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Увод ник
Те ма пр вог бро ја По ли тич ке ре ви је за 2013. го ди ну је Ко со во 

и Ме то хи ја, пи та ње на ци о нал ног иден ти те та и срп ског на ци о
нал ног ин те ре са. Пре го во ри ко је власт во ди са пред став ни ци ма 
ПИС из При шти не и европ ских и аме рич ких ме ди ја то ра, и њи хо-
вог по ку ша ја оти ма ња КиМ из са ста ва Ср би је (М. Су бо тић), за-
тим де таљ но пре зен то ва ње „отва ра ња“ пи та ња Ко со ва и Ме то хи је 
у по ли ти ци Ко мин тер не и КПЈ од Дре зден ског кон гре са (1928), и 
ње го ва да ља ево лу ци ја у ал бан ско про тив прав но и на сил но  по др-
жа вље ње овог, кључ ног, де ла срп ске др жа ве (З. Пе тро вић), опре де-
ли ли су нас да у те му бро ја увр сти мо пи та ње  срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та (С. Шу ља гић), као и пи та ње срп ског на ци о нал ног ин-
те ре са, по сма тра ног упо ред ном ана ли зом, тј. ка ко су на ци о нал ни 
ин те рес по и ма ле по ли тич ке стран ке и по ли ти ча ри у вре ме ра ђа ња 
де мо кра ти је и ви ше стра нач ја у Ср би ји, у IXI ве ку, а ка ко то чи не 
да на шње по ли тич ке стран ке и по ли ти ча ри у Ср би ји.

У дру гом де лу на ла зе се ра до ви ко ји се ба ве пи та њем сво јин-
ских од но са и де мо крат ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја 
у Ср би ји, те пер спек ти ва ма раз во ја Ср би је у усло ви ма еко ном ске 
кри зе и тран зи ци је.

Ру бри ка Огле ди и сту ди је са др жи пет ра зно вр сних, ак ту ел них 
и за ни мљи вих ра до ва на ших са рад ни ка. Сва ки на свој на чин при-
вла чи па жњу и зна ти же љу струч не и чи та лач ке јав но сти. По чев од 
раз ма тра ња од но са из ме ђу по ли ти ке и мо ра ла у са вре ме ном дру-
штву, спољ них об ли ка угро жа ва ња без бед но сти др жа ве, за тим за-
ни мљив рад о ара би за ци ји не а рап ских му сли ма на и ан тро по ло шке 
по сле ди це ко је из то га про из ла зе, као и чла нак ко ји се ба ви пи та-
њем од но са ме ђу на род ног кри вич ног пра ва и су ве ре ни те та. 

У че твр том де лу мо же те про чи та ти вред не ра до ве  ко ји раз ма-
тра ју те ме по пут уло ге ре ли ги је у про гра ми ма по ли тич ких пар ти ја 
у Ср би ји, пи та ње од го вор но сти за кр ше ње из бор них пра ва, као и 
ви ђе ње Ру си је из угла штам пе у Ср би ји.
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Нај зад, у ру бри ци освр ти и при ка зи мо же те про чи та ти и два 
ве о ма до бра при ка за књи га ко је су део бо га те из да вач ке про дук ци је 
на шег Ин сти ту та.

Оба ве шта ва мо вас по што ва ни са рад ни ци да и да ље ша ље те ва-
ше члан ке и та ко  на ста ви мо успе шну са рад њу. Рок за сла ње ва ших  
ра до ва је 20. април 2013.

                                                     
Глав ни и од го вор ни уред ни к 

др Мом чи ло Су бо тић, на уч ни са вет ник
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МомчилоСуботић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ПЛАТФОРМАОКОСОВУИМЕТОХИЈИ**

Сажетак
АуторучланкунајпреанализирапредседниковуПлат
форму,којасезасниванаУставуСрбијеиРезолуцији
1244СБОУН,укојимасеКиМтретиракаосаставни
инеотуђивидеоРепубликеСрбије.Уњојсепредседник
НиколићпрвенственобавипитањемСрбауПокраји
ни; Аутономна заједница српских општина (ЗСО) у
чланкуједетаљноанализирана.ВладинаРезолуцијаи
тачкеукојимаонаодступаодПлатформепослужиле
су ауторудадетаљније анализираи овај документ,
каоиреаговањаспољнихактераипредставникаПИС
и неких албанских интелектуалаца из Приштине и,
посебно,српскихлидерасаКиМицелокупногсрпског
народа уПокрајини, који одбија свакумогућностда
живиунезависнојдржавиКосово,страхујућидаим
плементацијадосадашњихспоразума,каоидаљипре
говориизмеђупредставникаВладеСрбијеиПривре
менихинституцијаизПриштиневодекатомециљу.
Кључнеречи:ПредседниковаПлатформа,владинаРе
золуција,Бриселскипреговори,спољниактери,реаго
вањеСПЦикосметскихСрба...

ПРЕДСЕДНИКОВАПЛАТФОРМА

Pо сле ду го на ја вљи ва не Плат фор ме о Ко со ву и Ме то хи ји Вла да 
Ср би је је до не ла два до ку мен та, за сно ва на на плат фор ми пред-

сед ни ка То ми сла ва Ни ко ли ћа ко ја је про гла ше на тај ним до ку мен-
* Виши научни сарадник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира 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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ПЛАТФОРМАОКОСОВУИМЕТОХИЈИМомчилоСуботић

том. То су Ре зо лу ци ја о КиМ и ње но Обра зло же ње. То је је да на е ста 
ре зо лу ци ја о Ко со ву и Ме то хи ји од из би ја ња срп ско-ал бан ског су-
ко ба. Пред сед ни ко ва Плат фор ма, ме ђу тим до жи ве ла је кључ не из-
ме не у об ли ку „убла жа ва ња оштрих иви ца“, што је иза зва ло мно ге 
не до у ми це у ве зи са овим до ку мен ти ма и по ли ти ком „и ЕУ и Ко со-
во“, као и оштро не го до ва ње по ли тич ких пр ва ка ко смет ских Ср ба. 

Пред сед ник Ни ко лић је ду го на ја вљи вао сво ју плат фор му, и 
пре ње ног обе ло да њи ва ња из вр шио мно ге кон сул та ци је нај пре са 
спољ ним цен три ма мо ћи, пре вас ход но за пад ним, а за тим и са во де-
ћим на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма, Срп ском пра во слав ном цр квом 
и СА НУ. СПЦ и СА НУ су све срд но по др жа ле пред сед ни ков по ли-
тич ки кон цепт; док нам ре ак ци је за пад них цен та ра на са му плат-
фор му ни су по зна те. На и ме, о пред сед ни ко вој Плат фор ми, као и о 
до не се ној Ре зо лу ци ји о КиМ, ин сти ту ци је ЕУ упор но ћу те, и у пр-
ви план ис ти чу „на ста вак ди ја ло га Бе о гра да и При шти не и им пле-
мен та ци ју по стиг ну тих спо ра зу ма“. У том сми слу са пу но по хва ла 
го во ре о ра ду но ве вла да ју ће ко а ли ци је у Ср би ји.

Не мо же мо да од мах не уочи мо јед ну нео бич ност: на и ме, 
пред сед ни ко ву плат фор му За пад ни је од ба цио, а све срд но су је по-
др жа ле СА НУ и СПЦ. То у тре нут ној кон сте ла ци ји ни је ло гич но.1) 
Или је мо жда За пад знао да ће Вла да мо ди фи ко ва ти пред сед ни ко-
ву плат фор му и до не ти не шко дљи ву ре зо лу ци ју. За пад тра жи са мо 
„де ла“. И то ре дом: од им пле мен та ци је до са да шњих до го во ра , а 
за тим рас пу шта ње ин сти ту ци ја др жа ве Ср би је на се вер ном Ко сме-
ту, зах тев Ко со ва да уђе у УН, тј. да га Ср би ја у то ме не спре ча ва, 
као и да га не спре ча ва у ње го вом пу ту ка ЕУ, и нај зад да Ср би ја 
пот пи ше са Ко со вом прав но-оба ве зу ју ћи спо ра зум о до бро су сед-
ским од но си ма. То су усло ви ко ји се све че шће чу ју у кру го ви ма 
ЕУ за до би ја ње да ту ма за от по чи ња ње пре го во ра о учла ње њу. Тра-
жи да кле ди ја лог Бе о гра да и При шти не ко јим ће се ану ли ра ти и 
Плат фор ма и Ре зо лу ци ја. Али да ви ди мо шта са др жи пред сед ни ко-
ва, пр во бит на, плат фор ма.

Пред сед ник се у Плат фор ми по зи ва на Устав Ср би је и Ре зо-
лу ци ју 1244 СБ УН, у ко ји ма се КиМ тре ти ра ју као са став ни и 
нео ту ђи ви део Ре пу бли ке Ср би је. Он пред ла же об је ди ња ва ње тзв. 

1) Кад је пред сед ник Ни ко лић за тра жио по моћ СА НУ око Ко со ва и Ме то хи је, при ча се 
да је ака де мик Бећ ко вић од го во рио да је сад пре ка сно, јер Вла да сво јом по ли ти ком 
им пле мен та ци је до го во ра сво јих прет ход ни ка са При шти ном, уве ли ко спро во ди по ли-
ти ку не за ви сног Ко со ва. Осим то га о пред сед ни ко вој плат фор ми се ни је рас пра вља ло 
на Скуп шти ни СА НУ, већ је са мо по др жа ла од пе то ри це чла но ва Из вр шног од бо ра.
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тех нич ког и по ли тич ког ди ја ло га, тј. тра жи је дин стве но ре ше ње за 
КиМ. Плат фор ма по ла зи од ста но ви шта: „ништаниједоговорено
доксвениједоговорено“.Друк чи је ре че но,Ни ко лић тра жи да се 
убу ду ће не за кљу чу ју пар ци јал ни до го во ри у окви ру тех нич ког ди-
ја ло га, јер би они во ди ли сла бље њу пре го ва рач ке по зи ци је Ср би је 
и ре зул ти ра ли буи про ме ном ста ња на те ре ну у ко рист са мо про гла-
ше не др жа ве Ко со во.

Кључ не тач ке пред сед ни ко ве плат фор ме сво де се на: ус по ста-
вља ње За јед ни це срп ских оп шти на (ЗСО); ус по ста вља ње спе ци-
јал ног ста ту са за се о ске ен кла ве у ко ји ма Ср би и дру ги не ал бан-
ци чи не ве ћин ско ста нов ни штво; уго вор на за шти та по се да СПЦ; 
прав на га ран ци ја за по вра так ра се ље них ли ца са Ко со ва и Ме то-
хи је и њи хо вих по то ма ка; од ре ђи ва ње Ко со ва у ње го вом нај ви шем 
прав ном ак ту ( не ка же се ко јем) као де ми ли та ри зо ва не зо не; ус по-
ста вља ње прав них ме ха ни за ма ко ји би оне мо гу ћи ли до но ше ње од-
лу ка пре гла са ва њем у пи та њи ма ко ја за ди ру у над ле жност ЗСО-а и 
пра ва срп ског и дру гог не ал бан ског ста нов ни штва на КиМ; трај но 
ре ша ва ње имо вин ских пра ва.

То ми слав Ни ко лић се у сво јој Плат фор ми пре вас ход но ба ви 
пи та њем Ср ба на КиМ, пи та њем њи хо вог оп стан ка, као и оп стан ка 
овог де ла срп ске др жа ве. Оту да је ра зу мљи во што се не упу шта у 
уну тра шњу ор га ни за ци ју остат ка КиМ на ко јем Ал бан ци чи не ве-
ћи ну. У том сми слу пот пу но је су ви шна и ре че ни ца ко јом Ни ко лић 
пред ла же по де лу Ко со ва и Ме то хи је на не ко ли ко ре ги о на од ко јих 
би је дан био срп ски ( ЗСО). Он у Плат фор ми ин си сти ра на „очу ва-
њу це ло ви то сти др жав не те ри то ри је и су ве ре ни те та Ср би је као о 
ду го роч ном др жав ном и на ци о нал ном ци љу“, али се не ка же да ли 
Ко со во и Ме то хи ја у це ли ни чи ни је дин стве но би рач ко те ло Ср би-
је или та кво те ло чи не са мо гра ђа ни ЗСО и у се о ским ен кла ва ма 
за јед но са гра ђа ни ма Ср би је без остат ка Ко со ва и Ме то хи је. Јер ако 
је Ко со во и Ме то хи ја са став ни део би рач ког те ла Ср би је, оно та да 
уче ству је у фор ми ра њу и ра ду др жав них ор га на Ср би је...2)

ЗСО је кључ на иде ја пред сед ни ко ве Плат фор ме. Ра ди се да кле 
о срп ској ауто но ми ји у окви ру ауто ном ног Ко со ва, ко ји је са став ни 
део Ср би је. Иде ја ЗСО је сво је вр стан од го вор на при ти сак ЕУ и За-
па да, пре вас ход но Не мач ке, на тзв. па ра лел не ин сти ту ци је на се ве-
ру Ко со ва. ЗСО би пред ста вља ла те ри то ри јал ну ауто но ми ју Ср ба у 
че ти ри се вер не оп шти не (Се вер на Ми тро ви ца, Зу бин По ток, Зве-

2) Проф. др Рат ко Мар ко вић, „Пред сед ни ко ва Плат фор ма“, Печат, 11. ја ну ар 2013, 12.
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чан и Ле по са вић) ), али и „дру ге оп шти не са ве ћин ским срп ским 
и ма њин ским ста нов ни штвом“, по пут Гра ча ни це, Штрп ца, Го ре.... 
Та за јед ни ца има ла би из вр шно ве ће, скуп шти ну и сво ју по ли ци ју 
као део по ли циј ских сна га КиМ.

Ауто но ми ја би има ла и из вор не над ле жно сти у про све ти, 
здрав ству, спор ту, кул ту ри, ин фор ми са њу, за шти ти жи вот не сре-
ди не, про стор ном пла ни ра њу, по љо при вре ди, шу мар ству, во до-
при вре ди, ру дар ству, фи скал ној по ли ти ци и фи нан си ја ма. Све ове 
обла сти мо гле би до пун ски да се фи нан си ра ју из бу џе та Ср би је.

Пред ви ђе на су и ту жи ла штва у пр вом сте пе ну, а су до ви би од-
лу чи ва ли у спо ро ви ма о основ ним лич ним од но си ма, пра ви ма и 
оба ве за ма гра ђа на. Ауто ном на по ли ци ја би ла би део по ли циј ских 
сна га Ко со ва, али би де ло ва ла „под ауто ри те том“ Из вр шног ве ћа 
ЗСО.

Ауто ном на за јед ни ца са мо стал но од лу чу је о из гле ду свог гр ба, 
за ста ве и хим не.

ЗСО би са чи ња ва ла Скуп шти на, као пред став нич ки ор ган од-
лу чи ва ња и Из вр шно ве ће, што го во ри о др жав ним еле мен ти ма 
срп ског ен ти те та. Пред сед ни ко ва Плат фор ма не утвр ђу је де таљ ни-
ју струк ту ру ор га на ЗСО-а, већ то пре пу шта по ли тич ком ди ја ло гу.

Са ма Скуп шти на АП КиМ би се са сто ја ла из два до ма, у ко-
јој би гор њи дом пред ста вљао Дом ре ги о на и вер ских за јед ни ца, а 
до њи дом би био Дом гра ђа на. У До му гра ђа на би срп ско и не ал-
бан ско ста нов ни штво би ло за сту пље но у скла ду са га ран то ва ним 
кво та ма и из бор ним ре зул та ти ма. 

ЗСО, иако те ри то ри јал но одво је на, би ла би по ли тич ки и функ-
ци о нал но по ве за на са срп ским се о ским ен кла ва ма, ко је би ужи-
ва ле спе ци јал ни ста тус, пра во на ло кал ну са мо у пра ву у основ ним 
по ли тич ким и еко ном ским пи та њи ма. То се од но си на ор га не уну-
тра шњих по сло ва, су до ве у пр вом сте пе ну, као и над ле жно сти у 
обла сти обра зо ва ња, здрав стве не за шти те и дру го. Ве о ма те шко 
је за ми сли ти ка ко и ко ли ко би се оства ри ва ла ова срп ска ло кал на 
са мо у пра ва, те ри то ри јал но одво је на од ЗСО-а, у не при ја тељ ском 
ал бан ском окру же њу. Ауто но ми ја пред ви ђа не по сред ну са рад њу 
ор га на ЗСО са ор га ни ма Ре пу бли ке Ср би је , као и пра во на до пун-
ско фи нан си ра ње из бу џе та Ср би је. Би ла би дво стру ко га ран то ва-
на- нај ви шим прав ним ак том Ко со ва и јав ном де кла ра ци јом пред-
став ни ка ме ђу на род не за јед ни це. 
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Кад је реч о за шти ти пра ва и по се да СПЦ на Ко со ву у Плат-
фор ми је као при мер на ве ден Ла те ран ски уго вор, за кљу чен 1929. 
из ме ђу па пе и др жа ве Ита ли је. Ка ко ис ти че про фе сор Рат ко Мар-
ко вић, ово по ре ђе ње са пап ском др жа вом ни је аде кват но, осим ако 
се не по ла зи од ста ва да је Ко со во др жа ва. „Јер, Ла те ран ски уго вор 
је ме ђу др жав ни уго вор, за кљу чен из ме ђу Ва ти ка на и Ита ли је. Њи-
ме се при зна је вр хов на ду хов на и све тов на власт па пе над др жа вом 
ва ти кан ског гра да (Ва ти ка ном)...И кад би СПЦ на Ко со ву има ла 
та кав ста тус, то го во ри о ње ном дво ја ком прав ном по ло жа ју-јед ног 
у Ср би ји без Ко со ва, дру гог на Ко со ву“.3) Ни пред став ни ци СПЦ, 
од но сно Од бор за КиМ Све тог ар хи је реј ског си но да, не при хва-
та ју ус по ста вља ње уго вор ног од но са са из ме ђу СПЦ и вла сти у 
При шти ни, сма тра ју ћи да би то зна чи ло при зна ва ње ко сов ске не за-
ви сно сти и ње не вла де. Про то је реј ста вро фор др Ве ли бор Џо мић, 
из Прав ног са вет Ми тро по ли је цр но гор ско-при мор ске, сма тра да 
ни срп ски (Ни ко ли ћев) пред лог за фор ми ра ње дво до ме Скуп шти-
не АП КиМ, са до мом ре ги о на и вер ских за јед ни ца ни је у скла ду 
са Уста вом Ср би је, јер је у су прот но сти са одво је но шћу др жа ве и 
цр кве.

Плат фор ма пред ви ђа да Ко со во и Ме то хи ја сво јим нај ви шим 
ак том бу де од ре ђе но као де ми ли та ри зо ва на зо на, у ко јој би као 
је ди на ле гал на на о ру жа на фор ма ци ја би ла Ко сов ска по ли ци ја и 
Ауто ном на по ли ци ја ЗСО-а, као њен са став ни део. Де ми ли та ри зо-
ва ни ста ту са Ко со ва га ран то ва ле би вој не сна ге ЕУ, Ср би је и Ал-
ба ни је.

У свом обра ћа њу јав но сти Ни ко лић је из ме ђу оста лог ис ти цао: 
„... Све што би смо ура ди ли ис под ни воа ре зо лу ци је не би би ло до-
бро за Ср би ју“, те да ни Вла да ни пар ла мент, па ни опо зи ци ја не 
ви де Ко со во као не за ви сну др жа ву и да се то не ће про ме ни ти. Ко-
со во ви ди мо ис кљу чи во по Уста ву Ср би је. Бу ду ћи пре го во ри ће да 
про из ве ду и за кон о КиМ ко ји про ис ти че из Уста ва...“4) 

Пре ми јер Иви ца Да чић, та ко ђе по ла зи од ста ва да Ср би ја ни-
ка да не ће при зна ти јед но стра но про гла ше ну не за ви сност Ко со ва, и 
ис ти че: „Наш циљ је ствар ње пред у сло ва да срп ска за јед ни ца бу де 
у мо гућ но сти да ја ча, раз ви ја се, жи ви у ми ру и си гур но сти ис ти чу-
ћи по себ ност у од но су на цен трал ну при штин ску власт“, те до дао 
да др жав ни до ку мен ти пред ла жу ор га ни за ци ју жи во та на ших су-

3) Проф. др Рат ко Мар ко вић, исто, 11.
4) Пре ма: П. Ва си ље вић, „Је дин ство за од бра ну Ко со ва“, Новости, 10. ја ну ар 2013. 2.
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на род ни ка у окви ру Ко со ва ко је ни је ме ђу на род но при зна то. Ви ди-
мо, да кле, да пре ми јер Да чић те жи ште ста вља на мир, си гур ност 
и са мо ста лан раз ви так „срп ске за јед ни це“( Да чић не ка же срп ског 
на ро да што је устав на де фи ни ци ја) на Ко со ву ко је ни је ме ђу на род-
но при зна то. Он при то ме ка же да ће са Ке трин Ештон раз го ва ра ти 
о срп ским ин сти ту ци ја ма на Ко со ву и по себ но сти „срп ске за јед ни-
це“, те да ће на осно ву плат фор ме пред ло жи ти да се уки не па ра-
ли за па ра ле ли зма ин сти ту ци ја, не ди ра ју ћи у те ри то ри ју КиМ по 
Ре зо лу ци ји 1244. Дру гим ре чи ма, Да чић ин си сти ра на из на ла же њу 
ре ше ња за срп ске ин сти ту ци је на се ве ру Ко со ва ко је ће за до во љи-
ти обе стра не , и ор га не ПИС и Ср бе са се ве ра. При том је упи тао: 
„чи је ће да бу ду ин сти ту ци је на се ве ру Ко со ва, ако не ин сти ту ци је 
Ср би је.

Да чић ис ти че и да је Ср би ја спрем на и на но ве уступ ке у пре-
ва зи ла же њу по те шко ћа у од но си ма из ме ђу срп ског и ал бан ског 
на ро да. Не на во де ћи ко је и ка кве. Раз го ва ра ће мо о све му осим о 
при зна ва њу не за ви сног Ко со ва....Пре кид ди ја ло га био би као да 
пу ца мо са ми се би у но гу, јер би то пре ки ну ло европ ске ин те гра ци-
је. Оту да, па ра лел но са ди ја ло гом у Бри се лу, Ср би ја же ли да до би је 
датумза по че так пре го во ра са ЕУ. Као мо тив ула ска у ЕУ Да чић 
на во ди оп шти и еко ном ски ин те рес Ср би је.

Пре ми јер је за тим до дао да Плат фор ма оста је др жав на тај на, 
да се не би уна пред от кри ва ли сви ци ље ви пре го во ра. Јер, Да чић 
до да је: „Где сте ви де ли да се са не ким пре го ва ра, а да му уна пред 
ка же те шта же ли те да по стиг не те? Па, Сло вен ци и Хр ва ти су се 
по ла де це ни је за кли ња ли у брат ство и је дин ство, а у ства ри су те-
жи ли не за ви сно сти. Не ма ве зе са здра вим ра зу мом да об ја вљу је мо 
шта нам је ко нач ни циљ“. Ова из ја ва пре ми је ра је при лич но збу-
њу ју ћа, а још је не при ме ре ни је не ка кво по ре ђе ње са Сло вен ци ма 
и Хр ва ти ма.5)

ВЛАДИНАРЕЗОЛУЦИЈА

На сед ни ци Скуп шти не Ср би је, ко ја је одр жа на 13. ја ну а ра 
1013, Вла да Ср би је је под не ла Ре зо лу ци ју и ње но Обра зло же ње 
ко јим је из вр ше но „убла жа ва ње иви ца“ прет ход не плат фор ме. Ни-
ко лић је про чи тао ста во ве из Плат фор ме ко је вла да ни је хте ла да 
увр сти у Ре зо лу ци ју. Ука за ће мо на два та ква ста ва: „Вла да Ре пу-

5) Исто, 3.
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бли ке Ср би је ће у ци љу за шти те др жав них ин те ре са у да љим до го-
во ри ма са ПИС у При шти ни по ла зи ти од то га да сва ко ре ше ње, би-
ло оп штег или не ког по себ ног пи та ња (...) мо ра да бу де у скла ду са 
Уста вом Ре пу бли ке Ср би је и Ре зо лу ци јом СБ УН 1244“. И дру ги: 
„У окви ру тзв. тех нич ког ди ја ло га за обла сти енер ге ти ке и те ле ко-
му ни ка ци ја, ко ји је услов за от по чи ња ње пре го ва рач ког про це са са 
ЕУ, вла да не ће омо гу ћи ти про ме ну ста ња на те ре ну у ко рист ПИС, 
сла бље ње пре го ва рач ке по зи ци је Ср би је у по ли тич ком ди ја ло гу на 
ви со ком ни воу и по тен ци јал ну де ста би ли за ци ју без бед но сних при-
ли ка“.6)

Ка да је ДС (Го ран Бог да но вић ) под нео аманд ман ко јим по др-
жа ва пр во бит ну Ни ко ли ће ву плат фор му, што је ли чи ло на ве ли ки 
по ли тич ки обрт, али су де мо кра те овај по тез об ја шња ва ли на ме ром 
да „ис те ра на чи стац“ вла да ју ћу ко а ли ци ју и на те ра је да обе ло да-
ни ко ју Плат фор му при хва та, да ли пр во бит ну или не ку про ме ње-
ну. „Ми смо ап со лут но и ре зо лут но про тив пр во бит не Плат фор ме 
пред сед ни ка Ни ко ли ћа ко ју су по др жа ли ко сов ски Ср би“, ( Плат-
фор ма ко ју су по др жа ли СПЦ и Из вр шни од бор СА НУ, М.С.) ис та-
као је пред сед ник По сла нич ког клу ба ДС Бо ри слав Сте фа но вић, а 
за тим до дао: Јав ност је збу ње на и има пра во да зна ко ју Плат фор му 
усва ја Скуп шти на; а у ко га ће дру гог гра ђа ни да се по у зда ју да их 
за сту па, ако не у ДС?“7)

Сте фа но вић ов де из но си очи глед ну по ли тич ку и ло гич ку про-
тив реч ност, да су де мо кра те про тив плат фор ме ко ју по др жа ва ју 
ко сов ски Ср би, и да је ди но њи ма гра ђа ни ве ру ју. На кон што је Да-
чић обе ло да нио Плат фор му (дру гу, из ме ње ну) ДС је по ву као свој 
аманд ман. 

Сте као се ути сак да је Вла ди Ср би је ва жна би ло ка ква ве ћи-
на, за или про тив Плат фор ме, за или про тив на став ка ди ја ло га са 
При шти ном и при сту па ња ЕУ. То са мо по се би го во ри о по љу ља-
ној евро у ниј ској по ли ти ци вла да ју ће ко а ли ци је. Ка да је реч о Плат-
фор ми, тј. Ре зо лу ци ји, од но сно ње ном Обра зло же њу, још увек ни је 
ја сно за што и ка ко је до шло до му ње ви те про ме не пред сед ни ко ве 
Плат фор ме и ње ног „убла жа ва ња иви ца“.

 Ре зо лу ци ја о Ко со ву и Ме то хи ји са др жи увод ни део или пре-
ам бу лу у ко јем се из ме ђу оста лог на во ди зна чај ко је АП КиМ има ју 
у по ли тич ком, еко ном ском, без бед но сном,кул ту ро ло шком, иден ти-

6) Пре ма: Ни ко ла Вр зић, „Ср би ја до Ја ри ња, Ко со во до Њу јор ка“, Печат, 18. ја ну ар 2013, 
9.

7) Из ја ва Бо ри сла ва Сте фа но ви ћа но ви на ри ма у хо лу Скуп шти не Ср би је
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тет ском и ду хов ном сми слу за Ре пу бли ку Ср би ју; за др жав ни и на-
ци о нал ни циљ очу ва ња це ло ви то сти др жав не те ри то ри је, омо гу ћа-
ва ње бо љег жи во та за све гра ђа не при сту па њем Европ ској уни ји, 
те де мо граф ски опо ра вак; по ла зи се од то га да сва ко ре ше ње за 
КиМ мо ра да бу де у скла ду са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је и Ре-
зо лу ци је СБ УН 1244; при хва та ју се и по твр ђу ју ста во ви из свих 
ре зо лу ци ја, де кла ра ци ја и од лу ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке 
Ср би је о КиМ, као и од лу ке Ге не рал не скуп шти не и СБ УН ; те 
ука зу је на нео п ход ност ши рег ин сти ту ци о нал ног, на уч но-ака дем-
ског и по ли тич ког ис ку ства сте че ног то ком два ве ка раз во ја но во-
ве ков не срп ске др жав но сти.. на оства ри ва њу овог на ци о нал ног и 
др жав ног ци ља... 

Ре зо лу ци ја На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је о основ ним 
прин ци пи ма за по ли тич ке раз го во ре са ПИС на Ко со ву и Ме то хи ји 
са др жи се дам та ча ка. У тач ки 1. Скуп шти на на осно ву По ли тич-
ке плат фор ме утвр ђу је основ не прин ци пе за по ли тич ке раз го во ре 
са ПИС у При шти ни, Ре пу бли ка Ср би ја, у скла ду са ме ђу на род-
ним пра вом, Уста вом и во љом гра ђа на, не при зна је и ни ка да не ће 
при зна ти јед но стра но про гла ше ну не за ви сност Ко со ва (а); да ље се 
на во ди да је „циљ раз го во ра ства ра ње усло ва за срп ску за јед ни цу 
и све дру ге на ци о нал не за јед ни це на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ји ма 
се га ран ту је си гур ност и пу на за шти та људ ских пра ва. Вла да ће 
зах те ва ти за шти ту свих за јем че них пра ва Ср би ма на Ко со ву и Ме-
то хи ји, пра во на по вра так, имо вин ска пра ва, као и ра све тља ва ње 
суд би не не ста лих ли ца као и „да пра ти суд ске про це се окри вље них 
за по чи ње но ет нич ко на си ље над Ср би ма“ (б); Вла да је овла шће на 
да на ста ви са им пле мен та ци јом већ по стиг ну тих до го во ра и спо-
ра зу ма са пред став ни ци ма ПИС у При шти ни, те да „у на став ку ди-
ја ло га о ре ша ва њу тех нич ких и по ли тич ких пи та ња са пред став ни-
ци ма ПИС у При шти ни и пред став ни ци ма ме ђу на род не за јед ни це 
бу ду ће спо ра зу ме по сти же у скла ду са ста во ви ма и основ ним ци-
ље ви ма ове ре зо лу ци је, на сто је ћи да се са пред став ни ци ма ПИС у 
При шти ни по стиг не све у куп ни до го вор“(в); све над ле жно сти ко је 
као ре зул тат пре го во ра бу ду по ве ре не ПИС у При шти ни би ће по-
твр ђе не устав ним за ко ном и пре не те ор га ни ма АП КиМ, у скла ду 
са Уста вом, за ко ни ма и дру гим про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је (г); 
ови раз го во ри тре ба да до при не су бо љем жи во ту гра ђа на, ми ру и 
ста бил но сти иевропскојбудућностиСрбијеирегиона (д); ови до-
го во ри са пред став ни ци ма ПИС у При шти ни, тре ба да се од ви ја ју 
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уз кон стан тан ди ја лог са пред став ни ци ма Ср ба са Ко со ва и Ме то-
хи је (ђ).

У тач ки 2. на во ди се да ће пре го во ри те жи ти из на ла же њу спо-
ра зум ног и све о бу хват ног ре ше ња за КиМ, што би би ла чвр ста 
осно ва за из град њу трај ног ми ра и без бед но сти за све љу де ко ји 
жи ве на про сто ру ју жне срп ске По кра ји не. 

У тач ки 3. Ре пу бли ка Ср би ја ис ти че спрем ност на до дат не 
уступ ке (не ка же се ко је и ка кве) ра ди пре вла да ва ња тре нут ног ста-
ња у од но си ма из ме ђу срп ског и ал бан ског на ро да.

У тач ки 4. ис ти че се зна чај ко ји би ко сов ско ре ше ње има ло за 
„убрзанеинтеграцијечитавогрегионаЗападногБалканауЕвроп
скуунију“.

У тач ки 5. Ре зо лу ци је Скуп шти на зах те ва од Вла де да је ре-
дов но из ве шта ва о раз во ју до га ђа ја, то ку раз го во ра са пред став-
ни ци ма ПИС у При шти ни у ве зи са Ко со вом и Ме то хи јом, као и о 
спро во ђе њу ов де утвр ђе них ци ље ва, ак тив но сти и ме ра за за шти ту 
су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та и устав ног уре ђе ња Ре-
пу бли ке Ср би је. 

Тач ка 6. на во ди да је Ре зо лу ци ја оба ве зу ју ћа за све др жав-
не ор га не и ор га ни за ци је, и она мо же би ти из ме ње на са мо но вом 
скуп штин ском ре зо лу ци јом.

У тач ки 7. пи ше да ће ре зо лу ци ја би ти об ја вље на у „Слу жбе-
ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“. 

Уз Ре зо лу ци ју до не се но је и Обра зло же ње. Оно са др жи устав-
ни основ, раз ло ге за до но ше ње ре зо лу ци је, фи нан сиј ска сред ства и 
раз ло ге за до но ше ње ре зо лу ци је по хит ном по ступ ку. Ука за ће мо на 
не ке раз ло ге за до но ше ње ове ре зо лу ци је, на оне ко ји се не на ла зе 
у Ре зо лу ци ји. Та ко се ка же да је Ре пу бли ка Ср би ја у до са да шњем 
то ку по ли тич ког про це са, упр кос и на кон не ле гал не јед но стра но 
про гла ше не не за ви сно сти Ко со ва, сво јим по ступ ци ма пру жи ла 
ПИС у При шти ни огра ни че ни прав ни и ме ђу на род ни су бјек ти ви-
тет и ле ги ти ми тет, те да раз го во ри тре ба да бу ду во ђе ни о пре ва зи-
ла же њу ин сти ту ци о нал них па ра ле ли за ма на под руч ју АП КиМ, не 
за ди ру ћи у пи та ње ме ђу на род ног и др жав но-прав ног ста ту са ПИС 
у При шти ни. Циљ је ус по ста вља ње ор га на вла сти на под руч ју По-
кра ји не ко ји би би ли при зна ти од свих стра на укљу че них у про цес 
и ус по ста вља ње чвр стих прав них и по ли тич ких га ран ци ја на ни-
воу По кра ји не и ме ђу на род не за јед ни це за по ли тич ка, те ри то ри-
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јал на и дру га пра ва на ци о нал них за јед ни ца на чи та вом под руч ју 
По кра ји не.

Да ље се ка же да Ре пу бли ка Ср би ја по себ но ин си сти ра на:
 А) ус по ста вља њу Ауто ном не за јед ни це срп ских оп шти на на 

КиМ ко ју би чи ни ле те ри то ри јал на ауто но ми ја че ти ри оп шти не 
се вер ног Ко со ва и Ме то хи је и дру ге оп шти не са ве ћин ским срп-
ским и ма њин ским ста нов ни штвом (нпр. Гра ча ни ца, Штрп це, Го ра 
итд.), за сно ва не на по себ ном Ста ту ту о ауто но ми ји ЗСП на КиМ и 
јем че не Уста вом По кра ји не и јав ном де кла ра ци јом пред став ни ка 
ме ђу на род не за јед ни це укљу че них у про цес . 

Из вор не над ле жно сти и еле мен ти уну тра шњег уре ђе ња Ауто-
но ми је за јед ни це срп ских оп шти на на КиМ би ће уса гла ше ни кроз 
по ли тич ки ди ја лог. У Обра зло же њу Ре зо лу ци је Ре пу бли ка Ср би-
ја сма тра да срп ска ауто но ми ја под ра зу ме ва из вор не над ле жно сти 
у обла сти ма: про све те (основ ног, сред њег и ви со ког школ ства); 
здрав ства (сви ни вои здрав стве не за шти те); спор та; кул ту ре; јав ног 
ин фор ми са ња; за шти те жи вот не сре ди не, кре и ра ње и спро во ђе ње 
по ли ти ке жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја; про стор ног пла ни-
ра ња, по љо при вре де; шу мар ства; во до при вре де; ло ва и ри бо ло ва; 
пра во су ђа (ту жи ла штва у пр вом и суд ства у пр вом и дру гом сте пе-
ну, су до ви на под руч ју Ауто ном не за јед ни це срп ских оп шти на на 
КиМ би ли би ус по ста вље ни за ко ни ма на ни воу По кра ји не, али би 
спо ра зу мом ко ји про ис тек не из по ли тич ког про це са би ло утвр ђе но 
да за кон мо ра да пред ви ди ме ха ни зам пу тем ко јег гра ђа ни Ауто-
ном не за јед ни це срп ских оп шти на пре ко сво јих пред став ни ка ути-
чу на из бор и са став су до ва. Ови су до ви од лу чи ва ли би у спо ро ви-
ма о основ ним лич ним од но си ма, пра ви ма и оба ве за ма гра ђа на на 
под руч ју ЗСО; уну тра шњих по сло ва (Ауто ном на по ли ци ја би ла би 
у фор мал ном сми слу део по ли циј ских сна га КиМ, а функ ци о ни са ла 
би под ауто ри те том Из вр шног ве ћа Ауто ном не за јед ни це срп ских 
оп шти на на КиМ, на те ри то ри ји Ауто но ми је и у скла ду са овла-
шће њи ма ко ја су де фи ни са на за ко ни ма у са гла сно сти са нај ви шим 
прав ним ак том АП КиМ и Ста ту том Ауто ном не за јед ни це срп ских 
оп шти на на КиМ); ру дар ства; енер ге ти ке; те ле ко му ни ка ци ја; тр го-
ви не и еко ном ске по ли ти ке; из вр шно ве ће има ис кљу чи ву над ле-
жност у пи та њи ма тр го ви не и ор га ни за ци је сај мо ва на те ри то ри ји 
Ауто ном не за јед ни це срп ских оп шти на;фи скал не по ли ти ке и фи-
нан си ја; је дин стве ни ре ги стри при вред них дру шта ва, дру штев но-
по ли тич ких ор га ни за ци ја и вер ских за јед ни ца; ор га ни Ауто ном не 
за јед ни це срп ских оп шти на има ли би Уста вом АП КиМ га ран то ва-
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ну мо гућ ност не по сред не са рад ње са ор га ни ма Ре пу бли ке Ср би је, 
као и пра во на до пун ско фи нан си ра ње из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је; 
Ауто ном на за јед ни ца срп ских оп шти на има ла би пра во да од лу чу је 
о из гле ду и упо тре би сво јих сим бо ла (гр ба, за ста ве, хим не), док је 
за ко ном на ни воу По кра ји не уре ђе на упо тре ба сим бо ла По кра ји-
не, као и за јед нич ка упо тре ба сим бо ла По кра ји не и те ри то ри јал не 
ауто но ми је; Ауто ном на за јед ни ца срп ских оп шти на има Скуп шти-
ну Ауто ном не за јед ни це и Из вр шно ве ће Ауто ном не за јед ни це ко је 
би вр ши ле по сло ве из де ло кру га За јед ни це утвр ђе не Ста ту том;.

Б)ус по ста вља ње спе ци јал ног ста ту са за се о ске ен кла ве у ко ји-
ма Ср би и дру ги не ал бан ци чи не ве ћин ско ста нов ни штво, и евен-
ту ал но Го ра уко ли ко ово под руч је не же ли да уђе у са став Ауто-
ном не за јед ни це срп ских оп шти на на КиМ; по ла зну осно ву при-
ли ком од ре ђе ња ове те ри то ри је има ла би ет нич ка струк ту ра ко ја је 
по сто ја ла пре ет нич ког чи шће ња; из вор не над ле жно сти од но си ле 
би се на струк ту ру ор га на уну тра шњих по сло ва за да та под руч ја, 
пра во су ђе у пр вој ин стан ци, про све ту, здрав ство, као и пи та ња ко ја 
за ди ру у област основ них по ли тич ких и еко ном ских пра ва; спо ра-
зу мом мо же би ти утвр ђе но да под руч ја спе ци јал ног ста ту са по је-
ди не од ових над ле жно сти вр ше у са рад њи са ор га ни ма Ауто ном-
нне за јед ни це срп ских оп шти на, у скла ду са за ко ни ма и про пи си ма 
ко ји ва же у По кра ји ни.

В) ус по ста вља ње по себ ног уго вор ног од но са из ме ђу Срп ске 
пра во слав не цр кве и ПИС у При шти ни; Овим уго во ром, ко ји би 
тре ба ло да узме у об зир ис ку ства из ста ту са РКЦ у Ита ли ји, тре ба-
ло би да бу де утвр ђе на ме ђу на род но ва лид на га ран ци ја за објек те 
СПЦ, цр кве не по се де и де ло ва ње СПЦ на под руч ју По кра ји не; де-
та љи тре ба да бу ду уса гла ше ни са пред став ни ци ма СПЦ;

Г) да у Уста ву АП КиМ бу де пред ви ђе на трај на га ран ци ја за 
по вра так ли ца ра се ље них са Ко со ва и Ме то хи је и њи хо вих по то ма-
ка на осно ву по ли тич ког ре ше ња усво је ног пре го во ри ма; по треб но 
је усва ја ње За ко на о по врат ку на ни воу По кра ји не; по треб но је на 
те ри то ри ји Ауто ном не за јед ни це срп ских оп шти на на КиМ , обез-
бе ди ти усло ве за одр жив по вра так;

Д)ре зул тат пре го во ра мо ра да бу де ства ра ње ефи ка сног прав-
ног и ор га ни за ци о ног ме ха ни зма ко ји би омо гу ћио укљу чи ва ње 
пред став ни ка срп ског и дру гог не ал бан ског ста нов ни штва у рад и 
од лу чи ва ње свих ин сти ту ци ја и ор га на вла сти АП КиМ, без ма јо-
ри за ци је од стра не ал бан ских пред став ни ка у тим ин сти ту ци ја ма 
и ор га ни ма вла сти; Срп ска стра на пред ла же по де лу АП КиМ на 
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не ко ли ко ре ги о на, од ко јих би је дан за се бан пред ста вља ла Ауто-
ном на за јед ни ца срп ских оп шти на на КиМ; Срп ска стра на пред-
ла же фор ми ра ње дво до ме Скуп шти не АП КиМ, у ко јој би гор њи 
дом пред ста вља ло Дом ре ги о на и вер ских за јед ни ца, а до њи дом 
би био Дом гра ђа на; у скла ду са овим пред ло гом, у До му ре ги о на 
и вер ских за јед ни ца би сви ре ги о ни и глав не вер ске за јед ни це би ли 
рав но прав но за сту пље ни, а у До му гра ђа на би срп ско и не ал бан ско 
ста нов ни штво би ло за сту пље но у скла ду са га ран то ва ним кво та ма 
и из бор ним ре зул та ти ма; пред се да ва ју ћи јед ног од два до ма, као и 
пот пред сед ник дру гог од два до ма, тре ба ло би да бу ду пред став ни-
ци срп ског и не ал бан ског ста нов ни штва за ко је се из ја сни ве ћи на 
пред став ни ка иза бра них из ре до ва срп ског и не ал бан ског ста нов-
ни штва у том до му; мо ра ју по сто ја ти ме ха ни зми ко ји би оне мо-
гу ћи ли пре гла са ва ње у пи та њи ма ко ја ди рект но за ди ру у над ле-
жно сти Ауто ном не за јед ни це срп ских оп шти на на КиМ и пра ва 
срп ског и не ал бан ског ста нов ни штва у АП КиМ;

Е) имо вин ска пи та ња мо ра ју да бу ду трај но ре ше на у скла ду 
са ва же ћим ме ђу на род ним кон вен ци ја ма..., а сва ка ко ра ди ус по ста-
вља ња прав не си гур но сти и ста бил ног по слов ног и ин ве сти ци о ног 
окру же ња на те ри то ри ји АП КиМ.

У под на сло ву Фи нан сиј ска сред ства сто ји да за про во ђе ње ове 
ре зо лу ци је ни су по треб на до дат на фи нан сиј ска сред ства.

У под на сло ву Раз ло зи за до но ше ње ре зо лу ци је по хит ном по-
ступ ку, ка же се да је то учи ње но „ка ко би се, у што кра ћем ро ку, 
за у зе ли ста во ви и опре де лио да љи пра вац де ло ва ња др жав них ор-
га на и дру гих јав них чи ни ла ца по том пи та њу и ти ме спре чи ло 
на сту па ње штет них по сле ди ца по рад ор га на и ор га ни за ци ја“. 8)

Ре зо лу ци ја је при хва ће на убе дљи вом ве ћи ном од 175 гла со ва, 
про тив је би ло 19 по сла ни ка из ДСС и Бо ри слав Пе ле вић, док је 
ЛДП ра ни је иза шао из са ле. 

