јан ти, ни је ко ри стио 
за пад но е вроп ску тер ми но ло ги ју, ма да је код И.А. Иљи на би ло и 
ве о ма ин те ре сант них тер ми на ко ји се ве зу ју већ за пост-кла сич но 
прав но ми шље ње, по пут тер ми на ''прав на мре жа''.9)

Ујед но са тим ва ља раз у ме ти да је је зич ки стил И.А. Иљи на 
ва ни ску ствен, ин ту и ти ван, ме та фи зич ки, па ма и те о рет ски, он је 
све јед но по ве зан са дис кур сом прак си (сам дис курс по сто је ћих 
прак си је био кон цеп ту а ли зо ван тек кра јем ХХ ве ка) и са ана ли зом 
ре ал ног ис ку ства прав ног по сто ја ња. Тај је зик је не-опе ра ци о на-
лан (И.А. Иљин ве ро ват но и ни је же лео ње го ву опе ра ци о на ли за ци-
ју), али је он са по зи ци је са вре ме них за да та ка ру ско-је зич ке прав не 
на у ке мо гу ћи оквир за соп стве ну опе ра ци о на ли за ци ју за хва љу ју ћи 
сво јој пре ци зно сти и по ет ско-прав ном ка рак те ру.Упра во би ва ју ћи 

8) Ильин, И.А. О сущности правосознания / И.А. Ильин // Общее учение о праве и госу-
дарстве. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – С. 180–508.

9) Ibid, c. 206.
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ме то до ло шко по ље не-опе ра ци о нал них кон це па та, да нас и по сто ји 
про стор да се из у ча ва тер ми но ло ги ја И.А. Иљи на као пред мет об-
ли ко ва ња (у ње го вом окви ру или на ње го вој осно ви) кон ту ра прав-
ног дис кур са, по пу ње ног ис точ но-хри шћаннским са др жа ји ма. И 
баш је у то ме, по на ма, основ ни зна чај са вре ме не ин тер пре та ци је 
ми сли о че вог на сле ђа. 

2. У по ет ском је зи ку И.А. Иљи на по сто је про бле ми из ра зи-
то ме то до ло шког ти па. Тре ба ре ћи да је овај фи ло зоф, без об зи-
ра на све ње го ве за слу ге у од но су под вла че ња ва жно сти у је зи ку 
уни кал но сти ис точ но-хри шћан ског ци ви ли за ци о но-кул тур ног ор-
га ни зма и ње го ве др жав но-прав не тра ди ци је, ипак остао у кри лу 
но во е вроп ске прав не тра ди ци је и по себ но при род ног пра ва. Та ко, 
он пи ше: „при род но, су бјек тив но пра во при па да сва ком чо ве ку... 
чо ве чан ство се по ја вљу је у ви ду мно штва су бјек тив них при род-
но-прав них кру го ва, ода кле сва ки по је ди нац у се би са др жи или 
се при ка зу је као при род но-прав ни цен тар ду хов ног жи во та. Пе-
ри фер ни спој и ко ре ла ци ја тих кру го ва их пре тва ра ју у све о бра-
зан си стем при род но-прав них раз гра ни че ња и при род но-прав них 
зна че ња...”.10)Ак си о ми прав ног са зна ња фор ми ра ни од стра не И.А. 
Иљи на су та ко ђе под врг ну ти про све ти тељ ским иде а ли ма Но вог 
вре ме на и они се са по зи ци је па ра диг мат ске ана ли зе ко се са ис ку-
ством ис точ но-хри шћан ске тра ди ци је ко ја је би ће др жав но-прав-
ног ор га ни зма по прин ци пу „Ца ру ца ре во, а Бо гу бо жи је”.У по гле-
ду тог де ла на сле ђа овог ру ског фи ло зо фа тре ба на ста ви ти рад на 
ре кон цеп ту а ли за ци ји тих по ли тич ко-прав них кон це па та ко ји из ра-
жа ва ју но во е вроп ске прав не им пул се.