РЕЗОЛУЦИЈАНИЈЕУСКЛАДУСПЛАТФОРМОМ

Да Ре зо лу ци ја ни је у скла ду са плат фор мом ко ју им је Ни ко лић 
ра ни је пред ста вио, ука за ли су пред сед ни ци оп шти на са се ве ра Ко-
со ва у отво ре ном пи сму пред сед ни ку Ни ко ли ћу. То се по себ но од-
но си на део плат фор ме у ко јем су „по себ но по др жа ни ста во ви да се 
не по сти жу пар ци јал ни до го во ри са при вре ме ним ин сти ту ци ја ма 

8) Сајт Вла де Ре пу бли ке Ср би је http://www.srbija.gov.rs/
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са мо у пра ве у При шти ни у окви ру та ко зва ног тех нич ког ди ја ло га и 
став да ни шта ни је до го во ре но док све ни је до го во ре но“. Јер на ста-
вак пре го во ра на тех нич ком ни воу и им пле мен та ци ја по стиг ну тих 
до го во ра пред ста вља-ка ко ис ти чу срп ски пред став ни ци са се ве ра 
КиМ- ин ди рект но при зна ва ње не за ви сно сти та ко зва не ре пу бли ке 
Ко со во. По себ ну за бри ну тост срп ски пред став ни ци са се ве ра КиМ 
ис ка зу ју за ин сти ту ци је на се ве ру КиМ, јер су оне глав ни га рант 
оп стан ка Ср ба на КиМ; та мо где не ма срп ских ин сти ту ци ја не ма 
ни Ср ба. Сто га они зах те ва ју да сва ка евен ту ал на бу ду ћа про ме на 
плат фор ме бу де уса гла ше на са пред став ни ци ма Ср ба са КиМ. 

Да нас је сва ком ја сно да по ли ти ка Европ ске уни је пре ма Ср-
би ји , ко ју дик ти ра моћ на Не мач ка, од Ср би је тра жи да: уга си све 
ин сти ту ци је др жа ве Ср би је на КиМ; да не бло ки ра не за ви сно Ко-
со во на ње го вом пу ту ка ЕУ ( Ко со во је у фа зи из ра де сту ди је о 
из во дљи во сти), да са тим не за ви сним Ко со вом пот пи ше прав но 
оба ве зу ју ћи спо ра зум о до бро су сед ским од но си ма, да по мог не Ко-
со ву да по ста не чла ни ца УН... Јер, шта зна че бри сел ски до го во ри 
о ин те гри са ном упра вља њу гра ни цом, или ко сов ско др жа вљан ство 
за Ср бе на КиМ. Уоста лом, и кад би смо до би ли да тум за по че так 
пре го во ра о ула ску у ЕУ, да ли су сви ови уступ ци ко ји зна че уру-
ша ва ње на ци о нал ног и др жав ног иден ти те та, вред ни то га да ле ког 
и не из ве сног ци ља. 

У пред из бор ној кам па њи То ми слав Ни ко лић је обе ћао да ће 
пи та ње Ко со ва и Ме то хи је вра ти ти под окри ље УН. Да нас ви ди мо 
да је то би ло ла жно обе ћа ње, јер је ак ту ел на по ли тич ка вр ху шка 
су ви ше сра сла са бри сел ским и ва шинг тон ским еста бли шмен том. 
Ина че, Ни ко ли ће ва иде ја је са свим ло гич на, јер је наш не по сред-
ни ко смет ски стр мо глав по чео ка да је Та дић ко сов ско пи та ње из-
ме стио из УН и ста вио га под па тро нат Еулек са, ка да је 9. сеп-
тем бра 2010. за ме нио Је ре ми ће ву ре зо лу ци ју у УН сво јом, тач ни је 
ва шинг тон ском и бри сел ском, ко ји ни су ни шта дру го до гло бал ни 
шип тар ски ло би. Њи хов циљ је при во ле ти Ср би ју да при зна и при-
хва ти про тив у став ну се це си ју Ко со ва. Иако то ни је ни ло гич но ни 
оправ да но, али но ва власт је на ста ви ла по ли ти ку ста ре; при хва ти-
ла је све пре го во ре бив ше вла сти (Бо ри слав Сте фа но вић) са пред-
став ни ци ма ко сов ских Ал ба на ца, прав да ју ћи то, пот пу но не у те ме-
ље но, на вод ном озбиљ но шћу др жа ве Ср би је; по том је при сту пи ла 
им пле мен та ци ји ИБМ; да би се за тим Да чић по чео, као ра ван с 
рав ним, са ста ја ти са Та чи јем, а он да и, под при ти ском евро а тлант-
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ских по кро ви те ља, про но си ти при чу о при стан ку Ср би је да под не-
ким усло ви ма до пу сти Ко со ву сто ли цу у УН; за то вре ме Ср би ја би 
мо ра ла да се од рек не сво јих ин сти ту ци ја на се ве ру КиМ, а све ово 
тре ба ло би да се по твр ди у су сре ту Ни ко ли ћа и Aтифете Ја хја га. 

Пре ми јер Да чић је при знао да ЕУ вр ши при ти сак на Ср би ју да 
Ко со ву не пра ви смет ње око члан ства у УН. Ре као је из ме ђу оста лог 
да је: „Ср би ја отво ре на и за то пи та ње, као и за сва оста ла, ка ко би 
се сва пи та ња ре ши ла у пот пу но сти“, те да је „за Ср би ју не при хва-
тљи во би ло ка кво пар ци јал но ре ше ње уко ли ко не ма све о бу хват ног 
до го во ра. Ако не ма ре ше ња о ста ту су илу зор но је раз го ва ра ти о 
УН“. Иза ове скан да ло зне из ја ве пре ми је ра, мо жда се кри је Да чи-
ће ва иде ја о по де ли Ко со ва и Ме то хи је, а мо жда је у пи та њу не што 
мно го го ре-пот пу но пре да ва ње Ко со ва Шип та ри ма. Ва шинг тон и 
Бри сел су у свом сце на ри ју на мет ну ли и тзв. офи ци ре за ве зу, што 
по све му ли чи на ус по ста вља ње ди пло мат ских од но са Ср би је и 
Ко со ва, за о би ла зним пу тем. Усле ди ли су зах те ви из ДСС-а због 
„Да чи ће ве ка пи ту лант ске по ли ти ке“, да пре ми јер под не се остав ку. 
На све ово, као и на про ме ну соп стве не плат фор ме, пред сед ник 
Ни ко лић је не у вер љи во и сла бо ре а го вао, да је „не при хва тљи во“ 
да Ко со во до би је сто ли цу у УН. Ни ко лић ни је ре а го вао на про ме ну 
плат фор ме, и има се ути сак да је све то уна пред до го во ре но.9)

На све ове сла бо сти и „ко ле ба ња“ срп ске вла сти хит но ин тер-
ве ни шу из Бри се ла и Ва шинг то на , по го то во из Бер ли на, при ти-
ском и но вим уце на ма. Овог пу та учи нио је то не мач ки ам ба са дор 
у Бе о гра ду, Хајнц Вил хелм. Вил хелм је отво ре но са оп штио: „По-
ред по вла че ња из па ра лел них ин сти ту ци ја, ва жно је и да Ср би ја 
пре ста не да бло ки ра Ко со во да по ста не члан ни за европ ских и ме-
ђу на род них ин сти ту ци ја...И члан ство Ко со ва у Ује ди ње ним на ци-
ја ма је јед но од пи та ња ко је тре ба да се на ђе „на сто лу“ у Бри се лу. 
Па, и сам пре ми јер Иви ца Да чић је ре као да је Ср би ја спрем на да 
раз го ва ра о све му, па и о то ме“. 10)

На и ме, не тре ба за бо ра ви ти да је Ни ко лић са сво јом пр во бит-
ном плат фор мом упо знао за пад не ам ба са до ре, ко ји су о то ме оба-
ве сти ли сво је цен тра ле. А он да је усле ди ла ње на мо ди фи ка ци ја и 

9) У ре зо лу ци ји се не по ми ње ни став из пред сед ни ко ве плат фор ме о де ми ли та ри за ци ји 
Ко со ва ко ју би га ран то ва ле сна ге ЕУ, Ср би је и Ал ба ни је, ни ти се пи та ње вој ске и без-
бед но сти на КиМ уоп ште по ми ње. 

10) Хајнц Вил хелм, „Сто ли ца у УН сти же на ред“, Новости, 24. ја ну ар 2013, 2, раз го ва ра ла 
Д. Ми лин ко вић
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из ме ње на ре зо лу ци ја! Оно што не тре ба гу би ти из ви да је сте чи-
ње ни ца да су ак ту ел ну власт, баш као и прет ход ну 2008, са ста ви ли 
за пад ни цен три мо ћи. Са ци љем да та евро а тлант ска власт де фи-
ни тив но ре ши пи та ње Ко со ва; по сте пе ним при зна ва њем ње го ве 
не за ви сно сти. 

Ов де би смо ис та кли и да Устав ни суд Ср би је још не од го ва ра 
на под не сак ДСС о оце ни устав но сти вла ди них уред би о спо ра зу-
ми ма са ПИС. На да ју ћи се, ваљ да, ре а ли за ци ји Ре зо лу ци је о КиМ.

Ка ква суд би на оче ку је Ср бе у не за ви сној др жа ви Ко со во по ка-
зу је и ван дал ски пир Шип та ра ко ји су, на кон укла ња ња спо ме ни ка 
те ро ри сти ма у Пре ше ву, ши ром Ко сме та по ру ши ли мно ге спо ме-
ни ке умр лих Ср ба, ми ни ра ли гроб ни це, па ли ли ка пе ле, а спре ма-
ли су се и за на пад на срп ске бо го мо ље и хра мо ве. По себ ну вр сту 
по ни же ња шип тар ски пред став ни ци НА ТО др жа ве, при ре ди ли су 
за нај ве ћи хри шћан ски пра зник Бо жић, хап ше њем не ду жних срп-
ских мла ди ћа на ли тур ги ји у Гра ча ни ци и про те ри ва њем ди рек то ра 
Кан це ла ри је за КиМ Алек сан дра Ву ли на. Сце на рио по ни жа ва ња 
др жа ве Ср би је на ста вљен је Еулек со вом за бра ном пред сед ни ку 
Ни ко ли ћу да по се ти Ср бе на Ко со ву и Ме то хи ји. 

КАКОКОСОВСКИАЛБАНЦИВИДЕ
ПЛАТФОРМУИРЕЗОЛУЦИЈУДРЖАВЕСРБИЈЕ

Иако је оп ште по зна то да ко смет ски Ал бан ци пле би сци тар но, 
као је дан, сто је на ста но ви шту не за ви сног Ко со ва, и од би ја ју сва ку 
ве зу са др жа вом Ср би јом, на ве шће мо став Азе ма Вла си ја бив шег 
ко му ни стич ког ли де ра из При шти не. 

Да нас Вла си на сту па као по ли тич ки ана ли ти чар ко ји сма тра да 
две стра не у Бри се лу не тре ба да до го ва ра ју ишта што је ве за но за 
уну тра шње уре ђе ње Ко со ва, јер је то пи та ње за не за ви сну ко сов-
ску др жа ву. Оне тре ба да раз го ва ра ју са мо о по је ди ним пи та њи ма. 
„То је да Ср би ја пре у зме оба ве зу у нај кра ћем ро ку- да уки не те па-
ра лел не струк ту ре и да се ор га ни зу ју ван ред ни из бо ри у оп шти на-
ма на се ве ру, и то је то. Ина че, та срп ска плат фор ма, то је за Ко со во 
не по сто је ћа ствар, јер се из те плат фор ме ви ди да и ова власт у 
Ср би ји као да жи ви у Ми ло ше ви ће во вре ме. Да ју се би за пра во да 
од ре ђу ју ка ко ће би ти уре ђе но Ко со во, ка ко ће Ко со во би ти уну тар 
Ко со ва и то она ко ка ко је у Уста ву за пи са но, а уну тар ауто но ми је 
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Ко со ва да три оп шти не на се ве ру (Вла си зна да су у пи та њу че ти ри 
оп шти не, али он то очи глед но ци нич ки ни по да шта ва) има ју су пер 
ауто но ми ју...Та кве не бу ло зе ка кве су на пи са не у тој плат фор ми, ја 
одав но ни сам ви део ни про чи тао“.11)

 Вла си зах те ва да Ср би ја из ба ци Ко со во из свог уста ва, те да 
је ди но ЕУ и ме ђу на род на за јед ни ца мо гу да „упри сто је Ср би ју да 
схва ти да се о Ко со ву и у ве зи са Ко со вом не мо же раз го ва ра ти са 
ста ја ли шта ко је је Ср би ја де фи ни са ла у плат фор ми, већ мо гу са мо 
да се во де раз го во ри о нор ма ли за ци ји од но са две др жа ве“.12) 

НИЈЕСЛОМЉЕНОТПОРСРБА

Го сту ју ћи на РТС, пред сед ник оп шти не Ко сов ска Ми тро ви ца, 
Кр сти мир Пан тић, ре као је да по сто ји страх да би до го вор о на пла-
ти ПДВ-а и ак ци за мо гао да бу де зло у по тре бљен од стра не Ал ба на-
ца, те на тај на чин за о кру же на не за ви сност Ко со ва. Та ко би, ис ти че 
Пан тић, ме ђу на род на за јед ни ца мо гла да за кљу чи да да љи раз го во-
ри ни су по треб ни, да је пи та ње се ве ра Ко со ва уну тра шње ко сов ско 
пи та ње ко је тре ба да ре ше та мо шње ин сти ту ци је.13)

 За тим је одр жан ми тинг Ко сов ској Ми тро ви ци, пред ви ше од 
10.000 при сут них, на ко јем су срп ски на род и ње го ви пред став-
ни ци до не ли де кла ра ци ју у ко јој се ка же да ни ко не ма пра во да 
уки да ин сти ту ци је Ср би је ко је де лу ју на се ве ру Ко со ва. Њо ме се 
од ба цу ју сви спо ра зу ми Бе о гра да и При шти не по стиг ну ти у Бри-
се лу, уз по сре до ва ње ЕУ и оце њу је се да ни ко не ма пра во да „ме ња 
устав но-прав ни по ре дак“ и да „ус по ста вља гра ни це и ца ри не са 
Ср би јом“ на пре ла зи ма Ја ри ње и Бр њак.

Том при ли ком је ре че но и да „ ни кад и ни под ко јим усло ви-
ма не ће мо да жи ви мо у са мо про гла ше ној др жа ви Ко со во“! Вла-
сти ма у Бе о гра ду је по ру че но да „во ља, мо рал, је дин ство, сло га, 
хра брост, ре ше ност и спрем ност на соп стве ну жр тву за рад оства-
ри ва ња др жав ног и на ци о нал ног ин те ре са, а то је очу ва ње КиМ у 
са ста ву Ср би је, ни ка да ни су би ли ве ћи“. 

Пред сед ник Оп шти не Ко сов ска Ми тро ви ца и за ме ник ди рек-
то ра Вла ди не Кан це ла ри је за КиМ Кр сти мир Пан тић, ре као је да 

11) Ви ди: Сајт Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ин тер вју и са ла Амра Зеј не ли
12) Исто
13) Из Пан ти ће вог на сту па на РТС, 22. ја ну а ра 2013.
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„ако је не ко у При шти ни, Бри се лу, Ва шинг то ну, или по не ко у Бе-
о гра ду по ми слио да је сло мио от пор Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, 
грд но се пре ва рио“. 

Слич но је ре као и пред сед ник Оп шти не Зу бин По ток Сла ви ша 
Ри стић. И он је упу тио по ру ку Бе о гра ду: „Зна мо за ја дац. Исти на 
је да су сви бри сел ски спо ра зу ми и ха шке пре су де срп ском на ро-
ду упе ре не ка то ме да се си лом ин те гри ше мо у не за ви сно Ко со во. 
Зна мо да је вла сти ма и др жа ви Ср би ји те шко, али не мо же мо то да 
при хва ти мо“.14) 

У Ср би ји је, ка ко ис ти че Ми ло Лом пар, по ста ла вла да ју ћа-ре-
не гат ска пси хо ло ги ја. Она ис пу ња ва вла да ју ће по на ша ње и ства ра 
дру штве ну па то ло ги ју. Евро а тлант ска до ми на ци ја у срп ској по ли-
ти ци ни је до не ла ни шта до бро, осим то га она по ста је све ви ше ана-
хро на јер се те жи ште еко ном ске мо ћи и вој но по ли тич ки про це си 
из ме шта ју на ис ток. 

Са ис то ка, из при ја тељ ске Ру си је, нас упо зо ра ва ју у ка кве ће мо 
не во ље до спе ти ако бу де мо сле по и по слу шнич ки сле ди ли зах те ве 
за учла ње ње у Европ ску уни ју. Та ко Дми триј Се дов, ру ски пу бли-
ци ста и ана ли ти чар, ис ти че:„Пе ри од `преговора` ће се оду го вла-
чи ти све док се па ра ти стич ко рас по ло же ње на ју гу Ср би је - у Бу ја-
нов цу, Ме две ђи и Пре ше ву, не бу де до ве де но до тач ке кљу ча ња, а 
по том ће се пре не ти на Ра шку област и Вој во ди ну. По сле ће усле-
ди ти `привремени отк аз` Бе о гра ду, јер у ЕУ не при ма ју `државе 
са уну тра шњом нестабилношћу`, и ти ме ће по че ти за вр шни акт 
срп ске дра ме“.15) Што се ти че (не)мо гућ но сти са рад ње Ср би је са 
Ру си јом уко ли ко Ср би ја по ста не део ЕУ, Се дов ка же да је та са-
рад ња мо гу ћа, да је устав ЕУ не за бра њу је, али да по сто је ти хи ме-
ха ни зми по ли ти ке. И ис ти че, да ће Ср би ја ће мо ра ти да спро во ди 
по ли ти ку ЕУ, као и до пун ски про грам вој но тех нич ке са рад ње са 
НА ТО-ом. 

Се дов уоча ва да је ко сов ски Фран ке штајн ве о ма ко ри стан Не-
мач кој и САД. То је удар на пра во сла вље на Бал ка ну.У том сми слу 
тре ба по сма тра ти МеђународнитрибуналзабившуЈугославијуи
„Бондстил“,који,какоистичеСедов,представљају„главнупоуку
заСрбеипосебнозасрпскеполитичаре,јерсеутимчињеницама
огледаистинскиодносЗападапремаСрбимакаонацији“.16)

14) Новости, „Ни је сло мљен от пор Ср ба“, 31 ја ну ар 2013, 13.
15) Дми триј Се дов, „Хте ли сте у ЕУ, са да са ра ђу је те са НА ТО-ом“, Печат, 18. ја ну ар 2013, 

22, раз го ва ра ла На та ша Јо ва но вић,
16) Исто, 23.
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Пу тин у Ру си ји за чи ње „че твр ту им пе ри ју“,17) на гла ша ва Се-
дов и сма тра оправ да ним окре та ње век то ра срп ске по ли ти ке пре-
ма Ру си ји, ко ји тре ба да поч не из град њом `Јужног тока`. Јер „...У 
Евро пи не по сто је за Ср би ју спа со но сни еко ном ски про јек ти, за то 
се ства ра је дин стве на Еуро бан ка ко ја ће из ње иси са ва ти со ко ве 
пре ко не за ја жљи вих кре дит них ка ма та. И срп ска ин те ли ген ци ја 
ће до би ти ши ро ку мо гућ ност да при сту пи чи шће њу кло зе та гер-
ман ском ста нов ни штву. Са рад ња са Ру си јом мо же до не ти уз лет 
срп ској при вре ди, јер је Ср би ја наш при род но-исто риј ски парт нер 
и плац дарм за ши ре ње ути ца ја у Евро пи. То су но ва пре ра ђи вач-
ка пред у зе ћа са ру ским си ро ви на ма, то су но ви ин фра струк тур ни 
про јек ти, то су но ве ета пе у раз во ју ту ри зма..“18) 

Нај зад, Пу ти но ва Ру си ја је и до са да чвр сто бра ни ла срп ску 
по зи ци ју ко ја се за сни ва ла на ме ђу на род ном пра ву и очу ва њу су ве-
ре ни те та и те ри то ри јал не це ло ви то сти, тј. очу ва ња Ко со ва и Ме то-
хи је у скла ду са Уста вом Ср би је и Ре зо лу ци јом 1244, што пред ста-
вља кључ ну ар гу мен та ци ју за ре ша ва ње срп ско-ал бан ског пи та ња. 
По треб но је са мо да ак ту ел на срп ска власт не од у ста не од ових 
прин ци па. 

MomciloSubotic
PLATFORMONKOSOVO

Summary
In the paper author firstly analyzes the president’s plat
form,whichisbasedontheConstitutionofSerbiaandthe
UNSecurityCouncilResolution1244,inwhichKosovois
treatedasanintegralandinalienablepartofSerbia.Pre
sidentNikolicprimarilydealswith the issueofSerbs in
theprovince:autonomouscommunityofSerbianmunici
palities(JCC)isalsoanalyzedindetail.Thegovernment’s
resolutionandthepointinwhichitdiffersfromplatform
serveauthortoanalyzeindetailpresentdocument,aswell
asreactionsofexternalactors,representativesofPIS,Al
banianintellectualsinPristinaand,inparticular,Serbian
leadersfromKosovoandtheentireSerbianpeopleinthe
province,whichrejectsanypossibilitytoliveinaninde
pendentKosovo, fearing that the implementationofpre
vious agreements, and further negotiations between the

17) Пр ва је Ки јев ска Ру си ја, дру га је би ла цар ска им пе ри ја Рју ри ко ви ча – Ро ма но вих, ко ја 
је про ши ри ла пра во сла вље на Евро а зи ју, тре ћа је про ле тер ска им пе ри ја – СССР, исто, 
25.

18) Исто



стр:121.

- 19 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2013год.(XXV)XIIvol=35

Serbian government and the provisional institutions in
Pristinaleadstothatgoal.
Keywords: President’s Platform, government resolution,
theBrusselsnegotiations,externalactors, responding to
theKosovoSerbsandtheSerbianOrthodoxChurch.
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Resume
After thepresidentannounceda longplatformonKoso
vo,Serbiangovernmenthasadoptedtwodocuments,ba
sedonthisplatform.TheseareResolutiononKosovoand
its rationale. This is the eleventh resolution on Kosovo
andMetohijaafteroutbreakoftheSerbAlbanianconflict.
Thepresident’splatform,however,hasexperiencedmajor
changesintheformof“antialiasing”,whichcausedmany
concernsaboutthesedocuments,butalsotothepolicyof
‘boththeEUandKosovo“,aswellassharpdisapproval
ofthepoliticalleadersofKosovoSerbs.
Keypointsofpresident’splatformboildownto:theesta
blishment of the Association of Serbian municipalities
(JCC),theestablishmentofaspecialstatusforruralen
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claves where Serbs and other nonAlbanians are in the
majority; contractual protection of SPC property; legal
guaranteeforthereturnofdisplacedpersonsfromKoso
voandMetohijaandtheirdescendants;determinationof
Kosovoinhigheststatelegislation(doesnotsaywhich)as
ademilitarizedzone;establishmentof legalmechanisms
toprevent theadoptionofdecisionsbymajorityvoteon
issuesthataffectthejurisdictionoftheJCCandtherights
of theSerbianandothernonAlbanians inKosovo;per
manentsolutiontothepropertyrights.
JCC is the key idea of the president’s platform. It is on
SerbianautonomywithinanautonomousKosovo,which
isanintegralpartofSerbia.TheideaoftheJCCisseen
as response to pressure from the EU and theWest, no
tablyGermanyand the“socalled”,parallel institutions
innorthernKosovo.JCCwouldrepresentterritorialauto
nomyforSerbsinthefournorthernmunicipalities(North
Mitrovica,ZubinPotok,ZvecanandLeposavic),and“ot
her municipalities with Serbian majority and minority
populations,”suchasGracanica,Strpce,Gora,etc.The
communitieswouldhaveanexecutivecouncil,parliament
andpoliceaspartofaKosovopolice.
Autonomywouldalsohaveitsownfunctionspoliciessuch
aseducation,health,sports,culture,information,environ
ment,urbandevelopment,agriculture,forestry,mining,fi
nanceandfiscalpolicy.Alltheseadditionalareascouldbe
financedfromthebudgetofSerbia,aswell.
JCCwouldincludeinstitutionslikeParliament,asthere
presentativedecisionmakingbodyandtheExecutiveCo
uncil,whichrelatestostatecomponentsoftheSerbianen
tity.Thepresident’s platformdoesnot establishdetailed
structureofZSOorgans,leavingspacetopoliticaldialo
gue.
PlatformonAPKosovoAssemblyrecommendsthatitsho
uld consist of two chambers, in which the upper house
wouldbetheHouseofregionsandreligiouscommuniti
es, and the lower housewould beChamber ofCitizens.
IntheHouse,SerbiancitizensandnonAlbaniansshould
berepresentedaccordingtoquotas.Reasonableobjection
tothisarrangementispositionofchurch,sincethiskind
ofChurchposition inpolitical representationof citizens
iscontrarytoprovisionsof theConstitutionofSerbiain
whichthechurchisseparatedfromthestate.Alsorepre
sentativesoftheSerbianOrthodoxChurchandtheCom
mitteeforKosovoandMetohijaoftheHolySynod,donot
accepttheestablishmentofacontractualrelationshipbet
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weenSOCandPristinaauthorities,accordingtotheLate
ranagreementmodelbetweentheVaticanandtheItalian
government,believing that itwouldmeanrecognitionof
Kosovo’sindependenceanditsgovernment.
The difference from government resolution specifically
refers to the platform part where “particularly suppor
tedviewsthatdonotachieveapartialagreementwiththe
ProvisionalInstitutionsofSelfGovernmentinPristinain
thesocalledtechnicaldialogueandattitudethatnothing
isagreeduntileverythingisagreed.”Becausecontinuing
negotiations on a technical level, the implementation of
theagreementsreachedandanindirectrecognitionofthe
socalledRepublicofKosovo.Ofparticularconcernare
theSerbian representatives innorthernKosovo recogni
zedbytheinstitutioninthenorthofKosovo,becausethey
arethemainguaranteeofthesurvivalofSerbsinKosovo
andwherewithoutSerbianinstitutionstherearenoSerbs.
Therefore,theyrequirethateverypotentialfuturechanges
intheplatformshouldbecompatiblewiththerepresenta
tivesofSerbsfromKosovodecisions.
TodayitisclearthatanyEUpolicytowardsSerbia,dic
tatedbyapowerfulGermany, fromSerbia seeks to:ne
glect all legitimate Serbian state institutions inKosovo;
preventblockingKosovoindependenceonitsroadtoward
EUmembership(Kosovoisatthestageoffeasibilitystudi
es),tothosewithanindependentKosovosignedalegally
bindingtreatyongoodneighborlyrelations;tohelpKo
sovotobecomeaUNmember.Itseemsthatthepolitical
leadershipofSerbiaplaysononeticketthemapofthe
EuropeanUnion.WhatiselsewheremeaningofBrussels
agreementonintegratedbordermanagement,orKosovo
citizenshipforSerbsinKosovo?Afterall,ifwegetadate
tostartnegotiationsforEUmembership,areallmentio
nedreasonsandseparationofterritorywheretheSerbian
nationalandstateidentitywereformed,worthforachie
vingthatdistantanduncertaingoal?

 Овај рад је примљен 20. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
марта 2013. године.
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ПОСЛЕДИЦЕКОНГРЕСАУБАКУУИДРЕЗДЕНУ

Nе ко ли ко де це ни ја је ко смет ска ин те ли ген ци ја пре и спи ти ва ла 
де фи ни ци ју ко ју је ал бан ски ко смет ски ен ти тет до био у окви-

ру Ср би је. Ал бан ски на ци о на ли стич ки ин те лек ту ал ци су го то во 
сто ти ну го ди на не у мор ни у до ка зи ва њу ка ко је на ша ју жна по кра-
ји на би ла од у век ал бан ска и да са вре ме на де мо граф ска си ту а ци ја 
да нас пред ста вља са мо из раз пер ма нент не исто риј ске ре ал но сти. 
Та ко по ста вље но од ал бан ских ауто ра, пи та ње Ко сме та за до би ја ло 
је вре ме ном об лик јед ног про бле ма де ко ло ни за ци је.

Под се ти мо и на основ не по дат ке о ју жној по кра ји ни по кра ји-
не, по слу жив ши се стра ним из во ром. По вр ши на Ко сме та је, пи ше 
фран цу ски аутор Ко ста Хри стић, 887 кмкв. а пре ма по пи су ста нов-
ни штва из 1981. би ло је 1,6 ми ли о на ста нов ни ка, од че га 219.000 
жи ви у При шти ни. На ци о нал ни са став је по ка зи вао да је 77.4% 
ста нов ни штва би ло ал бан ско, 13,3% срп ско, 1,2% цр но гор ско, а 
оста так са чи њен од раз ли чи тих ма њих ма њи на.1)

Срп ска ге о гра фи ја и ге о по ли ти ка има ле су и соп стве не ар гу-
мен те за оспо ра ва ње ал бан ских по зи ци ја о Ко со ву и Ме то хи ји.2) 
Ге о граф и ге о по ли то лог, Ми ло ван Ра до ва но вић, об ја шња ва сто го-
ди шње бал кан ско пи та ње: „Ко со во и Ме то хи ја су јед на од кључ них 
де тер ми на ци ја по ли тич ко-те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни-
те та др жа ве Ср би је, од кар ди нал не ге о ста те гиј ске и ге о по ли тич ке 
ва жно сти. Ко смет ско-ал бан ски се це си о ни зам је знат но зло коб ни је 
пи та ње за по сто ја ње срп ске др жа ве не го све дру ге кон фрон та ци је 
уну тар екс-Ју го сла ви је. У овој ре ла ци ји про блем срп ско-хр ват ских 
и срп ско-му сли ман ских од но са су од се кун дар ног зна ча ја. Би ло ко-
је по ли тич ко ре ше ње ко је би ире вер зи бил но отво ри ло вра та би ло 
ком об ли ку ‘ал бан ске ре пу бли ке’,во ди ве о ма бр зо у кон сти ту и са ње 
‘Ве ли ке Ал ба ни је’, ко ја ће би ти, истом ло ги ком при дру же на За пад-
ној Ма ке до ни ји. То зна чи сук це сив ну фраг мен та ци ју срп ске др жа-
ве иње но ре ду ко ва ње на са да шњу ‘цен трал ну Ср би ју’. Ре пер ку си је 
и им пли ка ци је дез ин те гра ци је срп ске и ма ке дон ске др жа ве, где ко-
смет ско-ал бан ски се па ра ти зам игра тен зи ја, са ка та стро фал ним по-
сле ди ца ма за срп ско-цр но гор ски, ма ке дон ски и ал бан ски на род.“3)

1) Ви де ти: K. Chri stich, „The Ko so vo Cri sis“, TheEuropeanJournalofInternationalaffairs,
vol. 1, no. 2, Autumn 1988, pp.102-103. 

2) То по ним Ме то хи ја, ко ји све до чи о хри шћан ској про шло сти ре ги о на, увек па жљи во из-
бе га ва ју ко смет ски Ал бан ци-Шип та ри.

3) Лич но све до че ње Ми ло ва на Ра до ва но ви ћа ауто ру, ју ли 2006, у Бе о гра ду.
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Вра ти мо се ко ре ни ма бал кан ског про бле ма зва ног „ал бан ско 
пи та ње.“ Ко мин тер на је до бра но при по мо гла ал бан ским аспи ра ци-
ја ма пре ма на шем ју жном про сто ру с кра ја 19. сто ле ћа, да ју ћи ин-
струк ци је ју го сло вен ским ко му ни сти ма за де ла ње ме ђу ов да шњим 
на ро ди ма. Ко мин тер на је да ла и огро ман до при нос ал бан ској бор-
би про тив срп ског на ро да то ком 20. сто ле ћа, о че му има до вољ но 
тра го ва у исто риј ским ар хи ви ма КПЈ. Сво је вре ме но су об ја вље-
не од лу ке из вр шних ор га на Ко мин тер не, из мар та и апри ла 1925. 
го ди не. У њи ма је ко му ни стич ка цен тра ла осу ђи ва ла „Вер сај ску 
Ју го сла ви ју“, кре а ци ју за пад не Евро пе и „ве ли ко срп ства“, и пре-
по ру чи ва ла ра за ра ње Ју го сла ви је. Је дан од ко ме са ра бољ ше вич ке 
ре во лу ци је је ово ту ма чио на сле де ћи на чин: „На ше по ла зи ште је 
све та мр жња пре ма бур жо а зи ји,ко јој ми тре ба да про на ђе мо Ахи-
ло ву пе ту. Ка ко не екс пло а ти са ти на ци о нал ну чи ње ни цу у др жа ва-
ма по пут Ју го сла ви је?“4)

Ши ре ње на ци о нал них мр жњи, не са мо про тив „ве ли ко срп ске“ 
бур жо а зи је, већ и про тив чи та вог срп ског на ро да, ко ји је сма тран 
„до ми нант ном на ци јом“, по стао је прин цип Ко мин тер не, ка ко би 
се рас ту ри ла Ју го сла ви ја и на ње ном ме сту ство ри ле не за ви сне др-
жа ве, ко је би по том тре ба ло да се ин те гри шу у јед ну Со вјет ску 
Фе де ра ци ју Бал ка на. По ме ну ти до ку мен ти по ка зу ју да је Ко му ни-
стич ка пар ти ја Ју го сла ви је, тај на ор га ни за ци ја не по сред но и ве за-
на за Ко мин тер ну, у све му сле ди ла ин струк ци је Мо скве.5)

Ра ди бо љег раз у ме ва ња ове по ли ти ке Ко мин тер не пре ма Ју го-
сла ви ји и ње ним на ро ди ма, ну жно је ево ци ра ње два ра ни ја исто-
риј ска да ту ма, ко ји су ути ца ли на по ли ти ку Ко мин тер не у Ју го сла-
ви ји. Нај пре по ме ни мо 2.000 де ле га та на Пр вом Кон гре су на ро да 
Ис то ка, ко ји је ко му ни стич ка Ин тер на ци о на ла ор га ни зо ва ла у Ба-
куу, сеп тем бра 1920. Де ле га ти са Ис то ка пред ста вља ли су ве о ма 
ра зно ли ке и хе те ро ге не ет нич ке ен ти те те иде ли ли су се на ко му-
ни сте и на не пар тиј ске, ко ји су чи ни ли пет гру па: тр гов це,6)му сли-
ма не Ру си је и Цен трал не Ази је, ко ји су же сто ко бра ни ли по зи ци је 
на ци о нал ног ко му ни зма; де ле га ци је За кав ка зја, са чи ње не ве ћи ном 
од пред став ни ка ма лих ет нич ки хгру па, ко је су шти ти ли бољ ше-
ви ци; стра ни ори јен тал них де ле га ти, ме ђу ко ји ма су се чу ли са мо 

4) Ви де ти у: Исто риј ски ар хив КПЈ, Бе о град, 1949, t. IV.
5) Ви де ти у: Исто риј ски ар хив КПЈ, Бе о град, 1949, t. IV и:KomunističkaInternacionalao

KPJ, Bel gra de, 1925.
6) Прим.- У ори ги на лу на ко ји се аутор по зи ва: „mer can tis”- ба зар ски тр го вац, зе ле наш, 

ћиф та, рат ни до бит ник.
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тур ски на ци о на ли сти; пред став ни ци Ко мин тер не и за пад них ко му-
ни стич ких пар ти ја.7)

Дру ги кру ци јал ни и ма ло по знат мо ме нат исто ри је Ко мин тер-
не је сте ле то 1921. го ди не,ка да је ре во лу ци ја озна чи ла но ви ко рак, 
ка да се СССР по ву као у се бе. Дру ги Кон гре сКо мин тер не, ко ји је 
одр жан го ди ну да на ра ни је, био је у зна ку на пре до ва ња ре во лу ци-
је.Де ле га ти оку пље ни у Пе тро гра ду и Мо скви у ју лу 1929, де фи-
ни са ли су ко му ни стич ку так ти ку за „скок на За па ду“, ко ји је про-
це њен као ими нен тан и на За па ду, и на Ис то ку. Но, од ју ла 1929, 
до ју на 1921, сли ка се пот пу но из ме ни ла. Цр ве на Ар ми ја, ко ја је, 
го ди ну ра ни је, на сто ја ла да по мог не у устан ку не мач ком про ле та-
ри ја ту, би ла је од ба че на да ле ко од Вар ша ве. У мар ту 1921, не у спех 
ору жа ног устан ка у Не мач кој по твр дио је да она ни је би ла зре ла за 
јед ну ко му ни стич ку ре во лу ци ју. Сву да у Евро пи, по ли тич ка си ту а-
ци ја се ста би ли зу је. Зи но вјев пи ше: „Вре ме свет ске ре во лу ци је је, 
због раз ли чи тих раз ло га, на пу ту успо ра ва ња.“8)

НЕП, усво јен по чет ком 1921. го ди не ка ко би омо гу ћио со вјет-
ској др жа ви да до ђе до да ха,за у ста вља свој уси ље ни марш ка ко-
му ни зму. Ра зни уго во ри пот пи са ни са ка пи та ли стич ким зе мља ма 
1921. го ди не озна ча ва ју по вра так од но си ма ме ђу вла да ма, ме ђу на-
род ним од но си ма кла сич ног ти па, озна ча ва ју ћи раз о ча ре ње бољ-
ше ви ка пред апа ти јом про ле та ри ја та.9) То зна чи, из ме ђу оста лог, 
про ме ну по ли ти ке Ко мин тер не и пре ма Ју го сла ви ји два де се тих го-
ди на, у од су ству кон цеп ци ја јед не еми нент не ко му ни стич ке ре во-
лу ци је у Евро пи. Тек ће Че твр ти Кон грес КП Ју го сла ви је, одр жан 
но вем бра 1928. у Дре зде ну, у Не мач кој, до не ти стра те гиј ске про-
ме не за Ју го сла ви ју, осми шље не, на рав но, у Мо скви. Кон гре сом је 
пред се да вао ви со ки иза сла ник Мо скве, Дми триј Ма ну ил ски, члан 
ЦК КПСС. Са њим је у Дре зден сти гао из Мо скве и пред став ник 
Ко мин тер не, Пал ми ро То ља ти.10) Уло га глав ног опе ра тив ца при па-
ла је Јо си пу Чи жињ ском, Че ху ро ђе ном у Са ра је ву и од ра слом у 
Со вјет ском Са ве зу. Као још је дан иза сла сник из Мо скве, Чи жињ-

7) Ви де ти: E. Ha bri er, „Les délégués au Pre mi er Con grès des pe u ples de l’Ori ent (Ba kou, 1er-8 
sep tem bre 1920)“, Cahiersdumonderusse, 26/1, 1985.

8) Ви де ти: Kommunistitcheskiiinternacional, n°16 (31 mars 1921). На ве де но у: M. Rebéri o-
ux, Ch.-A. Ju lien and Hélène Ca rrè re d'En ca us se, „Les com mu ni stes et l’Ori ent en 1921“, Le
Mouvementsocial,  No. 82 (Jan.-Mar., 1973)

9) Ви де ти: M. Rebéri o ux, Ch.-A.Ju lien and Hélène Ca rrè re d’Еncausse, „Les com mu ni stes et 
l’Ori ent en 1921“, LeMouvementsocial, No. 82 (Jan.-Mar., 1973), pp. 103-113, Edi ti ons 
l’Ate li er, As so ci a tion Le Mo u ve ment So cial, 1973.

10) Ви де ти: Бо жи дар Ди кић, „Др жа ве иза ба ра ка за ну ди сте“, Политика, 10. 07. 2006. 
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ски је та да од го вор ни ру ко во ди лац Ко му ни стич ке омла ди не у Ин-
тер на ци о на ли. Ју го сло вен ски дру го ви по зна ва ли су га под ре во лу-
ци о нар ним име ном Ми лан Гор кић.

Са ин струк ци ја ма из Мо скве, Чи жињ ски је дао на из вр ше ње 
ди рек ти ву Ко мин тер не:по тре бу рас та ка ња Ју го сла ви је. У вр ху Ко-
мин тер не сма тра ло се ка ко је ју го сло вен ска др жа ва би ла тзв. вој на 
осло на тач ка ко ју су им пе ри ја ли сти пред ви де ли за на пад на СССР. 
То је об ја шња ва ло за што је у ре зо лу ци је кон гре са у Дре зде ну уве-
де на ди рек ти ва Ко мин тер не: Ју го сла ви ја тре ба да бу де раз би је на, 
да би се ство ри ле „на ци о нал не ре пу бли ке Хр ват ска, Цр на Го ра, 
Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја и Сло ве ни ја“. Под пој мом „Ал ба ни ја“ под-
ра зу ме ван је про стор Ко со ва и Ме то хи је. Ко мин тер на је би ла је дан 
од кључ них фак то ра ове ге о по ли тич ке јед на чи не на Бал ка ну, ко ја 
се са сто ја ла у про це њи ва њу ди рек ти ва за ко му ни стич ки по крет ко-
је су се ти ца ле овог под руч ја европ ског Ју го и сто ка.11) У до ку мен-
ти ма IV Кон гре са КПЈ, у одељ ку на сло вље ном „Бор ба за ру ко во-
де ћу уло гу у по кре ти ма по тла че них на ци ја,“ ре че но је: „Пар ти ја 
мо ра да усред сре ди бор бу рад нич ке кла се, се ља штва и по тла че них 
на ци ја, пре све га про тив глав ног не при ја те ља, хе ге мо ни је срп ске 
бур жо а зи је и ње не вој не мо нар хи је“.12) Члан 6 је са свим од ре ђен 
у пре по ру ка ма за бор бу на Ко со ву и Ме то хи ји: „Пар ти ја о бја вљу је 
со ли дар ност ре во лу ци о нар них рад ни ка и зе ма ља дру гих на ци ја у 
Ју го сла ви ји, пре све га Ср би је, са на ци о нал-ре во лу ци о нар ним ал-
бан ским по кре том, у ли ку Ко сов ског Ко ми те та и по зи ва рад нич ку 
кла су да ге не рал но по мог не бор бу по це па ног и по тла че ног ал бан-
ског на ро да, за не за ви сну и ује ди ње ну Ал ба ни ју“.13)

КУЛТУРНАЗОНА
ИМОДЕРНИЗАЦИЈААЛБАНАЦА(19451980)

Ал бан ски аутор са Ко сме та Ал берт До жа (Do ja) на звао је ре ги-
он Ко сме та кул тур ном зо ном. „На ци о на ли сти и бра ни те љи ло кал-
них кул ту ра увек да ју пр вен ство кон стант ном вре мен ском тра ја њу 
(не про мен љи вој су шти ни по ре кла) ет нич ких ен ти те та ко ји ма они 
пра ве про па ган ду. Раз ма тра ње ре ги о на као кул тур не зо не де фи ни-

11) Фран цу зи ко ри сте у том зна че њу- ареa, краj, зо на, те ри то ри ја, по јам aire.
12) Ви де ти: Исто риј ски ар хив КПЈ, Бе о град, 1949, t. IV.
13) Ibid.
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ше се као јед но ком по зит но по ље. Зо на ал бан ске на се ље но сти ни је 
са мо зо на јед не зе мље Ју го и сточ не Евро пе са вре ме них по ли то ло-
га, ни ти зо на јед не пост-ви зан тиј ске бал кан ске, или екс-ото ман ске 
зе мље Евро пе, ни ти још ме сто екс пан зи је из ве сних за пад них мо-
де ла, или уко ре њи ва ње ло кал них иден ти те та, већ ствар но све то 
исто вре ме но.“14)

Чи тав дру штве ни ал бан ски жи вот мо же да уђе у три за ко ни-
ка вла да ња: ligjiishtetit,за кон др жа ве ко ји пре вла да ва у дру штву, 
sheriati,ислам ски му сли ман ски за кон, или ligji ikishes,ка нон ски 
за кон ка то ли ка, без истин ског од лу чу ју ћег ути ца ја, и ligjiifshatit,
ло кал но оби чај но пра во. Ско ра шње ево лу ци је у ал бан ским и ко сов-
ским ми ље и ма по ка зу ју да се љу ди све ви ше ре фе ри шу на оби чај-
ни ко декс, ко ји не пред ви ђа др жав ну ин тер вен ци ју. У вре ме ни ма 
кри зе све ви ше се вра ћа на ста ре нор ма тив не вред но сти.15)

Ита ли јан ска оку па ци ја то ком Дру гог свет ског ра та ство ри ла је 
Ве ли ку Ал ба ни ју, ко ја је под ра зу ме ва ла та ко ђе и Ко со во и Ме то-
хи ју и за пад ну Ма ке до ни ју. По сле по ра за Ита ли ја на, Ал бан ци ан-
ти-ко му ни сти оку пи ли су се на Ко сме ту 1943, ка ко би фор ми ра ли 
Дру гу При зрен ску Ли гу.16)

По бе да ко му ни ста у Ал ба ни ји, по мог ну тих од ју го сло вен ских 
са вет ни ка, ни је ре ша ва ла ал бан ско пи та ње. Њи хов ли дер Ен вер 
Хо џа ми слио је да ће ста нов ни ци Ко сме та иза бра ти са ми сво ју суд-
би ну. Ти то је, ме ђу тим, озбиљ но при жељ ки вао јед ну бал кан ску 
фе де ра ци ју, што је зна чи ло да је Ал ба ни ја би ла пред ви ђе на да фи-
гу ри ше као сед ма Ре пу бли ка ју го сло вен ске Фе де ра ци је. При шти-
на би он да по ста ла глав ни град, уме сто Ти ра не. Ен вер Хо џа ни је 
то же лео и при дру жио се Мо скви 1948. Ал ба ни ја се та ко на шла у 
гра ни ца ма из 1913. Крај од но са Ти та и Ста љи на зна чио је и крај 

14) Ви де ти: A. DO JA, „For ma tion na ti o na le et na ti o na li sme dans l’aire de pe u ple ment al ba na-
is“, EUROPA,Vol. 3, No 2/2000. 