3. И на крау, оно што  је по треб но ра ди кал но из ме ни ти или 
пот пу но од ба ци ти: у дис кур су И.А. Иљи на ми от кри ва мо еле мен те 
ко ји де фор ми шу ис точ но-хри шћан ски дис курс. Иљин ни је ра дио у 
окви ру све то о тач ке тра ди ци је или пре да ња и ка да је ко ри сто њи-
хо ву апа ра ту ру при пи си вао јој је че сто не а у тен тич не са др жа је. Не-
рет ко је Иљин за хва љу ју ћи свом ге ни ју от кри вао вр ло де ли кат не 
мо мен те од но са пра ва и ве ре, али је ипак у пи та њи ма од но са пре ма 
пра во сла вљу ми сли лац био у мејнстри му ру ске ин те ли ген ци је тог 
до ба. Сто га, ако се ра ди о кон тек сту аутен тич ног ис ку ства ис точ-
но-хри шћан ског дис кур са фор ми ра ног у обла сти све то о тач ког пре-
да ња, тре ба ре ћи да прав на кон цеп ци ја И.А. Иљи на има очи глед не 
не до стат ке.

10) Ibid, c. 238.
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Пре све га, от кри ва се ло ше про ту ма че на тра ди ци ја у схва та-
њу ду хов ног жи во та од стра не Иљи на, од но сно са ме хри шћан ске 
прак се – аске зе, са ко јом вер ро ват но ми сли лац ни је имао бли зак 
кон такт.11) Та ко он пи ше на јед ном ме сту:”Да бих ја мо гао да во-
дим ду хов ни жи вот нео п ход но је на пр вом ме сту да цен тар мо-
је ду хов не во ље бу де огра ђен од на сил них упа да спо ља, а за тим 
да имам сло бод но вре ме и при ступ ка утвр ђе ним и већ оства ре-
ним ду хов ним ен ти те ти ма. Прав не га ра ан ци је лич но сти и прав на 
ор га ни за ци ја до стој ног жи во ту су „ми” као би ћу ко је иде ка ду ху 
нео п ход не”.12)Ме ђу тим, ис ку ство ис по вед ни штва у Ру ској Пра во-
слав ној Цр кви у со вјет ско вре ме по твр ђу је су прот но: без об зи ра 
на тра ге ди ју пра во слав не цр кве у Ру си ји, но во му че ни ци су је са-
мо учвр сти ли (што је за ла ич ко са зна ње па ра док сал но) – али, већ 
у не бе ској цр кви, за хва љу ју ћи че му је Ру си ја ушла  у ХХI век без 
др жав ног ате и зма. 

У на ред ном ак си о му прав ног са зна ња Иљин опи су је „ду хов но 
би ће” (су бје кат пра ва) као ак те ра сво јих по сту па ка и ов де ви ди-
мо по кла па ње са иде ја ма М. Хај де ге ра у сми слу му жев ног при хва-
та ња суд би не и ого вор но сти за са мо ста лан и од го во ран по сту пак 
„ду хов ног би ћа”’.13)У пра во слав ној тра ди ци ји ак це нат у ве зи де ла-
ња је на уса гла ша ва њу са бо жи јом во љом, а у слу ча ју гре шке или 
па да на прак си по ка ја ња, ко ја та ко ђе мо же би ти по ве за на са ак том 
му жев ног при хва та ња гре ха: да кле, ду го ка ја ње и је сте му жев ност 
схва ће на уоп ште – она по сто ји са мо та мо где има сми ре ња. Дру гим 
ре чи ма, сми ре ње и је сте му жев ност.

На кра ју свог ра да Иљин пи ше: „Са ма ре ли ги ја као оства ре-
ње Цар ства Бо жи јег ни је мо гу ћа ван пра ва и ње го вог при зна ња, тј. 
прав не са мо све сти”.14)И још: „Пра ва ре ли ги о зност тра жи ду хов-
ну сло бо ду и хра ни се њом, она оства ру је при род но пра во чо ве-
ка, це ни то пра во и због то га га ји у ду ши при род но-прав ну са мо-

11) Нарочито Н.К. Гаврјушин оцењује:”У питањима црквеног живота позиција Иљина је 
била бескомпромисна. Не само према Московском патријархату, него и према пари-
ском еулогијанству он се односио неприатељски. У том поглед оптуживач није имао 
предаха...”. Гаврюшин, Н.К. Уроки Саванаролы: религиозная эстетика в творчестве 
И.А. Ильина / Н.К. Гаврюшин // Гаврюшин Н.К. Этюды о разумной вере. – Минск : Бе-
лорусская Православная Церковь, 2010. – С. 497.

12) Ильин, И.А. О сущности правосознания / И.А. Ильин // Общее учение о праве и госу-
дарстве. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – С. 286.

13) Ibid, c. 411.
14) Ibid, c. 477.
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свест”.15)И на  кра ју нај ра ди кал ни ји за кљу чак ми сли о ца:”Пра во је 
нео п ход на фор ма ду хов ног чо ве ко вог би ћа, а ре ли ги о зно би ће је 
ду хов но би ће; те сто га ван пра ва не мо же би ти ре ли ги је”.16)Та и 
дру га схва та ња Иљи на у два де сет пр вој гла ви књи гео прав ној са-
мо све сти су прак тич но по гре шна ту ма че ња дру штве не док три-
не пра во сла вља. И то је факт. Да нас се у то мо же мо убе ди ти ако 
про а на ли зи ра мо Основедруштвенеконепције Ру ске пра во слав не 
цр кве. Опет, ове и слич не де ри ва ци је на шег ми сли о ца су у пот пу-
но сти опро сти ве, јер су на ста ле у ду ху вре ме на у ко јем је ства рао 
овај фи ло зоф.Осим то га, тре ба узи ма ти у об зир и ту окол ност, опет 
ме то до ло шке при ро де, да Иљин по све му су де ћи, ни је имао за циљ 
да ра ди у окви ру све то о тач ког пре да ња, прем да ути сак од чи та ња 
ње го вих тек сто ва на во ди на су прот но. Дру га је при ча у то ме – шта 
је та ква ме то до ло шка ли ни ја из ме ђу ру ског иде а ли зма и ху ма ни-
зо ва ног хри шћан ства спо соб на да по ну ди? По на ма је да нас нај по-
треб ни ји рад са аутен тич ним тра ди ци ја ма без су ро га та. То не зна-
чи да у сфе ри ме то до ло шког при сту па ко ји при зна је са мо бит ност 
ис точ но-хри шћан ске ци ви ли за ци је тре ба ну жно би ти при ве зан за 
ис кљу чи во ис точ но-хри шћан ски дис курс - то би би ло про сто ин-
те лек ту ал но на си ље. Под јед на ко би ме то до ло шки је зик иза бран од 
стра не ис тра жи ва ча мо рао да бу де ја сан и тран спа рен тан за ње га 
са мог. Ис тра жи вач је ду жан да да је се би од го вор у по гле ду свог ра-
да, ка ко на кон цеп ту ал ном, та ко и на опе ра ци о нал ном ни воу, а то 
се у крај њој ме ри од но си и на рад у сфе ри прав не на у ке.

***

Да нас је је дан од ак ту ел них за да та ка на ци о нал не, тач ни је 
ру ско је зич ке прав не шко ле фор ми ра ње кор пу са прав них иде ја и 
док три нар них по став ки, ко је би би ле усме ре не на укљу чи ва ње у 
прав ни дис курс ан тро по ло шких са др жа ја до ми нант них прак си по-
сто ја ња кроз ве ли ки део на ше исто ри је и ци ви ли за ци о но-кул тур не 
суд би не. Та ко су и ис тра жи ва ње и ре ви зи ја пред ре во лу ци о нар ног 
прав ног на сле ђа и ње го ве ре ли ги о зно-прав не гра не ви ше не го ак-
ту ел ни. Наш је за да так ко рект на ин тер пре та ци ја бо га тог прав ног 
на сле ђа и уно ше ња истог у ци ви ли за ци о но-кул тур ни фонд да нас 
ак ту ел ног ру ског прав ног ком пе ди ју ма Pax Ros si ca. За то и не ма 
сум ње да Иљи ном опи са ни фе но ме ни ру ске ми сли и ру ског жи во-

15) Ibid, c. 478.
16) Ibid, c. 479.
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та, а ко је смо ми окрак те ри са ли као ак ту ел не у фор ма ту ме то до ло-
шких по ља, да нас мо гу и мо ра ју да бу ду упо тре бље ни за раз ра ду 
прав ног апа ра та ко ји у се бе укљу чу је ре ли ги о зно-ан тро по ло шке 
са др жа је. То је по ве за но не са мо са тим што је на ша ци ви ли за ци-
о но-кул тур на суд би на ве ћи део исто ри је би ла по ве за на са пра во-
слав ном ве ром, не го и са тим – и опет ће мо на ве сти апо стол ске 
ре чи, што је пра во сла вље и да нас и у би ло ко је вре ме и до кра ја 
вре ме на, као и „Исус Хри стос ко ји је и ју че и да нас и во вје ки Тај 
исти” (Евр.13:8).