15) „По сто ја ло је ви ше тра ди ци о нал них ју ри дич ких нор ми у зо ни ал бан ске на се ље но-
сти. Нај по зна ти је оби чај но пра во је Ka nu ni i Le ke Du ka gji nit, ко ју тра ди ци ја до во ди све 
до прин ца Ле ке Ду ка ђи ни ја, Скен дер бе го вог пра ти о ца, а да не мо же мо да по твр ди мо 
ва лид ност овог од но са. Ве ћи на ет но граф ских ра до ва на зи ва ју овим пој мом оби чај не 
ју ри дич ке нор ме по сма тра не у ре ги о ну Ду ка ђи ни у Се вер ној Ал ба ни ји и на Ду ка ђи ни-
је вој Ви со рав ни све до Ко со ва, то јест на те ри то ри ји не ка да шњих има ња кне жев ства 
Ду ка ђи ни је вих.“ У: Al bert Do ja, Ibid.

16) Пр ва При зрен ска Ли га би ла је ва жан еле мент у кон сти ту и са њу на ци о нал не ал бан ске 
иде о ло ги је, пр ва ема на ци ја кон цеп та „Ве ли ке Ал ба ни је“, усме ре не про тив бал кан ских 
зе ма ља ( Ср би је, Цр не Го ре и Грч ке), али и про тив Тур ске. Ли га успе ва, ме ђу тим, да 
ује ди ни Ал бан це три ју ве ра, али ње на ан ти-срп ска ори јен та ци ја трај но је оп те ре ти ла 
од но се из ме ђу два на ро да.
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од но са из ме ђу Бе о гра да и Ти ра не, крај ти то и стич ког ко му ни стич-
ког пла на да се ство ри Бал кан ска фе де ра ци ја. Зна чај но је и то да 
пре ци зна фор му ла овог про јек та ко ји ре ша ва сва на ци о нал на пи та-
ња на Бал ка ну, укљу чу ју ћи и ко смет ско, ни ка да ни је от кри ве на. То 
ни је спре ча ва ло Ти та да на ста ви са соп стве ним про јек ти ма ко ји се 
ти чу Ко сме та.По чев од ше зде се тих, Ти то је на Ко сме ту ин ста ли-
рао ко смет ску ал бан ску но мен кла ту ру као упра вљач ку ка сту. Он је 
при ме њи вао про цес фор ми ра ња ле њи ни стич ке на ци о нал не би ро-
кра ти је, ме ша ју ћи иде о ло ги ју и на ци о на ли зам. За хва љу ју ћи ве за-
ма ко је по сто је у Пар ти ји, као и у срп ској упра вљач кој ели ти, ова 
ал бан ска но мен кла ту ра ус пе ла је да по ста не не по ти стич ка ка ста са 
пу ном вла шћу, ко ја фа во ри зу је раз вој ал бан ског на ци о на ли зма на 
Ко со ву и Ме то хи ји.17)

Со ци ја ли стич ка Ауто ном на По кра ји на Ко со во и Ме то хи ја 
ушла је у пе ри од со ци ја ли стич ке из град ње са го то во 90% не пи сме-
них, са ве о ма за о ста лом про из вод њом, углав ном пред ка пи та ли-
стич ког ти па. Ви ше од 80% ста нов ни ка Ко сме та би ли су по љо при-
вред ни ци. Про цес афир ма ци је ал бан ске на ци о нал не ма њи не био је 
спор. То ком ви ше го ди на по сле Дру гог свет ског ра та, Ал ба нац ни је 
мо гао да бу де на че лу Са ве за ко му ни ста по кра ји не. Ви ше функ ци-
је у Ср би ји и Фе де ра ци ји, та ко ђе, ни су би ле до ступ не ал бан ским 
ка дро ви ма. На пре до ва ње ко смет ског дру штва би ло је ви дљи во на-
ро чи то 1963. у го ди ни „ве ли ког ско ка“ у устав ном уре ђи ва њу зе-
мље и при пре ма њу но вог Уста ва. Ауто ном не по кра ји не, Вој во ди на 
и Ко смет, до би ле су знат но ши ра пра ва и устав не га ран ци је.

Но ви за о крет до го дио се 1966, то ком Че твр тог пле ну ма на Бри-
о ни ма. Ти то је иза звао об ра чун у вр ху ју го сло вен ске др жа ве, ка ко 
би очи стио по ње га по тен ци јал но опа сне по ли тич ке сна ге ко је су 
би ле уз ми ни стра уну тра шњих по сло ва, Ср би на Алек сан дра Ран ко-
ви ћа. Ти то је пред ста вио јав ном мне њу да је реч о об ра чу ну из ме ђу 
цен тра ли стич ких и ан ти-ре фор ми стич ких, и про тив де фор ма ци ја 
у ор га ни ма без бед но сти.Алек сан дар Ран ко вић, је дан од тро ји це 
нај у глед ни јих ру ко во ди ла ца Ју го сла ви је, из не на да је на Бри он ском 
пле ну му Пар ти је про це њен као пер со ни фи ка ци ја кон зер ва тив них 
и ан ти-ре форм ских сна га. На хр ват ском остр ву Бри о ни на Ја дра ну, 
шеф др жа ве и пар ти је мар шал Ти то, по себ но осу ђу је све што су 

17) Ви де ти: K. Chri stitch, „The Ko so vo Cri sis“,TheEuropeanJournalofInternationalaffairs,
vol. 1. no. 2, Autumn 1988, p. 112.
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про тив Ал ба на ца чи ни ли ор га ни без бед но сти Ко сме та, у ко ји ма су 
до ми ни ра ли Ср би и Цр но гор ци.18)

Та ко је од ле та 1966. до шло та ко ђе до про ме на у са ста ву по ли-
ци је на Ко сме ту, а вра та су ши ром отва ра на за ал бан ске ка дро ве. 
Они су по че ли да до ми ни ра ју у свим ор га ни ма ауто ном не по кра ји-
не, по што су већ пред ста вља ли 80% ста нов ни штва Ко сме та. Би ла 
је то „ал бан ска ре не сан са“, упр кос чи ње ни ци да срп ско ру ко вод-
ство то ни је ла ко при хва та ло.19)

У 1968. до ла зи до ве ли ких ал бан ских де мон стра ци ја у При-
шти ни. Њи ма се при дру жу ју и мла ди Ал бан ци у ре ги о ну Те то ва 
у Ма ке до ни ји. Они тра же при кљу чи ва ње Ко сме ту.20)Ал бан ски ко-
смет ски ру ко во ди о ци су из вла чи ли ко ри сти из но ве по ли тич ке ат-
мос фе ре у зе мљи. Они су иг но ри са ли ди стинк ци ју из ме ђу раз во ја 
на ци о нал не са мо све сти и на ци о на ли стич ких осе ћа ња. Чак је у јед-
ном пе ри о ду по сто јао фе но мен ал ба ни зо ва ња из ве сних не-ал бан-
ских на ци о нал но сти, по пут ма њи не Ту ра ка, ко јих та да ни је би ло 
баш за не мар љив број. Из ме ђу ру ко вод ства у Ср би ји и ал бан ских 
ру ко во ди ла ца на Ко сме ту по сто ја ло је по до зре ње, чак и обо стра на 
сум њи ча вост.

Ру ко вод ство у Ср би ји ви де ло је ауто ном не обла сти пре као ад-
ми ни стра тив не де парт ма не, а не као кон цепт ауто но ми је и кон сти-
ту тив ни фак тор Фе де ра ци је. Ауто ном не ре ги је има ле су тен ден-
ци ју ка ауто но ми ји ди рект но и ис кљу чи во у окви ру Фе де ра ци је, а 
не Ср би је. Ру ко вод ство Ср би је, од мах по сле Че твр тог пле ну ма ЦК 
СКЈ, у ле то 1966, сма тра но је у та да шњој јав но сти за знат но де мо-
крат ски је и ли бе рал ни је у од но су на срп ску по ли тич ку гар ни ту ру 
ко ја је „очи шће на“ 1966. Под се ти мо да је том ли дер ском срп ском 
еки пом ру ко во дио До бро сав Ра до са вље вић (1966-1968), по том и 
Мар ко Ни ке зић (1968- 1972). Ла тин ка Пе ро вић је у то вре ме би ла 
се кре тар ЦК СКС, уз Мар ка Ни ке зи ћа нај че шће ка рак те ри са на као 
пар тиј ски ли дер про гре си стич ке ори јен та ци је.21) На пле ну му ЦК 

18) У ма ју 1976.Алек сан дар Ран ко вић је ис при чао До бри ци Ћо си ћу за што је сме њен са 
функ ци је 1966: „Ја сам мо рао да одем из ру ко вод ства зе мље, јер по ред ме не и са мном 
не би мо гли ова ко да осла бе Ср би ју и да до не су Устав 1974. Не би мо гли да ство ре 
др жа ве од Вој во ди не и Ко со ва. Од VII Кон гре са и но вог Про гра ма СКЈ, ишло се ка 
кон фе де ра ци ји. Ја сам се то ме од луч но су прот ста вљао...Мо ра ли су да ме укло не да би 
оства ри ли свој циљ.“У: До бри ца Ћо сић, Пишчевизаписи(19691980), стр. 247.

19) Ви де ти: R. Di zda re vić, „Ве ли ка под ва ла“,Ra dio Free Euro pe, RFE/RL, 2004. 
20) Ви де ти: K. GJE LOS HAJ, „La qu e sti on du Ko so vo: in stru men ta li sa tion et lut te in ter ne“, 

ConfluencesMéditerrannée, No 30, Eté 1999.
21) „Срп ски ли бе ра ли тог пе ри о да же ле да мо дер ни зу ју Ср би ју, да је во де ‘пу тем уз ви ше-

ни јих ци ви ли за тор ских ка пи ја’, да је из ве ду из су жањ ства на ци о на ли стич ке тра ди ци је. 
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СКС, 1972. го ди не, два ме се ца пре свог сме њи ва ња, Ла тин ка Пе ро-
вић ка же: „Ср би ја ко ја би би ла кон зер ва тив на и на ци о на ли стич ка 
из ну тра, по ста ви ла би бр зо пи та ње сво је спе ци јал не уло ге сво јих 
пра ва у Ју го сла ви ји“.22)

АЛБАНЦИ,ИСЛАМ,ХРИШЋАНСТВОИСНАГА
КОСМЕТСКИХДЕРВИША

Ве ћи на Ал ба на ца на Ко сме ту су ислам ске ве ро и спо ве сти. Но, 
за Ал бан це је нај ва жни је албанство,ве ра и на ци ја, ви ше не го на-
чин ве ро ва ња у Бо га. Па шко Ва са из ра жа ва нај бо ље ту су шти ну: „ 
Не обра ћај те па жњу на цр кву, или на џа ми ју. Ре ли ги ја Ал ба на ца је 
ал бан ство.“23) Го во ри се да је чак и Скен дер бег ме њао ве ру. Ње гов 
отац био је пра во слав ни хри шћа нин, а умро је у Хи лан да ру, нај-
све ти јем срп ском ма на сти ру, као пра во слав ни ка лу ђер, као и ње гов 
син, Скен дер бе гов брат.24)

Хри шћан ство је та ко ђе би ло од ин те ре са за Ал бан це, на ро чи то 
Ка то лич ка цр ква. У Ти то вој Ју го сла ви ји, Рим не пре ста је да про-
ши ру је свој ути цај ме ђу ве ћин ски му сли ман ским ста нов ни ци ма 
ове зо не Бал ка на. Шкељ зен Ма ли ћи (Skel zen Mal li qi) о то ме пи ше: 
„Ал бан ци ни ка да ни су би ли у ми ру са сво јим исла мом. То ком Де-
ве де се тих му сли ман ски Ал бан ци раз ма тра ли су озбиљ но иде ју ко-
лек тив не ре кон вер зи је у ка то ли ци зам. Они су се са ми пи та ли, али 
су и пи та ли при ја те ље-а не што од то га сам и ја чуо: је ли мо гу ће 
вра ћа ње на ве ру на ших пре да ка? Ова же ља за ма сов ну кон вер зи ју 
у ка то ли ци зам по ка зу је сло же ни од нос ко ји по сто ји из ме ђу Ал ба-
на ца и Евро пе.“25)

Јед на ди мен зи ја ве ро и спо ве сти Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то-
хи ји увек је би ла за по ста вља на, иако је од ве ли ког зна ча ја за раз у-
ме ва ње мен та ли те та, кул ту ре и ре ли ги је ал бан ског на ро да на Ко-

Био је то је ди ни ује ди ње ни пра вац у прин ци пи јел ној бор би про тив ве ли ко срп ског на-
ци о на ли зма“.Ви де ти: R. DI ZDA RE VIĆ, „Ве ли ка под ва ла“,Ra dio Free Euro pe, RFE/RL, 
2004. 

22) На ве де но у: R. Di zda re vić, „Ве ли ка под ва ла,“Ra dio Free Euro pe, RFE/RL, 2004.
23) У :NIN, 19.01. 2006.
24) Ви де ти: Bo sko I. Bo jo vic, Mont At hos, les prin ces ro u ma ins, Jean Ca stri ot et la To ur al ba-

na i se ( Ar ba na ški pirg, dépen dan ce de Chi lan dar), Balcanica,2006.
25) Ко смет ски днев ник Laim чак је об ја вио да се „пред сед ник Ибра хим Ру го ва пре о бра-

тио из му сли ма на у ри мо ка то ли ка.“ Иако ове тврд ње ни су си гур не, ин фор ма ци ја је 
при мље на као исти ни та. Днев ник ка же „да је про ме на ве ре оба вље на 24. апри ла 1974. 
у Ва ти ка ну. Чи ни се да је кр ште ње оба вио Јо ван Па вле Дру ги. Ибра хим “ је по стао Пе-
тар, на ал бан ском Pje ter.“У: НИН, „Пе тар Ру го ва, Ка то лик“, 19. 01. 2006.
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сме ту. Реч је о фе но ме ну дер ви ша. Са ко му ни сти ма на вла сти у 
Ју го сла ви ји 1945, чи ни ло се да ће, као и на чи та вом Бал ка ну, ре до-
ви дер ви ша не ста ти. Ве ћи на тих ре до ва оти шло је у иле га лу. Ви-
ше не го дру ге вер ске за јед ни це, дер ви ши су се опи ра ли кон тро ли. 
Њи хо ве во ђе за до би ја ли су ста тус пре ма по ро дич ној ли ни ји, па се 
ве ро ва ло да је њи хо ва ду хов на моћ би ла на след на.У ше зде се тим 
го ди на ма, ју го сло вен ске вла сти су на кра ју за у зе ле знат но ли бе-
рал ни ји став пре ма вер ским за јед ни ца ма, али су их ипак под вр гле 
то та ли тар ном ре жи му. Се дам де се тих су дер ви ши за до би ли но ву 
сна гу, на нео че ки ва ни на чин. Ал бан ски ше и ци на Ко сме ту осно-
ва ли су 1974. го ди не Уни ју дер ви шких ре до ва, на чи јем че лу се од 
та да на ла зио при зрен ски ше ик, Џед ма ил Ше ху (She hu).26)

Од 1974. до 1984, од 32 чла на ко ји су пред ста вља ли од го ва ра-
ју ћи број те ки ја( основ на је ди ни ца вер ског оку пља ња дер ви ша), 
број је до се гао 126. По чет ком осам де се тих, За јед ни ца је твр ди ла 
да оку пља ви ше од 50.000 дер ви ша, углав ном кон цен три са них на 
Ко сме ту. Со ци о лог из При шти не, Сла ђа на Ђу рић, твр ди ла је сво-
је вре ме но да је би ло око 100.000 при ста ли ца дер ви ша 1998, и то 
са мо на Ко сме ту.27)

Ту је по сто јао је дан по се бан со ци јал ни фак тор, ко јим је де ли-
мич но би ло мо гу ће да се об ја сни за што су дер ви шки ре до ви по но во 
по ста ли зна чај ни на Ко сме ту. Де мо граф ски бум и пре на се ље ност 
у брд ским обла сти ма по ве ћа ли су си ро ма штво и ег зи стен ци јал-
ну и по ли тич ку не си гур ност. Ислам ска за јед ни ца на Ко сме ту ни је 
ужи ва ла не ки ве ли ки ре но ме у ста нов ни штву, а ути цај Ме дре се у 
При шти ни на ин те лек ту ал ни жи вот у ауто ном ној по кра ји ни био је 
за не мар љив. Ве ћи на Ал ба на ца му сли ма на, по себ но у гра до ви ма, у 
сва ком слу ча ју ни су мо гли да се убро је ме ђу ода не вер ни ке. То је 
ба ца ло дру га чи ју све тлост на ло кал но не при ја тељ ство из ме ђу ко-
смет ских ше и ка и ал бан ских пред став ни ка Ислам ске за јед ни це на 
Ко сме ту, не при ја тељ ство из ме ђу ислам ских „ор то док сних“ ре до ва 
и „хе те ро док сних“ су фи ре до ва. То је ба рем ва жи ло за не ке де ло ве 
Ко сме та, на ро чи то у Ме то хи ји. Дру штве ни ре но ме ше и ка дер ви ша 
у брд ским ре ги о ни ма био је знат но ве ћи од ре но меа ко ји су ужи ва-
ли хо џе ислам ске за јед ни це. Тек по сле 1989. је Ислам ска за јед ни ца 

26) Ал бан ски на слов: Li dhjaeRradheveDervisheIslameAlijje. Три го ди не ка сни је, име је мо-
ди фи ко ва но у: Ba sh ke si ae RradheveDervisheIslameAlijje. У: G. Du ij zing, Religionandthe
politicsofidentityinKosovo, Hurts& Com pany, Lon dres, 2000, p.155.

27) На ве де но у:: G. Du ij zing, ReligionandthepoliticsofidentityinKosovo, p.157.
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Ко сме та за у зе ла па три от ски ји став, а за ни мљи во је да се на гла си 
ка ко је упра во она по том по ку ша ла да се по ми ри са За јед ни цом ре-
до ва дер ви ша.28) Шта ви ше, ути цај ше и ка ра стао је са кри зом. Они 
су има ли ду бље ко ре не ме ђу тра ди ци о нал ном ру рал ном за јед ни-
цом, а би ли су бли ски ји са на род ним и ет нич ким ка рак те ри сти ка-
ма, што их је чи ни ло „ал бан ски јим“ и ве ро ват но на ци о на ли стич-
ки јим не го офи ци јал не и „ор то док сне“ ислам ске струк ту ре.

Ути цај дер ви ша у ал бан ском ста нов ни штву, на ро чи то у оном 
пре о вла ђу ју ћем, се љач ком и тра ди ци о нал ном, био је зна чај ни ји но 
што се ве ро ва ло. Ре ал но, дер ви ши су би ли убе дљи ви ји од би ло ко-
је ал бан ске по ли тич ке фи гу ре на Ко сме ту. До ма шај њи хо вих ре чи 
мо же да се по ре ди са ути ца јем ре чи ли де ра Бож је пар ти је (Хезб-
Алах) у Ли ба ну, или са па ле стин ским вер ским во ђа ма у Га зи. По-
врх све га, при ти сак про шло сти, пе ри о да из ме ђу 1913. и 1945, све 
то још увек очу ва но, ко је су из ве сне сна ге на Ју гу (Ал ба ни је) на-
сто ја ле да не за бо ра ве. „Све то је по ве за но са ор га ни за ци ја ма ‘за 
спе ци јал ни рат’ у за пад ној Евро пи,а са да је ушло у ак ци ју,мо же да 
бу де под стак ну то до га ђа ји ма у Пољ ској. Мо жда до тле сти жу гла-
со ви ко ји го во ре о не ком по на ша њу Сје ди ње них др жа ва пре ма ко-
му ни зму.“29)

19711980.УБРЗАВАЊЕКРИЗЕ

Ти то по се ћу је Ко со во и Ме то хи ју 17. апри ла 1971. Сту ден ти 
су ве о ма па жљи во слу ша ли шта Ти то го во ри на свом пу ту по Ју гу 
Ср би је и Ко сме ту, уви ђа ју ка ко је Ти то ре зер ви сан пре ма из ве сним 
фе но ме ни ма, ко је на зи ва ди вља штвом. У свом днев ни ку, ју го сло-
вен ски ре во лу ци о нар из „ста ре гар де,“ од оних ко ји су обра зо ва ни 
на Ле њи но вој шко ли у Мо скви, Ро до љуб Чо ла ко вић, ова ко је пре-
вео зна че ње „ди вља штва“ ка ко га је ви део Ти то. „А ди вља штво је 
нор ма лан фе но мен у си сте му у ко ме, с јед не стра не, по сто ји је дин-
стве на мо не та, и на сто ти не оних ко ји су штин ски ути чу на ње ну 
ста бил ност. Ми тро ши мо ви ше не го што мо же мо да из др жи мо, па 
је нор мал но што це не ска чу. Ин ве сти ци је без пла на, ми сви кон-
стру и ше мо ауто мо би ле, а ни ко не про из во ди ли мо ве. Бу џе ти ра сту, 
пла те та ко ђе, али не и про пор ци о нал но про дук тив ност. Ми ра ди мо 

28) Ви де ти: G. Du ij zing, op.cit.,p.176.
29) Ви де ти: З. Ан то нић, РодољубЧолаковићусветлусвогдневника, Бе о град, ИП Књи га, 

1991, p. 476- 479.
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и жи ви мо са сло га ном: дај шта даш, и ла ко ће мо су тра. А су тра је 
не из ве сно.“30)

Ти то на Ко сме ту по ру чу је да мо ра да се ус по ста ви је дин ство 
Са ве за ко му ни ста. Прак тич но екви ва лен тан ста тус са шест ју го-
сло вен ских ре пу бли ка, омо гу ћу је Ко со ву и Ме то хи ји да има соп-
стве ни устав, сво је по ли циј ске сна ге, су до ве, пар ла мент, за ста ву и 
ор га ни за ци ју СК.

Пр ва екс пло зи ја на Ко сме ту има еко ном ске мо ти ве, али у нај-
ве ћем на ци о нал не. При пад ни ци но ве ин те ли ген ци је, ко ја је ди-
пло ми ра ла на уни вер зи те ту, ко ја је ство ре на у При шти ни као плод 
фе де рал не ак ци је у ко рист ма ње раз ви је них ре ги о на, узи ма у ру ке 
по крет, а да чак и ни је из гле да ла се па ра ти стич ка у по чет ку. Она 
гле да ка не за ви сној Ал ба ни ји и тра жи ста тус Ре пу бли ке, из јед на че-
на са Ср би јом. Иде ја ал бан ских на ци о на ли ста би ла је да тран сфор-
ми шу Ко смет у ет нич ки хо мо ге ну зе мљу, уз по моћ ме то да че сто 
бли ских те ро ри зму, на го не ћи ти ме срп ску и цр но гор ску ма њи ну да 
на пу сте Ко смет. По чет ком 1971. го то во 70.000 срп ских и цр но гор-
ских по ро ди ца од ла зи из По кра ји не. Од 1450 се ла на Ко сме ту, та да 
650 по ста је ет нич ки „очи шће но“, што бу квал но зна чи да у њи ма 
ис кљу чи вио жи ве ко смет ски Ал бан ци. У пи та њу је ира ци о нал ни 
на ци о на ли зам ко ји, ме ђу тим, да је пло до ве.31)

ДРУШТВЕНИРАЗВОЈ
ИФОНДФЕДЕРАЦИЈЕЗАКОСМЕТ

У вре ме ну од че тврт сто ле ћа, При шти на је ве ро ват но би ла 
град ко ји се раз ви јао нај бр же у СФРЈ. Ста ти сти ка је би ла убе дљи-
ва: ин ду стриј ска про из вод ња се по ве ћа ла 18 пу та, по љо при вред на 
про из вод ња 3 пу та, број за по сле них се уве ћао 4,7 пу та, жи вот ни 
век ста нов ни ка про ду жио се са 45 на 68 го ди на. Сва ки тре ћи ста-
нов ник по чет ком се дам де се тих био је об у хва ћен обра зо ва њем, што 
је из но си ло око 450.000 ђа ка и сту де на та на Ко сме ту. Од тек не ко-
ли ко би бли о те ка и би о скоп ских са ла, сти гло се до мре же од 385 би-
бли о те ка, 8 по зо ри шта, 5 му зе ја, а об ја вљи ва но је око 370 на сло ва 
књи га и бро шу ра, об ја вљи ва но је још и 32 ча со пи са, 60 днев них 

30) Ви де ти: Здрав ко Ан то нић: РодољубЧолаковић усветлусвогдневника,стр. 277. Ова 
књи га је ду го би ла укло ње на из јав но сти,по сле за бра не 1991, ка да је по ву че на из про-
да је од мах по об ја вљи ва њу. 

31) Ви де ти: Fej to, F., Pa vlo witch, S.K., Chir stich, KL., Kru lic, J., Me i er, V., “Yugo sla via, our-
dan ge ro us backyard“, TheEuropeanJournalofInternationalAffairs, vol. 1, n. 2, autumn 1988, 
p.78 .
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ли сто ва и пе ри о дич них но ви на. Са гра ђен је мо де ран те ле ви зиј ски 
цен тар, осно ва на је Ака де ми ја на у ка и умет но сти, Уни вер зи тет 
та ко ђе (са ви ше од 50.000 сту де на та), итд.32)Про блем је, ме ђу тим, 
би ло то што је Уни вер зи тет у При шти ни за не ма ри вао тех нич ко 
обра зо ва ње. Број ни ди пло ми ра ни са Фа кул те та по ли тич ких на у-
ка, еко но ми је, со ци о ло ги је, или пси хо ло ги је, има ли су по те шко ћа 
у на ла же њу по сла у дру гим ре пу бли ка ма.

 Број Ал ба на ца на Ко сме ту по ве ћао се са 646.000 на 1.227 000 
у са мо 20 го ди на (1961-1981). То је ра ди кал но про ме ни ло на ци-
о нал ну струк ту ру Ко сме та. Про це нат Ал ба на ца од 1961. до 1981 
по ве ћао се са 67% на 77,5%, а део Ср ба пао је са 18% на 13%. Део 
Цр но го ра ца је пао са 3,9% на 1,7%, а Ту ра ка са 1,0% на 0,9% 33)Са 
сто пом на та ли те та од 31% и при род ним ра стом од 20% сва ке го ди-
не, Ал бан ци уЈу го сла ви ји има ли су нај ви шу сто пу ра ста у Евро пи, 
од 1961. до 1981. А у Ју го сла ви ји ихје, по сле Дру гог свет ског ра та 
би ло 480.000, а 1981. 1.227 000, да би се број по пео на око 2 ми ли-
о на 1991, ка ко је пи са ла фран цу ски ис тра жи вач Ви о лет Ре.34) То је 
зна чи ло за пра во вр то гла ви раст од 117,7% у ра спо ну од са мо јед не 
ге не ра ци је ( 33 го ди на).35)

Дру ги фран цу ски ис тра жи вач, Жил Труд, ко ји је об ја вио упра-
во по ме ну ти по да так,ви ди узро ке ове „де мо граф ске екс пло зи је“ 
ал бан ске по пу ла ци је на Ко сме ту пре све га „у сто пи на та ли те та, 
је дин стве не ра зи не у Евро пи, а је ди но упо ре ди ву са сто па ма на та-
ли те та ко је су ви ђе не у зе мља ма у раз во ју, по себ но у Афри ци.“36)

Еко ном ски и кул тур ни ин тен зив ни раз вој Ко со ва и Ме то хи-
је за по чео је кра јем 1950, 4-5 го ди на ка сни је не го дру ги ре ги о ни 
зе мље. Од 1957. го ди не Фе де ра ци ја је ство ри ла фон до ве за по моћ 
за раз вој Ко со ва и Ме то хи је. При шти на је гра ђе на убр за ним рит-
мом.37)

32) Ви де ти: D. Bi lan džić,JugoslavijaposlijeTita,19801985, стр. 45-49.
33) Ви де ти: D. Bi lan džić, Op.cit.,стр. 205-206. 
34) Ви де ти: Vi o let te REY, Europesorientales,Russie,Asiecentrale,Be lin-Rec lus, 1996. 
35) Ви де ти : G. Tro u de, ConflitsidentitairesdanslaYougoslaviedeTito19601980,Ed. de l’As-

so ci a tion „Pi er re Be lon“ , Pa ris, p. 193.
36) Ви де ти: G. Tro u de, op.cit.,p.196.
37) „Be hind the am bi ti o us edi fi ces one co uld de tect the pi ra tion of the new in tel lec tual stra tum of 

Ko so vo to see Pri šti na de ve lop in to a cen ter of the Al ba nian na tion, co-equ al with Ti ra na. The 
hasty con struc tion of the Uni ver sity of Pri šti na had spe cial sig ni fi can ce. As early as 1979 the 
uni ver sity al ready bo a sted ni ne fa cul ti es and had an en rol lment of 24, 000 stu dents, among 
them 17,700 Al ba ni ans. It was pre ci sely tho se who first be gan de mon stra ting, the stu dent of 
the Uni ver sity of Pris hti na, who had the le ast to com plain abo ut eco no mi cally.“ J. RE U TER, 
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Про це на екс пе ра та, по пут Ду ша на Би лан џи ћа, би ла је да је Ко-
смет био у ка шње њу у од но су на Ју го сла ви ју, од 15 до 20 го ди на. 
Истин ски дру штве ни еко ном ски кан цер би ла је би зар на прак са си-
сте ма ко ја је чи ни ла мо гу ћим и нај чуд ни је еко ном ске по ду хва те и 
пла но ве. Без ика кве сум ње, ве ли ки део аку му ла ци је до ла зио је из 
фон до ва Фе де ра ци је. Ко смет је до би јао 42,5%, а оста так је де љен 
из ме ђу три ре пу бли ке про це ње не ка о не до вољ но раз ви је ним. Је дан 
до два ми ли о на до ла ра днев но би ло је уба ци ва но у „бу нар без дна“ 
зва ни Ко смет. 

Че твр ти Пе то го ди шњи план (1966-1970) ство рио је но ви Фонд, 
на зван „Фонд Фе де ра ци је за кре ди ти ра ње еко ном ског раз во ја. У 
нор мал ним окол но сти ма, ова ин ве сти ци ја вре ди тру да, јер је Ко-
смет, чак и у тур ским ото ман ским до ку мен ти ма, у ве ли ко ал бан-
ским до ку мен ти ма, озна че но као жит ни ца Бал ка на. И Ита ли ја ни 
су, то ком оку па ци је и од мах по сле Дру гог свет ског ра та, пра ви ли 
пла но ве да на Ко смет ко ло ни зу ју 5 ми ли о на Ита ли ја на, твр дио је 
ви со ки срп ски ру ко во ди лац Дра го слав Дра жа Мар ко вић.38)

Кру ци јал на чи ње ни ца је да је Ко смет ис по ру чи вао дру гим ре-
пу бли ка ма две тре ћи не елек трич не енер ги је ко је је про из во дио. 
Ко смет ски ру ко во ди о ци же ле ли су, на при мер, по сва ку це ну да 
гра де тер мо е лек тра не. Тек пет-шест осо ба је од лу чи ва ло о све му 
то ме на Ко сме ту. У вре ме ка да је Иван Стам бо лић био пре ми јер 
Ср би је, он ће ре ћи ру ко во ди о ци ма са Ко сме та: „Оста ви те иде ју о 
елек трич ним цен тра ла ма. Ви има те до вољ но елек трич не енер ги је 
са ми. Онај ко ме она тре ба, не ка их сам и гра ди. Са мо им по ста ви те 
усло ве ко ји се ти чу еко ло ги је, јер ће те се угу ши ти у ди му. За што 
же ли те да гра ди те тер мо цен тра ле дру ги ма? Огро ман је ка пи тал, а 
не ма рад них ме ста. Уни шта ва те зе мљу“.39)

Ме ђу тим, на Ко сме ту има угља да се „за гре је“ чи та ва Евро-
па. Сва ка ко ин фор ми сан од струч ња ка са Ру дар ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, Дра жа Мар ко вић још осам де се тих био је убе ђен: „да је 
тај угаљ био чу ван за Ве ли ку Ал ба ни ју. На осно ви угља Нем ци су 
би ли пре до ло жи ли, пре де се так го ди на,да се гра ди тер мо цен тра ла 
сна ге 5.000 ме га ва та, са 380 W. Наш елек тро на пон био је 400 W, и 

DieAlbaner,p.74. На ве де но у: V. Me i er, Yugoslavia,aHistoryofitsDemise,Lon dres&New 
York, Ro tled ge, 1999.p. 32).

38) Ви де ти: Д. Мар ко вић, „Би ти жи го сан уси ја ним гво жђем. Из ме ђу ауто но ми стич ких се-
па ра ти ста и на ци о нал-шо ви ни ста“, НИН, 08. 05. 2003.

39) Ви де ти: Иван Стам бо лић, Жртве, стр. 144. 
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то да ни ко не мо же да им узме њи хо ву елек трич ну стру ју. То је би-
ло учи ње но ка ко би се са чу вао угаљ за Ве ли ку Ал ба ни ју.“40)

Би ло је све ви ше ар гу ме на та осам де се тих ко ји су го во ри ли да 
мно ге иде је раз во ја ни су ко ри шће не од го ва ра ју ће и ко ри сно за Ко-
смет. Пре ма ци ти ра ном Дра жи Мар ко ви ћу: „ју го сло вен ски но вац 
је ба чен за кон тра-ре во лу ци ју, за ра за ра ње од но са ме ђу на ци ја ма“.
Он је про це њи вао да је у по след њих два де сет го ди на (1961-1981) 
Ср би ја „убри зга ла“ око 400 ми ли о на до ла ра го ди шње у Ко смет, 
што је из но си ло број ку од 8 ми ли јар ди до ла ра.

Но, „упр кос овом еко ном ском на пре до ва њу ко је се мо же ква-
ли фи ко ва ти бри љант ним, Ко смет ни је ус пео да на док на ди сво је 
за о ста ја ње за дру гим ре ги о ни ма Ју го сла ви је“, сма тра фран цу ски 
ис тра жи вач Жил Труд. Ме ђу осо бе но сти ма Ко сме та, Труд по ми ње 
„ен дем ску не за по сле ност“, али и да „Ауто ном ној по кра ји ни Ко со-
во, ме ђу тим, не не до ста ју аду ти у ње ној игри у пла ну при род них 
ре сур са.“

 Са ру дар ским ком плек сом Треп ча, крај Ти то ве, тј. Ко сов ске 
Ми тро ви це, на се ве ру ре ги о на, она је рас по ла га ла це ли ном пр во га 
ре да, ко ја про из во ди 75% ра фи ни ра ног оло ва у Ју го сла ви ји, 69% 
ра фи ни ра ног сре бра, 34% ру де оло ва и цин ка, 20% олов них аку му-
ла то ра, и уз то сул фид не ки се ли не, фос фор не ки се ли не и фос фат-
них гно ји ва.

Са сво јим ре зер ва ма, руд ни ком плекс Треп ча фи гу ри сао је ме-
ђу пр ви ма у Евро пи, као и у све ту, ако је су ди ти пре ма јед ном сво-
је вре ме ном из ве шта ју ам ба са де Фран цу ске у Бе о гра ду: 7.500 000 
то на ру де, са из вр сним са др жа јем од 20% жи ве и 3,5% ба кра, спрам 
0,9% свет ског про се ка, што да је иде ју о бо гат ству ру де. Под се ти мо 
и да је то ком Дру гог свет ског ра та, ком плекс Треп ча по кри вао нај-
ве ћи део по тре ба Рај ха у оло ву.Са мо руд ник Ру дар ско про из во дио 
је 450.000 то на ру де оло ва и цин ка 1966. го ди не, ода кле је из два ја-
но, по сле пр ве об ра де, 16.000 то на кон цен тра та оло ва и цинк-ме та-
ла.“41) Ни је не ва жно ре ћи и да је оло во про из ве де но у Треп чи про-
да ва но по знат но ни жој це ни од свет ских, што је ство ри ло го ди шње 
гу бит ке од 300 ми ли о на та да шњих ди на ра. Реч је о ти пич ном ја зу 
Се вер-Југ. Југ ис по ру чу је јеф ти не си ро ви не, а Се вер их тран сфор-
ми ше у ску пе про из во де, чу ва ју ћи за се бе про фит.42)

40) Ви де ти: Д. Мар ко вић, op. cit.
41) Ви де ти: G. Tro u de,ConflitsidentitairesdanslaYugoslaviedeTito19601980, pp.246-248.
42) Ви де ти: Cat he ri ne Sa mary, LeMarché contre l’autogestion, Pa ris, 1988.На ве де но у: M. 

Col lon, Op.Cit.,p. 222-223.
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КАНЕУМИТНОЈСЕЦЕСИЈИ,
НАСПРАМНЕСПРЕМНИХСРПСКИХПОЛИТИЧАРА

На по ли тич ком пла ну су се, ме ђу тим, убр за ва ли до га ђа ји, пре 
све га све отво ре ни је и све не стр пљи ви је из ра жа ва ње се це си о ни-
стич ких тен ден ци ја чи та вог ал бан ског на ро да. У свом тај ном го-
во ру 1977. го ди не ру ко во ди о ци ма Ко сме та, Едвард Кар дељ, глав ни 
Ти тов иде о лог са мо у пра вља ња, упо зо рио је на озбиљ ну опа сност 
од Срп ског и ал бан ског на ци о на ли зма у По кра ји ни, али је до дао 
да „да нас Ал бан ци са Ко со ва но се по себ ну од го вор ност, јер су они 
ве ћи на на Ко со ву.“43)

Од 1979, срп ска вла да је про це њи ва ла да ста ње на Ко сме ту 
ни је би ло до бро, и због то га је срп ско ру ко вод ство би ло про тив Ти-
то ве по се те Ко со ву те го ди не.44) Тур бу лен ци је про у зро ко ва не ире-
ден ти стич ким до га ђа ји ма на Ко сме ту на ја вљи ва ле су опа сне го-
ди не за Ју го сла ви ју. Три су глав на до га ђа ја све до чи ла у то вре ме о 
убр за ва њу кри зе: 1. Смрт по ли тич ких ли де ра СФРЈ (Ти то, Кар дељ, 
Ба ка рић); 2. дру штве но-еко ном ска кри за; 3. по бу не на Ко сме ту.

Лео Ма тес, глав ни Ти тов са вет ник за пи та ња не свр ста ва ња на-
пи сао је: „Тре ћи ве ли ки до га ђај би ла је из не над на еруп ци ја ире-
ден ти стич ких на ци о на ли стич ких по бу на, ко је су има ле тен ден ци ју 
ка устан ку ме ђу ал бан ским ста нов ни ци ма у Ауто ном ној по кра ји ни 
Ко со во и Ме то хи ја. Циљ по бу на би ло је ства ра ње ре пу бли ке Ко со-
во и ње но евен ту ал но ује ди ња ва ње са Ал ба ни јом, што је до ве ло у 
опа сност те ри то ри јал ни ин те гри тет Ју го сла ви је и ње ног фе де ра-
ли зма.“45)

По чет ком 1980. го ди не, ка да је аро ган ци ја гру па ко је су ру ко-
во ди ле Ју го сла ви јом би ла и да ље при лич но ве ли ка, а штам па ти-
ха по пи та њу Ко сме та, по пис ста нов ни штва је по ка зао не сум њи во 
опа да ње срп ског и цр но гор ског ста нов ни штва на Ко сме ту. Ср ба је 
би ло 23.62% од укуп ног бро ја ста нов ни ка у ре ги ји 1948. Пет го ди-
на ка сни је би ло их је 23.49%, а 1961. их је би ло 23.55%. Али, про-

43) Ви де ти: FBIS, Nov. 27, 1981, p.120, и у: L. J.Co hen, Ser pent in the bo smom. The Ra i se and 
Fall of Slo bo dan Mi lo še vić, p. 40.

44) „Ми ми сли мо да је то ве о ма опа сно. Ал бан ски на ци о на ли зам био је у на пре до ва њу. 
Али, Ти то не при хва та наш са вет и иде та мо. Иако нам је ре као да је све стан и ве ли-
ких про бле ма на Ко со ву, и опа сно сти. Вла шка лић и Ви дић су та мо ишли са Ти том.“ У: 
Иван Стам бо лић, Жр тве, стр.139.