 Овај рад је примљен 13. августа 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
септембра 2013. године.
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Социјална политика, ре ви ја за со ци јал но-еко ном ска пи та-
ња је по че ла да из ла зи 1946. го ди не1), под на зи вом Весникрада, 

као ор ган за пи та ња со ци јал не по ли ти ке и 
за шти те ра да. Из да вач је би ла Ју го сло вен-
ска кон фе рен ци ја за со ци јал не де лат но сти 
фор ми ра на као по се бан об лик де ло ва ња 
Са ве зне кон фе рен ци је ССРНЈ. Из ла зи ла је 
ме сеч но2), а у фо ку су ин те ре со ва ња ње них 
ауто ра би ли су те о ри ја и прак са со ци јал не 
по ли ти ке, пи та ња пла ни ра ња и оства ри ва-
ња ци ље ва со ци јал ног раз во ја у основ ној 
ор га ни за ци ји удру же ног ра да, ме сној за-
јед ни ци, ко мо ри и ши рим дру штве но-по-
ли тич ким за јед ни ца ма. Основ ни циљ је био 
да се пра ти и под сти че по ли тич ка и струч на 
ак тив ност дру штве них ор га на, са мо у прав-

1)  Овај по да так је пре у зет из Социјалнеполитике бр 3/1983. Ипак има и дру га чи јих на-
во да ка да је у пи та њу го ди на по чет ка штам па ња овог ча со пи са. Та ко у до ку мен та ци ји 
Ин сти ту та за со ци јал ну по ли ти ку по сто ји «Зах тев за фи нан си ра ње ча со пи са Социјална
политика» 04 Број 315/1 од 20.04.1992. го ди не у ко ме пи ше да ча со пис за со ци јал но-
еко ном ска пи та ња Со ци јал на по ли ти ка из ла зи од 1947. го ди не и да је фи нан си ран од 
стра не СЗНЈ.

2)  Ти раж је био 1000 ко ма да, а це на за го ди ну да на (нпр. 1983.) из но си ла је 2000 ди на ра. 
За из да ва ча је пот пи сан др Бе ри слав Ше фер. Ча со пис је имао по ред из да ва ча и Из да-
вач ки са вет (13 чл.), Уре ђи вач ки од бор (од 7 чл.), глав ног и од го вор ног уред ни ка, уред-
ни ка и се кре та ра ре дак ци је.
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них ор га ни за ци ја и за јед ни ца у за до во ља ва њу по тре ба рад них љу-
ди и гра ђа ња у обла сти за по шља ва ња, ра да, здрав ства, пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња, со ци јал не и деч је за шти те, обра зо ва ња, 
ста но ва ња, дру штве не за шти те бо ра ца НОР-а, као и дру га зна чај-
на пи та ња лич ног и дру штве ног стан дар да. Ча со пис се по себ но 
ба вио са мо у прав ним ин те ре сним ор га ни зо ва њем у обла сти со ци-
јал не по ли ти ке, ка ко с аспек та обез бе ђе ња при ме не прин ци па со-
ли дар но сти, уза јам но сти и со ци ја ли стич ког ху ма ни зма у обла сти 
за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба рад них љу ди и гра ђа на, та ко и 
с аспек та раз во ја ор га ни за ци ја удру же ног ра да у обла сти дру штве-
них де лат но сти, њи хо вог са мо у прав ног ор га ни зо ва ња и до при но са 
ко ји пру жа ју раз во ју про из вод них де лат но сти и дру штва као це ли-
не.