45) Ви де ти: Л. Ма тес, Кризасоцијализмакојегнијебило, Увод, Ју го сло вен ски ин сти тут за 
но ви нар ство, Бе о град, 1991.
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це нат је спао на 18.35% 1971, а де сет го ди на ка сни је, 1981, би ло их 
је тек 13.2 од сто. Пре ма про це ни Ста ти стич ког за во да Ре пу бли ке 
Ср би је, ви ше од 100 000 Ср ба и Цр но го ра ца на пу сти ло је Ко смет 
из ме ђу 1961. и 1981. Ти ме су ство ре ни из вр сни усло ви за за о штра-
ва ње се це си о ни стич ког кур са ко смет ских Ал ба на ца пре ма срп ској 
др жа ви, још пре 30 го ди на.46)

ZoranPetrovicPirocanac
KOSOVO-ET-METOCHIE-DUCONGRESDEDRESDEAU

COMMENCEMENTDELASECESSIONALBANAISE
Quelquescontributionsàl’introductionhistorico-politiquedela

tragédiede‘’l’Etatàhautrisque’’
Sommarie

Danscetteétudel’auteurprésentedesélémentspourune
brèvehistoiredes‘’paysàhautrisque’’serbes,uneautre
façondedésigner,entreautres,leKosovo.Cepetitbrévi
airehistoricopolitiquede laditerégionserbe faitpartie
d’uneanalyseplus approfondie réaliséepar l’auteur de
cetteétudependantsesétudesdoctoralesàParis.Dansle
cadredelaprésenteétudel’auteurdémontreuneinfluen
cefondamentaledesdécisionsprisesparl’Internationale
communistesur lesévénementshistoriquesenYougosla
vieetauKosovoetMétochie,déjàavantlaDeuxièmegu
erremondiale. L’étudemet en avant unemodernisation
généraledupeuplealbanaisauKosovoetMétochiesous
lerégimedeTito,ainsiquel’influencedel’islam,c’està
direlaforcedesdervicheskosovars,maisaussilaradica
lisationdelacrisedanscetterégiondusuddelaSerbie
danslesannées1970et1980,touscesfacteursservantde
basepourlasécessionultérieuredesAlbanaisàlafindu
vingtièmesiècle.
Mots-clés : Serbie, KosovoetMétochie, Parti commu
niste yougoslave, Intrenationale communiste, Albanais,
sécession
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Résumé
Danscetessai l’auteurreconstruitunebrèvehistoirede
ces „теrres à haut risques“, comme on appelle encore
larégionSuddelaSerbie,KosovoetMétochie.Cettere
vuehistoricopolitiquedelarégionfaitpartied’uneplus
grandeanalyseréaliséedurantlesrecherchesdel’auteur.
L’auteurdémontred’abordlesconséquencesdesCongrès
deBakouetdeDresdeеt l’influencedesdécisionsetde
lapolitiqueduKominternauxévénementshistoriquesen
YougoslavieetauKosovodéjàavantlaDeuxièmeguerre
mondiale.LeIVeCongrèsduParticommunisteyougosla
ve(PCY)s’esttenuenAllemagne,àDresde,ennovembre
1928.AusommetduKominternonjugaitquel'Étatyougo
slaveétaitunsoidisantpointd’appuimilitaireprévupour
l'attaquedesimpérialistescontrel'URSS.Celaexpliquait
pourquoidansunedesrésolutionsduCongrèsdeDresde
onintroduisaitladirectiveduKomintern:laYougoslavie
devaitêtrebriséeetondevaitcréer„lesrépubliquesna
tionalesdeCroatie,Monténégro,Macédoine,Albanie et
Slovénie“.Parlanotion„Albanie“onpensaitKosovoet
Métochie.
Dans lesdocumentsdu IVeCongrèsduParti communi
steyougoslave(PCY),danslechapitreintituléLuttepo
urlerôledirigeantdanslesmouvementsdesnationsop
primées,ondisait:„LePartidoit concentrer la luttede
la classe ouvrière, de la paysannerie et des nations op
primées,avanttoutcontrel'ennemiprincipal,l'hégémonie
delabourgeoisieserbeetsamonarchiemilitaire“.
Depuisdesdécenniesl'intelligentsiakosovareréexamina
it la définition donnée à l’entité kosovare dans le cadre
serbe.Lesintellectuelsnationalistesalbanaissontinfati
gables,pourprouverquecetterégionétaitdepuistoujours
albanaise etque la situationdémographiqueaujourd’hui
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n’étaitquel’expressiondelaréalitéhistoriquepermanen
te.Ainsiétabliepar lesauteursalbanais, laquestiondu
Kosovoprenaitlaformed’unproblèmededécolonisation.
LalibérationdelaYougoslavie,etbientôtl'instaurationde
l'autonomieauKosovo,etdel'égalitéendroitsdesAlba
naisenYougoslavie,étaientdegrandsacquishistoriques
durégimedeTito.LarégionautonomesocialisteduKoso
voétaitentréedanslapériodedelaconstructionsocialiste
avecpresque90%d’analphabètes,etuneproductiontrès
attardée, principalementnaturelle de type précapitaliste.
Plusde80%deshabitantsduKosovoétaientagriculteurs.
En1968,ilyavaitdegrandesmanifestationsalbanaises
àPriština.Aellesse joignaientdejeunesAlbanaisde la
régiondeTetovoenMacédoine.Ilséxigaientlerattache
mentauKosovo.
LapremièreexplosionauKosovoadesmotivationséco
nomiques, mais surtout nationales. La nouvelle intelli
gentsia prend enmains lemouvement, sansmême étant
séparatiste. Elle regarde vers l’Albanie indépendante et
demandelestatutdeRépublique,enégalitéaveclaSer
bie.L’idéedesnationalistesalbanaisestde transformer
leurpaysenunpaysethniquementhomogène,etcelaen
courage,pardesmoyensprochesauterrorisme,lesmino
rités serbeetmonténégrinedequitterKosovo.Audébut
de1971presque70000famillesserbesetmonténégrines
partent.Et650de1450villagesdeviennentethniquement
„purs“,c’estàdireexclusivementalbanais.C’estunna
tionalismeirrationnel.
Pourtant,en un quart de siècle, Priština était probable
mentlavillequisedéveloppaitleplusviteenRSFY.Avec
untauxdenatalitéde31%etunecroissancenaturellede
20%chaqueannée, lesAlbanaisdeYougoslavieavaient
letauxdecroissanceleplusélevéenEurope,de1961à
1991. Ils étaient enYougoslavie,après laDeuxièmegu
erremondiale,498000,1.227000en1981,et2millions
en1991.C’étaitunaccroissementvertigineux117,7%en
l’espaced’uneseulegénération(33ans).
D’aprèsDražaMarković,„l'argentyougoslaveétaitjeté
pourlacontrerévolution,pourladestructiondesrapports
entrenations“.Ilestimaitquedanslesvingtdernièresan
nées, laSerbie injectaitquelque400millionsdedollars
paranauKosovo,cequifaisaitunchiffrede8milliards
de dollars.Mais, „en dépit de cette progression écono
miqueque l’onpeutqualifierdebrillante, leKosovone
parvintpasàrattrapersonretardsur lesautresrégions
deYougoslavie“,ditlechercheurfrançaisGillesTroude.
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Аinsisemanifestel'accélérationdelacrisedanslarégion
suddeSerbie,quidirigeralesévénementshistoriquesvers
lasécessiondesAlbanaisàlafinduXXesiècle.Ainsi,la
secessiondébuteеn1981,aveclespremièresmanifestati
onsnationalistesalbanaises.
Legéographeetgéopoliticienserbe,MilovanRadovano
vić,expliquelaquestioncentenairebalkanique:„Kosovo
etMétochiesontunedesdéterminationsclefsdel'intégrité
politicoterritorialeetdelasouverainetédel'ÉtatdeSer
bie,d'uneimportancegéostratégiqueetgéopolitiquecar
dinale. Le sécessionnisme kosovaralbanais est une qu
estion beaucoup plus funeste pour l'existence de l'État
serbe,quetouteslesautresconfrontationsàl'intérieurde
l'exYougoslavie.N'importequellesolutionpolitiquequi
ouvriraitirréversiblementlesportesàuneformequelcon
que de ’république albanaise’,mène très vite à la con
stitutionde la’grandeAlbanie’,quiserait jointe,par la
mêmelogique,àlaMacédoineOccidentale.Celasignifie
unefragmentationsuccessivedel'Etatserbeetsaréduc
tionàl'actuelle’Serbiecentrale’.“

 Овај рад је примљен 15. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
марта 2013. године.



УДК: 
323.1(=163.41)

Оригинални
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXV) XII, vol=35
Бр. 1 / 2013.
стр. 45-78.

- 45 -

  

- 45 -

СањаШуљагић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ОГЛЕД О ЗА СНИ ВА ЊУ  
СРП СКОГ ЕТ НИЧ КОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА** 

Са же так
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постављањасрпскогетничкогидентитаодвремена
праисторијске винчанске културе и даље кроз исто
рију.Српскадржавотворност,атимеиетницитет
умеђународномокружењу,озваничена јеувремеза
снивања средњовековне династије Немањић, када је
првисрпскиархиепископиутемељитељсрпскогправа
РасткоНемањић(СветиСава)основаоаутокефалну
СрпскуПравославнуЦрквуиуспоставиоврховнизакон
српскесредњовековнедржаве.Усклопуразматрања
теме аутор се такође усредсредио на презентацију
геоморфолошке,топономастичке, митолошке и гео
политичкеодредницесрпскогетничкогидентитета.

* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира 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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Кључнеречи:српскиетничкиидентитет,винчанска
култура,српскепротоетније,митологијаНојевеАр
ке, Александар Велики, Кадмо, хришћанство, Свети
Сава, геоморфолошке одреднице, топономастика,
геополитичкеодреднице

Eт нич ки иден ти тет јед ног на ро да и јед не дру штве не и др жав не 
за јед ни це од ре ђу ју тра ди ци ја, исто ри ја, ет нич ко по ре кло, ре ли-

ги ја, је зик, пи смо, ге о граф ски по ло жај, дру штве ни од но си, исто-
риј ско ис ку ство, оби ча ји и ма ни ри, ма те ри јал но ар хео-ан тро по ло-
шко и ду хов но со цио-пси хо ло шко кул тур но на сле ђе, по ли тич ке, 
кул тур не и еко ном ске ин сти ту ци је и те ри то ри ја. Код од ре ђи ва ња 
ет нич ког (на ци о нал ног) иден ти те та не ке дру штве не за јед ни це мо-
ра се има ти у ви ду да су ет нич ке гру пе и ет нич ки иден ти те ти по 
свом по стан ку ста ри је исто риј ске по ја ве од на ро да и на ци је као 
це ло ви те на ци о нал не за јед ни це и од на ци о нал них иден ти те та као 
ма сов них ко лек ти ви те та ко ји су се вре ме ном из гра ђи ва ли и учвр-
сти ли у епо хи Мо дер не и мо дер ног дру штва.1) За хва љу ју ћи ис тра-
жи ва њи ма број них ар хе о ло га, епи ге не ти ча ра, ан тро по ло га, ет но-
гра фа, фи ло ло га и исто ри ча ра утвр ђе не су основ не од ред ни це раз-
вој них прин ци па др жа во твор но сти и ет но-ге не зе („про хо да ен ти-
те та“)2) у ли не ар ном исто риј ском по сто ја њу Ср би је као дру штве не 
и кул тур не за јед ни це од пра и сто риј ског вре ме на до да нас. До са да-
шњим ар хе о ло шким, лин гви стич ким, епи ге нет ским и ан тро по ло-
шким ис тра жи ва њи ма утвр ђе но је да су се y пра и сто ри ји срп ска 
(„срп ско-сло вен ска“)3) пле ме на-пред-ет ни је са ну кле у сом у По ду-
на вљу и у пла нин ском де лу ју жно од ре ке Ду нав кроз исто ри ју ме-
ша ла са про то-срп ским и оста лим пле ме ни ма са дру гих ге о граф-
ских про сто ра у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма. Мно ги исто-
ри ча ри из раз ли чи тих вре мен сих епо ха су твр ди ли да Ср би по ти чу 
од „пра ста рог на ро да Три ба ла“,4) „Или ро-Ср ба“ или „Или ро-Тра-
ча на“,5) од но сно од по ду нав ских и бал кан ских про то-Ср ба ко ји су 

1) Pe tar Ko ru nić, „Na ci ja i na ci o nal ni iden ti tet: uz po ri je klo i in te gra ci ju hr vat ske na ci je “, Zgo
dovinskičasopis57, 1-2 (127), 2003, Lju blja na, 2003, стр. 163

2) Исто, стр. 179
3) Ми о драг Ми ло је вић, Старисрпскивек, Ван да ли ја, Бе о град, 2008., цит. Мој си је Хо рен-

ски, Ва тро слав Ја гић, Кон стан тин Пор фи ро ге нит
4) Ge or ge Ke dre nos, HistoriarumCompendium ed. Im ma nuel Bek ker, Cor pus Scrip to res Hi-

sto ri ae Byzan ti nae 35-36, 2 vols, Ber lin,1838-1839; La o ni cus Chal co condylae At he ni en sis, 
HistoriarumLibridecem, 1650, LaoniciChalcocondylaeatheniensisHistorianLibridecem, 
in ter pre te Con ra do Cla u se ro Ti gu ri a no, Pa ri si is, MDCL

5) Па вел Ша фа рик,ОпореклуСловенапоЛоренцуСуровјецком, (Прев. Сто јан ка Че ке ре-
вац, ориг. ÜberdieabkunftderSlawennachLorenzSurowieckivonPaulJosephSchaffarik), 
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се у ску пи на ма пле ме на про сти ра ли од ју жног то ка ре ке Ду нав са 
ње ним при то ка ма и Бал тич ког и Цр ног мо ра до Кав ка за и Ка спиј-
ског је зе ра и да су у од ре ђе ним исто риј ским пе ри о ди ма уда ље на 
им срод на пле ме на до ла зи ла из сво јих ста ни шта и „при дру жи ва ла 
се сво јој са бра ћи на Бал кан ском по лу о стр ву“.6) Исто риј ске за пи се 
о про то-Ср би ма као на след ни ци ма пра и сто риј ске по ду нав ске вин-
чан ске кул ту ре и о њи хо вој кул тур ној раз ме ни и пре но су зна ња 
у кон так ту са ис точ но ме ди те ран ским и кар пат ско-цр но мор ским 
кул ту ра ма оста ви ли су мно ги исто ри ча ри и ис тра жи ва ли ар хе о ло-
зи, фи ло ло зи, ге не ти ча ри, ан тро по ло зи и ге о лин гви сти.7) Не ки од 
ових на уч ни ка су на осно ву про у ча ва ња ме зо лит ских и нео лит ских 
ар хе о ло шких на ла зи шта Ле пен ски Вир, Стар че во и Вин ча по ред 
ре ке Ду нав и на осно ву про у ча ва ња сред њо ве ков них срп ских не-
кро по ла уста но ви ли да да на шње ста нов ни штво Ср би је де ли из рав-
не епи ге нет ске и кул ту ро ло шке ка рак те ри сти ке са пра и сто риј ским 
ста нов ни штвом Ле пен ског ви ра и по ду нав ске Вин чан ске кул ту ре, 
као и са ста нов ни штвом сред њо ве ков не Ср би је.8) 

Ар хив Вој во ди не Но ви Сад - Сло вен ски ин сти тут Но ви Сад, по себ на из да ња књи га 
7, Но ви Сад, 1998., http://www.scribd.com/doc/2868779/Па вел-Ј-Ша фа рик-О-по ре клу-
Сло ве на17-18, cit. Si pri jan Ro ber (“ Slo ve ni Tur ske”, Pa riz, 1846); Ka zi mir Šulc “O po re klu 
i se di štu sta rih Ili ra”, Pa riz, 1856, итд. 

6) Си мо Је ла ча, Осаммиленијумасрпскогпорекла, http://www.scribd.com/doc/13864091/
Dr-Si mo-Je la ca-Osam-Mi le ni ju ma-Srp skog-Po re kla, cit. Хе ро дот, Зе ринг, Ка лај, Ша фа-
рик, Иштван фи, Ел Ба кр, Хал ко кон дил, Ро бер Си при јан, Ка зи мир Шулц, Јор нанд, Про-
ко пи је, итд.

7) Ma rio Ali nei, OriginidelleLingued’Europa. Vol 1: “La te o ria del la con ti nu i ta”, Il Mu li-
no,Bo log na, 1996.; Vol 2 : “La con ti nu i ta del le prin ci pa li aree et no lin gu i stic he dal Me so li ti co 
all’eta del Fer ro”, Il Mu li no, Bo log na, 2000. Ви де ти та ко ђе Ma rio Ali nei, Analternative
modelfortheoriginsofEuropeanpeoplesandlanguages:TheContinuitytheory, “Le ra di-
ci pri me dell’Euro pa : Stra ti fi ca zi ni, pro ces si dif fu si vi, scon tri e in con tri di cul tu re”, 27/28 
ot to bre 1999. Mi lan, Italy: Ге о лин гви ста Ма рио Али неи је у свом про у ча ва њу то по но ма-
сти ке и ар хи тек ту ре на Бал кан ском по лу о стр ву уочио зна чај ну слич ност у тра го ви ма 
раз во ја ме та лур ги је ме ђу Сло ве ни ма на овом под руч ју ко ји до се жу све до Ана то ли је 
и ис так нуо из ве сност њи хо вог жи во та на Бал кан ском по лу о стр ву ве ко ви ма пре прет-
по ста вље ног на се ља ва ња Сло ве на на Бал кан ско по лу о стр во у та ко зва ним „Ве ли ким 
се о ба ма“ Сло ве на, Ава ра и Ху на на Бал кан ско по лу о стр во у ше стом и сед мом ве ку. 
Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем, Пе шић и си но ви, Бе о град, 2001., стр. 24-25; 
60-61, цит. Хвој ка, Ру ден ко, Пе сак, Ге ра си мов, Чер ниш, Гор нунг: Ре зул та ти про у ча ва-
ња ар хе о ло шких на ла зи шта та ко зва не Три пољ ске кул ту ре до ка зу ју ши ре ње про то-сло-
вен ских пле ме на Тра ча на, Дар да на, Ски та, Или ра, Ме за па, Ја пи да, Пе о на ца, Сар ма та, 
Пе ла го на ца и Да ча на на под руч ју од ре ка Дње пар и Дње стар пре ко Бал кан ског по лу-
о стр ва до остр ва Крит и са овим ре зул та ти ма се укла па ју и от кри ћа њи хо вих крв них 
гру па фран цу ског ар хе о ло га Лу и са Кар пан тјеа.

8) Со фи ја Да ви до вић-Жи ва но вић, „При лог про у ча ва њу од но са Сар ма та и Сло ве на“, 
MementаArchaeologiaetEruditiva, Aka de mi ja No va, Пе шић и си но ви, Бе о град, 1999. 
го ди не, стр. 30-44, ци ти ра ју ћи Мар ко тић и Шап ман; B. Slji vic, „Knoc hen fun de in ei-
nem pre hi sto rischen Grab bei Tre be nischte“, Z.Morph. Antrop. XXXVII/2, Stut tgart 1935, 
R. Bur le igh, S. Zi va no vic, „Ra di o car bon da ting of a Cro-mag non po pu la tion from Pa di-
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ГЕОМОРФОЛОШКИПРЕДУСЛОВИЗАСНИВАЊА
СРПСКОГНАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА

Про це су за сни ва ња на ци о нал ног иден ти те та про то-Ср ба у на-
се љи ма Стар че во, Ле пен ски Вир и Вин ча и у дру тим по ду нав ским 
на се љи ма прет хо дио је „про ход ет ни те та“ срп ских про то-ет ни ја 
на ши ро кој те ри то ри ји евро а зиј ског про сто ра по зна тој у за пи си ма 
исто ри ча ра и ге о гра фа под име ни ма Сар бар ска,9) Сер ба ни ја,10) и у 
за пи си ма ан тич ких ге о гра фа и исто ри ча ра Сар ма ти ја11) све до ње не 
по де ле на ад ми ни стра тив не те ри то ри јал не је ди ни це.12) 

Пре ма ми шље њу ра зних на уч ни ка основ ни пред у слов за на се-
ља ва ње од ре ђе них ге о граф ских под руч ја пр вим дру штве ним за јед-
ни ца ма и про то-ет нич ким срод ним пле ме ни ма би ле су зна чај не 
кли мат ске, ге о фи зич ке и мор фо ло шке про ме не. Пра и сто риј ске 
гео-кли мат ске про ме не про у зро ко ва ле су по че так се о ба та да шњих 
дру штве них за јед ни ца и жи во ти ња про ход ним пу те ви ма дуж евро-
а зиј ског про сто ра из прав ца азиј ског кон ти нен та и ле сних сте па 
ре ке Дон и Вол га и дру гих ре ка и при то ка око Ка спиј ског и Бај кал-
ског је зе ра, Цр ног и Азов ског мо ра и кав ка ских и окол них пла ни на. 
Се о бе су се од ви ја ле ши ро ким пу те ви ма об ра слим тун дром и тај-
гом у прав цу ис точ не и сред ње Евро пе, кар пат ских и ро доп ских 

na, Yugo sla via with so me ge ne ral re com men da tion for da ting hu man ske le tons“, Z.Morph.
Anthrop. 70:269-274, 1980., Sr bo ljub Ži va no vić, “An tro po lo gi cal Finds from the Ser bien 
Nec ro pol at Tr nja ne”, ZbornikNarodnogmuzeja IX-X, 1979, pp. 159—175., Ra di vo je Pe sic, 
„On the scent of Sla vic autoc htony in the Bal kans “, Ča so pis Ma ti ce Ise lje ni ka Sr bi je Zavi
čaj,Be o grad,Go di na XXXVI, Maj-August 1989; 344-347; pp. 77-79.; Vla di mir Mar ko tic, 
The VincaCulture, Uni ver sity Press, Cal gary, 1984; Vla di mir Mar ko tic, StarcevoandVinca, 
Har vard Uni ver sity, U.S.A, 1962., Mi lo je Va sić, PreistoriskaVinčaI–IV, Dr žav na Štam pa ri-
ja Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Be o grad, 1936. 

9) Ф.Л. Мо ро шкин, Историкокритическиеисследованияоруссахиславянах, СПб., 1842, 
стр. 163-173; Ma spe ro Ga ston, Historieanciennedespeuplesd’orientParis, 1894; 

10) Сто јан Бо шко вић, Историјасвета:занародишколу,Књи га Пр ва, Исто ри ја ста рог ве-
ка, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, Ср би ја, 1866.; Сто јан Бо шко вић, Балканскапитања,
18861905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, 1906, стр. 229, цит. Хе ро дот, Пли ни је Ста-
ри ји, Та цит, Пто ло меј и Стра бон и Јан Том ка Са ски (Joan Plan ka Tom ka Sa skin, Skitske
kartine, prev. Jo van Ra jic, I, str. 28)

11) Гво зден Ву ка ши но вић, Корнелије Тацит о Србима, http://www.scribd.com/
doc/56281028/2008-Kor ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-Vu ka ši no vić

12) Bart hold Ge org Ni e bu hr, Lecturesonancientethnographyandgeography:comprisingGre
eceandhercolonies,Epirus,Macedonia,Illyricum,Italy,Gaul,Spain,Britain,thenorthof
Africa,etc., Vol. 1, Wal ton and Ma berly, 1853, pp. 281-282; 298: Ри мља ни су по де ли ли 
Ма ке до ни ју та ко што су од ре ди ли ре ке за ње не гра ни це, иако су пла ни не пра ве при-
род не гра ни це. Рим ски Или ри кум је био умет ни и по ли тич ки на зив за грч ки Или ри ои, 
од но сно Или ри цис. У ово под руч је Ри мља ни су у ка сни јем пе ри о ду увр сти ли и део 
Грч ке, та ко да на зив Или ри кум ни је имао исто риј ску асо ци ја ци ју и ни је тач но од ре ђи-
вао ет но гра фи ју ста нов ни штва на том под руч ју.
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пла ни на и па нон ске ни зи је и у прав цу за па да, се ве ро за па да и ју га 
европ ског кон ти нен та.13) Пра и сто риј ска ми то ло ги ја по је ди них на-
ро да го во ри да су се ску пи не пра и сто риј ских љу ди спу шта ле са 
се ве ра пре ма ју гу у по тра зи за хра ном, огре вом и те ри то ри ја ма, од-
но сно из прав ца мит ске „се вер не зе мље“ Хи пер бо ре је као ве ли ког 
коп на око Се вер ног по ла.14) Из овог пр вог пра и сто риј ског ми то ло-
шког вре ме на оста ле су ме ђу про то-Сло ве ни ма, ин диј ским и су-
сед ним на ро ди ма у бај ка ма, ми то ви ма, али и у ма те ри јал ним и 
умет нич ким те ко ви на ма из тог пра и сто риј ског ми то ло шког до ба, 
осно ве за тврд ње не ких исто ри ча ра да су се пр ва древ на та ко зва на 
„ар јан ска“ пле ме на из прав ца се ве ра на се ља ва ла у кон ти нен тал-
ним до ли на ма ве ли ких евро а зиј ских ре ка и да је би о ло шки оп ста-
нак ових пр вих људ ских за јед ни ца за ви сио од сун ца, во де, плод ног 
зе мљи шта и раз ли чи тих при род них по ја ва и кли мат ских усло ва, 
што је про у зро ко ва ло ства ра ње њи хо ве пра и сто риј ске ми то ло ги је. 
Ан тич ки пи сци су сма тра ли да су ми то ви и кул то ви из пр во бит не 
„зе мље на се ве ру“ до шли до но мад ских про то-ет ни ја Ски та са ко-
ји ма су се про то-Сло ве ни (про то-Ср би) ме ша ли у про це су пра и-
сто риј ских се о ба,15) од но сно да су се ми то ви и ве ро ва ња тих ет нич-
ки и лин гви стич ки по ве за них на ро да вре ме ном про ши ри ли на јед-
ном ге о граф ском про сто ру од хи ма лај ских пла ни на у Ази ји до 
сред ње и ју жне Евро пе.16) Не ки са вре ме ни исто ри ча ри у то ку ис-
тра жи ва ња ми то ва о пра ста рој не ста лој зе мљи Атлан ти ди17) твр де 
да су се пре жи ве ли ста нов ни ци ове не ка да шње мит ске зе мље по-
ме ша ли са сво јим срод ни ци ма хи пер бо реј ског по ре кла у обла сти 

13) Dra go slav Sre jo vić, „Kul tu re sta ri jeg i sred njeg ka me nog do ba na tlu Sr bi je“, Istorijasrp
skognarodaI, Srp ska knji žev na za dru ga, Be o grad, 1994., http://www.rast ko.rs/ar he o lo gi ja/
sre jo vic/dsre jo vic pa le o lit.html

14) Па вел Јо зеф Ша фа рик, ОпореклуСловенапоЛоренцуСуровјецком 
15) He ro do tus, Histories, Bo ok IV, 33). Pa u sa ni as, DescriptionsofGreece 5.7 ff. http://www.ute-

xas.edu/co ur ses/clas si ca larch/re a dings/olympia.html; Stra bo, Geography, Bo ok XI, Chap-
ter 6.2. Та ко ђе ви де ти John Lem pri e re, Bibliothecaclassica;orAclassicaldictionary, T. 
Ca dell, Lon don, 1788; О епи ге нет ској и ми гра ци о ној схе ми ових се о ба ви де ти Ana to le 
Klyosov, “DNA Ge ne a logy, Mu ta tion Ra tes, and So me Hi sto ri cal Evi den ce Writ ten in the 
Y-Chro mo so me, Part II: Wal king the Map”, JournalofGenericGenealogy, 5 (2), 2009, pp. 
217-256, http://www.jogg.in fo/52/fi les/Klyosov2.pdf

16) B.A. Malyar chuk, „Dif fe ren ti a tion and Ge ne tic Po si tion of Slavs among Eura sian Et hnic 
Gro ups as In fer red from Va ri a tion in Mi toc hon drial DNA“, Rus sian Jo ur nal of Ge ne tics 37 
(12): 1437-1443, MA IK Na u ka In ter pe ri o di ca, De cem ber 2001

17) Pla to, Critias, Transl. by B. Jo vett, The In ter net Clas sics Ar chi ve, http://clas sics.mit.edu/Pla-
to/cri ti as.html: Ан тич ки фи ло зоф Пла то је опи сао Атлан ти ду као зе мљу чи ји су ста нов-
ни ци би ли бла го сло вље ни бо га тим при род ним ре сур си ма зла та, сре бра и пла ти не, али 
ко ји су се вре ме ном мо рал но ис ква ри ли и ко је је њи хо во бо жан ство Зе ус због по хле пе, 
ко руп ци је и не прав де у њи хо вој зе мљи на кра ју и ка зни ло. 
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се вер но од Цр ног мо ра18) и да су ту за сно ва ли но ву Пра по стој би ну 
Ин до е вро пља на чи је име се вре ме ном ме ња ло из „Бха рат“ у „Ара-
та“, „Ар та“ и „Ар та ни ја“.19) Ми то ло шка сли ка пра и сто риј ског „ар-
јан ског“ на ро да ко ји се до се ља вао са се вер не хе мис фе ре у до ли не 
ин диј ских ре ка,20) за пад ну Ази ју, Бал тик, Цр но мо ре и у сред њу и 
ју го и сточ ну Евро пу у мно гим де ло ви ма по кла па се са из у ча ва њи-
ма епи ге не ти ча ра Ана то ла Кљо со ва пре ма ко ме су пра и сто риј ски 
на ро ди из Си би ра ге нет ски по ве за ни са пра и сто риј ским на ро дом 
Бал кан ског по лу о стр ва.21) Ин тер ди сци пли нар но про у ча ва ње ар хе о-
ло шких и лин гви стич ких ма те ри јал них до ка за о на се ља ва њу Ср ба 
у Ер дељ ским Кар па ти ма (Тран сил ва ниј ским Ал пи ма) као и у не ка-
да шњој Ме зо го ти ји (да на шња Ру му ни ја и Мол да ви ја) и у ју го за-
пад ној Ср би ји та ко ђе упу ћу је на за кљу чак да су се о бе из прав ца 
сре ди шње Ази је и по го то во из под руч ја ју жних сте па да на шње Ру-
си је од ви ја ле се у прав цу Бал кан ског по лу о стр ва у пе ри о ду за сни-
ва ња вин чан ске, по мо рав ске, скоп ске и те са лиј ско-егеј ске пред-ан-
тич ке кул ту ре. У ова ар хе о ло шка и лин гви стич на ис тра жи ва ња 
укла па се и те о ри ја сла ви сте Оле га Н. Тру ба чо ва пре ма ко јој по ду-
нав ски и вин чан ски оре ал од ре ђу је за јед нич ки сло вен ски је зик чи-
ја ар хе о ло шка ди мен зи ја се же до не ко ли ко ми ле ни ју ма пре на ше 
ере, са чу ва на пре све га у пре но ше ним се ми о ло шким гра ђа ма пра-
ста рих бо жан ских на зи ва и име на.22) Лин гви стич ку, кул ту ро ло шку 
и про то-ет нич ку по ве за ност ста нов ни ка ових ге о граф ских про сто-
ра кроз раз ли чи те исто риј ске пе ри о де по твр ђу је и то по но ма сти ка 
не ка да шњих про то-срп ских ет ни ја у ју жном де лу Бал кан ског по лу-
о стр ва у ко ји ма је про на ђе на пра и сто риј ска грн ча ри ја слич на грн-
ча ри ји из по ду нав ског и вин чан ског оре а ла,23) као и то по ни ми Сер-

18) Па вел Ша фа рик, ОпореклуСловена, стр. 55-56, цит. Пто ломy
19) Алек сан дар Асов, “Атлан ты – Арии – Сла вя не. Ис то рия и ве ра”, с. 313, Гранд фа ир 

пресс, Мо сква, 2000.
20) To mo Ma re tić, Slaveniudavnini, Na kla da “Ma ti ce Hr vat ske”, Za greb, 1889., http://www.ar-

chi ve.org/stre am/sla ve ni u dav ni ni01ma re go og/sla ve ni u dav ni ni01ma re go og_djvu.txt: Исто-
ри ча ри ко ји су про у ча ва ли за пи се ан тич ког исто ри ча ра Хе ро до та сла жу се да је Хе ро-
дот под Тра ча ни ма под ра зу ме вао Ср бе, од но сно да је у за пи си ма ан тич ки пи са ца из раз 
„Тра ча нин“ био хе ле ни зо ван на зив за Ра ча не (Раш ча не) или Ра се. Ме ђу Тра ча ни ма је 
од дав ни на жи ве ло ве ли ко пле ме Раш ћа на или Ра са ко је се та ко на зи ва ло по име ну сво-
је пра по стој би не по ред ре ке Рак ше („Цр ве не ре ке“) у Ин ди ји и по ред ре ке Ра (Вол ге), 
ко ји су у Хе ро до то во до ба та ко ђе жи ве ли и у Ма лој Ази ји и у Тра ки ји на Бал ка ну

21) Ana to le Klyosov, “DNA Ge ne a logy, Mu ta tion Ra tes, and So me Hi sto ri cal Evi den ce Writ-
ten in the Y-Chro mo so me, Part II: Wal king the Map”, JournalofGenericGenealogy, 5 (2), 
2009, p. 217, http://www.jogg.in fo/52/fi les/Klyosov2.pdf 

22) О. Н. Тру ба чов, ЕтногенезикультурадревнейшихСлавян, На у ка,Мо сква, 1991
23) 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”, JournalofFieldArcheology, Vo lu me 1, broj 1-2, 1974, Bo ston 
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би ца, Сер ба ни ја и Сер бу хов у под руч ју из ме ђу ре ке Дње пар и се-
ве ро и сточ них Кар па та,24) ет но ни ми про на ђе ни на ан тич ким ге о-
граф ским кар та ма у под руч ју око Цр ног мо ра25) и про на ђе на ме ђу-
соб но слич на или исто вет на грн ча ри ја, ору ђе, оруж је, на кит и де-
ко ра тив ни укра си у ар хе о ло шким на ла зи шти ма јед ног ши ро ког 
бал кан ско-егеј ско-ма ло а зиј ско-цр но мор ско-кав ка ско-ин диј ског ге-
о граф ског про сто ра. То по но ма сти ка из под руч ја до ли на ре ка Инд и 
Ганг, Кав ка за, Ка спиј ског је зе ра, Цр ног мо ра (ба зе на ре ке Вол ге), 
Кар па та, Ро до па, до ли на ре ка Нил, Ти грис и Еуфрат и Грч ке,26) се-
вер не при бал тич ке, сред ње и се ве ро за пад не Евро пе и обла сти ју-
жног По ду на вља и ју жног пла нин ског ма си ва на да на шњој те ри то-
ри ји Ср би је, као и ар хе о ло шки на ла зи, ети мо ло шки тра го ви у 
древ ним је зи ци ма с ових про сто ра, ан тро по ло шки и ет но граф ски 
еле мен ти, кул тур ни оби ча ји и за пи си ан тич ких грч ких и рим ских, 
ви зан тиј ских и оста лих исто ри ча ра све до че о по сто ја њу не ка да-
шњег древ ног и по пу ла ци о но ве ли ког на ро да Ср би или Сер би, за-
бе ле же ни у исто риј ским из во ри ма и као Су е би, Се ри, Сор би, чак и 

Uni ver sity for the As so ci a tion for Fi eld Ar che o logy, str. 27, http://www.scribd.com/cor va lan-
gu er ra/d/75455594-Jo ur nal-of-Fi eld-Ar cha e o logy-Vol-1-2-1974; 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”, AmericanJournalofArchaeology, Vol. 61, No. 2, Apr., 1957, 
pp. 137-149; Hub bard, R.N.L.B., “An ci ent Agri cul tu re and Eco logy at Ser via”. An nual of the 
Bri tish School at At hens, Vol. 74, 1979, pp. 226-228; C. Ri dley and K.A. War dle, “Re scue 
Ex ca va ti ons at Ser via 1971-1973: A Pre li mi nary Re port” TheAnnualoftheBritishSchoolat
Athens, Vol. 74, 1979, pp. 185-230; M. M. Va sić, 1908. „So ut he a stern Ele ments in the Pre hi-
sto ric Ci vi li za tion of Ser via“, AnnualoftheBritishSchoolatAthens XIV, 1908, pp.319-341.

24) Сто јан Бо шко вић, Историјасвета:занародишколу,Књи га Пр ва, Исто ри ја ста рог ве-
ка, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, Ср би ја, 1866.; Сто јан Бо шко вић, Балканскапитања,
18861905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, 1906

25) Ни ко Жу па нић, СрбиПлинија иПтоломеја:Питање прве појавеСрба на светској
позорници са историјског, географског и етнолошког становишта, Др жав на штам-
па ри ја Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град, 1924., http://www.scribd.com/
doc/15758157/Sr bi-Pli ni ja-i-Pto lo me ja-oko-Cr nog-mo ra

26) Ja cob Bryant, ANew System or anAnalysis ofAncientMythology,Vol. III, T. Payne, P. 
Elmsly, B. Whi te, J. Wal ter, Lon don, 1807, p. 393-395; 398-399, cit. Peyron, Euri pid, 
Orest.v.930, Apol lon Rhod.L.I.v.14, Dionys. Hal li carn.L.I.c.10, p.9, Stra bo L.V.p.337, 
School. In Dionys.Pe ri eg.v.347, Stra bo, L.VI II, p.519, Pa u san.L.8.p.604, http://www.
scribd.com/doc/40071540/A-New-System-or-An-Analysis-of-An ci ent-Mytho logy-3-Ja cob-
Bryant-1807: Пре дан тич ки и ан тич ки Пе ла зги и Гр ци су за Но је ву бар ку упо тре бља-
ва ли сим бол ме се ца и на зи ва ли су Ар ка ђа не у ан тич кој Грч кој „Си но ви Ар ке” (Но је ве 
бар ке“) или „Љу ди ко ји су жи ве ли пре Ме се ца „Но је ве бар ке““ („Лу нус Де ус“), „Пе-
ла зги од Ар ке“; стр. 487-488: Stra bo, L.11, p. 774, He ro dot. L4.c19. Исто, стр. 494, цит. 
Хе ро дот. C.33: Хе ро дот је за пи сао да су Хи пер бо реј ци, Па нон ци, Тра ча ни и остр вља ни 
Де ло са има ли исто вет не оби ча је; p. 497-498: Стра бон, Еузе би је и Па у зи ни је су пи са ли 
да су Хи пер бо реј ци као рат ни ци осво ји ли мно ге зе мље и да су би ли исте ра се као љу-
ди на се ље ни у Трач кој, Па но но ји, Си до ну, Пе о ни ји и Едо ни ји, а Стра бон, Ари сто фан 
и Хе си ди је пи шу да је ме ђу њи ма култ уз га ја ња ви но гра да и ди о ни зиј ских ба ха на ли ја 
био по себ но рас по стра њен на пла ни ни Хе мус у Трач кој и у Фри ги ји.
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као Спо ри или Спо ра ди - Спар та ни27), Спа ли,28) Си до ни,29) Сор ди-
ски,30) Ски ти,31) Син ги (Син ди), Скла ви ни, Сар ди (Ар ди), Сјар би, 
Си би ри и слич ним на чи ни ма пи са ња тог ет ни ку ма.32) У по ме ну ту 

27) John Gard ner Wil kin son, DalmatiaandMontenegro, John Mur ray, Al be mar ble Stre et, Lon-
don, 1848, pp. 7-12: Исто ри чар и пу то пи сац Ђ. Г. Вил кин сон, про у ча ва ју ћи де ла Про ко-
пи ја Це за риј ског, Ва ле ри ја на Кра син ског и Бо по ву ком па ра тив ну гра ма ти ку за бе ле жио 
је да су кроз исто ри ју Сло ве ни на зи ва ни, ме ђу оста лим на зи ви ма, и на зи вом „Спо-
ри“, од но сно „Сбо ри, Сбе ра ти“ („Ср би“, „они ко ји се са би ра ју и одр жа ва ју на род не 
са бо ре“). Ан тич ки пи сац Ди о дор Си ци лиј ски је за фе ни чан ски град Кад ме ју ко ју је 
са гра дио Кад мо пре не го што се на се лио у Или ри ји на Бал кан ском по лу о стр ву пи сао 
да су Кад ме ју на се ли ли Спар тан ци или „Спо ри“, „Спо ра ди“ („Ра се ја ни“, „Рас по стра-
ње ни“, пре ма ге о граф ском на зи ву Спо ра ди у да на шњој Грч кој). У Ис точ ном Ме ди те-
ра ну „Спо ри ма“ су би ли на зи ва ни и „Љу ди са мо ра“ или Пе ла ги (lat. Pelagicus), http://
www.etymon li ne.com/in dex.php?term=pe la gic&al lo wed_in_fra me=0. Ви зан тиј ски исто-
ри чар Про ко пи је Це зар ски је та ко ђе „Спо ри ма“ озна ча вао Сло ве не, као и мно го ве ко ва 
ка сни је ге о граф и ис тра жи вач Алек сан дар вон Хум болдт ко ји је упо тре бља вао из раз 
„Кар пат ски Спо ра ди“. (Ale xan der Von Hum boldt, ASketchofaPhysicalDescriptionofthe
Universe, Transl. by E.C. Ott and W.S. Dal las, F.L.S. Vol. V, Har per & Brot hers, 329&331 
Pe arl Stre et, Fran klin Squ a re, New York, 1859, p. 328) Ет ни кум Спо ри („σπόρος) био је 
по ве зан са се ја њем, зр не вљем пше ни це и по љо при вре дом. (Webster’s OnlineDictio
nary,Se e ding, http://www.web sters-on li ne-dic ti o nary.org/de fi ni ti ons/Se e ding), а тај из раз 
су ко ри сти ли и Ир ци да опи шу Ски те („ра се ја не“) у зна че њу ре чи „но ма ди“. О то ме 
оп шир ни је у Ed win Gu est, OriginesCelticae(aFragment)andOtherContributionstothe
HistoryofBritain, Ar dent Me dia, 1883, p. 85: Гр ци су но мад ска скит ска пле ме на ко ја су 
се исе ља ва ла са оба ла Цр ног мо ра пре ма за па ду и се ве ру опи си ва ли на зи ви ма „kel toi“, 
„kel to-sku oi“, „ibe res“ и дру гим на зи ви ма за но ма де. 

28) (Ур. Ге ор ги је Остро гор ски), VizantijskiizvorizaistorijunarodaJugoslavije, Pr vi tom, Vi-
zan tij ski-Iz vo ri-Za-Isto ri ju-Na ro da-Ju go sla vi je-Tom-1, СА НУ, 1955, стр. 30, цит. Пли ни је, 
Про ко пи је, Јор да нес, Ша фа рик, Кос, Ма ре тић, Ни дер ле

29) Си до ни, Зи до ни (грч ки Σιδών, од хе бреј ске ре чи „tsuwd“ –„ ло ви ти ри бу, ри ба ри ти“ – 
би ло је дру го име за Фе ни ча не, Σιδωνίοις (Si dō ni o is), у Biblos, http://con cor dan ces.org/
gre ek/4605.htm, цит. OldTestament, Acts 12:20. Фе ни ча нин Кад мо на зи ван је и Си до ном 
(Euri pi des, Bacchae, 171, Transl. by G. S. Kirk, CUP Ar chi ve, 1979, p. 44: Кад мо је на пу-
стио Си дон ску зе мљу и са гра дио град у Те би (Cad me ia).; Ovi di us, Metamorphosis, 3, 
115-137; У књи зи 4. 571 Ови ди је по дру гљи во пи ше о Кад му и Хар мо ни ји да су се „од 
не ка да шњих Си до на пре тво ри ли у „зми је“ у шу ма ма Или ри ка и да ви ше ни не ли че 
на пра ве зми је, јер у Или ри ју они „не бе же од љу ди, ни ти их ра ња ва ју, јер су се сми-
ри ли и за бо ра ви ли шта су не кад би ли.“ Ap pi a ni Ale xan dri ni, DehistoriaRomanorum, 
5.X.I.2, Fir min Di dot. Pa ris.1877; Ap pian, HistoryofRome, „The Illyrian Wars“:Агро нов 
на след ник Или риј је имао не ко ли ко си но ва Ен хе ла (Ен хе леј ци), Аута ри а та (Аута ри а ти, 
Па но ни, Пе о ни, Скор ди сци и Три ба ли), Пер феб (Пар те ни, Да ор ти и Дар си), Мед (Ми-
ди, Ми зи), Та у ла (Та у лан ти а ни). Ta ko đe vi de ti Ap pian, HistoryofRome, Transl. H. Whi te, 
1913, http://www.li vi us.org/ap-ark/ap pian/ap pian_illyrian_1.html#2

30) Stra bo, Geography, VII, c., 293, 296, 313 i 316: Стра бон их је сма трао гал ским пле ме ном, 
али Ap pi a ni Ale xan dri ni у свом де лу De historiaRomanorum,5.X.I.(Fir min Di dot, Pa-
ris,1877), сма трао их је из вор ним пле ме ном на том под руч ју, као и То ма шчек, Кејз нер, 
По ла шчек и дру ги исто ри о гра фи. 

31) Ni ko la De sa de nau, PrehistoricDacia, Part 7 – Ch. XLI.10.III, http://www.pe las gi ans.org/
web si te7/41_10_III.htm: Ан тич ки Гр ци су Ски ти ма на зи ва ли при пад ни ке на ро да ко ји 
је жи вео се вер но од Цр ног мо ра и ан тич ке Трач ке. Пре ма Пли ни ју, на ци о нал но име 
Ски та би ло је Ара меи или Ара ма ни. Ме ђу тим, пре ма Хе ро до ту, од сло вен ских ет ни ја 
раз ли ко ва ли су се они Ски ти ко је су Пер си јан ци на зи ва ли Са ки или Са кои (Sac hoi). 