При ре ђи ва чи ча со пи са су на сто ја ли да бла го вре ме но упо зна-
ју чи та о це са но вим про пи си ма, дру штве ним до го во ри ма и са мо-
у прав ним спо ра зу ми ма, план ским и по ли тич ко-про грам ским до-
ку мен ти ма из со ци јал но-по ли тич ког под руч ја, са са мо у прав ном 
прак сом ор га ни за ци ја удру же ног ра да, са мо у прав них ин те ре сних 
за јед ни ца и њи хо вих са ве за у ре пу бли ка ма, ауто ном ним по кра ји-
на ма и фе де ра ци ји, са прак сом скуп шти на и њи хо вих ор га на. По-
себ но тре ти ра прав ни аспект за шти те со ци јал них пра ва и об ја вљу-
је прак су су до ва из обла сти со ци јал не по ли ти ке.

Упра во су ови ци ље ви и на сто ја ња ре дак ци је про фи ли са ли по-
ме ну ти ча со пис та ко да је он имао ви ше ин фор ма тив ни и по ли тич-
ки ка рак тер, а ма ње струч ни и на уч ни. Са мо је по не ки текст био 
об ја вљен у фор ми на уч ног ра да, оста ло су углав ном би ли го во ри, 

из ве шта ји, од лу ке, ре фе ра ти и сл.  
Весник рада од 1951. го ди не ме ња 

на зив у Социјалну политику и исто вре-
ме но про ши ру је је сво ју де лат ност на 
оста ла со ци јал но-еко ном ска пи та ња и 
на ста вља да из ла зи све до 1989. го ди не.

На кон дво го ди шње па у зе, 1991. го ди-
не, Ин сти тут за со ци јал ну по ли ти ку3) је 
от ку пио вла снич ка, осни вач ка и из да вач-
ка пра ва од пра во на след ни ка СК, ССРНЈ, 
Са ве за со ци ја ли стич ких пар ти ја Ју го сла-

3)  Ши ре о то ме ви де ти у Гласуосигураника од 25.06.1992. у тек сту «Об но вљен ча со пис 
Социјалнаполитика». 
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ви је и на ста вио да из да је Социјалнуполи-
тику, при ре див ши два дво бро ја за 1991. 
го ди ну (бро је ви 1-2/1991. и 3-4/1991). Та-
да се пре ки да прак са ме сеч ног об ја вљи-
ва ња ча со пи са, те се из да ју са мо 4 бро ја 
го ди шње (осим у 1991. ка да су из да та два 
дво бро ја)4).

Про ме на из да ва ча (ИСП) до ве ла је до 
то га да ча со пис поч не да се уре ђу је пре ма 
стан дар ди ма ко ји ва же за на уч не ча со пи-
се: оба ве зан ре зи ме тек ста, на ру ском и 
ен гле ском је зи ку, ли те ра ту ра, ре фе рен-
це, ре цен зи је... У но мен кла ту ри ча со пи са 
Социјалнаполитика је свр ста на у научнепериодикеоднационал-
ногзначаја и из ла зи ла је тро ме сеч но, тј. 4 бро ја го ди шње. Из да-

вач ку по ли ти ку и про грам ску ори јен та ци ју 
ча со пи са утвр ди ло је На уч но ве ће Ин сти ту та 
за со ци јал ну по ли ти ку у про ши ре ном са ста-
ву. Стал ни при лог ча со пи са би ле су Актуелне
информације ко је су на са жет и јед но ста ван 
на чин пру жа ле оба ве ште ња о со ци ја но-по ли-
тич ким ак ту ел но сти ма у зе мљи и ино стран-
ству. Спе ци јал ни при ло зи Социјалнеполити-
ке (мо но гра фи је, сту ди је, се па ра ти, до ку мен-
та и др.) из ла зи ли су по по тре би и тре ти ра ли 
су нај ак ту ел ни ја пи та ња со ци јал не по ли ти ке.

Ов де је по треб но скре ну ти па жњу и на још је дан ча со пис ко ји 
се че сто ме ша са Социјалномполитиком. Ра ди се о ча со пи су Со-
цијалнирадник ко ји је по чео да из ла зи 1964. го ди не и ко ји је 1971. 
го ди не про ме нио на зив у Социјална политика и социјални рад - 
ча со пис за те о ри ју и прак су. Овај ча со пис су из да ва ли за јед нич ки 
Ин сти тут за со ци јал ну по ли ти ку и Дру штво со ци јал них рад ни ка 
СР Ср би је. 