32) Ma vro Or bi ni, Kraljevstvo Slavena, http://www.za sve.net/bi bli o te ka/slo ve ni/Kra ljev-
stvo%20Slo ve na.pdf: Та ко ђе о то ме ви де ти Re lja No va ko vić, SrbiimeSrbikrozvremei
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те о ри ју укла па ју се и за пи си исто ри ча ра Ма вра Ор би ни ја ко ји је у 
сво јој књи зи КраљевствоСловена,1601. го ди не пи сао да су Ср би 
и оста ли Сла вја ни би ли по ре клом од Но је ва си на Ја фе та и да су 
на се ља ва ли две сто ти не по кра ји на од Ази је до Евро пе, или за пи си 
исто ри ча ра Јо ва на Ра ји ћа ко ји је пи сао да су стра ни исто ри ча ри 
срп ско име из ве ли из име на ре ке Зе брис (Се брис, Сер би ца) ко ја 
те че из ме ђу ре ка Еуфрат и Ти грис.33) Ти за пи си се на до ве зу ју на 
ре зул та те ис тра жи ва ња исто ри ча ра и ан тро по ло га Ми ло ша С. Ми-
ло је ви ћа пре ма ко ји ма су се пра ста ри Ср би из јед не од сво јих пра-
по стој би на у до ли на ма ре ка Инд и Ганг у Ази ји под на па ди ма мно-
го број ни јег су сед ног древ ног ин диј ског, ки не ског, а ка сни је и хун-
ског на ро да, као и због та да шњих при род них ка та стро фа и гла ди и 
бо ле сти, вре ме ном исе ља ва ли са те ри то ри је Ази је у прав цу Ма ле 
Ази је и Ме зо по та ми је и у прав цу Ка спиј ског, Азов ског и Цр ног мо-
ра, бал кан ског По ду на вља и сред ње Евро пе. Од рим ског исто ри ча-
ра Та ци та до ви зан тиј ских исто ри ча ра Ла о ни ка Хал ко кон ди ла, Ге-
ор ги ја Ке дре на и Ду ке исто ри ча ри су за пи си ва ли да су „Ср би би ли 
нај ста ри је са чу ва но име од Сар ма та у илир ској Ср би ји“ и да је на 
бал кан ско-егеј ско-цр но мор ском под руч ју жи вео „је дан те исти ве-
ли ки на род срп ски Сар ма ти-Три ба ли“.34) У по је ди ним европ ским 

prostor, IPA Mi ro slav, Be o grad, 1993, Ми о драг Ми ла но вић, СтариСрпскивек, Van da li ja, 
Be o grad. 2008; Јо ван Де ре тић, АнтичкаСрбија, Те ме рин, Ср би ја, 2000; Ни ко Жу па-
нић, СрбиПлинијаиПтоломеја, Збор ник Ра до ва по све ће них Јо ва ну Цви ји ћу, Др жав на 
Штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град, 1924; Мо мир Јо вић, Срби
преСрба,http://www.scribd.com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr bi-Pre-Sr ba; Гво зден Ву-
ка ши но вић, КорнелијеТацитоСрбима,http://www.scribd.com/doc/56281028/2008-Kor-
ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-Vu ka ši no vić, Mi o drag Mi la no vić, Старисрпскивек, Van-
da li ja, Be o grad, 2008., Јо ван Де ре тић, Александар,Велики,царсрпски, http://www.scribd.
com/doc/13864096/Jo van-De re tic-Alek san dar-Ve li ki-Car-Srp ski; Ре ља Но ва ко вић, Срби
ирајскереке:библијске“Четирирајскереке”икавкаскоеуфратскиСрби, Сло вен-
ски ис точ ни ци, Ми ро слав- Су пра ли брос, Пан че во, 1995.; Си ма Ла зин Лу кић, Кратка
ПовјесницаСрбаодпостанкасрпствадоданас, http://www.scribd.com/doc/14757231/
Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po vje sni ca-Sr ba; Ни ко Жу па нић, СрбиПлинијаиПтоломеја, 
Збор ник Ра до ва по све ће них Јо ва ну Цви ји ћу, Др жав на Штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 1924, Мо мир Јо вић, СрбипреСрба, http://www.scribd.
com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr bi- Pre-Sr ba; Сто јан Бо шко вић, Бал кан ска пи та ња, 
1886-1905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1906.

33) Јо ван Ра јић, Историяразнихславенскихнародов,наипачеБолгар,ХорватовиСербов, 
Све ти Ар ха гел ски Мо на стир Ко виљ, Част Пр ва, На Сла ве но-серб ској, Ва ла хиј ској, Во-
сточ ној азбу ци, 1794, http://www.scribd.com/doc/87624463/Jo van-Ra jic-Isto ri ja-Sr ba

34)  Ма ја Ни ко лић, „Срп ска др жа ва у де лу ви зан тиј ског исто ри ча ра Ду ке“, Зборникрадова
ВизантолошкогинститутаСрбије, XLIV, 2007, ци ти ра ју ћи Ge or gio Sfran ze, Cri to bu-
li, Du cas, La o ni ci Chal co candylae,Ge or ges Pachyme res, Ni cep ho ri Gre go rae, Me toc hi tes, 
Kan ta ko u ze nos итд. Та ко ђе ви де ти La o ni cus Chal co condylae At he ni en sis, HistoriarumLi
bridecem, 1650, LaoniciChalcocondylaeatheniensisHistorianLibridecem, in ter pre te Con-
ra do Cla u se ro Ti gu ri a no, Pa ri si is, MDCL: “Sar ma to rum ac Su e bo rum gen tes”; “Ser blo… 
Tri bal los, autem gen tes es se to ti us or bis an ti qu is si mam et ma xi mam, com per tum ha beo.“ 
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хро ни ка ма је та ко ђе би ло за пи са но да су аутох то ни жи те љи Сар ма-
ти је би ли Ср би, од но сно сма тра но је да Ср би по ти чу од нај ста ри јег 
огран ка Сло ве на.35) Исто ри чар и фи ло лог Фран ће ско Ма ри ја Апен-
ди ни је пи сао о про то-сло вен ским пле ме ни ма да су би ли си но ви 
Но ји ног си на Ја фе та и да је ве ћи на њих го во ри ла „илир ско-сло вен-
ски је зик“ ко јим су го во ри ли ста ри Тра ча ни, Ма ке дон ци, Сар ма ти, 
Кел то-Ски ти и не ки дру ги на ро ди ста рог све та.36) Пре маКарловач
комродослову, Хронициповеснихлета и ан тич ким за пи си ма Пли-
ни ја, Ма ри на из Ти ра, Пто ле ме ја, Пом по ни ја Ме ле, Јор да на, Ка си-
о до ра, Ами јан Мар це ли на и дру гих ан тич ких исто ри ча ра, Ср би 
по ти чу од кав ка ских Се ра (Сер ба) ко ји су у по ду на вљу и кар пат-
ским пла ни на ма би ли на се ље ни на под руч ју ко је се у до ба вла да-
ви не Рим ског цар ства озна ча ва ло као „Mon tes Ser ro rum“ („срп ске 
пла ни не“).37) Мно го број ни ори ги нал ни исто риј ски за пи си и ар хе о-
ло шки екс по на ти све до че да су они у ју жном де лу Бал кан ског 
(Хум ског) по лу о стр ва то ком про це са про хо да про то-срп ских ен ти-
те та жи ве ли из ме ша ни са пре ци ма мит ског фе ни чан ског ју на ка 
Кад ма и ње го ве су пру ге Хар мо ни је, Ар ме ни је или Хер ми не, ка ко 
је она још би ла за бе ле же на у исто риј ским за пи си ма, од но сно са 
те са лиј ско-фри гиј ским пле ме ни ма чи ји су вла да ри твр ди ли да су 
по том ци мит ске „кра љев ске ди на сти је Хе ра кле и да“ и „Ар ге и да“38) 

ТОПОНОМАСТИЧКЕИМИТОЛОШКЕОДРЕДНИЦЕ
ПРОХОДАЕНТИТЕТА„СИНОВАНОЈЕВЕАРКЕ“

За пис о Ве ли ком По то пу у Пр вој књи зи Мој си је вој у Ста ром 
За ве ту у Би бли ји, Еп о Гил га ме шу, ста ри вед ски, ме со по та миј ски, 
ан тич ки, по ли не зиј ски, ки не ски, ју жно а ме рич ки, се вер но а ме рич-
ки и дру ги свет ски за пи си, ми то ви и усме на пре да ња о ве ли ким 
по пла ва ма у Ин ди ји и у За пад ној Ази ји где су љу ди жи ве ли по сле 

35) Ro bert Cyprian, Lemondeslave,sonpasse,sonetatpresentetsonavenir, To me I, Пaris, 
1852, стр. 35; 41-42

36) Па вел Ша фа рик, ОпореклуСловена, , стр. 17-18, цит. F. M. Ap pen di ni, Depraest.et.
vet.I.illzr.Rag. 1806

37) Ми лош С. Ми ло је вић, ОдломциисторијеСрбаисрпскихјугославенскихземаљауТур
скојиАустрији; Си ма Лу кин Ла зић, КраткаповјесницаСрбаодпостањасрпствадо
данас, За греб, 1895., http://www.scribd.com/doc/14757231/Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po-
vje sni ca-Sr ba, Re lja No va ko vić, Četirirajskereke.

38) To dor Che pre ga nov, HistoryoftheMacedonianPeople, In sti tu te for Na ti o nal Hi story, Sko-
pje, 2008, стр. 8-13: Кра љев ска ди на сти ја кра ља Фи ли па и ца ра Алек сан дра Ве ли ког 
је твр ди ла да по ти че од „Хе ра кле и да“ и „Ар ге и да“, од но сно да је на след на ди на сти ја 
мит ског ју на ка Хе ра кла.
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из град ње Ва ви лон ске ку ле,39) све до че да се ви ше од пет хи ља да 
го ди на пре Хри ста до го дио Ве ли ки по топ пла не тар них раз ме ра. 
Пре ма Ста ром За ве ту у Би бли ји и пре ма мно го број ним свет ским 
за пи си ма о Ве ли ком по то пу, на кон што је ра ни ја ци ви ли за ци ја због 
сво је де ка ден ци је и гре хо ва не ста ла под Ве ли ким по то пом, Бог је 
са чу вао че сти тог Но ју, ње го ву же на и три си на Сим, Хам и Ја фет 
са њи хо вим су пру га ма и жи во ти ња ма у бар ци.40) Они су пре жи ве ли 
Ве ли ки по топ у око ли ни кав ка ске пла ни не Ара рат крај Ка спиј ског 
мо ра и по том ци Но ји них си но ва су вре ме ном би ли по де ље ни на ге-
не а ло шко ста бло на ро да на се ље них по раз ли чи тим кра је ви ма све-
та. Пре ма тим ста рим свет ским пре да њи ма, као и пре ма хро ни ка ма 
јер мен ских исто ри ча ра Мој си ја Хо рен ског и Мој си ја Ка лан ка туј-
ског и пре ма Хро ни ка ма ПовествременихљетЛе то пи сца Не сто ра 
Ки јев ског Си мо ви си но ви су оти шли на ис точ ну стра ну, Ха мо ви 
си но ви на ју жну, а Ја фе то ви си но ви на за пад, ју го за пад и се вер не 
стра не.41) Пре ма Рускојхроницики јев ског ле то пи сца Не сто ра Ча-
сног42) и пре ма ста рој че шкој Далимилскојхроници43) сло вен ски на-
ро ди, од но сно Иљур ци, (Или ри и Лу хи та ји, тј. Лу ги и Ле хи), ме ђу 

39) John C. Whit com bJr., He nry M. Mor ris, TheGenesisFlood:TheBiblicalRecordandItsSci
entificImplicationsBa ker Pub Gro up, 1979

40) Ple ins, J. Da vid, Whenthegreatabyssopened:classicandcontemporaryreadingsofNoah’s
flood Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2010, 97667 pp. 110: Ан тич ка грч ка ми то ло ги ја 
из јед на ча ва Про ме те је вог си на Де ка ли о на (Δευκαλίων) и гра ди те ља Но је ве бар ке Но ју. 
О Ле ле зи ма и Фе ни ча ни ма као по том ци ма мит ских лич но сти ка ква ско-пе ла шко-хе-
лен ског Де ка ли о на и фе ни чан ског Кад ма ви де ти у G. Bon fan te, “The Na me of the Pho-
e ni ci ans”, ClassicalPhilology, Vol. 36, No1, Jan. 1941, Chi ca go Uni ver sity Press, pp. 1-20. 
Та ко ђе ви де ти Stra bo, Ge o graphy, 7,3,1; 7,3,2: Стра бо ци ти ра Хе си о да да су по том ци 
Пе ла зга и Ле ле га (Лу љу ба) ра зна пле ме на на под руч ју од Ја дран ског мо ра, Хум ског 
по лу о стр ва, ле ве стра не Цр ног мо ра, Пе ло по не за, Ли ки је, Фе ни ки је и Фри ги је у Ма-
лој Ази ји. Та ко ђе о то ме ви де ти I. M. Di a ko noff, ThePrehistoryoftheArmenianPeople, 
Predystoriia armianskogo naroda, Ere van, 1968 (Transl. by Lo ri Jen nings, Del mar, New 
York, 1984) http://rbe dro sian.com/Clas sic/di akph10.htm

41) Mo ses of Ka lan ka tuyk,TheHistoryofAluank, Bo ok I, Chap ter II, III, „Ge ne a logy of Ja peth’s 
De scen dants“ (Мов сес Ка лан ка ту а ци, История страны Алуанк, Ере ван. Ма те на да-
ран. 1984), http://www.vos tlit.in fo/Texts/rus5/Ka lank/fra me text11.htm: Пре ма јер мен ском 
исто ри ча ру Мој си ју Ка лан ка туј ском, по том ци из пле ме на Но је вог си на Ја фе та се ли ли 
су се на не ка да шња древ на под руч ја Атро па те не, Ала ни је, Ама зо ни је, Јер ме ни је, Ма-
ла ја, Ка па до ки је, Га ли ци је, Ин ди је, Сар ма ти је, Ски ти је, Бе о ти је, Ати ке, Аха ја, Или ри-
је, Акар ни је, Адри је (Ја дран ског мо ра), Га ли је, Ибе ри је и дру гих ме ста све до Бри тан-
ских остр ва.

42) Ne stor of Ki ev, TheRussianPrimaryChronicle,LaurentianText. Trans. and Еd. by Sa muel 
Haz zard Cross and Ol gerd P. Sher bo witz-Wet zor, Cam brid ge, MA, The Me di a e val Aca demy 
of Ame ri ca, 1953 

43) NejstarsiceskarymovanakronikatakrecenehoDalimila , Ka pi to la1: “Ot Babylon ske ve zea 
o sed mid ca djayzcich“, (25), (30); Ka pi to la2: „O po tat ce jazyka ce ske ho“ у Nejstarsiceska
rymovana kronika tak recenehoDalimila, http://www.scribd.com/doc/47305208/Da li mi lo-
va-hro ni ka
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њи ма Мо рав ци, Че си, Хр ва ти (Бе ли Хо ру та ни) и «Serebъ» (Ср би) 
спа да ју у ин до е вроп ске на ро де ко ји по ти чу од пле ме на Но ји ног
си на Ја фе та.44) Пре ма за пи си ма ле то пи са ца и хро ни ча ра Те о фа на 
Ис по вед ни ка (c.758–817.), Хроникама Ле то пи сца Не сто ра Ки јев-
ског (1056-1114.), Хроникама Мој си ја Ка лан ка туј ског из де се тог 
ве ка иКарловачкомродослову из ше сна е стог ве ка је дан део ста рих 
Ср ба до се лио се из Јер ме ни је и Ме зо по та ми је (не ка да шње зе мље 
Се мар) на оба ле ре ке Ду нав (ко ју су ан тич ки пи сци од Хе ро до та, 
Ва ле ри ја Фла ки ја до Сте фа на Ви зан тиј ског зва ли и „ре ка Но је“,45) 
ре ка Ис тар или Фижн) на Бал кан ско по лу о стр во и ве ро вао је у бо-
га во де Да го на46) пре по ја ве хри шћан ства на овим про сто ри ма.47) 
Исто ри чар и лин гви ста Па вел Ша фа рик је је дан од мно гих фи ло-
ло га и исто ри ча ра ко ји је сма трао да је име Ср би би ло “пр во бит но 
име“ свих Сло ве на, про на шав ши на ан тич ким ге о граф ским ма па-
ма и у за пи си ма Пли ни ја, Пто ло ме ја, Про ко пи ја и дру гих исто ри-
ча ра срп ска име на у обла сти ма ру ских Сло ве на, као и у обла сти-
ма при ба ли тич ких и сред ње е вроп ских Сло ве на, од ко ји је и да нас 
остао ет ни кум ''Лу жич ки Ср би'' и „По лап ски Ср би“.48) При пад ни ке 
ових пле ме на ко ји су на се ља ва ли под руч ја од ре ке Ара рат на кав-
ка ској пла ни ни Ара рат и ре ка Дон, Вол га и Дње пар у цр но мор ском 
ба зе ну до Егеј ског мо ра и се вер не Афри ке, По ду на вља и сред ње 
Евро пе ан тич ки и пост-ан тич ки пу то пи сци и исто ри ча ри су на-
зи ва ли „ру си“ („све тли, цр ве но ко си“),49) „сјај ни“, „про све тље ни“, 

44) Ре ља Но ва ко вић, Срби и рајске реке: библијске “Четири рајске реке” и кавкаско 
еуфратски Срби, Би бли о те ка Сло вен ски ис точ ни ци, Су пра ли брос, Пан че во, Ми ро-
слав Бе о град, 1995.; Tho mas V. Gam gre lidz и Vja če slav V. Iva nov, “The Early Hi story of 
In do-Euro pean Lan gu a ges“, ScientificAmerican, March 1990, pp. 110-116, http://rbe dro-
sian.com/Clas sic/sci am1.htm, ВизантијскиизворизаИсторијународаЈугославије, том 
I, Бе о град 1955, Старисрпскиродословиилетописи, (ур.) Љуб. Сто ја но вић, Срем ски 
Кар лов ци. 1927, стр. 62, J. Scha fa riks, SlawisckeAlteithumer, XI Abschnitt, Le ip zig, 6S4, 
685., Не стор Ки јев ски, Повесть временых лет, часть вторая, Мо сква, Леnjingрад, 
1950,с.209, Љ. Сто ја но вић, с.126; Da vid Adams Le e ming, TheOxfordcompaniontoworld
mythology, Ox ford Uni ver sity Press, 2005, p. 91: О Да го ну као ва ви лон ском бо гу жи та и 
плод но сти из тре ћег и дру гог ми ле ни ју ма пре Хри ста

45) Herodotus, W. Be loe, (Transl. Ed.) Vol. II, F.C. and J. Ri ving ton at al, Lon don, 1821, p. 406: 
Da-Nau, Da-Na u sis, Da-Na u bis; Steph. Byzant. Vol.iii.229: Da no u sis, Da no u bis

46) Ре ља Но ва ко вић, Срби и рајске реке: библијске “Четири рајске реке” и кавкаско
еуфратскиСрби, Би бли о те ка Сло вен ски ис точ ни ци, Су пра ли брос, Пан че во, Ми ро-
слав Бе о град, 1995; 

47) Дра шко Шће кић, Сораби историопис, Са бор на сфе ра, 3, Сфа и рос Ти мор, Бе о град 
Под го ри ца, 1994., http://www.scribd.com/doc/23856582/So ra bi-Dra ško-Šće kić, ци ти ра ју-
ћи Те о фа на Ис по вед ни ка

48) Alek san dar Pe tro vić, ArheografijanarodajugoistočneEvrope, стр. 16-17: 
49) John E. Bow le, (Ed)., TheConciseEncyclopedia ofWorldHistory, Hutchins of Lon don, 

1958. п. 154; Јо ван Де ре тић, КултурнаисторијаСрба, стр. 32; Алек сан дар М. Пе тро-



стр:4578.

- 57 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2013год.(XXV)XIIvol=35

„бла го си ља ју ћи“ сар мат ски Аор си, Ала ни,50) Рок со ла ни,51) или сар-
мат ско-скит ски Ким бри (Ки ме ри).52) О њи ма су за пи се оста ви ли 
ан тич ки хе лен ски, рим ски и ви зан тиј ски исто ри ча ри и пи сци као 
што су Пли ни је, Пто ло меј, Се не ка или Псе у до Ма ври ки је,53) као 
и ра зни арап ски, ки не ски, мон гол ски и дру ги пи сци, пу то пи сци, 
исто ри ча ри и ге о гра фи.54) 

вић, Српске старине –Опис итумачења српске повеснице, Но ви Сад, 2002., http://
www.scribd.com/doc/56585637/2/O-sta ri jem-po mi nja nju-srp skog-ime na-i-nje go voj-ras-
pro stra nje no sti; „Pro co pi us on the Slavs“, Procopius in SevenVolumes, (VII. 14. 22-30), 
Transl. H. B. De wing, vol. 4 (Lon don/New York, 1924), pp. 269-273.: Про ко пи је твр ди да 
су про то-сло вен ска пле ме на Скла ве ни и Ан ти би ли „ру ме ног те на“ и го во ри ли „исти 
вар вар ски је зик“. 

50) Mo ses of Ka lan ka tuyk,TheHistoryofAluank, Bo ok I, Ere van, Ma te da na ran, 1984: Сар мат-
ски Ала ни или Ја зи ге би ли су је дан део по то ма ка древ них па ган ских Ала на (Алу ан-
ка) за ко је је јер мен ски исто ри чар Мој си је Ка лан ка туј ски пи сао у сво јој хро ни ци The
HistoryofAluank да по ти чу из обла сти мит ске Но је ве бар ке и пла ни не и ре ке Ара рат 
по зна те под име ном Дер бенд (не ка да шњи Ал ба но по лис). Они су би ли про то-Ала ни 
(Ал ба ни, „сјај ни“, „бе ли“, „све тле ћи“ Пе ла зги) из огран ка на ро да од Но ји ног си на Ја-
фе та ко ји су на се ли ли обла сти Бал кан ског по лу о стр ва, Егеј ско при мор је и остр ва и 
Ма лу Ази ју. Пре ма рим ским ан тич ким пи сци ма Ли ви ју, Вир ги ли ју, Ди о ни зи ју Ха ли-
кар ниј ском, Пли ни ју Ста ри јем и Ди о ну Ка си ју при пад ни ци овог древ ног на ро да су у 
пред-ан тич ком пе ри о ду на кон Тро јан ских ра то ва и при род них ка та стро фа и гла ди на се-
ли ли Апе нин ско по лу о стр во и под име ном Етрур ци и Ра се ни за сно ва ли на Апе нин ском 
по лу о стр ву па ган ску пред-рим ску ци ви ли за ци ју са сре ди штем у на се љу „Al ba Lon ga“. 
Та ко ђе ви де ти http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Al ba ni_(pe o ple), http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/
Al ba_Lon ga: Па ган ска ци ви ли за ци ја Ала на-Етру ра ца-Ра се на тра ја ла је све до по бе де 
рим ског кра ља Ту ли ја Хо сти ли ја (673–642. пре Хри ста) над њи ма. Vic tor Be rard, The 
Pho e ni ci ans and the Oddysey, Transl. by M. L. Hop kins, cit. The ve not, Бо ок 4, 1902, стр. 
197, http://doc hop.com/ima ges/Pho e ni ci ans_09.pdf

51) Chri sten sen, Ar ne Søby, Cassiodorus, Jordanes, and theHistoryof theGoths:Studies in
aMigrationMyth, Mu se um Tu scu la num Press. The Uni ver sity of Co pen ha gen, Den mark, 
2002, pp. 346-348: Пре ма исто ри ча ру Ар не Кри стен се ну рим ски по ли ти чар и пи сац 
Ка си о дор (c.485–c.585.) је на на го вор та да шњег гот ског кра ља Те о до ри ка (471–526.) 
на пи сао на ла тин ском је зи ку де ло ИсторијаГота ра ди лак ше вла да ви не Го та над Ри-
мља ни ма. У тој ка сни је за гу бље ној Ка си о до ро вој ИсторијиГота Ка си о дор је, пре ма 
тврд ња ма исто ри ча ра Кри стен се на, из по ли тич ких раз ло га фал си фи ко вао ан тич ку грч-
ку и рим ску исто ри ју, од но сно улеп шао исто ри ју Го та при пи су ју ћи је дан део исто ри-
је скит ских Ге та (сар мат ских Ала на) Го ти ма. На осно ву те у ме ђу вре ме ну из гу бље не 
ИсторијеГота исто ри чар Јор нанд је на пи сао сво је де ло Гетика (Јор нан дес, Историја
Гота - Гетика, c.551.) јер се, пре ма вла сти том при зна њу,бо јао да би Остро го ти ко ји ма 
је и сам при па дао, на кон по бе де ви зан тиј ског ца ра Ју сти ни ја на и вој ско во ђе Бе ли за ра 
540. го ди не над Го ти ма, мо гли да бу ду пот пу но ис ти сну ти из Ис точ ног рим ског цар-
ства. Ова две по ли тич ка исто риј ска фал си фи ка та Ка си о до ра и Јор нан де са су, пре ма 
ми шље њу исто ри ча ра Кри стен се на, про у зро ко ва ла ка сни ју по гре шну ин тер пре та ци ју 
европ ске исто ри је у чи та вој европ ској исто ри о гра фи ји. (p. 348).

52) Vic tor Kac hur, TheTransCaucasionMigrationoftheRusiTribes. Du blin, Ohio, 1972, pp. 
5-7

53) Se nec ca, Thyestes, 369, Transl. by Frank J. Mil ler, http://www.the oi.com/Text/Se ne-
caThyestes.html; Pro co pi us, “Pro co pi us on the Slavs”, ProcopiusinSevenVolumes; Ни ко 
Жу па нић, СрбиПлинијаиПтоломеја:ПитањепрвепојавеСрбанасветскојпозорници
саисторијског,географскогиетнолошкогстановишта

54) Agustí Ale many, SourcesontheAlans:acriticalcompilation, Iss. 8, Vol. 5, BRILL, 2000, 
pp. 8-9, ци ти ра ју ћи арап ске пу то пи сце и исто ри ча ре Абу Ха мид Ал-Гар на ти, Ал Ма су-
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Про цес се о ба и на се ља ва ња на ро да у раз ли чи тим под руч ји ма 
ис точ ног Ме ди те ра на и окол ним под руч ји ма ан тич ки пи сци су об-
ја шња ва ли Но ји ном об ја вом Бож је во ље ње го вим си но ви ма где да 
се на се ле.55) Пре ма ан тро по ло гу, те о ло гу и ет но ло гу Ја ко ву Бра јан-
ту (1715–1804.), мно ге пр во бит не свет ске ми то ло ги је су сма тра ле 
да је прет по топ ни свет због де ка ден ци је људ ске ра се био из гу био 
Бож ји бла го слов и да је зе мља по ста ла су ва и бес плод на.56) Ан тич-
ки пи сци су за пи са ли да је Бог у пе ри о ду Ве ли ког по то па по ште део 
са мо Но ју, ње го ву по ро ди цу и ода бра не вр сте жи во ти ња у бар ци 
ко ју је Но је из гра дио на пла ни ни Ара рат у кав ка ском пла нин ском 
лан цу за ко ји се сма тра ло да је ре љеф но био нај ви ши пла нин ски 
ла нац на пла не ти.57) Раз ли чи ти свет ски исто ри ча ри-хро ни ча ри, пи-
сци, ге о гра фи, би о ге о ло зи, ар хе о ло зи и ан тро по ло зи су за пи са ли 
да су на кон Ве ли ког по то па на вр хо ви ма ра зних ме ђу соб но уда-
ље них пла нин ских ла на ца у све ту про на ла же ни оста ци мор ских 
ри ба, шкољ ки и жи во ти ња.58) Пре ма ан тич ким грч ким и рим ским 
пи сци ма, а ка сни је и пре ма Ла о ни ку Хал ко кон ди лу,59) Ге ор ги ју 
Ке дре ну и дру гим ви зан тиј ским исто ри ча ри ма, ста ро срп ски Три-
ба ли и при пад ни ци њи ма срод них про то-ет ни ја ко је су по ти ца ле 
из ре до ва Но ји ног си на Ја фе та би ли су у ис точ ном Ме ди те ра ну 
по зна ти као „си но ви Ла ри се“, од но сно као си но ви бо ги ње ме се ца 
Ла ри се, на зи ва не још и Еде са, Ми но ја, Аи Мо нах, Се ле на, Те ба 
и Ни о бе. Они су та ко на зи ва ни пре ма ме се цу ко ји је био сим бол 
Но је ве бар ке или Ар ке, од но сно би ли су по зна ти и под ет ни ку мом 
Ар ка ђа ни или „си но ви Но је“ - си но ви пр вог оца на ро да, до ма ћи на, 
по љо при вред ни ка, ви но гра да ра, гра ђе ви на ра и чо ве ка об да ре ног 
мно гим зна њи ма и ве шти на ма. Но је, или „Пе лазг“, ка ко су га зва-

ди и дру ге та да шње арап ске и пер сиј ске пу то пи сце и исто ри ча ре - За бе ле же но је да је 
про то-сло вен ске Ала не мон гол ски двор на зи вао „хри шћа ни ма грч ке ве ре“.

55) Исто, pp. 229-274. cit. Syncel lus, p.90, Epip ha ni us, I, c.5, Ju stin, L2.c.I
56) Јаcov Bryant, ANew System or anAnalysis ofAncientMythology, Vol. III, T. Payne, P. 

Elmsly, B. Whi te, J. Wal ter, Lon don, 1807, p. 8, http://www.scribd.com/doc/40071540/A-
New-System-or-An-Analysis-of-An ci ent-Mytho logy-3-Ja cob-Bryant-1807

57) Ja cov Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, p. 20
58) Wil li am Wil li ams, PrimitiveHistoryfromtheCreationtoCadmus, J. Se a gra ve, Chic he ster, 

1789, pp. 113-115, cit. Ce dre nus, Sa us su re, Ehr hart, Lan gi us, Plot, Dart mo or, Swe den borg, 
Buf fon, Re a u mur, He ro dot, Plu tarch, Stra bo, Me la, Pa u si ni us, Era stot he nes, Te o trast hus, 
Xant hus Lydus

59) La o ni cus Chal co condylae At he ni en sis, Historiarum Libri decem, 1650, Laonici Chalco
condylaeatheniensisHistorianLibridecem, in ter pre te Con ra do Cla u se ro Ti gu ri a no, Pa ri si is, 
MDCL: “Sar ma to rum ac Su e bo rum gen tes”; “Ser blo… Tri bal los, autem gen tes es se to ti us 
or bis an ti qu is si mam et ma xi mam, com per tum ha beo.“: „Ср би-Три ба ли су нај ста ри ји на-
род на све ту, то по у зда но твр дим.“
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ли Ар ка ђа ни,60) сво ја зна ња и ве шти не пре нео је сво јим си но ви ма, 
а пре ко њих и свим оста лим на ро ди ма. Као пред став ни ци ме ди те-
ран ског и ма ло а зиј ског пра ста рог на ро да „Ар ка ђа на“ у ан тич кој 
ми то ло ги ји и то по ни ми ји у ра зним вер зи ја ма пи са ња пр во бит ног 
зна че ња Но је ве бар ке, од но сно Ар ке, по ја вљу ју се име на љу ди и 
бо жан ста ва и на зи ви на се ља и ге о граф ских под руч ја као Ар кос, 
Агор, Агрос, Ар ка ди ја, Ара ра ти ја, Ар та или Ар та ни ја,61) Ар са или 
Ра са. Зна че ње ових лич них име на, ет ни ку ма и то по ни ма има ве зе 
са пр вом по стој би ном си но ва из Но је ве Ар ке, са ре ком Аракс на 
пла ни ни Ара рат у Ар ме ни ји (Јер ме ни ји), као и са агри кул ту ром 
(по љо при вре дом и сто чар ством) и ри бо ло вом (Но ји ни си но ви су 
че сто на зи ва ни „љу ди ма мо ра“, од но сно „си но ви ма бо га мо ра По-
сеј до на и бо ги ње ме се ца Ла ри се“).62) Та ко су за чу ве ног мит ског ју-
на ка Хе ра кла или Хер ку ла ан тич ки грч ки и рим ски пи сци и пи сци 
из Си до на и ис точ ном Ме ди те ра ну пи са ли да се он из вор но звао 
Ал ка и ос (Àλκαĩος), од но сно Ар ка лес, („син из Ар ке“, Ар ка-ел, 
Ар кле, Ар клус, Ар ка лус).63) На кон што је Ве ли ки по топ за со бом 
оста вио плод ну зе мљу, гу сте шу ме, је зе ра и ре ке,64) Но је и ње го ви 
си но ви и по том ци учи ли су на ро де на свим стра на ма све та мно-
гим зна њи ма, ве шти на ма и умет но сти ма – кр че њу шу ма, из град њи 
за штит них ка на ла око ре ка, град њи ку ћа и скло ни шта од вре мен-
ских не при ли ка, по љо при вре ди, ви но гра дар ству,65) скла ди ште њу 
хра не, из ра ди оде ће и обу ће и оде ва њу, ле че њу ле ко ви тим тра ва ма, 
сви ра њу и за ба ви66) и пи са њу и чи та њу.67) Због ва жно сти тог пр во-

60) Pa u si ni us, DescriptionsofGreece, , 1.8.c.1.2.4
61) Алек сан дар Асов, “Атлан ты – Арии – Сла вя не. Ис то рия и ве ра”, с. 313, Гранд фа ир 

пресс, Мо сква, 2000.
62) Ja cov Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology , pp. 393-395, cit. Di o-

nis. Hal li carn.L1.c.17., Stra bo, L5.399., He rod., L.1.v.580, Step han Byzant., Apoll. Rhod., 
Staphylus Na u e ra to tes

63) Јаcov Bryant, ANew System or anAnalysis ofAncientMythology, Vol. III, T. Payne, P. 
Elmsly, B. Whi te, J. Wal ter, Lon don, 1807, pp. 507-508, cit. Stra bo, L.10.95; Plu tarch. С 
дру ге стра не, не ки ан тро по ло зи и фи ло ло зи из во де Хер ку ло во име из ре чи „хе ра“ („зе-
мља“) и „кле ос“ („сла ва“) или ет ни ку ма Ал ки ди.

64) Ja cov Bryant,ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, стр. 404, цит. As si us, 
Schol. In Euro pid. Orest. v.930

65) Wil li am Wil li ams, PrimitiveHistoryfromtheCreationtoCadmus, p. 141: Пре ма за пи си ма 
ви зан тиј ског исто ри ча ра Ке дре на Но је је уз га ји вао ви но гра де на пла ни ни Ли ба нон у 
Јер ме ни ји осам го ди на на кон Ве ли ког по то па. 

66) Pa u si ni us, De scrip ti ons of Gre e ce, 1.8.c.1.2.4, Ja cov Bryant, ANewSystemoranAnalysisof
AncientMythology , pp. 404-407

67) He ro dot, History, 5.58.1, Hygi nus, Fabulae, 277: Ан тич ки пи сци Хе ро дот и Хи ги ни је су 
твр ди ли да су Кад мо и Еван дер пре не ли „пе ла згиј ску азбу ку“ у Грч ку и Ита ли ју. Pli ni-
us, NaturalHistory, 1, 5.c.29; 1.7.c.56: Пли ни је је твр дио да је тво рац фе ни чан ског пи сма 
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бит ног про це са „пре но са зна ња“ по та да шње љу де Но је, ње го ви 
си но ви и по том ци су као учи те љи и по ма га чи љу ди вре ме ном у 
на род ним пре да њи ма до би ли ка рак те ри сти ке над на рав них би ћа и 
ми то ло шких бо жан ста ва, та ко да су у мно гим свет ским ми то ло ги-
ја ма и исто риј ским хро ни ка ма, као у слу ча ју ан тич ких ми то ва Ис-
точ ног Ме ди те ра на при ка зи ва ни као Ди о ни зи је, Хер кул, бог Зе ус 
или бог мо ра По сеј дон или су, као у слу ча ју Ки не и Ја па на,68) Но-
је ви си но ви и по том ци при ка зи ва ни и као уте ме љи ва чи њи хо вих 
кра љев ских ди на сти ја Фо хи, Син-Ну69) и Хо анг Ти.70) Сма тра се да 
су на под руч ју ис точ ног Ме ди те ра на у том пр во бит ном „пост-по-
топ ном“ про це су „пре но са зна ња“ ве ли ку уло гу има ле ста ре сло-
вен ске, је вреј ске и грч ке про то-ет ни је.71) Пре ма ре чи ма исто ри ча ра 

Кад мо био пр ви чо век у све ту ко ји је за пи сао исто ри ју и ко ји је пи сао про зу. Та ко ђе ви-
де ти SignsofCivilization, Mеђународни сим по зи јум у Но вом Са ду, 24 до 29 ма ја 2004., 
СА НУ/ In sti tu te for Ar cha e omytho logy, U.S.A. (Sim po zi jum „Zna ci ci vi li za ci je“: „Pla to-
ne um“ SA NU ogra nak za No vi Sad i In sti tut za ar he o mi to lo gi ju SAD, 25-29. ma ja, 2004. 
go di ne.) S. Winn (1981:246ff; 1990:280). M. M. , 1981. PreWritinginSoutheasternEurope:
TheSignSystemoftheVinčaCultureca.4000B.C. We stern Pu blis hers, Cal gary; 1973. The
SignsoftheVinčaCulture:anInternalAnalysis;TheirRole,ChronologyandIndependence
fromMesopotamia. Uni ver sity Mic ro films, Ann Ar bor, Mic hi gan. Ра ди во је Пе шић, Вин
чанско писмо, Пе шић и си но ви, Бе о град, 1995., http://www.scribd.com/doc/52179974/
Ra di vo je-Pe šić-Vin čan sko-pi smo, Pe tar Mi lo sa vlje vić, Srpskapisma, Ba nja Lu ka: Be sje da ; 
Be o grad : Ars Li bri, 2006. Та ко ђе о то ме ви де ти Sve ti slav Bil bi ja, Staroevropskijezikipi
smoEtruraca,The In sti tu te of Etru scan Stu di es, Chi ca go, 1984: На осно ву ком па ра тив них 
ис тра жи ва ња Шан Ви на, Ра ди во ја Пе ши ћа, Све ти сла ва Бил би је и дру гих са вре ме них 
фи ло ло га утвр ђе но је да су Вин чан ско пи смо и ка сни ја етрур ска азбу ка иден тич ни, да 
Вин чан ско пи смо де ли са Брах ми пи смом пет иден тич них сло ва, са крит ским ли не ар-
ним А пи смом де ли че ти ри, са ли не ар ним Б пи смом два сло ва, са за а пад но се мит ским 
пи смом осам сло ва, ста ро фе ни чан ским де сет, ки пар ским де вет, па ле стин ским се дам, 
ста ро грч ким пи смом два на ест иден тич них сло ва, ан гло сак сон ским рун ским пи смом 
че ти ри, те да са гла го љи цом де ли се дам и са азбу ком срп ске ћи ри ли це два де сет сло ва

68) Ja cov Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, p. 583-584; 585-586, cit. 
Ka emp fer, L.2.p.163; L.3,p.204: Пре ма древ ним ве ро ва њи ма Бу да (Ко то бус, Ди о ни зи је) 
је пре нео сво ја зна ња из Ин ди је у Ја пан.

69) Wil li am Wil li ams, PrimitiveHistory from theCreation toCadmus, p. 80; 136: Ви ли амс 
сма тра да су Ки не зи на зва ли пр вог чо ве ка Фо хи, а да се име кра ља Син-Ну чи та ло као 
Чин-Нон (Chin-Nong). O Chin-Nong и о уте ме љи ва чи ма ки не ске цар ске ди на сти је ви-
де ти Jean-Bap ti ste Du Hal de, ThegeneralhistoryofChina, Ј. Watts, Lon don, 1741, p. 272 
(p. 269-277 

70) Derk Bod de, “Types of Chi ne se Ca te go ri cal Thin king”,JournaloftheAmericanOriental
Society, Vol. 59, No. 2, Ame ri can Ori en tal So ci ety, Un vi er sity of Mic hi gan, U.S.A., 1939, 
p. 215; Jo seph Ne ed ham, “Bi o logy and Bi o lo gi cal Tec hno logy, Sci en ce and Ci vi li za tion in 
Chi na, Ed. Fran ce sca Bray, Vol. VI, No. 2, Cam brid ge Un vi er sity Press, Gre at Bri tain, 1984, 
p. 1: Та ко се ве ру је да је Но је ове ко ве чен у ли ку пр вог ки не ског ца ра Хо анг-Ти (2.737-
2.698. пре Хри ста), по зна тог и по име ну Шен-нунг („Бо жан ски фар мер“), ко ји је, пре ма 
нај ра ни јим хро но ло ги ја ма исто ри је Ки не био отац ки не ске по љо при вре де, из у ми тељ 
ча ја и за чет ник тра ди ци о нал не биљ не ме ди ци не и за ко јег се сма тра да је лич но сам 
за се јао пр ви пи ри нач и под у ча вао сво је су на род ни ке тех ни ка ма по љо при вре де ка ко би 
из бе гли уби ја ње жи во ти ња.

71) Ja cob Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, p. 407
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Јо ва на Зо на ре о пр вој за бе ле же ној исто ри ји чо ве чан ства по сле Ве-
ли ког по то па: „Сва та зна ња до шла су из Хал де је у Египт и одан-
де до Гр ка.“72) Као сло вен ске про то-ет ни је у ис точ ном Ме ди те ра ну 
у исто риј ским за пи си ма су за бе ле же ни Фри ги (Бри ги), Ли киј ци 
и Ли диј ци, („Спар та ни или „Спо ра ди“), од но сно Пе ла зги,73) Ра-
се ни (Етрур ци) и Фе ни ча ни.74) То, из ме ђу оста лих, до ка зу ју је дан 
про на ђе ни ар хе о ло шки екс по нат из че твр тог ве ка пре Хри ста са 
нат пи сом „Хе ра кло Сло вен“75) и је дан Законик од 232 од ред бе на 
ка ме ном обе ли ску из ма ло а зиј ског гра да Сир би на из осмог ве ка 
пре Хри ста ис пи сан срп ско-ра шким76) фо нет ским пи смом77) слич-
ним пра ста ром вин чан ском пи сму.78) О пред-ан тич ком и ан тич ком 

72) Исто, cit. Zo na ra, v.1, p.33, Syncel li us, p. 102
73) Pliny, Na tu ral Hi story, 7.56, Такoђе ви де ти TheOnlineLiddellScottJonesGreekEnglish

Lexicon, „Огу ги ос“, http://www.tlg.uci.edu/lsj/#eid=31603&con text=se arch: Спар тан ци и 
Ле ле зи, пр ви ста нов ни ци Грч ке, по ми њу се у ве зи са пр вим кра љем ко ји је вла дао Ати-
ком и ко ји је пре жи вео Ве ли ки по топ, кра љем Огу го сом. 

74) John Gard ner Wil kin son, DalmatiaandMontenegro, John Mur ray, Al be mar ble Stre et, Lon-
don, 1848, pp. 7-12: Исто ри чар и пу то пи сац Ђ. Г. Вил кин сон, про у ча ва ју ћи де ла Про ко-
пи ја Це за риј ског, Ва ле ри ја на Кра син ског и Бо по ву ком па ра тив ну гра ма ти ку за бе ле жио 
је да су кроз исто ри ју Сло ве ни на зи ва ни, ме ђу оста лим на зи ви ма, и на зи вом „Спо ри“, 
од но сно „Сбо ри, Сбе ра ти“ („Ср би“, „они ко ји се са би ра ју и одр жа ва ју на род не са бо-
ре“. Ја цов Бра јант, стр. 410, cit. Pa u san. L.3.p.146, Hygi nus, Fab. 143, Euseb. Ver sio Lat. 
p. 1, Steph. Byzant. Spar ti Scho lia in Hom. Odyss., Su i da, Epar ni non das: Ан тич ки Гр ци су 
сма тра ли да Спар тан ци или Спо ра ди („ра се ја ни, „рас по стра ње ни“, пре ма обла сти Спо-
ра ди у Грч кој) по ти чу од Спар то на ко ји је до шао са бо гом мо ра Ди о ни зи јем из Те бе у 
Грч ку и ко ји је био син То ро ме ја, „пр вог чо ве ка ко ји је вла дао“. Pa u si ni us, Descriptions
ofGreece, 1.8.ц.1.2.: Ан тич ки пи сац Па у зи ни је је Спар тан це по ве зи вао са пр вим на се-
ље ним љу ди ма у Грч кој - Пе ла зги ма Ле ле зи ма. О Спар тан ци ма и њи хо вој се о би у Или-
рик ви де ти Cp. scho li um on Euri pi des, Pho e ni cian Wo men, 670, The Pho e nis sae, tran sla ted 
by E. P. Co le rid ge. New York. Ran dom Ho u se. 1938.. 939.935-950; Apol lo do rus, 3.4.1 ff., 
3.5.4; Euri pi des, Bac chae, 1334. Euri pi des. TheCompleteGreekDrama, edi ted by Whit ney 
J. Oates and Euge ne O’Ne ill, Jr. in two vo lu mes

75) The o dor Мommsen, DieUnteritalishchenDialekte, Le ip zig,1850. и T. Vo lan skii, Pamjatniki
pismenostiSlovjandorizdvaHristovoga,Mo skva, 1854, str. 3 (tab I, lb): У ко лек ци ји Ди 
Ми зи нис у ме сту Фер мо на ју гу Ита ли је чу ва се та бла од те ра ко те из че твр тог ве ка пре 
Хри ста на ко јој пи ше IeraklisSclavenos („Хе ра кло Сло вен“). О ми ту фе ни чан ског Хе-
ра кла или Хер ку ле са и Кад ма из ди на сти је Хе ра кле и да ме ђу про то-сло вен ским ста нов-
ни штвом све до чи и мно штво то по ни ма и на зи ва ан тич ких гра до ва на под руч ју на ко јем 
је оно жи ве ло од Цр ног мо ра, Кар пат ских пла ни на до Ср би је и не ких ме ди те ран ских 
зе ма ља. 

76) В.А. Чу ди нов, ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины,Ин сти тут древ не-
сла вян ской и древ не е вра зи й ской ци ви ли за ции, cit. KalinkaErnst:„TituliLiceae,Tituli
AsiaeMinoris,Vindobonae“,collectieteditiauspiciisAcademiaeLitterarumVindobonensis,
v.12,Denkschriften(ÖsterreichischeAkademiederWissenschaften.PhilosophischHisto
rischeKlasse)–Nr.12,http://www.ru nit sa.ru/pu bli ca ti ons/pu bli ca tion_512.php

77) ObeliskizKsantosa.Zakonikpravnih,običajnihimoralnihnačelaSrbapre26002800godi
na, R.D. Đor đe vić (Ur.), Pre vod za ko na Sve ti slav Bil bi ja, Edi ci ja Srpskikoreni, Ser bo na Niš, 
2003.; В.А. Чу ди нов, ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины 

78) Пе шић, Ра ди во је, Винчанскописмо, Пе шић и си но ви, Бе о град, 1995., http://www.scribd.
com/doc/52179974/Ra di vo je-Pe šić-Vin čan sko-pi smo 
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„пре но су зна ња“ ста ро сло вен ских пле ме на го во ри и по да так да су 
ан тич ки грч ки и рим ски пи сци за Ски те, Тра ча не79) и Па нон це из 
цр но мор ског и ис точ ног Ме ди те ра на пи са ли да су би ли до бри у 
фар ма ци ји, од но сно у ле че њу ле ко ви тим тра ва ма, у хе ми ји, фи-
зи ци по љо при вре ди, об ра ди ме та ла, тка њу и ле пим умет но сти ма 
и из ра жа ва ли су им за хвал ност на „пре не том зна њу“ из тих обла-
сти.80) Пр во бит ни ми то ло шки опи си Хер ку ла и ње го вих по то ма ка 
из ди на сти је Хе ра кло и да, као и ори ги нал ни исто риј ски за пи си о 
„пре но су зна ња“ бал кан ско-цр но мор ско-ма ло а зиј ских сло вен ских 
про то-ет ни ја би ли су раз лог да од вре ме на ан ти ке до два де се тог ве-
ка раз ли чи ти свет ски исто ри ча ри твр де да ет ни кум Сло ве ни зна чи 
„слав ни“ или „по зна ти“.81) Упо ре до са до се ља ва њем до шља ка из 
се вер них цр но мор ских степ ских зо на на Бал кан ско по лу о стр во у 
пе ри о ду од сре ди не пе тог ми ле ни ју ма и од тре ћег ми ле ни ју ма пре 
Хри ста, „Вин чан ска“ и „Три пољ ска“ кул ту ра су об у хва та ле ју жни 
ток до ли не ре ке Ду нав и ње не при то ке и Кар пат ске и Ро доп ске пла-
ни не. 

У пе ри о ду од 5.300. го ди не до 3.500. го ди не пре Хри ста при-
пад ни ци ових кул ту ра су би ли по ве за ни пре ко се о ба на ро да,82) 
при ја тељ ства, са ве зни штва и раз ме не ро ба са Ис точ ним Ме ди те-
ра ном, од но сно са Те са ли јом, Ми ке ном, Кри том и ис то ком Ма ле 

79) Гво зден Ву ка ши но вић, Корнелије Тацит о Србима, http://www.scribd.com/
doc/56281028/2008-Kor ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-Vu ka si no vic: Хе ле ни су на зи ва ли 
Ра ча не Тра ча ни, од но сно „Тхра кои“. 

80) Ja cob Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, pp. 511-517, cit. An tip ha-
nes, Apud At he na em, L.6.p.226, Stra bo, l.16, p.1044, Syncel lus, p.14; Vol.II.p.130, Di o do-
rus, Apol lo do rus, Ta ci tus, An nal.2.c.64, De Pon to, L.2.Elog.9.v.65

81) 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 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 на 
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“). 
Ap pian, RomanHistory, 9.App.3.14; Ма вро Ор би ни, КраљевствоСловена (IlRegnodegli
Slavi, Pe sa ro, 1601; Прев. Augu sto Fon se ca), pp. 168-171: „ПовељацараАлександрао
привилегијамаСловенима (Агри а ни ма) у Или ри ку му. Апи ан из Алек сан дри је на зи ва 
Агри а не „слав ни ма“ и „по зна ти ма“, а то је тач но оно што на зив „Сло ве ни“ зна чи.“ 

82) Ha rald Ha ar mann, EarlycivilizationandliteracyinEurope:aninquiryintoculturalconti
nuityintheMediterraneanworld, стр. 49-56: Оста ци ли не ар ног пи сма и грн ча ри је, од 
че га не ки тра го ви има ју ве зе са „ста ро е вроп ским“ вин чан ским пи смом про на ђе ни су у 
ју жном де лу Грч ке у под руч ју не ка да шње Ати ке у пе ри о ду од 2.500 до 2000. го ди не пре 
Хри ста и го во ре о по ве за но сти ма ло а зиј ске Тро је, ме ста Езе ро во у ју жној Бу гар ској и 
остр ва Крит.
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Ази је.83) То по твр ђу је и про на ла зак фи гу ри на же на ко је се по ве зу ју 
са па ган ским кул то ви ма сла вље ња древ не бо ги ње ло ва, плод но сти 
и умет но сти тка ња Ар те ми де у ар хе о ло шким на ла зи шти ма вин-
чан ске нео лит ске кул ту ре на Бал кан ском по лу о стр ву и су сед ним 
под руч ји ма у пред хри шћан ском пе ри о ду.84) Исто ри ча ри прет по ста-
вља ју да је до иш че зну ћа пе ла шке кул ту ре на под руч ју да на шње 
Грч ке до шло на кон до ла ска Хе ле на Да на у са из Егип та на Пе ло по-
нез ко јег је осво јио 1529. го ди не пре Хри ста и по сле то га на ре дио 
да се ње го во име про ме ни.85) У пе ри о ду па ган ских пре дан тич ких и 
ан тич ких ми то ва и че стих рат них су ко ба на раз ли чи тим под руч ји-
ма Ме ди те ра на вин чан ско-три бал ска пле ме на су се под ути ца јем 
рат них су ко ба и при род них ка та стро фа че сто се ли ла и у про це су 
тих се о ба за со бом оста вља ла пи сме не тра го ве ли не ар ног пи сма 
слич ног вин чан ском пи сму.86) Слич ност Вин чан ског, крит ског ли-
не ар ног пи сма, „серб ско-ра шан ског“ пи сма на Обе ли ску у Ксан то-
су (Сир би су)87) у ма ло а зиј ској Ли ки ји из сед мог ве ка пре Хри ста88) 
и Ми но ан ског пи сма,89) са чу ва на пи са на озна ка за фе ни чан ског 
мит ског ју на ка Хе ра кла као „сло вен ског Хе ра кла“ из че твр тог ве ка 

83) Pe ter A. Di mi trov, Thracian Language and Greek and Thracian Epigraphy, Cam brid ge 
Scho lars Pu blis hing, 2009, xvi-xvii, цит. Ar chi bald 1998, 3 и Fol 2000, 63. (http://www.
scribd.com/doc/52101650/Thra cian-Lan gu a ge-and-Gre ek-and-Thra cian-Epi graphy). Та ко-
ђе о то ме оп шир ни је ви де ти у V.V. Hvoj ka, Drevneobitateli, Ki ev, 1913. Осим што су 
илир ска пле ме на по ти сну ли Хе ле ни , та ко ђе су их по ти сну ли и гал ски Кел ти. О то ме 
ви де ти Pa u si ni us, DescriptionsofGreece, 1.4.1.: “Или ре из Те са ли је су по ти сну ли гал ски 
Кел ти.“

84) 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”, str. 62,63, 66: У гро бо ви ма по што ва о ца кул та пра ста ре бо ги ње 
Ар те ми де у ар хе о ло шким на ла зи шти ма на те са лиј ској ре ци Ха ли ак мон (Би стри ца) у 
да на шњој Грч кој, про на ђе на је грн ча ри ја исто вет на и слич на грн ча ри ји по ду нав ског 
вин чан ског кул тур ног кру га, као и вре те на и раз бо ји са ша ра ма и сим бо ли ма слич ни 
они ма на под руч ју вин чан ске кул ту ре.

85) Pa u lus Oro si us, SevenBooksofHistoryAgainstthePagans, Uni ver sity of Li ver pool Press, 
2010, p. 11

86) Ha rald Ha ar mann, EarlycivilizationandliteracyinEurope:aninquiryintoculturalcontinu
ityintheMediterraneanworld, Wal ter de Gruyter, 1996, pp. 83-85

87) Stra bo, Geography, 14.3.6
88) R.D. Đor đe vić, ObeliskizKsantosa.Zakonikpravnih,običajnihimoralnihnačelaSrbapre

26002800godina, (Pre vod za ko na Sve ti slav S.Bil bi ja), Edi ci ja Srpskikoreni, Ser bo na Niš, 
2003.; В.А. Чу ди нов, ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины,http://www.
ru nit sa.ru/pu bli ca ti ons/pu bli ca tion_512.php

89) Ра ди во је Пе шић, Винчанскописмоидругиграматолошкиогледи, Pe šić i si no vi - Be o-
grad Du gan – Mi la no, 1995., http://www.scribd.com/doc/22475999/Ra di vo je-Pe šić-Vin čan-
sko-pi smo; 
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пре Хри ста90) и слич ност па ган ских оби ча ја,91) то по ни ми је, грн ча-
ри је, ору ђа и оруж ја у ар хе о ло шким на ла зи шти ма Бал кан ског по-
лу о стр ва са егеј ским, цр но мор ским и ма ло а зиј ским ар хе о ло шким 
на ла зи шти ма,92) по твр ђу ју за пи се ан тич ких пи са ца Хе ка те ја, Псе-
у до-Ски му са, Ера то сте на и По ли би ја о по ве за но сти фри гиј ских 
(бри гиј ских), илир ских, ен хе леј ских, три бал ских и трач ких пле ме-
на из Пе ла го ни је и Епи ру са као јед ног на ро да у ше стом ве ку пре 
Хри ста.93) 

Ме ђу ове ста ре на ро де или „си но ве Но ји не ар ке“94) ан тич ки 
исто ри ча ри су увр сти ли и Хе ра кло ву кра љев ску Ар ге ид ску ди на-
сти ју чи ји су на след ни чла но ви би ли вла да ри Ка ран, Те мен, Ма ке-
дон и Ми да.95) За на след не чла но ве ове ди на сти је сма тра ли су се 
краљ Фи лип и ње гов син цар Алек сан дар Ма ке дон ски, ко јег су 
сло вен ски на ро ди у сво јим пре да њи ма зва ли „Ле сан дар Ср бља-
нин“.96) На ју гу пре ма при мор ју, из кул ту ре плод них по ља, ли ва да 

90) The o dor Мommsen, DieUnteritalishchenDialekte, Le ip zig,1850. и T. Vo lan skii, Pamjatniki
pismenostiSlovjandorizdvaHristovoga,Mo skva, 1854, str. 3 (tab I, lb), Ра ди во је Пе шић, 
Оптужујемћутањем–Записиипредавања(1982l992)

91) Вик то ри ја Со ко лов ска, ЕтничкитеНосителиНаТребенишкатаНекропола, Му зеј на 
Ма ке до ни ја, Ско пје, Охрид, 1997, стр. 55-60 

92) Sto jan Di mi tri je vić, „Ene o lit sko do ba“, Praistorijajugoslavenskihzemalja, III, (Ur.) A. Be-
nac, : Svje tlost, Aka de mi ja na u ka i umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne, Sa ra je vo, 1979; B. Go-
ve da ri ca, „Ra no bron za no do ba na pod ruč ju is toč nog Ja dra na“, DjelaANUBIH 67, Sa ra je vo, 
1989; Mar je ta Ša šel-Kos, CadmusandHarmoniainIllyria, p. 119, cit. J. Ma ran, та ко ђе стр. 
121, цит. Chri sto do rus, AnthologiaPalatina, VII, 697

93) О то ме оп шир ни је у Mar je ta Ša šel-Kos, CadmusandHarmoniainIllyria, cit. Stra bo, Pliny, 
He ca te us, Pse u do-Scylax, Pse u do-Scymnos, Hygi ni us, Apol lo do rus of Rho dos

94) Edo u ard Le Da no is, LeRythmedesClimats, Payot, Pa ris, 1950, pp. 109-127: На раз ли чи-
те свет ске спи се о Ве ли ком по то пу на до ве зу ју се астро ном ски про ра чу ни о ве ли ким 
кли мат ским про ме на ма ко је су се од и гра ле око 5.000. го ди не пре Хри ста. Ове про ме не 
су се од и гра ва ле на ге о мор фо ло шки знат но дру га чи јем под руч ју од под руч ја ко је об у-
хва та да на шњу Ка ла бри ју, Си ци ли ју и Ту нис, Цр ве но мо ре, Чад ско је зе ро, Цр но мо ре 
и Ка спиј ско и Арал ско је зе ро. Егеј ско мо ре је у том пе ри о ду би ло коп но и спа ја ло је 
Бал кан ско по лу о стр во и Ма лу Ази ју, што је олак ша ва ло кре та ње пра и сто риј ских љу ди 
по том про сто ру.

95) To dor Che pre ga nov, HistoryoftheMacedonianPeople, In sti tu te for Na ti o nal Hi story, Sko-
pje, 2008, стр. 8-13; Ju stin, AncientStateofMacedonia, 7.1, cit. Marsyas of Pel la. Та ко-
ђе ви де ти „Ар гос“, http://www.etymon li ne.com/in dex.php?term=Ar gus&al lo wed_in_fra-
me=0

96) Плу тарх, Славниликовиантике II, Ма ти ца Срп ска, Но ви Сад, 1987., Пе тар Ве ли ки, 
ГраматаСрбима, 3. мар та, 1711 у Ор фе лин За ха ри је Сте фа но вић, Житиеиславные
деяниягосударяПетраВеликого,сприложениемкраткойгеографическойиполити
ческойисторииороссийскомцарстве, Ве не ция 1772, Рос сиа 1774, cit. Грамотырус
скогоцаряПетра I от 03 мар та 1711); Jo hann Gu stav Droysen, Historiedel’hellenisme, 
E. Le ro ux, Pa ris, 1883-85.1883; Qu in tus Cur ti us Ru fus, Thehistoryofthelifeandreignof
AlexandertheGreat, Vol. II 2 , Sa muel Bag ster, Lon don, 1809, pp. 271-273, Јо ван Де ре тић, 
АлександарВелики,царсрпски, http://www.scribd.com/doc/13864096/Jo van-De re tic- Plu-
tarh, Slavnilikoviantike, II, Ma ti ca Srp ska, No vi Sad, 1987., F. M. Appendini,Rjecsosloxje
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са ма ко ви ма и ви но гра да Ла ри се и Ар го са по ни кли су ми то ви и 
при че о Ор фе ју, Хо ме ру, Езо пу, Ахи лу и Тро ји. У овим пре де ли ма 
јед но вре ме је жи вео и мит ски илир ско-фе ни чан ски вла дар Кад мо 
за ко јег се сма тра да је био за слу жан за раз вој пред-ан тич ке и ан-
тич ке пи сме но сти, тр го ви не и ар хи тек ту ре.97) Пре ма ан тич ким пи-
сци ма Ту ки ди ду и Еузе би ју, Те ме нид ска ди на сти ја Пер ди ка по ти-
сну ла је из Агро са98) вла да ра Кад ма и ње го ву тра чан ску су пру гу 
Хар мо ни ју, те су они са јед ним де лом на ро да, ка сни је по зна ти у 
исто ри ји као Ја дри, (Сар ди,99) на се ли ли ис точ ну оба лу Ја дран ског 
мо ра100) и њи хо ви по том ци са гра ди ли гра до ве Охрид (не ка да шњи 
Lih nid),101) Бу дву (Bo tvos, Bu tua),102) Ул цињ (Ol ci ni um)103) и Ри сањ 

illir.ital.lat., Du bro via, MDCCCVI, cit. Jo a kim Stul lic Du broc sa nin; Ми о драг Ми ла но-
вић,Старисрпскивек, Van da li ja, Be o grad, 2008, Ivan Gun du lić, Osman, Pje va nje Tre će, 
http://sr.wi ki so ur ce.org/wi ki/Osman/3._pje va nje; Vin ko Pri bo je vić, Deoriginesuccessibu
squeSlavorum, Ve ne zia, 1532. Та ко ђе ви де ти Ap pian, RomanHistory, 9.3.14: „Три ба ли су 
ве ли ки на род ко ји су Ри мља ни сма тра ли де лом илир ског на ро да и са ве зни ци ма Фи ли па 
и Алек сан дра Ма ке дон ског.“; Плу тарх, Славниликовиантике 2, Ма ти ца Срп ска, 1990., 
Бе о град, стр.101: Јед но од пле ме на из огран ка Ар ге ид ске ди на сти је вла да ра Те ме на би-
ло је пле ме срп ских Три ба ла Тем нић у По мо ра вљу у ко јем је, пре ма за пи си ма ан тич ких 
пи са ца и фи ло зо фа Ари сто те ла и Плу тар ха цар Алек сан дар про вео део свог де тињ ства. 
и Dr Re es’s New Cyclo pe dia, TheMonthlyRevieworLiteraryJournal, Vo lu me XL, R. Grif-
fiths, A. Stra ban, Prin ters Stre et, Lon don, 1797, p. 433: „Пла ни на и град Те ме нин (Tha ma-
nin) у пла нин ском лан цу Ара рат су би ли ме сто на ко јем је и ви зан тиј ски цар Хе ра кли је 
лич но ви део остат ке Но је ве бар ке.“ 

97) Ja cov Bryant, ANewSysteminAncientMithology, pp. 155-156, cit. Hof fman – Aca de mia. 
Hor ni us. Hist. Phi los. 1.7., Di o gen La er ti us, 1.3.6, Hor ni us, 1.7.c3, Su i da, 1135: „Aca de mia 
a Cad mo no men ac ce pit, non ab Eca de mo.“

98) Ni co la De se di nau, PrehistoricDacia, Part 6 – Ch.XXXIX.6.V, http://www.pe las gi ans.org/
web si te6/39_06_V.htm, Ho mer (Odyssey, XII. 1; XI. 21. 639; XII. 1; Iliad, XVI II), He siod 
(The o go nia, v.242. 959; Op. 566): “Ar gos” на грч ком је зи ку зна чи „по ље“, „њи ва“, „те ри-
то ри ја на се ље на по љо при вред ни ци ма“. Пре ма Сте фа ну Ви зан тиј ском, Мо не ру и Хе си-
о ду, Ар гос у при ча ма о Да на у су је исти онај ко ји се од но сио на те ри то ри ју зва ну „Га ја“ 
или „Те ра“, са се ве ра Трач ке, бли зу ме ста ко је се зва ло „отац свих бо го ва“ или „ве ли ко 
мо ре ко је те че“ („ Oke a nos Po ta mos“)

99) Dio Cas si us, HistoriarumRomanarum, Ku eh ni a na, 1825, pp. 379, 509: “Sar di ei / Ar di ei”; 
Jo hann-Lu do vic Schönleben, Carniolia antiqua et nova, sive inclyti ducatus Carnioliae
annalessacroprophani, To mus I, Jo ann. Bap ti stae Mayr, 1681, p. 100: “Ar di, ko je Flo ris 
na zi va Var di, a Stra bon Sar di”; Ni ko la De si di nau, PrehistoricDacia, Part 5–Ch.XXXI II.5, 
http://www.pe las gi ans.org/web si te5/33_05.htm. Пре ма Пто ло ме ју (Pto lomy, Tetrabiblos, 
3.13.36) Сар ди су се зва ли Ар ди или Ар деи ; Пре ма Ли ви ју (Livy, History of Rome, 
45.30) зва ли су се Јор ди („Eor da ei“).

100) Thucydi des, HistoryofthePeloponnesianWar, 2.99; Livy, HistoryofRome, 44, 31(штам-
па но у Wil li am A. McDe vit te. York Stre et, Co vent Gar den, Lon don. He nry G. Bohn. John 
Child and son, prin ters, Bun gay. 1850

101) Mar je ta Ša šel-Kos, CadmusandHarmoniainIllyria, str. 121-122, cit. Chri sto do rus, Antho
logiaPalatina, 7,697

102) Исто, стр. 121, „Cad mus and Har mo nia in Illyria“ cit. Phi lon of Byblus, Step ha nus of 
Byzan ti um

103) Pli ni us, NaturalHistory, III, 22: „Кол хи ђа ни су осно ва ли Кол хи ниј, ко ји се са да зо ве Ол-
ци ниј.“
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(Rhi son)104) и жи ве ли на под руч ју од ре ке Дрим до ре ке Не ре тве пре 
до ла ска рим ске вој ске на те про сто ре.105) Ова за јед ни ца срод них 
пле ме на iz Бу две, Ри сња и Охри да,106) „са раз ли чи тим име ни ма, али 
ко ји по ти чу од јед не кра љев ске ди на сти је Аге но ра и Кад ма“,107) би-
ла је слич на по сво јој кул ту ри фе ни чан ско-фри гиј ској, трач кој и 
цр но мор ској кул ту ри.108) Прет по топ ни, а ка сни је и пост-по топ ни 
прет хри шћан ски пе ри од ни је био са мо пе ри од пре но са зна ња и 
кул тур не раз ме не ме ђу на ро ди ма, не го и пе ри од ме га ло ман ских 
осва ја ња те ри то ри ја и при род них ре сур са ра зних свет ских вла да-
ра. Ге о мор фо ло шко по ве зи ва ње не ка да шњег под руч ја да на шњег 
Бал кан ског по лу о стр ва оф Егеј ског и Цр ног мо ра до Ме зо по та ми је 
олак ша ва ло је кул ту ро ло шки и еко ном ски „про ход ен ти те та“ про-
то-сло вен ских пле ме на са тих про сто ра пре ма та ко зва ним по ду-
нав ским „вин чан ским“ и „три пољ ским“ кул ту ра ма са ну кле у сом у 
ју жном то ку ре ке Ду нав и у ње ним се вер ним и ју жним при то ка ма. 
У вре ме ми то ва о Хер ку лу сма тра ло се да је Хе ра кло са сво јим на-
ро дом са гра дио на пу ту сво јих осва ја ња, осим пу та Ело ра (ViaHer
culanea) у Си ци ли ји, про ла за кроз Ал пе (theAlpesCottiae) и Хер ку-
ло ве це сте у Ибе ри ји ко ју је по ми њао Ру фус Ави е нус109) та ко ђе и 
це сте као пре те чу „Иг ња ци је ве це сте“ (ViaEgnatia) у Трач кој ко ја 
се про те за ла од пра и сто риј ског на се ља Драч до Цр ног мо ра.110) На 

104) Pto lomy, Geography, 2.15; Mar je ta Ša šel-Kos, Cad mus and Har mo nia in Illyria, стр. 122, 
cit. Pse u do-Scylax, 24-25, He ro di a nus

105) He ro di a nus, TechiciReliquiae, El. A. Lenty. Vol. I, Lip si ae, Te ub ner, 1867, p. 27; 13-17; 
Chri sto do rus, AnthologiaPalatina, VII, p. 697, Đ. Ba sler, „Ne kro po la na Ve lim Le di na ma u 
Go sti lju, Do nja Ze ta“, Glas. Zem. Muz. n.s. 24, 1969, str. 9, 43, Tab. 25, 126/3. Та ко ђе ви-
де ти Ni e bur le, п. 277: „Ма ке дон ци су би ли Или ри – има ли су исти је зик, исте оби ча је и 
исти из глед као Или ри.“

106) Stra bo, Geography, VII, 7.3.c322; VII,7.8.c.326 
107) Аге нор је још зван и По сеј дон или Ки ликс. Di o dor of Si cily, LibraryofHistory, 5.58.2ff: 

Кад мо, син Аге но ра, на пра вио је Фе ни чан ску ко ло ни ју на Ро до су чи ји су ста нов ни ци 
и пре ци би ли на след ни ци По сеј до на. О то ме го во ри от кри ће зва нич не мер мер не та бле 
у хра му Лндиј ске Ате не на Ро до су на ко јем пи ше: „Кад мо до де љу је брон за ни три под 
угра ви ран фе ни чан ским сло ви ма, као што је за пи сао По ли зар у че твр тој књи зи о исто-
ри ји.“ (О про на ла ску та бле ви де ти Chr. Blin ken berg, LaChroniquedutempleLindien,Co-
pen ha gen, 1912, p. 324)

108) M. Pa ro vić-Pe ši kan, NajnovijaistraživanjauBokiKotorskojsposebnimosvrtomnaproblem
ilirskihi predilirskihvezasEgejom, MaterijaliSADJ, 12, 1976, стр. 76-87; Da vid Mal colm 
Le wis, John Bo ard man, TheCambridgeAncientHistory:TheFourthCenturyB.C., Cam-
brid ge Uni ver sity Press, 1994, p. 427; Mar je ta Ša šel-Kos, „Cad mus and Har mo nia in Illyria“, 
p. 129, cit. H.W. Ca tling, Ar cha e o lo gi cal Re ports for 1981-1982, Sindos, ka ta lo gos tes ek hte-
se os

109) Јаcov Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, p. 538, via Pu te o la na cit. 
Pro pert. Eleg. L. 3. 16.. v. 3., Stra bo, L.9, p.375

110) Исто, p. 538, cit. Stra bo, L. 7. p. 496.; An to ni nus. p. 317.; Hi e ron, Sur ri ta. Cli mat. Sext. pars 
no na. p. 267.
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ту це сту и „Кад мо ву це сту“,111) ко је су по ве за ле Егеј ско мо ре пре ко 
Те са ло ни ке са лу ком Драч и ју жним Ја дра ном, на до гра ђе на је ка-
сни је „Иг ња ци је ва це ста“ пре ко ко је се оба вља ла тр го вач ка раз ме-
на про из во да из ис точ ног Ме ди те ра на пре ма ју жном Ја дра ну и 
пре ко ан тич ке Ма ке до ни је пре ма до ли ни ре ке Мо ра ва у Трач кој.112) 
Ме ђу ан тич ким на ро ди ма сма тра ло се да је мит ски Ди о ни зи је на-
пра вио пут Ни са (Nysa) пре ма Ин ди ји и да је на том пу ту пра вио 
за штит на утвр ђе ња слич на оном у Дер бен ду у Јер ме ни ји, ко је је 
слу жи ло за ко му ни ка ци ју из ме ђу Цр ног и Ка спиј ског мо ра.113) 
Исто ри чар Ја ков Бра јант твр дио је за ове ста ре на ро де и њи хо ве 
осва јач ке по хо де да су, иако су би ли моћ ни, на кра ју би ли ка жње ни 
због сво је окрут но сти и па ган ске ре ли ги је, вар вар ства и оби ча ја 
ко ји су упра жња ва ли.114) Иако је по сто ја ла за јед нич ка кул ту ро ло-
шка и про то-ет нич ка ве за из ме ђу „илир ско-сло вен ских“115) пле ме-
на у том пе ри о ду, ова пле ме на су се ипак ме ђу соб но бо ри ла за те-
ри то ри је и при род не ре сур се. У вре ме вла да ви не ар ге ид ске Ка ра-
но ве ди на сти је на Бал кан ском по лу о стр ву екс пло а та ци ја и об ра да 
ме та ла би ла је ин тен зив на све до 510. го ди не пре Хри ста, ка да по-
чи њу су ко би про то-сло вен ских Три ба ла са Го ти ма и дру гим су сед-
ним на ро ди ма око при род них ре сур са на том про сто ру.116) Иако не-
ки исто ри ча ри сма тра ју да Три ба ли ни су би ли рат нич ки на род, већ 
ви ше зе мљо рад ни ци, ко ва чи, ра та ри, сто ча ри и умет ни ци,117) о њи-
ма су ан тич ки исто ри ча ри пи са ли да су за да ва ли ве ли ке про бле ме 

111) Mar je ta Ša šel-Kos, „Cad mus and Har mo nia in Illyria“, Arheološkivesnik 44, 1993, str. 128-
129, cit. P. Li si čar

112) Исто, str. 128, cit. P. Li si čar, K. Kil lian, J. Bo u zek. Та ко ђе ви де ти John Lem priè re, Lo ren-
zo Da Pon te, John Da vid Ogilby, Bibliothecaclassica,or,adictionaryofalltheprincipal
namesandtermsrelatingtothegeography,topography,history,literature,andmythology
oftheantiquityandoftheancients,withachronologicaltable, W.E. Dean, New York, 1838, 
p. 192; John Ant hony Cra mer, AgeographicalandhistoricaldescriptionofancientGreece:
withamap,andaplanofAthens, Cla ren don Press, 1828, pp. 73-74: Све до два де се тог ве ка 
у упо тре би за мост код Стру ге у Ма ке до ни ји био је на зив „Срп ски мост“ (Pons Ser vi lii).

113) Јаcov Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, , Dionys.Per.V.1189, Cli-
mat. Sext. pars no na. p. 267. Ole a ri us. L. 7. p. 403. Struys Tra vels, c. 20. p. 222.

114) Исто, pp. 554-556
115) Па вел Ша фа рик, ОпореклуСловена, , стр. 17-18, цит. F. M. Ap pen di ni, Depraest.et.

vet.I.illzr.Rag. 1806
116) T.N. Sme ka lo va, „Co i na ge al loys of the Nort hern Black Sea lit to ral sta tes“, The Da nish Na-

ti o nal Re se arch Fo un da tion’s Cen ter for Black Sea Stu di es, Pa per de li ve red at the Uni ver sity 
of Aar hus 16 Sep tem ber 2002., http://www.pon tos.dk/pu bli ca ti ons/pa pers-pre sen ted-orally/
oral-fi les/Sme_co i na ge_al loys.htm. Та ко ђе о то ме ви де ти: Codex Theodosianus 1.32.5 
Дра го слав Сре јо вић, ИлирииТрачани–остаробалканскимплеменима, Срп ска књи-
жев на за дру га, Бе о град, 2002.

117) Wal de mar Hec kel, Who’swhointheageofAlexandertheGreat:prosopographyofAlexan
der’sempire, John Wi ley & Sons, 2006., str. 258-259
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у ра ту кра љу Фи ли пу Ма ке дон ском. Јед ном при ли ком су га по ра-
зи ли и при сво ји ли ње гов „сил ни плен“, а успе шно су се су про ста-
вља ли и ње го вом си ну Алек сан дру Ма ке дон ском.118) Ме ђу тим, 346. 
го ди не пре Хри ста краљ Фи лип, у скла ду са, ка ко су ан тич ки пи сци 
опи си ва ли, „ста њем окрут но сти и де ка ден ци је ко ја је вла да ла на 
ње го вом дво ру“,119) на пре ва ру је по бе дио и убио дво ји цу си но ва 
трач ког кра ља Бе ри са де са и отео им зе мљу.120) На кон то га краљ 
Фи лип је при по јио ве ли ки део Трач ке Ма ке до ни ји и ини ци рао раз-
вој ру дар ства и тр го ви не у но во о сво је ном под руч ју.121) Ње гов син 
цар Алек сан дар Ве ли ки ус пео је на кон ве ли ких на по ра да по бе ди 
три бал ског кра ља Сир ма ко ји је 330.-их го ди на сто ло вао у Сир ми-
ју му и пре не го што се вра тио у Ати ну122) иза брао је пет хи ља да 
нај бо љих Сир мо вих вој ни ка-ко ња ни ка. да му као на јам ни ци по-
мог ну у по хо ду на Пер си ју. На кон бор би Фи ли па и Алек сан дра Ве-
ли ког са илир ско-трач ким Ла бе а ти ма и Три ба ли ма, вој ни ци из ма-
ке дон ских, ла бе ат ских, три бал ских, илир ских, трач ких, па нон-
ских, агри јан ских123) и адриј ских (сар диј ских) про то-ет ни ја бо ри ли 
су се за јед но као на јам ни ци у вој сци ца ра Алек сан дра Ма ке дон-
ског и у вре ме вла да ви не илир ске ди на сти је Те у те и кра ља Ар го на 
за јед но су се бо ри ли про тив Ри мља на.124) Та ко ђе трач ки гро бо ви из 
Брон за ног до ба про на ђе ни у ме сту Тре бе ни ште крај је зе ра Охрид 

118) Ma vro Or bi ni, КраљевстоСловена,(ИлРегноделиСлави),Песаро,стр. 6, http://www.
scribd.com/doc/82561611/Ma vro-Or bi ni-Kra ljev stvo-Slo ve na

119) G. S. Shrimp ton, The o pom pus – the Hi sto rian, McGill-Qu e en’s Press – MQUP, 1991, pp. 
170-173; Po liybi us, “The ex tra va gan ce of The o pom pus’s ac co unt of Phi lip II.” http://webs-
for.org/ale xan der/mi nor/polybi us.asp

120) Pa u lus Oro si us, SevenBooksofHistoryAgainstthePagans, Transl. by A. T. Fe ar, Li ver pool 
Uni ver sity Press, 2010, str. 126

121) Ar rian, AnabasisBook7.9.3, He ro do tus, History, 5.23: На кон што је осво јио Те са ли ју, 
при мор је Грч ке и Пе ло по нез, краљ Фи лип је и зва нич но по стао ко ман дант та да шње 
Грч ке у екс пе ди ци ји про тив Пер си ја ца.

122) Plu tarch, TheLifeofAlexander, 11.5: Ov de Tra ča ne Plu tarh na zi va „var va ri ma“.
123) Ar rian The Ni co me dian, TheAnabasisofAlexander, Transl. by E.J. Chin nock, Hod der and 

Sto ug hton, Lon don, 1884, стр. 18: Апи ан опи су је Агри ја не као нај ра то бор ни је вој ни ке 
ме ђу па нон ско-трач ко-илир ским вој ни ци ма у вој сци Алек сан дра Ма ке дон ског. Та ко ђе 
Ap pian, Ro man Hi story, 9.App.3.14; Ма вро Ор би ни, КраљевствоСловена (IlRegnode
gliSlavi, Pe sa ro, 1601; Прев. Augu sto Fon se ca, pp. 168-171: „ПовељуцараАлександрао
привилегијамаСловенима (Агри а ни ма) у Или ри ку му про на шао је се кре тар кра ља Ху-
лио Бал да сар. Апи ан из Алек сан дри је на зи ва Агри а не „слав ни ма“ и „по зна ти ма“, а то 
је тач но оно што на зив „Сло ве ни“ зна чи. Пре ма на пи су Бон фи ни ја од пр вог де цем бра 
у Пр вој књи зи град Агриа се на ла зио у Да ки ји. Агри ја ни су пре ма Сте фа ну Ви зан тиј-
ском жи ве ли у под руч ју из ме ђу пла ни не Хе мос и Ро до пи бли зу Ма ке до ни је. Ма ке до-
ни ја је би ла кон ти ну и ра но ко ло ни зо ва на сло вен ским на ро дом и до шља ци ма из Ти ре.“ 

124) Di o do rus Si cu lus, TheLibraryofHistory, 30.9.1–2: Илир ски краљ Ген ци је и Ма ке дон ци 
су скло пи ли мир 169. го ди не пре Хри ста



стр:4578.

- 69 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2013год.(XXV)XIIvol=35

и „ту му ли“ ши ром под руч ја те са лиј ско-вин чан ско-три пољ ске кул-
ту ре по ка зу ју ве ли ку слич ност трач ко-илир ско-фе ни чан ских пле-
ме на Дар да на, Едо на, Ен хе ле ја, Ла бе а та, Ар да (Сар да) и Син да 
(Син га).125) Сма тра се да је очу ва ну Повељуопривилегијама у јед-
ној алек сан дриј ској би бли о те ци цар Алек сан дар, два на е сте го ди не 
сво је вла де, до де лио Или ри ма, од но сно „пле ме ни том ро ду Сло ве-
на.“ у знак за хвал но сти за њи хо ву по моћ.126) Пре ма древ ним илир-
ском на род ним пе сма ма и игра ма, Алек сан дар Ве ли ки је на са мр ти 
срп ским на јам ни ци ма дао сло бо ду, од но сно про гла сио их је „па но-
ви ма“ - „го спо да ри ма сво је зе мље“.127) Цар Алек сан дар је вој ни ке 
кра ља Сир ма као на јам ни ке у сво јој вој сци по ве зао са др жа вом и 
кул ту ром Хе ле на и та ко их увео у јед ну од ра ни је ви ше кул тур ну, а 
за тим и пан-хе лен ску им пе ри ју ко ја се про те за ла све до Ин ди је и 
Егип та.128) Ка сни је је кул тур на раз ме на из ме ђу Пе ла зга и Хе ле на 
ути ца ла на за сни ва ње („за јед нич ког“) ди ја лек та про то-Ма ке до на-
ца у до ба вла да ви не Алек сан дра Ве ли ког 356.-323.г.пре Хри ста, 
од но сно на за сни ва ње та ко зва ног „ко и не“ ди ја лек та ко јим су пи са-
ни пре во ди Ста рог и Но вог за ве та и ко ји се вре ме ном на мет нуо као 
пре те ча пан-хе лен ског је зи ка.129) На кон смр ти ца ра Алек сан дра ње-

125) Da vid Mal colm Le wis, John Bo ard man, TheCambridgeAncientHistory:TheFourthCen
turyB.C., Cam brid ge Uni ver sity Press, 1994, p. 427; Mar je ta Ša šel-Kos, „Cad mus and Har-
mo nia in Illyria“, p. 129, cit. H.W. Ca tling, Ar cha e o lo gi cal Re ports for 1981-1982, Sindos, 
ka ta lo gos tes ek hte se os

126) Ма вро Ор би ни, КраљевстоСловена,(ИлРегноделиСлави),Песаро,стр. 6, http://www.
scribd.com/doc/82561611/Ma vro-Or bi ni-Kra ljev stvo-Slo ve na; Cyprian Ro bert, Le monde
slave,sonpasse,sonetatpresentetsonavenir, To me I, Pa ris, 1852

127) Ro bert Cyprian, Lemondeslave,sonpasse,sonetatpresentetsonavenir, To me I, Пaris, 
1852, p. 31-35: „La ter re des pans, ou se ig ne urs Ser bes“. Као што по ка зу је и при мер Гра
мате руског цараПетраВеликог, 3. мар та, 1711. го ди не и при ме ри пе са ма и књи-
га ду бро вач ких и хвар ских књи жев ни ка Ива на Гун ду ли ћа, Дин ка Зла та ри ћа и Вин ка 
При бо је ви ћа у сло вен ским на ро ди ма је ве ко ви ма тра ја ло пре да ње да је Алек сан дар 
Ма ке дон ски био „Ср бља нин“, ка ко га је на зи вао пе сник Гун ду лић (Ivan Gun du lić, Os
man, Pje va nje Tre će, http://sr.wi ki so ur ce.org/wi ki/Osman/3._pje va nje; Vin ko Pri bo je vić, De
originesuccessibusqueSlavorum, Ve ne zia, 1532; Ap pian, RomanHistory, 9.3.14; Ни ко ла-
еу Де си ди а ну, Pre hi sto ric Da cia, Part 7 – Ch.XLI.10.III, http://www.pe las gi ans.org/web-
si te7/41_10_III.htm: Пре ма Сте фа ну Ви зан тиј ском Ар ка ди ја се та ко ђе зва ла и Па ни ја 
или Па но ни ја, пре ма име ну древ ног бо га па сти ра Па на. У исто ри ји Дач ке ова реч се 
по ја вљу је у об ли ку „бан“ у име ну кра ља Сан ги ба на. У ју жној Ита ли ји, Бан је зна чио 
„краљ“ или „вр хов ни вла дар“, а у сло вен ским је зи ци ма зна чио је „го спо дар“ или „га-
зда“. 

128) О трач кој ко ло ни за ци ји Егеј ског мо ра го во ри ка рак те ри сти чан при мер остр ва Лем нос, 
при су ство та да шњих Тра ча на у Ана то ли ји и отво ре ни пут ко му ни ка ци ја из ме ђу Фри-
ги је и Евро пе. О то ме ви де ти у Pe tar A. Di mi trov, ThracianLanguage andGreek and
ThracianEpigraphy, Cam brid ge Scho lars Pu blis hing, 2009, pp. xvi ii- xxii, cit. W. Bur kert, 
2004; K. Sams, 1994; 1995; Stra bo, Ge o graphy, X,20.17; XII, 3.20

129) Plu tarch, Alexander, III, 51; M.Z. Ko pi da kis, HistoryoftheGreekLanguage, E.L.I.A., At-
hens 1999, p. 2-13: He ro do tus, History, VI, 56; VI, 43: Ма ке дон ци, јед на гра на До риј ског 
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го во не ка да шње цар ство се рас па ло на број не ма ње кра ље ви не ко је 
су се бо ри ле јед на са дру гом и по сте пе но су се сма њи ва ле и не ста-
ја ле.130) Од 231. до 228. го ди не пре Хри ста за бе ле же но је да је про-
тив Ри мља на ра то ва ла илир ска кра љи ца Те у та, удо ви ца „срп ског 
кра ља Ар го на“, ка ко је њен су пруг био на зи ван у исто риј ским за-
пи си ма.131) Те ра то ве су на ста ви ли на след ни вла да ри илир ске ди на-
сти је све до по бе де Ри мља на над илир ским кра љем Ген ци јем 168. 
го ди не пре Хри ста.132) Стра бон је је дан од ан тич ких ауто ра ко ји је 
пи сао о Или ри ма и Тра ча ни ма да се про сти ру „од Мра мор ног (Цр-
ног) мо ра до Ја дран ског мо ра“133) и као њи хо во пле ме по ме нуо је 
Ар де од но сно Вар де (Ardiaei;Vardiaei),134) ко ји су жи ве ли у Ри сњу 
у да на шњој Цр ној Го ри и у окол ним при мор ским гра до ви ма.135) О 
овом „вр ло по бо жном, пра вед ном и го сто љу би вом на ро ду ко ји по-
шту је ред и ме ђу соб не од но се у дру штве ном жи во ту“ по сто је за пи-
си да су има ли сво је кра ље ве и двор це и ков ни це нов ца у ко ји ма су 
за по шља ва ли уз сво је и хе лен ске рад ни ке и да су одр жа ва ли тр го-
вач ке кон так те са Хе ле ни ма, Фе ни ча ни ма и Етрур ци ма.136) На ан-
тич ким Стра бо но вим и Пто ло ме је вим ге о граф ским кар та ма пла-
нин ски ла нац ко ји је пре ла зио пре ко Бал кан ског по лу о стр ва и ко ји 
је по ве зи вао Цр но мо ре са сред њо е вроп ским Ал пи ма био је озна-
чен због свог ге о по ли тич ког зна ча ја на зи вом CatenaMundi („Спо-
на све та“). У до ба вла да ви не Рим ског цар ства Ри мља ни ма је на том 
под руч ју од ве ли ке ва жно сти за про лаз вој нич ких тру па и тр го вач-
ких про из во да био пут ко ји је спа јао гра до ве Си сак, Срем ска Ми-
тро ви ца, Бе о град и Ниш. С дру ге стра не вла да у Кон стан ти но по љу 
је сма тра ла ва жним пут ко јим су се про да ва ли тр го вач ки про из во-
ди од се ве ра Цр ног мо ра пре ко Кон стан ти но по ља на ју гу и Те са ло-

пле ме на по ко ри ли су трач ка и илир ска пле ме на и као ре зул тат то га њи хов је зик је по-
при мио ути цај је зи ка тих по ко ре них пле ме на. 