У Социјалнојполитици бр. 1-2/1991, ре дак ци ја је, на стра ни 
III, оба ве сти ла чи та о це и са рад ни ке о ју би ле ју овог ча со пи са: Че
тиридеценијечасописа. Да кле, ре дак ци ја је узе ла у об зир са мо 
из ла же ње Социјалнеполитике од 1951, а не и Весникарада ко ји јој 
је прет хо дио.

4)  Ча со пис се штам пао у но вом Б5 фор ма ту, а го ди шња прет пла та за прав на ли ца је из но-
си ла 2.000, а за по је дин це 600 ди на ра.
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Ча со пис је про ме нио вла сни ка и из да ва ча у вре ме ве ли ких 
иза зо ва кри зе и тран зи ци је ка тр жи шној еко но ми ји, ка да со ци јал-
на по ли ти ка до би ја но ве ди мен зи је, зна че ња и са др жа је. Ти ме су 
ство ре ни усло ви за да ље по ди за ње ква ли те та ча со пи са, за ње го во 
уред но из ла же ње и ко рек тан од нос пре ма ауто ри ма и чи та о ци ма. 
Он је био отво рен за са рад њу до ма ћих и ино стра них ауто ра ко ји 
се ба ве те о риј ским и ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма у дру штве ним 
на у ка ма. Ин тер ди сци пли нар ност со ци јал не по ли ти ке као на уч не 
обла сти, омо гу ћа ва ла је са рад њу со ци о ло га, прав ни ка, со ци јал них 
рад ни ка, пси хо ло га и дру гих, ко ји су ис тра жи ва ли про бле ме дру-
штве них про ме на, со ци јал не по ли ти ке, со ци јал ног раз во ја и со ци-
јал ног ра да.

Из ла же ње Социјалнеполитике по но во је пре ки ну то 1992. го-
ди не због еко ном ског и по ли тич ког ра су ла у на шој зе мљи. Већ та да 
су би ли уки ну ти Град ски и По кра јин ски за во ди за со ци јал ни рад 
(1991), а не ко ли ко го ди на ка сни је уга шен је и Ин сти тут за со ци јал-
ну по ли ти ку (1995). Све то је до ве ло до ви дљи вог за сто ја у обла сти 
струч ног и на уч но-ис тра жи вач ког ра да у сфе ри со ци јал не по ли ти-
ке и со ци јал не за шти те.

Исте го ди не (1995), Институт заполитичке студије (ИПС) 
из Бе о гра да при па ја се би Ин сти тут за со ци јал ну по ли ти ку (ИСП), 
тј. пре у зи ма обје кат, за по сле не, би бли о те ку и ар хи ву и де лат ност 
тог ин сти ту та. Го ди на ма је ИПС на сто јао да об но ви из да ва ње Со-
цијалнеполитике, али због фи нан сиј ских огра ни че ња то ни је би ло 
мо гу ће до са да. 

Ове го ди не (2013), на кон па у зе од 21 го ди не, иза шао је пр ви 
број ча со пи са Социјалнаполитика, у из да њу ИПС, а као на ста вак 
Весникарада и Социјалнеполитике ко ју је из да вао ИСП. Ча со пис 
је штам пан у 300 при ме ра ка, у фор ма ту Б5, а из ла зи ће три пу та 
го ди шње и но си озна ку M53 (1бод) у но мен кла ту ри на уч них ча со-
пи са. Од ка да је по че ла да из ла зи Социјалнаполитика је пре тр пе ла 
зна чај не про ме не: сма њен јој је фор мат, ти раж, а и уче ста лост из ла-
же ња, док су се на дру гој стра ни усло жња ва ли про бле ми и пи та ња 
со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да, на ко је је она фо ку си ра на.

Проф. др Ми ро слав Бр кић, глав ни и од го вор ни уред ник бро ја 
1/2013 овог ча со пи са у Увод ни ку ис ти че да је же ља свих да об но-
вље на Социјалнаполитика «по но во бу де `место сусрета` те о ри је и 
прак се, у зе мљи и ши ре, кри тич ких про ми шља ња, ини ци ја тор по-
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зи тив них про ме на, са ста но ви шта це ло куп ног си сте ма, а пре све га 
ње го вих ко ри сни ка».