130) Livy, HistoryofRome. En glish Tran sla tion by. Rev. Ca non Ro berts. New York, New York. E. 
P. Dut ton and Co. 1912.,Bo ok 45, Chap ter 9

131) Ap pi a ni Alex san dri ni, RomanHistory10,10; E. Pri cot De Sa int-Ma rie, LesSlavesMeredi
onaux, Pa ris 1874, p. 23; Jo an nis Zo na rae: HistoricaAnnalum, Pa tro lo gi ae, Mig ne, Pa ris 
1864, To mus 134, p. 690: Кра ља Ар го на су исто ри ча ри Апи ан и Јо ван Зо на ра на зи ва ли 
срп ским кра љем: „Do mi no Are go ni, Sar di o na rum re gi“

132) Исто.
133) Stra bo, Geography, Bo ok 7; H.C. Ha mil ton; W. Fal co ner (Ed.),TheGeographyofStrabo, 

„Bo ok VII“, Ge or ge Bell & Sons, Lon don, 1903
134) Stra bo, Geography, VII, 5.6.
135) Stra bo, Geography,VII,5,1; VII,5,6; VII, 5,7 (Ри сањ-„Rhi so“). Та ко ђе ви де ти Stra bo, Geo

graphy,VII, 3,8; VII,3,13: VII, 4,3.
136) John Art hur Evans, AntiquarianResearchesinIllyricum, Parts I. and II., Nic hols and Sons, 

25, Par li a ment Stre et, West min ster, 1883, pp. 43-44, cit. Scymnos, V.420 seqq.
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ни ке и Дра ча пре ма За пад ној Евро пи,137) та ко да је због тих тр го вач-
ких и вој них ин те ре са ста нов ни штво Бал кан ског по лу о стр ва кроз 
исто ри ју би ло при ну ђе но да ис тр пи мно ге ра то ве на том под руч ју. 
У за пи си ма рим ских исто ри ча ра о Бал кан ском по лу о стр ву сло вен-
ска пле ме на су би ла озна ча ва на ад ми ни стра тив ним на зи ви ма те ри-
то ри ја ко је су на се ља ва ли, а не њи хо вом ет нич ком од ред ни цом као 
што су то чи ни ли исто ри ча ри у не ким ка сни јим вре мен ским епо ха-
ма. Ис точ ни део пла нин ског лан ца CatenaMundi („Спо на све та“) 
про те зао се до Кон стан ти но по ља (да на шњег Ис тан бу ла) и звао се 
Хе мус, од но сно Хум. Та ко је и Бал кан ско по лу о стр во све до де вет-
на е стог ве ка као при пад но ис точ но под руч је јед ног ши ро ког пла-
нин ског лан ца од сред њо е вроп ских Ал па до Цр ног мо ра нај че шће 
би ло озна ча ва но као Хум ско или Хелм ско по лу о стр во.138)

Од вре ме на ан тич ких пи са ца по сто је раз ли чи ти за пи си да се 
са вр ха Хум ског гор ја мо гу ви де ти ре ка Ду нав, Ја дран ско мо ре и 
Цр но мо ре.139) Уз руд на бо гат ства Бал кан ског по лу о стр ва и та кви 
за пи си о ге о по ли тич ком по ло жа ју тог под руч ја су би ли је дан од 
по ка за те ља за што је оно би ло од ан тич ких вре ме на све до да на-
шњих да на при ма мљи во за ко ло ни јал не и ге о по ли тич ке пла но ве 
ра зних свет ских вој ско во ђа, по ли ти ча ра и еко но ми ста. Од вре ме на 
мит ских Но је вих на след ни ка Хе ра кла и Кад ма, вла да ви не су пру-
жни ка Агро на и Те у те, Алек сан дра Ма ке дон ског, Рим ског цар ства, 
про све ти тељ ских ми си ја Све тог Пе тра, Па вла, Ан дре ја, Ти та и 
оста лих све тих апо сто ла на под руч ју Бал кан ског по лу о стр ва у пр-
вом ве ку по сле Хри ста, за тим од вре ме на вла да ви не ви зан тиј ских 
ца ре ва, срп ског ца ра Ду ша на Не ма њи ћа и осман ских Ту ра ка све до 
да на шњих да на Бал кан ско по лу о стр во је сте на сво је вр стан на чин 

137) Ro nald Syme, Ant hony Ric hard Bir ley, TheProvincialatRome:And,RomeandtheBalkans
80BCAD14, Uni ver sity of Exe ter Press, 2000, p. 206; Wil li am Smith, Ed. Dictionaryof
GreekandRomanGeography:AbacaenumHytanis, cit. Ta fel, de Thes sa lo ni ca, p. 221; Hul-
lman, Geschich. des Byzan tischen Han dels, p. 76

138) Vla di mir P. Pe tro vić; Vo ji slav Fi li po vić, „Newly-di sco ve red Tra ces of the Ro man Naissus–
RatiariaRoad and the Pro blem of Lo ca ting Two TimacumSta ti ons”, Balcanica XXXVI II, 
Bel gra de 2008, 1–312, стр. 32, 38: Та ко ђе на ан тич ким рим ским кар та ма и на Пој тин ге-
ро вој ма пи по зна та Вој на це ста (ViaMilitaris), ко ја је по ве зи ва ла сре ди шњи део Хум-
ског по лу о стр ва од Ни ша до Ја дран ског мо ра озна ча ва на је као Ham me um, Ha e mus 
Mons.

139) Livy, TheHistoryofRome, 5, Bo ok XL, XXII; John Lem priè re, Bibliothecaclassica:or,A
classicaldictionary, G. & C. & H. Car vill, 1833. p. 629, cit. Ma ce do ni can king Phi lip, Me-
la, Polybi us; Ma ria To do ro va, ImaginingBalkan, Ox ford Uni ver sity Press, 2009, p. 23, cit. 
Sa lo mon Schwe ig ger; Phi lip Yor ke Hard wic ke, AthenianLetters, Vol. I, T. Ca dell Jun. and 
W. Da vi es in the Strand, Lon don, 1798, p. xxxiv: „На зи вом Хум озна ча ван је пла нин ски 
ла нац од Или ри ку ма до Цр ног мо ра, ко ји де ли Трач ку од До ње Ме зи је и пре ма при ча ма 
са ње го вих вр хо ва мо гу да се ви де и Ја дран ско мо ре и Цр но мо ре.“ 
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јед но од исто риј ски и ге о по ли тич ки нај зна чај ни јих под руч ја на 
све ту. Ши ро ки ба зен Вин чан ске и Три пољ ске кул ту ре је још у пра-
и сто риј ско до ба спа јао европ ске Ал пе са ју жним то ком ре ке Ду нав, 
а ка сни је из гра ђе не лу ке Драч, Фи ли пи, Со лун и Кон стан ти но пољ 
су по ве зи ва ле Ја дран ско, Егеј ско и Цр но мо ре. Због све га то га ово 
под руч је је од вре ме на пра и сто ри је до да нас би ло сре ди ште па жње 
свет ских вла да ра, вој ско во ђа и тр го ва ца и има ло ве ли ко исто риј-
ско, кул тур но, ге о по ли тич ко и еко ном ско зна че ње.140) 

Ова ква кул ту ро ло шка и ге о по ли тич ка од ред ни ца срп ско ет-
нич ког иден ти те та се у раз ли чи тим пе ри о ди ма кроз исто ри ју на 
тра ги чан на чин од ра жа ва ла на раз вој дру штве них и др жав них за-
јед ни ца и на жи вот аутох то ног ста нов ни штва на овим про сто ри ма. 
За вре ме вла да ви не Рим ског цар ства у пр вом ве ку на Бал кан ском 
по лу о стр ву апо сто ли Све тог Пе тра и Па вла су осно ва ли епи ско пи-
ју у Срем ској Ми тро ви ци са ло кал ним би ску пи ма, епи ско пи ма и 
ђа ко ни ма.141) Они су по кр шта ва ли ло кал но ста нов ни штво на под-
руч ју да на шњег Бе о гра да, Ни ша, Тре би ња, Ра шке, Бе ле Па лан ке и 
у дру гим на се љи ма од ре ке Ду нав до Ко со ва и Ме то хи је и вр ши ли 
цр кве ну слу жбу на ло кал ном сло вен ском је зи ку.142) У вре ме вла да-
ви не срп ских ди на сти ја Све вла до вић, Вла сти ми ро вић и дру гих у 
ни зу пред не ма њић ких ди на сти ја на Бал кан ском по лу о стр ву за бе-
ле же но је да су вла да ри ових ди на сти ја „вла да ли у хри шћан ском 
ду ху и да их је на род во лео“.143) 

140) Hicow, “Gre e ce Thanks To The Eg na tia Odos Mo tor way”, http://007d3960fe-
ba012e8d1b1231381a75ee.yot taa.net/thes sa lo ni ki/eg na tia-odos/ro me-2525191.html; Jo na 
Len de ring, “Via Eg na tia”, http://www.li vi us.org/vi-vr/via_eg na tia/via_eg na tia.html. Та ко ђе 
ви де ти John Lem priè re, Lo ren zo Da Pon te, John Da vid Ogilby, Bibliothecaclassica,or,a
dictionaryofalltheprincipalnamesandtermsrelatingtothegeography,topography,hi
story, literature,andmythologyof theantiquityandof theancients,withachronological
table, W.E. Dean, New York, 1838, p. 192: Мост код Стру ге у Ма ке до ни ји на зи вао се 
„Срп ски мост“ (Pons Ser vi lii).

141) Lju bo mir Sto ja no vić, Starisrpskirodosloviiletopisi, Srp ska kra ljev ska aka de mi ja, Srem ski 
Kar lov ci,1927., str. 46, 53, 194 

142) О цр кве ној слу жби би ску па Ни ке те Ре ме зи јан ског на под руч ју Хо мољ ских пла ни на, 
Ти мо ка, По мо ра вља и По ду на вља ви де ти у Па вел Ша фа рик, ОименуСловена,цит.Vita
S.Theodos.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; Pe tre Mo ca nu, 
„The Car pat hian-Da nu bian-Pon tic Spa ce – the Ge o grap hi cal Area of the Birth of the Ro ma-
nian Chri sti a nity, An nals of the Uni ver sity of Cra i o va – Se ri es Ge o graphy, vol. XI, 2009; 
Mi los S. Mi lo je vic. OdlomciIstorijeSrba. Tom I. str 208-210, O. Lu ko vic-Pja no vić, Srbi…
NarodNajstariji. T I. str 62-63, AIZ Dosijе, Be o grad, 1990.

143) 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; Јо ван Ра јић, Ис
торияразнихславенскихнародов,наипачеБолгар,ХорватовиСербов, Све ти Ар ха гел-
ски Мо на стир Ко виљ, Част Пр ва
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То го во ри да је од пр вог ве ка хри шћан ство по ста ви ло до бар 
те мељ за ус по ста вља ње дру штве ног си сте ма мо рал них вред но сти 
ко ји је мо гао да обез бе ди раз ви ја ње на род не све сти и од нос уза-
јам ног по што ва ња из ме ђу вла да ра и на ро да у др жав ној за јед ни ци. 
Зва нич на по твр да срп ске др жа во твор но сти на ме ђу на род ном пла-
ну уста но вље на је у вре ме за сни ва ња вла да ви не срп ске сред њо-
ве ков не ди на сти је Не ма њић. Пр ви зва нич ни срп ски ар хи е пи скоп 
и уте ме љи вач срп ског пра ва Раст ко Не ма њић (1169/1174-1236.), 
по зна ти ји у исто ри ји као Све ти Са ва, уста но вио је не за ви сност 
Ср би је као др жа ве у ме ђу на род ном окру же њу и пре ма зва нич ном 
одо бре њу та да шњег ду хов ног рим ског по гла ва ра Па пе и ви зан тиј-
ског ца ра и па три јар ха осно вао ауто ке фал ну Срп ску Пра во слав ну 
Цр кву и ар хи е пи ско пи ју. Све ти Са ва је по ди зао бол ни це, шко ле, 
про све ћи вао на род, ши рио ду хов ност, мир и еко ном ски раз вој. У 
исто вре ме об ја вљи ва њем основ ног прав ног ко дек са срп ске цр кве 
Номоканон или КрмчијаСветогСаве „по Бож јем пра ву“ је об ја вио 
и вр хов ни за кон сред њо ве ков не срп ске др жа ве.144) Ти ме је Све ти 
Са ва ус по ста вио ду хов ну, прав ну и ма те ри јал ну осно ву за раз вој 
срп ског ет ни ци те та, др жа ве и дру штва, што су по ка за ли и ве ко ви 
исто ри је по сле тог пе ри о да.

Sa nja Su lja gic
AN ES SAY ON FOR MA TION  

OF SER BIAN ET HNI CAL IDEN TITY
Sum mary

 There are several theories regarding a process of for
mationofSerbianethnicalidentity.Duetothatfactthere
havebeenconducted scientific efforts, starting fromdif
ferentstandpoints,toreexamineandcorrectcertainpre
vious theories and topresent basic determinants of real
Serbianethnicidentity.Inthistextauthor’sobjectiveisto
presentbasicdeterminantsofSerbianethnicidentitythat
hadbeenformedthroughouthistorystartingfromprehi
storicalageofVincacultureinsouthernpartof theDa
nuberiver.Serbianstatehood,andinthiscontextSerbian
ethnicity, too, was officially confirmed in international
environment in time of establishment of Serbianmedie
valdynastyNemanjicwhenfirstSerbianArchbishopand
founderofSerbian lawsciencesRastkoNemanjic (Saint
Sava, 1169/11741236) established Autocephalous Ser
bianOrthodoxChurchandissuedtheSupremeLawofthe

144) Си ма Ћир ко вић, Историја Срба, Књига прва, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 
1981, стр. 322, cit. С. Тро иц ки, Р. Н. Ша пов
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Serbianmedievalstate.Withinthecontextoftheanalysis,
theauthorfocusedontheanalysisofgeomorphologic,to
ponomastic,mythologicandgeopoliticaldeterminantsof
theSerbianethnicidentityusingoriginalantichistoricdo
cuments,earlymedieval,medievaloriginaldocumentsas
wellascontemporaryscholars’documents.
Key Words:Serbianethnicalidentity,Vincaculture,Ser
bianprotoethnies,mytologyofNoah’sArc,Alexanderthe
Great,Cadmus,Christianity,SaintSava,geomorphologic
determinants,toponomastics,geopoliticaldeterminants
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Re su me
Accordingtoopinionofvariousscientistsabasicprecon
ditionforthesettlementofcertaingeographicregionsby
first social communities and protoethnically interrela
tedtribes(protoethnicities)weresignificantclimat,geo
physical andmorphological changes thad had occurred
in prehistorical time from 35.000 up to 12.000 BC. A
mythological layout of a prehistorical “aryan”people
whomigratedfromNorthernhemispheretovalleysofIn
dian rivers,westernAsia, Baltic, Black Sea andmiddle
and southeasternEurope fits researches of angeneticist
AnatolyKlosovwhodiscoveredthatprehistoricalpeople
fromSibiraaregeneticallyrelatedtoprehistoricpeopleof
BalkanPenninsula.
Thereareseveraltheoriesregardingaprocessofforma
tionofSerbianethnicalidentity.Duetothatfactthereha
vebeenconductedscientificefforts,startingfromdifferent
standpoints, to reexamine and correct certain previous
theoriesandtopresentbasicdeterminantsofrealSerbian
ethnicidentity.Inthistextauthor’sobjectiveistopresent
basicdeterminantsofSerbianethnicidentitythatwerefor
medthroughouthistorystartingfromprehistoricalageof
VincacultureinsouthernpartoftheDanuberiver.Author
ofthispapercomparativelyusedanticGreekandRoman
historicaldocuments,originaldocumentsfromByzantian
period,medieval documents aswell asmore recent sci
entificpapersregardingricharcheologicalevidenceand
thedateregardinggeomorphological,mythologicaland
toponomasticdeterminantsofancientSerbianprotoetni
citiestopresentacoherentalinguistic,culturologicaland
protoethnicalrelationofprehistoricpeoplelivingonthe
BalkanPeninsulawithmodernSerbianpeople.Withinthe
contexttheauthoralsopresentedarichscientificevidence
onculturalandethnicalrelationoftheBalkanpeoplewith
otherancientprotoSlavicpeoplesuchasoriginalantic,
Byzantineperiod and medieval historical documents of
Strabo,Herodotus,Pliny,Ptolomy,Livy,Ovidius,Arrian,
Appian, Tacitus, Polybius, Senecca, Zonarae, Chalco
condylae,Orrosius,NestorofKiev,MosesofKalankatuyk,
DalimileChronicle,JacovBryant,WilliamWilliams,Ma
uroOrbini,JovanRajic,OrfelinZ.Stefanovicandother
historians,thearheologicalevidence,f.e.aneightcentury
B.C. Sirbis obeliskstoneCodex inXanthos,MinorAsia
withprotoSerbian letterssimilar toancientVinca letter
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ascribed on it or a fourth century B.C terracotta tablet
withinscription“HerculestheSlav”,etc.
Theauthoralsounderlinedatoponomasticandhistorical
evidenceregardingprotoethnical,linguisticandtopono
masticrelationofancientEasternMeditteraneanArgeid
andCadmusdynastyclaimingtheir“SonsofNoah’sArc”
originwithAlexandertheGreatandotherdescendantsof
the ancient dynastic line and their linguistic and ethnic
relationwithotherprotoSerbianethnicitiesintheBalkan
Penninsula. The author of the text also presented some
important geopolitical determinants of Serbian ethnical
identitywhichmadeinfluenceondevelopmentofitssocial
communitiesandstatethroughouthistoryuptothesedays.
InfinalpartofthetexttheauthorconcludedthatSerbian
people’s statehood and ethnicity were officially confir
med in international environmentwhen firstArchbishop
ofAutocephalous SerbianOrthodox Church Rastko Ne
manjic–SaintSava (1169/11741236)established inter
nationally recognized Autocephalous Serbian Orthodox
ChurchandmedievalSerbianStateundertheleadership
ofdynastyNemanjic.

 Овај рад је примљен 17. фебруара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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Сажетак
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заупореднуанализуперцепцијенационалнихинтереса
су сличностинационалних задатакатадвапериода
каоиизазовакојиихпрате.Безсвестиоспецифич
ности сопствених потреба, као друштва у целини,
тешко се може изнаћи добар модалитет за оства
ривање виталних интереса.А без сагласности већег
делаполитичкеелите,идруштвауцелини,окотога
шта јеопштиинтерес,шта јесадржајпреклапају
ћегдруштвеногконсензуса,тициљевићетешкобити
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Kључнеречи:националниинтерес,политичкеелите,
политичке идеологије, политичка теорија и пракса,
друштвениконсензус

Tе ма овог ра да ће би ти по ку шај ком па ра тив не ана ли зе пер цеп-
ци је на ци о нал них ин те ре са у Ср би ји од стра не ре ле вант них по-

ли тич ких ак те ра, би ло те о ре ти ча ра, би ло де лат ни ка, у оно ме што 
сма тра мо за два спе ци фич на пе ри о да срп ске исто ри је. Циљ ова-
квог по ре ђе ња ни је чи сто де скрип тив не при ро де, већ и по ку шај да 
се скре не па жња на ак ту ел не не до стат ке и мо гућ но сти за уна пре-
ђи ва ње де ло ва ња у окви ру по ли тич ке сфе ре дру штва. 
* Ди пло ми ра ни по ли ти ко лог за ме ђу на род не по сло ве, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни-

вер зи тет у Бе о гра ду.
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Два пе ри о да ко ја смо иза бра ли за ову ана ли зу, а то су XIX век и 
са вре ме ни пе ри од, има ју од ре ђе ни број кључ них до дир них та ча ка. 
У оба исто риј ска мо мен та Ср би ја се на ла зи ла пред про бле мом об-
на вља ња соп стве не су ве ре но сти, од ре ђи ва ња соп стве них гра ни ца, 
из град њом но вог по ли тич ког и еко ном ског си сте ма, као и сна ла-
же ња у тур бу лент ним про ме на ма од но са зна чај них ме ђу на род них 
фак то ра. Ово је за со бом по вла чи ло по ста вља ње за да та ка слич ног 
са др жа ја али и маг ни ту де пред пред став ни ке срп ске по ли тич ке 
ели те да тих пе ри о да, а то је де фи ни са ње на ци о нал них ин те ре са 
у ова ко иза зов ним вре ме ни ма, њи хо вих укла па ња у окви ре европ-
ских и гло бал них иде о ло шких и вред но сних ути ца ја, као и из на ла-
же ња аде кват них ви до ва њи хо вог оства ри ва ња у прак си. По че ће мо 
кра ћим пој мов ним од ре ђе њем на ци о нал них ин те ре са као та квих и 
њи хо вог зна ча ја за др жав ну по лит ку.

НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС

На ци о нал ни ин те рес, по ред овог у те о ри ји је че сто ко ри шћен 
и тер мин др жав ни раз лог (raisond’État),а ка сни је и не мач ки Re
alpolitik пред ста вља кон цепт во ђе ња др жав не по ли ти ке ко ји се 
ис кљу чи во те ме љи на до бро би ти са ме по ли тич ке за јед ни це ко ју 
пред ста вља, а осло бо ђе на уни вер зал ни јих сте га и пра ви ла по пут 
мо ра ла и ре ли ги је или иде о ло ги је. У те о ри ји се ова квом иде јом 
пр ви ба вио Ни ко ла Ма ки ја ве ли у свом де лу „Владалац“, у ко ме 
од ри че под ре ђе ност по ли тич ког де ло ва ња етич ким прин ци пи ма. 
Пр вим при ме ром спро во ђе ња овог прин ци па у прак су сма тра се 
де ло ва ње фран цу ске ди пло мат ске де ле га ци је на кон фе рен ци ји о 
за кљу чи ва њу Вест фал ског ми ра, ко ја је по сту па ла по ја сним упу-
ти ма фран цу ског др жав ни ка и кар ди на ла Ри ше љеа.1) Оно што је 
ини ци јал но био же сток вер ски су коб из ме ђу ка то ли ка и про те ста-
на та, за Ри ше љеа је би ло пи та ње ши ре ња фран цу ског ути ца ја у 
Евро пи. То је под ра зу ме ва ло и свр ста ва ње ка то лич ке Фран цу ске 
на стра ну про те ста на та, до кле год је то во ди ло сла бље њу Хаб збур-
шког ути ца ја над чла ни ца ма Све тог рим ског цар ства, а све за рад 
оства ре ња државногразлога. Та ко је Лон ге вил, је дан од чла но ва 
фран цу ске де ле га ци је са ве то вао не мач ке ка то ли ке да бу ду праг ма-
тич ни и да оста ве ре ли гиј ске раз ми ри це да бу ду ре ше не на дру гом 

1) An dre as Osi an der, ThestatessystemofEurope16401990, Cla ren don press, Ox ford 2003, 
стр. 27.
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све ту.2) Прин цип во ђе ња по ли ти ке у скла ду са на ци о нал ним ин те-
ре сом убр зо је по том по стао до ми нан тан на европ ском под руч ју.

Ви ђе ње спољ не по ли ти ке ко ја при мат да је на ци о нал ном ин-
те ре су на спрам иде о ло ги ја, мо ра ла и дру гих дру штве них кон-
струк ци ја има и ре а ли стич ка шко ла ме ђу на род них од но са. Би ло да 
ова кво по на ша ње др жа ва при пи су ју њи хо вој ин хе рент ној при ро-
ди (ре а ли зам људ ске при ро де) или са мој струк ту ри ме ђу на род ног 
си сте ма у ко ме се др жа ве на ла зе (офан зив ни и де фан зив ни ре а-
ли зам)3) ре а ли сти сма тра ју да је оно ну жно и оче ки ва но. Иако је 
ова кво ви ђе ње ства ри нео спор но за XIX-и и по че так XX-ог ве ка, 
по сто је ми шље ња у са вре ме ном до бу, а по го то во на кон за вр шет-
ка Хлад ног ра та да се др жа ве ви ше не ће во ди ти ис кљу чи во соп-
стве ним ин те ре си ма, да де мо крат ске др жа ве не ће во ди ти ра то ве, 
да су мо гућ но сти су ко ба, по го то во ве ли ких си ла на ми ни му му, а 
је дан аме рич ки по ли ти ко лог Френ сис Фу ку ја ма је чак об ја вио и 
„крај исто ри је“. Но са овим се не сла же аме рич ки те о ре ти чар ме-
ђу на род них од но са, и глав ни ми сли лац офан зив ног ре а ли зма, Џон 
Мир шај мер. Ње го во је ми шље ње да „ту жна је чи ње ни ца да је ме-
ђу на род на по ли ти ка увек би ла су ров и опа сан по сао и ве ро ват но је 
да ће то и оста ти.“4) Др жи мо ли се ове прет по став ке о на ци о нал-
ним ин те ре си ма као кључ ним, ако не и је ди ним, фак то ром ства ра-
ња спољ не и уну тра шње др жав не по ли ти ке, ну жно уоча ва мо зна-
чај њи хо вог де фи ни са ња и ува жа ва ња од стра не до ма ће по ли тич ке 
ели те.

НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСУСРБИЈИXIXВЕКА

При мар ни на ци о нал ни ин те рес срп ског дру штва у XIX ве ку 
је би ло на ци о нал но осло бо ђе ње, и пу на ус по ста ва соп стве не су-
ве ре но сти. У сле де ћем де лу овог ра да ана ли зи ра ће мо глав не пред-
став ни ке три во де ће иде о ло ги је у Ср би ји тог пе ри о да, ли бе ра ли-
зма, со ци ја ли зма и кон зер ва ти ви зма, и зна чај го ре по ме ну тог ци ља 
у њи хо вом те о риј ском и прак тич ном де ла њу. На ме ра је да се об у-
хва ти чи тав спек тар иде о ло ги ја ра ди ука зи ва ња на по сто ја ње дру-
штве ног кон сен зу са о овим жи во твор ним пи та њи ма.

2) An dre as Osi an der, ThestatessystemofEurope16401990, Cla ren don press, Ox ford 2003, 
стр. 29.

3) Џон Мир шај мер, Трагедијаполитикевеликихсила, Удру же ње за сту ди је САД у Ср би ји, 
2009, стр. 48.

4) Џон Мир шај мер, Трагедијаполитикевеликихсила, Удру же ње за сту ди је САД у Ср би ји, 
2009, стр. 24.
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ЛИБЕРАЛИЗАМВЛАДИМИРАЈОВАНОВИЋА

Срп ски ли бе ра ли су сма тра ли да па ра лел но са уну тра шњим 
осло бо ђе њем – ли бе ра ли за ци јом дру штва, мо ра да се од ви ја и 
спољ но осло бо ђе ње на ро да, те јед но без дру гог не би има ло сми-
сла. Вла ди мир Јо ва но вић, ина че ро до на чел ник срп ског ли бе ра-
ли зма, је не рет ко сво је исто ми шље ни ке на зи вао „ли бе рал ним па-
три о та ма“5). Ли бе ра ли су чак осно ва ли и „ак ци о но ми ни стар ство“ 
чи ји је глав ни за да так био при пре ма Ср би је за рат про тив Тур ске 
и ње но ко нач но осло бо ђе ње. Јо ва но вић је осни вач и је дан од во де-
ћих иде о ло га Ује ди ње не омла ди не срп ске. Свр ха ове ор га ни за ци је 
про све ти тељ ског ка рак те ра је по ку шај да се срп ски на род при бли-
жи са вре ме ним ци ви ли за циј ским вред но сти ма за ко ји ма је уве ли ко 
ка скао, а про мо ци јом де мо крат ских и ли бе рал них дру штве них ин-
сти ту ци ја. Кул тур ни рад и про све та су има ли за крај њи циљ са зре-
ва ње на ци о нал не и гра ђан ске све сти ме ђу на ро дом а све у на ме ри 
да се на род при пре ми за бор бу за на ци о нал но осло бо ђе ње. По сле 
бом бар до ва ња Бе о гра да, Јо ва но вић све срд но ло би ра код ен гле ског 
ли бе рал ног пр ва ка Ви ли је ма Глед сто на за од у ста ја ње од бри тан-
ског тур ко фил ског ста ва, а у ту свр ху пи ше на ен гле ском и сво је 
де ло „Срп ски на род и ис точ но пи та ње“. Он та ко ђе сту па у кон такт 
и са ру ским ре во лу ци о на ром Ба ку њи ном и ита ли јан ским Ма ци ни-
јем6) а све у ци љу при ку пља ња по др шке за срп ску ствар. Па три о ти-
зам је не за о би ла зни еле мент ова квог по ли тич ког ак ти ви зма, а исто 
ће мо ка сни је при ме ти ти и код оста лих пред став ни ка европ ских 
иде о ло ги ја, ве ру је мо да се ра ди о јед ном на род ском оп ште при-
хва ће ном раз у ме ва њу па три о ти зма, јед ном раз у ме ва њу ко је Ђор ђе 
Сто ја но вић опи су ју ћи ге не рал не на чи не схва та ња овог фе но ме на 
опи су је ре чи ма: “ не ко ко је ока рак те ри сан као па три о та то тре ба 
да при хва ти као ван стан дард ну по хва лу (дру гим ре чи ма, ка рак тер 
иде ал не лич но сти под ра зу ме ва еле мент па три о ти зма)“.7)

Но оно што, по ми шље њу ауто ра ово га ра да, нај бо ље ука зу је 
на сву спе ци фич ност ми сли и де ла Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа је упра-
во ње го ва ли бе рал на те о ри ја и уло га по ли тич ке тра ди ци је у њој. 

5) Не над Ђу ре тић, ПолитичкилиберализамВладимираЈовановића, Удру же ње за по ли-
тич ке на у ке СиЦГ, Но ви Сад, 2004, стр. 44.

6) Бран ко Бе шлин, ЕвропскиутицајинасрпскилиберализамуXIXвеку, Из да вач ка књи-
жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но ви Сад, 2005, стр. 502.

7) Ђор ђе Сто ја но вић, «Раз ли чи ти идеј ни при сту пи фе но ме ну па три о ти зма», Национални
интерес, вол. 13, бр. 1/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 56.
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Ра на ли бе рал на иде о ло ги ја је по сво јој при ро ди пар ти ку ла ри стич ка 
и ин ди ви ду а ли стич ка, скон цен три са на на бор бу за гра ђан ска пра ва 
и ин сти ту ци је ко је их шти те, ма ло ма ре ћи за ко лек ти ви стич ке ка-
те го ри је. Са дру ге стра не тра ди ци ја у се би са др жи оно нај бо ље из 
про шло сти јед ног на ро да, што се це ни, по шту је, што се сим бо лич-
но чу ва и обе ле жа ва, кад-кад и обо жа ва. Она има ме ро дав ну уло гу 
и те шко је про ме њи ва. Упра во због ова квих ње них ка рак те ри сти ка 
она се нај че шће ја вља као сре ди ште кон зер ва тив них иде о ло ги ја, 
ко је су на он да шњем те о риј ском спек тру од го ва ра ле ан ти по ду ли-
бе рал них иде ја. 

Нај бо љи при каз уло ге ко ја тра ди ци ја има у ње го вој ми сли се 
ви ди у овом ци та ту: „На ши ста ри узда ли су се у оно што је нај че-
сти ти је у срб ском на ро ду; у оно што се раз ви ја из сви ју Ср ба, али 
се уз ди же над лич ним стра сти ма и за блу да ма, те над сви ма не за ви-
сно вла да; у оно што про стим ре чи ма: ‘ва ља се и не ва ља се’ осве-
тљу је сва ком Ср би ну шта је до бро а шта зло; у оно што из гу са ла 
го во ри Срб ском ср цу, што во ди Ср би на на са бор и скуп шти ну, што 
ве чи то ује ди ња ва и чу ва Срб ски род – узда ли су се у дух Срб ско-
га на ро да!“8) Јо ва но вић вр ло пре ци зно де фи ни ше по јам по ли тич-
ке тра ди ци је, он од ње од стра њу је све оно што се мо же сма тра ти 
упли вом дру гих кул ту ра и по ли тич ких си сте ма, не ште де ћи ту ни 
нај све тли је лич но сти из срп ске исто ри је, а за из во ре ње ног са др-
жа ја би ра ис кљу чи во на род на пре да ња. Та ко до ла зи мо до тра ди ци-
је ко ја је чист де ри ват ви ше ве ков ног на род ног вред но сног си сте ма, 
у бу квал ном сми слу „ду ха срб ско га“. Кри ти ко ва ње тра ди ци је би 
са мим тим пред ста вља ло и ди рект ну кри ти ку са мо га на ро да и на-
род не во ље. Он на овај на чин де фи ни ше истин ски иден ти тет срп-
ског на ро да уз по моћ ње го ве тра ди ци је, а да се упра во на ду хов ном 
пла ну на ла зи ње го во са др жин ско од ре ђе ње као и спе ци фи кум ко ји 
га раз два ја од оста лих иден ти те та сма тра и Ђу ро Бо дро жић.9)

Кон тра верз ни спој ли бе рал них по сту ла та и за го ва ра ња по ли-
тич ке тра ди ци је је ам би ва лент не при ро де. Са јед не стра не тра-
ди ци ја слу жи као по ка за тељ да су све ли бе рал не вред но сти ко је 
Јо ва но вић за го ва ра већ би ле при сут не у на шој исто ри ји у свом ру-
ди мен тар ном об ли ку. Са дру ге стра не тра ди ци ја је ту да за ме ни 

8) Вла ди мир Јо ва но вић, Заслободуинарод, Пла то но ва штам па ри ја, Но ви Сад, 1868, стр. 
106.

9) Ђу ро Бо дро жић, «Српскинационалниидентитет:Изворииоснови», Националниин
терес, вол. 13, бр. 1/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 112.
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или до пу ни оне де ло ве ли бе рал не ви зу ре ко ја не од го ва ра ста њу 
и мо гућ но сти ма срп ске др жа ве.Да би смо ва ља но раз у ме ли раз лог 
ова кве на у би ча је не сим би о зе пр во мо ра мо од го во ри ти на пи та ње 
ко је су бје кат, цен трал на лич ност у ње го вој те о ри ји. У кла сич ној 
ли бе рал ној иде о ло ги ји то је по је ди нац, циљ је за шти та ње го ве при-
ват не сфе ре, ње го вих пра ва и из град ња ин сти ту ци ја ко је ис пу ња-
ва ју ту уло гу. Пре ба ци мо ли се у ре ал ност у ко јој функ ци о ни ше 
Јо ва но вић, ви ди мо да је бу квал на тран сла ци ја овог по ла зног прин-
ци па у стро гом сми слу не мо гу ћа. Она би под ра зу ме ва ла да се Јо ва-
но вић за ла же за сло бо ду по је дин ца у окви ру Осман ске им пе ри је, 
ко ја пред ста вља не са мо мо за ик раз ли чи тих на ро да већ и опре си-
ван, ет нич ки и вер ски не то ле ран тан си стем. Из то га про из и ла зи да 
су бје кат ње го ве ли бе рал не ми сли мо ра би ти срп ски на род. Ово је 
да ле ко ком плек сни ја је ди ни ца од пу ког по је дин ца, ко лек тив љу ди, 
а оно што га де фи ни ше, нај ма њи за јед нич ки са др жа лац свих по-
је ди на ца ко ји је чи не, по го то во у ду гом пе ри о ду без др жав но сти, 
је упра во њи хо ва тра ди ци ја. Са мим тим она се ну жно на ме ће као 
кључ ни еле ме нат. Ов де до би ја мо оно што Не над Ђу ре тић са свим 
при год но на зи ва „гра ђан ским на ци о на ли змом“, и ње га сма тра 
глав ном осо би ном срп ског гра ђан ског пре по ро да и „уга о ним ка ме-
ном це ло куп ног по кре та ка мо дер ном уре ђе њу срп ске др жа ве.“10) 
Ра ди се о ли бе ра ли зму ин спи ри са ном по тре ба ма на ци је.

СРПСКИСОЦИЈАЛИЗАМ

Ра ни со ци ја ли зам – марк си зам, је ма те ри ја ли стич ка иде о ло ги-
ја ко смо по лит ског ти па, она иг но ри ше ка те го ри ју на ци је, а у цен-
тар сво јих раз ми шља ња по ста вља рад нич ку кла су као ко лек тив ко-
ји пре ва зи ла зи гра ни це др жа ва и оку пља про ле те ре на гло бал ном 
ни воу. Спе ци фич но сти по је ди них на ро да и њи хо вих исто риј ских 
си ту а ци ја ни су ре ле вант не јер марк си зам се би по ста вља уни вер за-
ли стич ке ци ље ве про ме не чи та вог чо ве чан ства. Ме ђу тим освр не-
мо ли се на по ли тич ку ми сао на ших нај ре ле ван ти јих пред став ни ка 
со ци ја ли стич ког те о риј ског прав ца, по пут Све то за ра Мар ко ви ћа и 
Ди ми три ја Це ни ћа, на и ћи ће мо на не што са свим дру га чи је. 

Све то зар Мар ко вић је био пред став ник Пр ве ин тер на ци о на ле 
за Ср би ју и Бал кан, и лу чо но ша со ци ја ли стич ке ми сли за ове про-

10) Не над Ђу ре тић, ПолитичкилиберализамВладимираЈовановића, Удру же ње за по ли-
тич ке на у ке СиЦГ, Но ви Сад, 2004, стр. 41.
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сто ре. Дра ган Си ме у но вић за ње га ка же: „Јед ни ма је сме тао што 
је ле ви чар, без об зи ра што је жу дио до бро би ти це лог свог на ро да; 
дру ги ма је сме тао што је наш ле ви чар ко ји не ми сли о све му као 
‘кла си ци’.“11) Све срд но се за ла го за со ци ја ли стич ку ре во лу ци ју и 
пре о бра жај дру штва, али је ни ка ко ни је одва јао од бор бе за на ци-
о нал но осло бо ђе ње. За ла гао се за ру ше ње Аустро у гар ске и Тур-
ске ца ре ви не као др жа ва ко је сто је на пу ту Срп ског и Бал кан ског 
осло бо ђе ња. По др жа ва о це аустриј ских им пе ри јал них пра ва кри ти-
ку је и ка рак те ри ше и као на ци о нал но-по ро бљи вач ке али и као екс-
пло а та тор ске. А оне на ци о нал не за јед ни це ко је бра не „исто риј ска 
пра ва“ им пе ри ја оп ту жу је да то чи не ка ко би за др жа ле свој по вла-
шће ни еко ном ски по ло жај.12) На овај уни ка тан на чин он спа ја со ци-
ја ли стич ке ци ље ве са на ци о нал ним. Ва ља по ме ну ти да за ла га ње за 
срп ско на род но осло бо ђе ње он ста вља у окви ре оп штег бал кан ског 
осло бо ђе ња, фе де ра ли стич ког ује ди ње ња и уво ђе ња на род не са мо-
у пра ве на свим ни во и ма и у свим сфе ра ма, ка ко по ли тич ким та ко 
и еко ном ским. Он се за ла же за срп ско ује ди ње ње,али кроз про цес 
осло бо ђе ња од но сно ус по ста вља ње на род не вла сти.

За ни мљи во је по ме ну ти да је би ро крат ском уре ђе њу су прот-
ста вљао тра ди ци о нал не уста но ве за дру га као дру штве них ће ли ја и 
осно ве но вог дру штва. Оне бит ну уло гу игра ју и у ми сли Ди ми три-
ја Це ни ћа, али још за ни мљи ви је и у ли бе рал ној ми сли Вла ди ми ра 
Јо ва но ви ћа, оне су би тан пред став ник и чу вар на род ног ето са, али 
осо би на ко ју оте ло тво ру ју а ко ја је ја ко бит на за сва три ауто ра је 
со ли дар ност ме ђу су на род ни ци ма.

Дру ги пред став ник срп ског со ци ја ли зма, о чи јој по све ће но сти 
и убе ђе њи ма до вољ но све до чи и чи ње ни ца да је због истих ро би-
јао, је Ди ми три је Це нић. Ме ђу тим на ње го ву спрем но сти да ту ма-
чи со ци ја ли стич ку иде ју на се би свој ствен на чин ука зу је и ње го во 
ан ти дог мат ско раз ми шља ње из ра же но у ста ву да се во де ћи те о ре-
ти ча ри не сме ју по сма тра ти као „не ка кви со ци ја ли стич ки му ха ме-
ди“ чи ја је реч Све то пи смо.13) А кључ ни мо ме нат ори ги нал но сти 
Це ни ће ве ми сли Дра ган Си ме у но вић на зи ва „со ци ја ли змом на ци-

11) Дра ган Си ме у но вић, НововековнеполитичкеидејеуСрба, I књи га, Ин сти тут за по ли-
тич ке на у ке, Бе о град, 2003, стр. 296.

12) Дра ган Си ме у но вић, НововековнеполитичкеидејеуСрба, I књи га, Ин сти тут за по ли-
тич ке на у ке, Бе о град, 2003, стр. 302.

13) Дра ган Си ме у но вић, НововековнеполитичкеидејеуСрба, I књи га, Ин сти тут за по ли-
тич ке на у ке, Бе о град, 2003, стр. 386.
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о нал них бо ја“, од но сно „ср би змом“.14) Фа сци нант но је да је дан од 
раз ло га због ко јих Це нић ин си сти ра на те о риј ској ори ги нал но сти 
је и мо гућ ност гу бље ња на ци о нал ног иден ти те та сле пим ко пи ра-
њем ту ђих те о риј ских фор му ла. Но Це ни ће ва на кло ност по тре ба-
ма сво је на ци је не огле да се ис кљу чи во у ње го вом те о риј ском ра ду, 
шта ви ше раз ло гом ње го вог по врат ка у Ср би ју из Ру си је се сма-
тра ор га ни зо ва ње устан ка у Бо сни и Хер це го ви ни, а го ди ну да на 
ка сни је је про те ран са те ри то ри је Аустро у гар ске јер је био члан 
гру пе око Све то за ра Мар ко ви ћа ко ја је пла ни ра ла бу не на ње ној 
те ри то ри ји.15) И на овом ме сту још јед ном ја сно ви ди мо сје ди ња ва-
ње на ци о нал ног осло бо ђе ња са ци ље ви ма со ци ја ли зма, што бес по-
го вор но све до чи о не при ко сно ве но сти овог кључ ног на ци о нал ног 
ин те ре са ме ђу ре ле вант ним дру штве ним сна га ма ово га пе ри о да.

КОНЗЕРВАТИВИЗАМУСРБИЈИ

Кон зер ва ти ви зам као иде о ло ги ја сам по се би је окре нут уну-
тра шњим по тре ба ма дру штва у ко ме функ ци о ни ше, за ла же се за 
очу ва ње тра ди ци о нал них уста но ва сма тра ју ћи да оне вре мен ски 
опро ба но нај ви ше од го ва ра ју спе ци фич но сти ма да те др жа ве. У 
скла ду са тим при хва та ју се са мо ну жне про ме не уме ре ног тем па. 
Има ју ћи ово у ви ду ја сно је да не ма по тре бе тра жи ти иде о ло шке 
спе ци фич но сти срп ског кон зер ва ти ви зма у од но су на оп шти по јам. 
Оно што пак мо же мо, са гле да ва ју ћи лик и де ло нај у ва же ни јег срп-
ског кон зер ва тив ца Или је Га ра ша ни на, је да ви ди мо спро во ђе ње 
по ли ти ке на ци о нал ног ин те ре са у прак си.

Те ко ви не Га ра ша ни но вог де ла, као ге о по ли тич ког стре а те га 
огле да ју се у ње го вом ба лан си ра њу из ме ђу ути ца ја ве ли ких си ла 
– Аустри је, Ру си је, Тур ске, па и Фран цу ске и Бри та ни је, што са мо 
по се би зах те ва ви со ки ни во др жав нич ке ве шти не има ју ћи у ви ду 
спе ци фич но сти ових ге о граф ских про сто ра. Ра де ћи на осло бо ђе-
њу од тур ске оку па ци је, он је чак у два на вра та бра нио одр жа ва ње 
на род них скуп шти на, Пе тров ске и Све то ан дреј ске, иако сам као 
убе ђе ни кон зер ва ти вац ни је мно го по ла гао на њи хов зна чај, али је 
то све срд но чи нио же ле ћи да про ши ри са мо у пра ву срп ску и оте жа 
ме ша ње Тур ске у срп ске уну тра шње ства ри. То је чи нио упр кос 

14) Дра ган Си ме у но вић, НововековнеполитичкеидејеуСрба, I књи га, Ин сти тут за по ли-
тич ке на у ке, Бе о град, 2003, стр. 387.