Пр ви број об но вље не Социјалнеполитике те мат ски је по све-
ћен теоријскометодолошкимосновамасоцијалнеполитикеи
социјалнограда. На 194 стра не штам па на су два ори ги нал на на-
уч на ра да, шест пре глед них ра до ва и је дан при каз књи ге. Је дан од 
на уч них ра до ва, аутор ке из Сло ве ни је у це ло сти је штам пан на ен-
гле ском је зи ку. Ауто ри пре глед них ра до ва су из бив ших ре пу бли-
ка и из Ср би је. Сви ра до ви су на пи са ни у скла ду са стан дар ди ма 
на уч них ча со пи са. По себ но скре ће мо па жњу на увод ни на уч ни рад 
про фе со ра Ми ло са ва Ми ло са вље ви ћа - Традицијаистраживањау
социјалномраду, ко ји на из ве стан на чин пред ста вља мост из ме ђу 
ак ту ел ног и прет ход них из да ња овог ча со пи са5). 

Има ју ћи у ви ду ак ту ел ност про бле ма ти ке ко јом се ба ви со ци-
јал на по ли ти ка, овај ча со пис има си гур ну бу дућ ност и за то га то-
пло пре по ру чу је мо ка ко на уч ној та ко и струч ној јав но сти.

5)  Проф. Ми ло са вље вић је, на и ме, го ди на ма уна зад об ја вљи вао сво је ра до ве у Социјал-
нојполитици.

 Овај рад је примљен 22. јула 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције . 
октобра 2013. године.
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сту ди је из Бе о гра да, об ја вље на 2012. го ди не, из раз је ауто ро вог по-
и ма ња мо дер них ге о по ли тич ких и со ци јал них кре та ња це ло куп ног 
дру штва по сма тра ног кроз при зму бал кан ских де ша ва ња. На уч ним 
при сту пом, ме то до ло шки, од оп штег ка по себ ном,  аутор је из ви-
ше угло ва ука зао на демократскаитранзиционакретања ко ја су 
из раз ин те ре са моћ них по ли тич ких ели та су ко бље них на про сто ру 
Бал ка на у по след ње две де це ни је. 

Кон ти ну и ра ним ви ше де це ниј ским на уч ним и ана ли тич ким ис-
тра жи вач ким ме то да ма, аутор је из ви ше де ло ва на пра вио јед ну ко-
хе рент ну це ли ну ко ја мул ти ди сци пли нар но са гле да ва фо ку си ра ни 
про стор у за да том вре мен ском ин тер ва лу. По ме ну та ис тра жи ва ња, 
аутор је  са гле да вао са ста но ви шта по ли ти ко ло ги је, со ци о ло ги је, 
фи ло зо фи је, ме ђу на род них од но са, ге о по ли ти ке и ге о е ко но ми је. 

Сту ди ја Неизвеснипрелазак:демократијаитранзицијапо де-
ље на је на сле де ће те мат ске обла сти: „Те о ри ја и прак са над зи ра не 
ду хов но сти – Ду хов на и кул тур на оку па ци ја Ср би је: пре те ри ва ње 
или ствар ност?”, „Су ве ре ни зам - епо хал ни од го вор на кли јен ти-
стич ка по ср та ња Ср би је”, „Про тив реч но сти за ка сне ле и убр за не 
тран зи ци је - Ре ла тив ноств тран зи ци о ног ап со лу ти зма”, „Кри зна 
еко но ми ја у окри љу на ци је и др жа ве - По вра так вред но сти ма на-
ци је, на ци о нал не др жа ве и на ци о нал не еко но ми је”, „Хро но топ на-
стан ка Ју го сла ви је - Про блем ско по ље, при сту пи, ме то де, раз у ме-
ва ња”, „Иден ти тет: од по ја ве до по и ма ња - Евро па, на ци ја, др жа ва, 
де мо кра ти ја, гра ђан ство”, „Ко би све ра зо рио Ср би ју” и „Де мо кра-
ти зам и ели ти зам”. По ме ну те те мат ске обла сти хро но ло шки пра те 
ауто ро ва ис тра жи ва ња. 

Две нул те го ди не, об зна ње не као Новодоба по ла зна су вре мен-
ска осно ва од ко је је аутор за по чео ис тра жи ва ње.  Он по ја шња ва 
ва жност тре нут ка из ре ком ру ског пред сед ни ка Вла ди ми ра Пу ти на, 
да су две нул те го ди не, великаималагеополитичкакатастрофа, 
по ве зу ју ћи да ту ме као кон вен ци о нал не мар ке ре де ци мал ног су је-
вер ја не га тив не при ро де. Ми сли се на не ста нак СССР-а 1989. и 
СФРЈ 1991. го ди не. На до ла зе ће го ди не ки ти ле су вре ме и да ва ле 
но ви тон со ци јал ним кре та њи ма ко ја су на зва на транзиција. Ме-
ђу тим, аутор сма тра да је на по сма тра ној те ри то ри ји до шло до уру-
ша ва ња вре ме на, од но сно да је из о ста ла ета па ства ра ња и зре ња, 
ко ја и да нас иза зи ва осе ћај дез о ри јен та ци је.

У иш че ки ва њу ро ђе ња осмо ми ли јар ди тог ста нов ни ка зе мље, 
услед пла не тар не не ста ши це еле мен тар них ре сур са: хра не и во де, 
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због рас ту ће по тре бе за енер ген ти ма, у су да ру ре ли ги ја, со ци јал на 
кре та ња по ста ју све уоч љи ви ја и очи глед на. Ге о де мо гра фи ја за у-
зи ма при мар ну по зи ци ју а нај од го вор ни ји кри зни ме наџ мент бла-
го вре ме но тра жи од го ва ра ју ће ре ше ње. Би ра ним ре чи ма и ака дем-
ским то ном, аутор нам по ја шња ва тре ну так у ко ме се на ла зи мо. 
На и ме, по ли тич ке ели те су ме ђу со бом „ре ши ле“ пи та ње Бал ка на, 
dejure за мр за ва ју ћи са да шње ста ње у по зи ци ју statusquo. За пра во, 
ра ди се о по врат ку у ста ње на кон Бал кан ског уго во ра ко ји се defac
to ни кад у пу ној ме ри ни је ни по што вао. Ја чи су увек уго вор не од-
ред бе ту ма чи ли на се би свој ствен на чин. Ар гу мен то ва на ре то ри ка 
до ка зи ва на је си лом а она је екс пе ри мен тал но по след њих де це ни ја 
ис про ба ва на и над срп ком те ри то ри јом. Ин те ре си свет ских моћ-
ни ка не ка да се по кла па ју а вр ло че сто ра зи ла зе а њи хо ва тр го ви на 
по пра ви лу се од ви ја по обо ду, у гра нич ним де ло ви ма ин те ре сних 
све ра, баш на ме сту опи са них зби ва ња.

Аутор да је по се бан суд од го не та ју ћи пи та ња де мо кра ти је и 
тран зи ци је. Он про ми шља њем о тран зи ту, до ла зи до за кључ ка да 
срп ска др жа ва про ла зи кроз раз ли чи те фор ме др жав но сти, од сло-
же не ка про стој, на гла ша ва ју ћи  да су то ко ви сливениинеразлучни. 
Да су кре та ња не до вр ше на и да је за пра во реч о ге о по ли тич ким 
пре ми са ма тран зи ци је и со ци о е ко ном ским свој стви ма тран зи та ко-
ја ни су до се гла по треб ну раз го вет ност па са мим тим, још увек ни 
нео п ход но раз у ме ва ње. 

Са дру ге стра не, аутор упо зо ра ва да Европ ска Уни ја и ње на 
по ли тич ка ели та, за го ва ра ју ви ше ди мен зи о нал на кре та ња: те ри то-
ри јал на, еко ном ска, ин те лек ту ал на, схва та ју ћи тран зи ци ју као пут 
ка бо љем су тра. Од го вор кабољемсутра да је нам фи ло зоф Ни ко-
лај Бер ђа јев сво јом ми са о ном за о став шти ном да Свакодоброкоје
сеуводинасилупостајезло.Бер ђа јев под се ћа и опо ми ње, на гла-
ша ва ју ћи да исто риј ске чи ње ни це не сме мо пре пу сти ти за бо ра ву. 
Са ма реч транзицијаза љу де на блкан ским про сто ри ма мо жда ни је 
до вољ но раз го вет на а мо жда је чак и ро го бат на. Аутор за кљу чу је 
да ми са о ну тран зи ци ју на зва но преумљење мо жда не схва та мо до-
вољ но ја сно. 

 Овај рад је примљен 26. августа 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
септембра 2013. године.





  

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).

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.   

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 smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.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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