15) Дра ган Си ме у но вић, НововековнеполитичкеидејеуСрба, I књи га, Ин сти тут за по ли-
тич ке на у ке, Бе о град, 2003, стр. 376.
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чи ње ни ци да је Тур ска по др жа ва ла по ло жај уста во бра ни те ља у од-
но су на Кне за. Што се ти че од но са са Ру си јом, има ју ћи у ви ду да 
је Ру си ја по сле по вољ ног ми ра у Ун кјар Ис ки ле си ју 1833. ишла на 
ста би ли за ци ју Тур ске16), до ла зи до за хла ђе ња од но са из ме ђу уста-
во бра ни те ља и Ру си је. Га ра ша нин та ко ђе ни је же лео да ви ди Ср би-
ју под ис кљу чи вим ути ца јем јед не си ле, ма би ла то и Ру си ја, све-
стан да би то ну жно во ди ло ма њем оба зи ра њу на соп стве не на ци о-
нал не ин те ре се а ве ћем пре ма ин те ре си ма про тек то ра. Ру со фи ле је 
по грд но на зи вао ру со ма ни ма17) ко ји же ле да Ср би ју учи не ру ском 
гу бер ни јом. То га на рав но ни је спре ча ва ло да са про ме ном ге о по-
ли тич ке си ту а ци је и по ве ћа ва њем на кло но сти Ру си је ка срп ским 
ду го роч ним ин те ре си ма и он сам ме ња сво је ста во ве. Те с’то га не 
чу ди чи ње ни ца да ка да га је Кнез Ми ха и ло са свим нео че ки ва но 
сме нио са функ ци је 1867. го ди не, упра во Ру си ја би ла ње гов нај ва-
тре ни ји бра ни лац.18) Фран цу ска, са дру ге стра не, је же ле ла да су-
зби ја Аустри ју и у том сми слу по др жа ва ла за штит ни по јас од гер-
ман ског ути ца ја у ис точ ном де лу Сред ње Евро пе. Ода тле и ње не 
сим па ти је за пољ ско пи та ње, а са мим тим и це ло куп но сло вен ско. 

Упра во од јед ног пред став ни ка пољ ске еми гра ци је, и бив шег 
ру ског ми ни стра спољ них по сло ва, Ада ма Чар то ри ског по ти чу 
кли це пр вог тај ног и ду гу роч ног спољ но по ли тич ког пла на Ср би је 
– Га ра ша ни но вог Начертанија. На СаветеЧар то ри ског на до ве зу-
је се чех Фран ти шек Зах, а ње гов план је осно ва На чер та ни ја. План 
од ре ђу је по ли ва лент ну спољ ну ори јен та ци ју Ср би је не при кла ња-
ју ћи се ис кљу чи во ни ти јед ној си ли, али уз то и не од ри чу ћи се 
ко је (из у зев Аустро у гар ске). На јед ном ме сту он чак усло вља ва оп-
ста нак рав но те же сна га у Евро пи ства ра њем не за ви сних хри шћан-
ских др жа ва: „Оне ће мо же би ти сма тра ти за нај бо ље сред ство ... 
да се тур ско цар ство у јед ну не за ви сну хри сти јаснку др жа ву про-
ме ни, јер ова ко би се са мо мо гло рав но ве си је евро пеј ско у це ло-
сти за др жа ти“19). При мат да је срп ским на ци о нал ним ин те ре си ма 
и осло бо ђе њу на спрам ју жно сло вен ских, за ко је је оп ти рао Зах. У 
ри ше ље ов ском ду ху, Га ра ша нин је чи тав је дан део по све тио од но-
су из ме ђу ци ље ва и сред ста ва. На осно ву овог пла на ста вља се на 

16) В.П. По тем кин, Историја дипломатије, Др жав ни из да вач ки за вод Ју го сла ви је, Бе о-
град, 1949, стр. 441,442.

17) Ра дош Љу шић, КњигаоНачертанију, Бе ле тра, Бе о град, 2004, стр. 85.
18) Деј вид Ме кен зи, ИлијаГарашаниндржавникидипломата, Про све та, Бе о град, 1987, 

стр. 179.
19) Ра дош Љу шић, КњигаоНачертанију, Бе ле тра, Бе о град, 2004, стр. 137.
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че ло тај ног од бо ра ко ји раз ви ја ор га ни за ци ју аге на та у сло вен ским 
по кра ји на ма Тур ске и Аустри је, са за дат ком при ку пља ња ин фор-
ма ци ја, али и аги то ва ња и ши ре ња ути ца ја кроз по моћ раз во ја тих 
под руч ја. Дру ги прак ти чан плод овог де ла је и на црт кон вен ци је 
о ди пло мат ској и вој ној са рад њи са Грч ком20), у ци љу уза јам ног 
про ши ре ња на ра чун Тур ске, по де ла сфе ра ути ца ја од го ва ра ла је 
На чер та ни ју. 

Мо жда нај зна чај ни ја по у ка Га ра ша ни но ве по ли ти ке је пра вил-
но раз у ме ва ње на шег ге о по ли тич ког по ло жа ја про же тог ди мен зи-
јом исто риј ског тре нут ка, и спрем ност на при ла го ђа ва ње по ли ти ке 
да тим фак то ри ма увек има ју ћи на уму др жав ни раз лог. За вр ши мо 
овај део ци та том Фран ти ше ка За ха: „Без не за ви сне на ци о нал не по-
ли ти ке, Ср би ја не ће има ти бу дућ ност и мо ра пре или ка сни је да се 
при кло ни не кој дру гој си ли. Са да шња срп ска вла да је до ка за ла да 
те жи ка на ци о нал ном ци љу пу ном сла ве.“21)

САВРЕМЕНАПЕРЦЕПЦИЈАНАЦИОНАЛНОГИНТЕРЕСА

Пре не го ли се по за ба ви мо ана ли зом са вре ме ног пе ри о да на-
шег по ли тич ког жи во та, оног по сле де мо крат ских про ме на 2000. 
го ди не, ње го вим ак те ри ма, про це си ма и њи хо вим ви ђе њи ма на ци-
о нал ног ин те ре са сма тра мо за ну жно на пра ви ти јед ну на по ме ну.22) 

Као при мар ни на ци о нал ни ин те рес (на из глед) ола ко се мо же 
од ре ди ти пи та ње оспо ре ног те ри то ри јал ног ин те гри те та у ју жној 
срп ској по кра ји ни Ко со ву и Ме то хи ји, по ред овог ме ђу спољ но-
по ли тич ким при о ри те ти ма је ну жно пи та ње Ре пу бли ке Срп ске, и 
Цр не Го ре. Као пак при мар ни еко ном ски ин те рес се на ме ћу од но си 
Ср би је и Европ ске Уни је, као нај ве ћег ула га ча у срп ску еко но ми ју 
и пре до ми нант ног спољ но тр го вин ског парт не ра. Оно што је спе-
ци фич но за ову си ту а ци ју, је све очи глед ни је ди вер ги ра ње оно га 
што смо де фи ни са ли при мар ним на ци о нал ним ин те ре сом и оно га 
што смо де фи ни са ли као при мар ни еко ном ски ин те рес. То што се 

20) Ра дош Љу шић, КњигаоНачертанију, Бе ле тра, Бе о град, 2004, стр. 190.
21) Деј вид Ме кен зи, ИлијаГарашаниндржавникидипломата, Про све та, Бе о град, 1987, 

стр. 84.
22) Сва ки рад ко ји об ра ђу је ак ту ел не те ме па ти од ри зи ка не по сти за ња пу не објек тив ност, 

чак и ка да јој се све срд но те жи, ако ни због ког дру гог раз ло га а он да због про сте чи ње-
ни це да је све о бу хват но са гле да ва ње дру штве них фе но ме на увек јед но став ни је са вре-
мен ске дис тан це. То не ме ња чи ње ни цу на ше пу не по све ће но сти об јек тив ној кри ти ци.
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мо гло ра ни је им пли цит но за кљу чи ти из гла со ва по др шке ах ти са-
ри је вом пла ну од стра не зва нич ни ка ЕУ, или из ја ва Да ни је ла Сер-
ве ра о ну жно сти усло вља ва ња при је ма Ср би је у ЕУ при зна ва њем 
(dejure или defacto) Ко со ва, да нас се све екс пли цит ни је по ја вљу је 
у из ја ва ма не мач ког ше фа ди пло ма ти је Гви да Ве стер ве леа и не мач-
ке кан це лар ке Ан ге ле Мер кел23). Ово отва ра но ву ди мен зи ју иза зо-
ва пред по ли тич ком ели том Ср би је.

УЛОГАНЕВЛАДИНОГСЕКТОРА

Са вре ме не по ли тич ке ели те се углав ном не упу шта ју у по ку-
ша је ори ги нал ног те о риј ског де фи ни са ња иде о ло шких окви ра сво-
га де ло ва ња, ви ше се ба ве по ли ти ком у сми слу „po licy”-а. Ме ђу-
тим вред но сним аспек ти ма јав ног и по ли тич ког жи во та се че сто 
ба ве при пад ни ци та ко зва ног ци вил ног дру штва, у ви ду не вла ди-
них ор га ни за ци ја, ко је нео п те ре ће не бор бом за из бор не по е не сву 
сво ју енер ги ју по све ћу ју про мо ви са њу свог ви ђе ња дру штве них 
и по ли тич ких идеј них ма три ца. Њи ма ће мо се по за ба ви ти у овом 
де лу ра да тру де ћи се да одр жи мо ме то до ло шку рав но те жу из ме ђу 
ана ли зе са вре ме ног и XIX-ве ков ног пе ри о да.

Бив ша се кре тар ка Са ве за ко му ни ста Ср би је, исто ри чар, да на-
шњи члан по ли тич ког са ве та Ли бе рал но де мо крат ске пар ти је и ис-
так ну ти пред став ник не вла ди ног сек то ра Ла тин ка Пе ро вић ви ди 
на ци о нал не ин те ре се као не ја сну, нео д ре ђе ну ка те го ри ју, го то во 
се пи та ју ћи о свр си по сто ја ња овог тер ми на: „шта то (на ци о нал ни 
ин те рес) крат ко роч но и ду го роч но зна чи? Ко и где то, на кон све-
га, да нас фор му ли ше?“24) Про фе со ра и исто ри ча ра, и бив шег ви со-
ког функ ци о не ра ЛДП-а Ни ко лу Са мар џи ћа „ре то ри ка о др жав ном 
ин те ре су...нео до љи во под се ћа на на ци стич ку ви зи ју ге ни ја ко ји се 
осла ња на пра дав не по ру ке хе рој ске мит ске за јед ни це“.25) 

Пре ђе мо ли пак са раз у ме ва ња ап стракт не ка те го ри је на ци о-
нал ног ин те ре са на ње не кон крет не ма ни фе ста ци је на и ћи ће мо на 

23) http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/294341/Ber lin-Pre ra no-za-do de lu-sta tu sa-kan di da ta-za-
EU-Sr bi ji (7.12.2011.)

24) Мир ја на Ра до ји чић, Историјаукривомогледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009, стр. 115.

25) Мир ја на Ра до ји чић, Историјаукривомогледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009, стр. 115.
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сле де ће ста во ве. „Не за ви сност (Ко со ва) је оп ти мал но ре ше ње“26), 
сма тра Со ња Би сер ко пред сед ни ца Хел син шког ко ми те та за људ-
ска пра ва. Бо жи дар Јак шић, бив ши ди рек тор Ин сти ту та за фи ло-
зо фи ју и дру штве ну те о ри ју не ви ди раз лог за што Ал бан ци са Ко-
сме та не би од лу чи ва ли о соп стве ној др жав но сти ако то већ мо гу 
да чи не гра ђа ни Цр не Го ре.27) Адво кат и вр ло ак тив ни са рад ник 
не вла ди ног сек то ра у Ср би ји, Ср ђа По по вић чак сма тра те жње 
очу ва ња те ри то ри јал ног ин те гри те та Ср би је по ку ша јем по ро бља-
ва ња два ми ли о на Ал ба на ца. По ли тич ки ак ти ви сти ових кру го ва 
слич них су ста во ва и по пи та њу Ре пу бли ке Срп ске, Цр не Го ре, Вој-
во ди не, но оно што се ипак из два ја по сво јој екс трем но сти од по-
ме ну тих ста во ва су оправ да ва ња и по зи ви хел син шког ко ми те та и 
Ср ђе По по ви ћа НА ТО-у да из вр ши агре си ју на Са ве зну Ре пу бли ку 
Ју го сла ви ју.28) Ва ља на кра ју по ме ну ти, чи сто ка ко би смо по кри ли 
од нос пре ма пу ном спек тру де фи ни са них на ци о нал них ин те ре са и 
по зив че ти ри не вла ди не ор га ни за ци је (Хел син шки од бор за људ-
ска пра ва, YUCOM, Бе о град ски круг и Фонд за отво ре но дру штво) 
2007. го ди не Европ ској Уни ји да пре ки не пре го во ре са Ср би јом до 
окон ча ња са рад ње са Ха шким три бу на лом.29) У Ср би ји та ко ђе де-
лу ју и ор га ни за ци је на ци о нал не и кон зер ва тив не ори јен та ци је али 
је њи хо ва про мо ци ја у ме ди ји ма и јав ном жи во ту мар ги на ли зо ва на 
па та ко и њи хов учи нак.

Ну жно је на по ме ну ти да кван ти та тив на за сту пље ност у ме ди-
ји ма ових гру па, као и број ме ђу на род них при зна ња ко је до би ја ју 
све до че о њи хо вом ути ца ју на гра ђан ско-по ли тич ку сфе ру Ср би је. 
Оно што се да за кљу чи ти из ре че ног је је дан оп шти ан ти на ци о-
нал ни од нос пре ма ин те ре си ма ове др жа ве и дру штва, уз оп ште 
иг но ри са ње по сто ја ња ова кве ка те го ри је. Је ди ни ин те рес и мо тив 
по ли тич ког де ло ва ња ко ји ови по ли тич ки ак те ри ви де као ре ле ван-
тан је „су о ча ва ње са про шло шћу“ од но сно ка тар зич но при хва та ње 
по сле ди ца ско ра шњих исто риј ских по ра за и ра ци о на ли за ци ја ис-
кљу чи во соп стве не кри ви це за сва ки од њих.

26) Мир ја на Ра до ји чић, Историјаукривомогледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009, стр. 78.

27) Мир ја на Ра до ји чић, Историјаукривомогледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009, стр. 79.

28) Мир ја на Ра до ји чић, Историјаукривомогледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009, стр. 54, 58.

29) Мир ја на Ра до ји чић, Историјаукривомогледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009, стр. 68.
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САВРЕМЕНАПАРТИЈСКАЕЛИТА

Као што смо већ ра ни је на по ме ну ли у ана ли зи ре ле вант них 
пар ла мен тар них ели та скон цен три са ће мо се на њи хо во де ло ва ње 
у сми слу „po licy“-a, од но сно кроз про ма тра ње њи хо вих крат ко роч-
них и сред њо роч них прак тич них ре ше ња и ства во ва, пре не го на 
ши ре иде о ло шке окви ре. По ли тич ке ак те ре ће мо, у ин те ре су те-
ма ти ке овог ра да, ла пи дар но раз вр ста ти пре ма при ма ту ко ји да ју 
не ком од ра ни је де фи ни са них на ци о нал них ин те ре са срп ског дру-
штва.

Пр ву гру па ци ју ће мо од ре ди ти као ону ко ја да је пред ност на-
ци о нал ном ин те ре су очу ва ња те ри то ри јал ног ин те гри те та и на ци-
о нал не за јед ни це у др жа ви и ре ги о ну. Ту се мо гу свр ста ти опо-
зи ци о на (сад и ван пар ла мен тар на) Срп ска ра ди кал на стран ка, и 
Де мо крат ска стран ка Ср би је ко ја је сво је вре ме но има ла при ли ку 
да кре и ра по ли ти ку ре пу бли ке оли че ну у функ ци ји пре ми је ра. До 
про фи ли са ња при о ри те та ди вер ги ра ју ћих ин те ре са до ла зи од би ја-
њем пре ми је ра Ко шту ни це да пот пи ше Спо ра зум о ста би ли за ци-
ји и при дру жи ва њу ЕУ, ко ји се од но сио на Ср би ју без Ко сме та. У 
исто ри ји ће мо на ћи пре гршт при ме ра ова кве при о ре ти за ци је, је дан 
та кав у на шој мо дер ној исто ри ји је и Ца рин ски рат из ме ђу Ср би је и 
ње ног до ми нант ног тр го вин ског парт не ра Аустро у гар ске из 1906. 
го ди не из ког је Ср би ја иза шла као по бед ник. Прем да пре о ри јен-
ти са ње са јед ног еко ном ског сре ди шта из и ску је тра же ње дру гог, 
као што је то би ло у Ца рин ском ра ту, ДСС ни је у да том тре нут ку 
по ну дио ни ти кон кре тан мо дел ре струк ту ри ра ња од но са са ЕУ ни-
ти ал тер на тив ни при вред ни осло нац, тај не до ста так ини ци ја ти ве је 
до вео до гу бит ка вла сти и по зи ци је кре и ра ња др жав не по ли ти ке.

Дру га гру па ци ја, пред во ђе на Де мо крат ском стран ком, има де-
кла ра тив ну по ли ти ку за ла га ња за па ра лел но ис пу ње ње оба на ве-
де на ин те ре са. Оно што се на пр ви по глед чи ни нај бо љим из бо-
ром за со бом оста вља пи та ње сво је оства ри во сти. Мо ра се има ти у 
ви ду да иако не по сто ји ап со лут ни кон сен зус ме ђу чла ни ца ма ЕУ 
о при зна ва њу не за ви сно сти Ко сме та, ци вил на ми си ја ЕУ на Ко-
сме ту – ЕУЛЕКС, се пре пот пи си ва ња „спо ра зу ма од пет та ча ка“ 
ба зи ра ла на ах ти са ри је вом пла ну, као и да су во де ће зе мље ЕУ же-
сто ки за го вор ни ци не за ви сно сти. Ов де тре ба до да ти и да је про цес 
сти ца ња кан ди да ту ре за члан ство усло вљен уступ ци ма вла сти ма 
у При шти ни у окви ру ди ја ло га о тех нич ким пи та њи ма ко ји се пак 
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од ви ше че сто до ти чу обе леж ја др жав но сти, али оно што је ипак 
нај фра пант ни ји зах тев европ ских зва нич ни ка до сад био је зах тев 
не мач ке кан це лар ке Ан ге ле Мер кел за уки да њем ло кал них, де мо-
крат ски иза бра них, ин сти ту ци ја срп ског ста нов ни штва на Ко сме-
ту. Зах тев ко ји би био не чу вен и у ста бил ним дру штве ним сре ди на-
ма, а ка мо ли у оним пре пу ним ет нич ких тен зи ја у ко ји ма су упра во 
те ин сти ту ци је је ди ни га рант жи вот ног функ ци о ни са ња угро же ног 
ста нов ни штва. Има ју ћи све ре че но у ви ду на ме ће се пи та ње да ли 
је у пот пу но сту мо гу ће уоп ште те жи ти ис пу ње њу оба ци ља, и да ли 
рад на оства ре њу јед ног ну жно ства ра ште ту за оства ре ње дру гог. 
На ово пи та ње нас на во де и без у спе шне ак ци је срп ске ди пло ма-
ти је, као што су ми шље ње Ме ђу на род ног су да прав де о ле гал но-
сти про гла ше ња не за ви сно ти Ко со ва, као и спор на де кла ра ци ја у 
Ге не рал ној скуп шти ни Ује ди ње них на ци ја ко је пред ви ђа ЕУ као 
по сред ни ка из ме ђу Бе о гра да и При шти не уме сто Са ве та без бед-
но сти, што бив ши пре ми јер Ко шту ни ца сма тра на пу шта њем „зо не 
си гур но сти за Ср би ју“ у ко јој не ма Ру си је да бра ни срп ске ин те-
ре се.30) Из ја ве бив шег пред сед ни ка Та ди ћа и та да шњег за ме ни ка 
пре ми је ра Да чи ћа да је услов за сти ца ње ста ту са кан ди да та би ло 
од ри ца ње од ре зо лу ци је 124431), од но сно отво ре но при зна ва ње ко-
сов ске не за ви сно сти по твр ђу је ова кве бо ја зни32). На чел но гле да но 
у ову ка те го ри ју спа да и но ви сто жер ак ту ел не вла сти Срп ска на-
пред на стран ка. Но има ју ћи у ви ду да је плат фор ма на ко јој по-
ме ну та стран ка пла ни ра да ба зи ра сво ју по ли ти ку пре ма Ко сме ту 
још увек не до ступ на јав но сти, не по сто је за сад објек тив ни кри-
те ри ју ми на осно ву ко јих би мо гли ући у озбиљ ни ју ана ли зу ове 
по ли тич ке оп ци је.

Тре ћа и фи нал на ка те го ри ја стра на ка, оку пље на око Ли бе рал-
но де мо крат ске пар ти је, не са мо да де фи ни ше „Евро пу као пр ви 
др жав ни ин те рес“33), већ ба вље ње оста ли ма сма тра ре тро град ном 

30) http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/293479/Ko stu ni ca-Bri sel-nam-ra di-o-gla vi (8.12.2011.)
31) http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82

%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1006014/%D0%9D%D0%B5+%D0%BE%D0%B4%D1%
83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%BC%D0%BE+%D0%BE%D0%
B4+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5.html (11.12.2011.)

32) http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1008098/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98
%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%
B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D
1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE+.html (13.12.2011)

33) http://www.ldp.rs/upload/De kla ra ci ja.pdf (8.12.2011)
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др жав ном по ли ти ком и тра ће њем вре ме на. По њи ма „стра те ги ја и 
ЕУ и Ко со во, зна чи ни ЕУ ни Ко со во“.34) Ова кво ста но ви ште прав-
да ју пот пу ном за ви сно шћу, ка ко еко ном ском та ко и вред но сном од 
Евро пе, а од у ста ја ње од те ри то ри јал не це ло ви то сти се об ја шња ва 
вој ним по ра зом из 1999. го ди не. Ауто ри ових ста во ва че сто пра ве 
па ра ле ле из ме ђу Ср би је и на ци стич ке Не мач ке по сле Дру гог свет-
ског ра та, ко ја је би ла при ну ђе на да се од рек не сво јих те ри то ри ја 
за рад ре ин те гри са ња у европ ско дру штво др жа ва. Ну жно је ис та ћи 
да је ова па ра ле ла по гре шна, Не мач ка је по сле Дру гог свет ског ра-
та би ла су о че на са осу ђу ју ћим ста вом свих ре ле вант них свет ских 
си ла ко је су по том кре и ра ле и ком плет но устрој ство ме ђу на род ног 
си сте ма (Де кла ра ци ја Ује ди ње них на ци ја из 1942. го ди не од ре ђу је 
по бе ду про тив Не мач ке и ње них са ве зни ца као кључ ну за очу ва-
ње жи во та и сло бо де35)). Са дру ге стра не Ср би ја на ла зи свој ин-
те гри тет оспо ре ним од стра не ни ма ло за не мар љи вог, и гло бал но 
до ми нант ног бло ка др жа ва, али и да ље ве ћи на др жа ва не при зна је 
ко сов ску про кла мо ва ну не за ви сност, ме ђу ко ји ма су и две стал не 
чла ни це Са ве та без бед но сти, Ки на као и зва нич но дру га еко ном ска 
си ла све та, и Ру си ја као јед на од две не при ко сно ве не ну кле ар не 
си ле. До кле год ове чи ње ни це ва же срп ски зах те ви за це ло ви то-
шћу ни су без осно ва. Све до сад на ве де но по себ но ва жи ако се не 
пре не брег не чи ње ни ца да Ср би ја на про сто ру Ко сме та има пре ко 
сто хи ља да се би ло јал них гра ђа на, чи је би на сил но и јед но стра-
но ис кљу че ње из свог прав ног и по ли тич ког си сте ма би ле не са мо 
у спрот но сти са прин ци пом су ве ре но сти, већ и у су прот но сти са 
основ ним де мо крат ским на че ли ма, и пре би под се ћа ло на по ли тич-
ко де ло ва ње ка рак те ри стич но за сред њи век. 

За ни мљи во је да док се на ши по ли тич ки ак те ри спо ре око 
то га да ли је ЕУ при мар ни или је ди ни на ци о нал ни циљ на-
шег дру штва, у окви ри ма са ме Евро пе, по так ну то ак ту ел ном 
еко ном ском кри зом, ра сту за бри ну то сти за сво је по је ди нач не 
на ци о нал не ин те ре се. Та ко ре ци мо шеф не мач ке пар ла мен-
тар не гру пе ЦДУ-а Ка у дер из ја вљу је да ће Евро па го во ри ти 
не мач ки36), ми сле ћи ти ме на не спрем ност Не мач ке да да ље 
фи нан си ра ра сип нич ко по ка ша ње оста лих чла ни ца ЕУ. Ово 
је је дан од ли де ра фран цу ских со ци ја ли ста Мом бур про ту ма-

34) http://www.ldp.rs/upload/De kla ra ci ja.pdf (8.12.2011.)
35) http://www.ibi blio.org/pha/po licy/1942/420101a.html
36) http://www.spi e gel.de/po li tik/de utschland/0,1518,797945,00.html (9.12.2011)
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чио као по вра так не мач ког на ци о на ли зма и ме ке хе ге мо ни је, 
че му он сма тра све до чи и из ја ва ше фа не мач ке опо зи ци је Зиг-
ма ра Га бри је ла да ће се Не мач ка по на ша ти по пут Би змар ка37). 
Ово мо гу зву ча ти као те шке ре чи ако се узме у об зир ту ма че-
ње би змар ков ске ре ал по ли ти ке од стра не Хен ри ја Ки син џе ра 
као оне за сно ва не на си ли.38) Ја сно је да се у окви ру ЕУ чак ни 
ме ђу нај бли жим др жа ва ма-са рад ни ци ма на ци о нал ни ин те ре-
си не за бо ра вља ју.

***

Оно што се на по слет ку мо же су ми ра ти из пре до че не ана ли зе 
срп ског по ли тич ког жи во та XIX ве ка, је да без об зи ра на са свим 
ја сне и оштре раз ли ке у ми шље њи ма о раз вој ном пу ту Ср би је и об-
ли ци ма дру штве них од но са ко ји у њој тре ба да вла да ју, ме ђу пред-
став ни ци ма он да шњих до ми нан тих иде о ло ги ја не спор но по сто ји 
кон сен зус о ну жно сти осло бо ђе ња и ује ди ње ња Ср ба као не при ко-
сно ве ном на ци о нал ном ин те ре су. О то ме го во ре и прак тич на де ла 
по ли тич ких ак те ра, и њи хов пре дан рад на оства ре њу овог ци ља 
чак и ка да њи хо ва по ли тич ка оп ци ја ни је би ла на вла сти. Шта ви-
ше ана ли зом њи хо вих те о риј ских оства ре ња на слу ћу је се да је овај 
кон сен зус по чео чак да се пре ли ва на по ли тич ко те о риј ски ни во, 
те да су на ши ми сли о ци мо ди фи ко ва ли уче ња из вор них европ ских 
иде о ло ги ја у оном сме ру ко јем је то од го ва ра ло на су шним по тре-
ба ма мла дог срп ског дру штва. 

Са дру ге стра не у са вре ме ном пе ри о ду има мо ди ја ме трал но 
су прот не по ка за те ље. Пр ви је оштра по де ље ност по ли тич ке сце не 
по пи та њу ко ји су то на ци о нал ни ин те ре си, као и у њи хо вој ме ђу-
соб ној при о ри ти за ци ји. Не до ста так кон сен зу са о ова ко те мељ ним 
пи та њи ма, по вла чи мо гућ ност пре ве ли ких осци ла ци ја у во ђе њу 
по ли ти ке што не до при но си по ли тич кој ста бил но сти, и оне мо гу ћа-
ва кон цен тра ци ју дру штве них сна га на њи хо вом оства ре њу. Дру га 
не га тив на ка рак те ри сти ка, а ко ја је по сле ди ца пр ве, је ре ак ти ван 
од нос срп ске ели те пре ма оства ри ва њу тих ин те ре са. Осим ја ло ве 
ини ци ја ти ве срп ске ди пло ма ти је о до би ја њу ми шље ња МСП-а, чи-
ји је епи лог би ла ди ску та бил на ре зо лу ци ја у Ге не рал ној скуп шти-

37) http://www.ar na ud mon te bo urg.fr/ma da me-mer kel-bi smarck-l%E2%80%99euro-et-no us-
les-autres-euro pe ens%E2%80%A6/ (9.12.2011)

38) Хен ри Ки син џер, Дипломатија, Клуб ПЛУС, Бе о град, 2008, стр. 81.
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ни, де ло ва ње срп ске по ли ти ке се углав ном сво ди на ре ак ци је на 
про ме не фак тич ког ста ња, ма ло чи не ћи да и са ма кад-кад из ме ни 
фак тич ко ста ње у сво ју ко рист. 

Ср би ја је на по чет ку XX-ог ве ка ус пе ла да кру ни ше сво је јед-
но ве ков но пре га ла штво су штин ским оства ре њем сво јих др жав них 
ци ље ва, не сре ћом она их се исто вре ме но и од ре кла ута па ју ћи свој 
су ве ре ни тет у ју го сло вен ски про је кат. Као глав ни за кљу чак ово га 
ра да из дво ји ће мо да је за аде ква тан од го вор срп ско га дру штва на 
ова ко ве ли ке иза зо ве ну жан пред у слов по сти за ње дру штве ног кон-
сен зу са за ко ји на жа лост да нас не ви ди мо до во љан ни во ни спрем-
но сти ни уме шно сти, ка ко по ли тич ке ели те, та ко ни пред став ни-
ка ци вил ног сек то ра као ње ног идеј ног ослон ца. За вр ши ће мо овај 
рад ци та том Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, у ко ме он су ми ра дру штве ну 
уло гу и за да так уче них Ср ба али и опа сност не ис пу ња ва ња та кве 
уло ге: „Не дан гу би мо да кле на стран пу ти ца ма, већ по ђи мо упра во 
др жав ном узо ру на шем. Исто ри ја нам пра вац озна чу је, вре ме нам 
ру ку пру жа, по тре ба на род ног жи во та по кре ће нас, све нас на пред 
зо ве. И по ђи мо на пред! Не у си ли мо ли се да учи ни мо што се оче-
ку је од уче них Ср ба: он да знај мо, да је на на ма теж ка од го вор ност 
за на шу уко че ност. Знај мо, да се дух Срб ског на ро да нај по сле сам 
со бом бра ни!“39)

MilosAleksic
CONTRIBUTIONSTOTHESTUDY
OFSERBIANNATIONALINTEREST

Summary
Intimeswhenthefundamentalaimsofthepoliticallifeof
thestateareinquestionweturntohistoricalcomparative
analysis seeking lessons on how to choose and exercise
ournationalinterests.Thereasonforchoosingthenine
teenthcentury and the contemporary period for compa
rativeanalysisofperceptionsofnationalinterestarethe
similaritiesofthenationalgoalsinthoseperiodsandthe
challengesthataccompanythem.Ifwefailtoappreciate
thespecificsofourownneeds,asasocietyatlarge,itis
difficult tofindagoodmodality for the exerciseof vital
interest.Andwithout theconsentofmostof thepolitical
eliteandsocietyingeneral,aboutwhatexactlyisthepu
blicinterest,whatisthecontentoftheoverlappingsocial
consensus,thesegoalswillbedifficulttorealize.

39) Вла ди мир Јо ва но вић, Заслободуинарод, Пла то но ва штам па ри ја, Но ви Сад, 1868, стр. 
120.
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Nationalinterestsarethefundamentalsoftheoverall
politicsofanycountry,andthereforetheirunderstan
dingisnecessaryasthethebasisforunderstanding
theentirepoliticallifeofasociety.Theanalysisofthe
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threemajorideologiesofnineteenthcenturySerbia,
liberalism, socialismandconservatism, shows their
variationsinrelationtotheirEuropeansources,ina
waythatcorrespondstotheundisputednationalinte
restsofthetime.Inadditiontotheanalysisofpoliti
caltheoryasimilarconclusioncanbereachedthro
ughtheanalysisofthepoliticalpracticesatthetime.
Areflectionofthemodernperiodindicatescomplete
fragmentationofthepartyeliteonwhatournational
interestsare,whichofthemhavepriority,aswellas
whatare theways toachieve them,andtheactivity
ofasubstantialpartofthenongovernmentalsector
iscounterproductive in thisregard.Theconsequen
cesofwhicharefailuretoachievethenationalgoals,
creationofinconsistentpoliciesandgreatsocialdivi
sions.Underlyingtheconclusionofthispaperisthe
necessityofawidesocialconsensusasaprerequisite
forsocialmobilizationandachievementofnational
interest.

 Овај рад је примљен 22. децембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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Сажетак
Основнициљрадаједааргументованопокажедаде
мократизација својинских односа представља један
од стубова развоја демократских капацитета по
литичких институција. Закључује се: да је демокра
тизација државе императив високо механизованог
индустријског начина производње, који уз демокра
тизацијупредузетничког,захтеваидемократизацију
државногуправљања;дадемократизацијасвојинских
односа све више долази у колизију с отуђеним поли
тичкимсистемом,утичућидасеиунутарњегараз
вијајуодређениоблицинепосреднедемократије;даби
уосновиопштедемократизацијеморалабитидемо
кратска права грађана да о судбоноснимпитањима
свогживотаираданепосредноиравноправноодлучу
јунасвимнивоимадруштвеногорганизовања,одло
калнедопланетарнезаједнице,идазаостваривање
демократскиходлукасамосталнорасполажуодгова
рајућимсредствима,којазаподмиривањезаједничких
иопштедруштвенихпотребадемократскиудружују.
Кључнеречи:својинскиодноси,демократизација,де
мократскикапацитети,политичкеинституције

Kа пи та ли стич ки по ре дак из те ме ља пот ко па ва ју не у мо љи ве тен-
ден ци је де мо кра ти за ци је ње го вог соп стве ног про дук ци о ног 

од но са на ко јем по чи ва. Кон ку рен ци ја је на те ра ла ин ди ви ду ал не 
* Научни саветник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира 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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вла сни ке ка пи та ла да се, хте ли или не хте ли, удру жу ју у ак ци о-
нар ска дру штва, и да удру же ним ка пи та лом за јед нич ки рас по ла жу, 
чи ме су са мо отво ри ли исто риј ски про цес де при ва ти за ци је, де мо-
но по ли за ци је и ко лек ти ви за ци је соп стве ног вла сни штва, те де мо-
кра ти за ци је сво јин ских од но са.

Али раз вој ин ду стриј ске тех но ло ги је не усло вља ва са мо ко-
лек ти ви за ци ју већ и ра за ра ње ка пи та ли стич ког вла сни штва пу тем 
раз два ја ња упра вља ња и пло до у жи ва ња, ре про дук ци о ног функ ци-
о ни са ња и при сва ја ња. И да су струч ни, вла сни ци ка пи та ла ни су 
ви ше спо соб ни да ин ди ви ду ал но упра вља ју ње го вим ре про дук ци-
о ним то ко ви ма, због че га су при ну ђе ни да упра вљач ке функ ци је 
по ве ра ва ју про фе си о нал ним шта бо ви ма са ста вље ним од струч ња-
ка раз ли чи тих про фи ла, ко ји је дан дру го ме не за по ве да ју већ рав-
но прав но са ра ђу ју у оба вља њу за јед нич ког по сла, сно се ћи и ин ди-
ви ду ал ну и ко лек тив ну од го вор ност за успе шно по сло ва ње.

Ти ме је су штин ски ре ду ко ва но сво јин ско рас по ла га ње ка пи та-
лом, ко ји се знат но оса мо ста лио од сво јих вла сни ка, и то до тле да 
са да он ви ше упра вља њи ма не го они њи ме. „У си сте му кор по ра-
ци ја вла сни ку ин ду стриј ског бо гат ства оста вље ни су са мо сим бо-
ли вла сни штва, док се моћ, од го вор ност и имо ви на, ко је су ра ни је 
би ле са став ни де ло ви вла сни штва, пре но се на по себ не гру пе у чи-
јим се ру ка ма на ла зи кон тро ла“. Сто га је „став „вла сни ка“ ве ли ке 
кор по ра ци је пре ма „ње го вој“ сво ји ни ... став го то во пот пу ног оту-
ђе ња“, јер „он не ма од го вор но сти пре ма пред у зе ћу и ни ка кав кон-
кре тан од нос пре ма ње му“.1) „Функ ци о нал но мо би ли зо ва ње ка пи-
та ла пре тва ра у све ве ћој ме ри ка пи та ли стич ку сво ји ну у упут ни це 
на при нос и услед то га чи ни ка пи та ли стич ки про цес про из вод ње 
у све ве ћем оби му не за ви сним од кре та ња ка пи та ли стич ке сво ји-
не“.2) 

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са све ви ше до ла зи у ко ли зи-
ју с оту ђе ним и би ро крат ским по ли тич ким си сте мом, ути чу ћи да 
се и уну тар ње га раз ви ја ју од ре ђе ни об ли ци не по сред не де мо кра-
ти је. „Моћ по сте пе но, али си гур но пре ла зи с иза бра них за ступ ни ка 
на би ра че ко ји сво јим гла со ви ма, од но сно из рав ним из ја шња ва њем 
пу тем ло кал них ини ци ја ти ва и ре фе рен ду ма од лу чу ју о од ре ђе ном 
сме ру дје ло ва ња“. И док „на ци о нал ни по ли тич ки из бо ри по бу ђу ју 
све ма њи ин те рес, ра сте број љу ди ко ји гла са ју за ло кал не ини-

1) Е. Фром, Здраводруштво,Рад, Бе о град, 2. изд., 1980, стр. 138.
2) Ру долф Хил фер динг, Финансијскикапитал, Кул ту ра, Бе о град, 1958, стр. 168.
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ци ја ти ве и ре фе рен ду ме – у не ким је под руч ји ма из но сио чак 75-
80%“.3)

Нај пре и нај ви ше се де мо кра ти зу је не по сред но за до во ља ва ње 
нај ну жни јих за јед нич ких по тре ба гра ђа на, што не мо гу спре чи ти 
ни нај а у то ри тар ни ји по ли тич ки ре жи ми, али су за од ре ђе ну са мо у-
пра ву гра ђа на, ра ди одр жа ња соп стве не вла да ви не, за ин те ре со ва не 
и оту ђе не би ро крат ске ели те, те и не ма др жа ве у све ту где је она 
пот пу но ис кљу че на. Ло кал на са мо у пра ва је ин сти ту ци о на ли зо ва на 
као ин те грал ни део дру штве но-по ли тич ког си сте ма нај ве ћег бро ја 
зе ма ља иако је у пер ма нент ном су ко бу ин те ре са са цен тра ли зо ва-
ном др жав ном упра вом.

Де мо кра ти за ци ја др жа ве је им пе ра тив ви со ко ме ха ни зо ва ног 
ин ду стриј ског на чи на про из вод ње, ко ји уз де мо кра ти за ци ју пред-
у зет нич ког, зах те ва и де мо кра ти за ци ју др жав ног упра вља ња јер је 
„ин ду стриј ски си стем не раз мр си во по ве зан с др жа вом“, и то то ли-
ко да је „зре ла кор по ра ци ја у знат ној мје ри са мо ис пру же на ру ка 
др жа ве, а др жа ва умно го ме ин стру мент ин ду стриј ског си сте ма“.4) 
По што „мо дер на тех но ло ги ја по вла чи за со бом све ве ће ја ча ње и 
про ши ре ње функ ци ја мо дер не др жа ве“,5) нео п ход но је и све ве ће 
ши ре ње њи хо вих но си ла ца, све до по др жа вље ња це лог дру штва, 
јер је „др жа ва при си ље на да број на и зна чај на сво ја овла шће ња и 
зна ко ве сво је „др жав но сти“ ( или др жав не мо ћи, си ле) пре не се и 
пре пу сти од ре ђе ним ин сти ту ци ја ма, те ли ма, ко је у из ве сним до ме-
ни ма ужи ва ју зна ча јан сте пен са мо стал но сти“.6)

Али због про тив реч них дру штве них тен ден ци ја, и при ва ти-
за ци ја др жа ве је из ло же на кон тра дик тор ним тен ден ци ја ма де мо-
кра ти за ци је и пла не тар не ауто крат ске цен тра ли за ци је. Функ ци је 
и моћ на ци о нал не др жа ве ви ше се пре но се на транснационaлне 
не го на на ци о нал не кор по ра ци је и ви ше на ауто ри тар не над на ци-
о нал не цен тре не го на де мо крат ске не вла ди не ор га ни за ци је. Под 
мо но пол ском вла да ви ном круп ног тран сна ци о нал ног ка пи та ла, 
на ци о нал на др жа ва све ви ше гу би еко ном ску, а ти ме и по ли тич ку 
власт и моћ. 

По си ли тран сна ци о нал не гло ба ли за ци је, на ци о нал на др жа ва 
се на шла у по зи ци ји да и са му се бе раз вла шћу је и уки да. Др жав-

3) John Na is bitt, Мегатрендови,Гло бус, За греб, 1985, стр. 170. и 110.
4) John Ken neth Gal bra ith, Новаиндустријскадржава,Ствар ност, За греб, 1970, стр. 283.
5) Ру долф Хил фер динг, ци ти ра ни рад, стр. 18.
6) Др Кар ло Ко вач, Прогресиправо,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1978, стр. 101.
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не гра ни це „све ви ше по ста ју про пу стљи ве. Вла де су, у при лич ној 
ме ри, из гу би ле спо соб ност да кон тро ли шу ток нов ца из ван сво јих 
зе ма ља и све им је те же да кон тро ли шу то ко ве иде ја, тех но ло ги је, 
до ба ра и љу ди“.7)

Вла да ви на тран сна ци о нал них ин сти ту ци ја при кри ва се ла-
жном де мо кра ти јом ко јом се прав да ју и оправ да ва ју упа ди у на ци-
о нал ни су ве ре ни тет. Де мо крат ска на че ла се из вр ћу у њи хо ву су-
прот ност. „С јед не стра не, гло бал ни по ре дак је про мо тер и га рант 
де мо крат ских по ли тич ких фор ми, људ ских ма њин ских пра ва, вла-
да ви не за ко на“, а „с дру ге стра не, де лу је по ли тич ки не до след но, и 
не рет ко, сле де ћи сво је ге о стра те шке ин те ре се, по др жа ва ауто ри-
тар не ре жи ме ко ји су ко о пе ра тив ни, пи та ње људ ских пра ва пре тва-
ра у про блем ре ал по ли ти ке“.8)

Си стем ли це мер не ква зи плу ра ли стич ке де мо кра ти је за сни ва 
се на вла да ви ни јед ног је ди ног не при ко сно ве ног вла да ра зва ног 
Ка пи тал, због че га се без ве ли ких те шко ћа на на ци о нал ним те ме-
љи ма гра ди гло бал на гра ђе ви на у вла сни штву тог истог Ка пи та ла. 
Са мо што је врх гло бал не вла сти од на ро да још да љи не го на ци о-
нал ни, па се она још ви ше од на ро ђу је и оту ђу је и то до те ме ре да 
се мо же сло бод но ре ћи да је „гло бал на де мо кра ти ја ис пра жње на од 
сва ког са др жа ја“, и да у ства ри зна чи „уво ђе ње ти ра ни је и дик та ту-
ре у свет ским раз ме ра ма“.9)

У тој функ ци ји и власт је за јед но са ка пи та лом, пре тво ре на 
у ро бу, ко ја се као сва ка ро ба мо же ку по ва ти и про да ва ти, че му 
је нај ви ше од го ва рао си стем по сред не пред став нич ке де мо кра ти-
је са се кун дар ним об ли ци ма не по сред не де мо кра ти је на ње го вим 
мар ги на ма. Ти ме је с оту ђи ва њем вла сни штва и еко ном ске мо ћи 
на јам них про из во ђач ких ма са аку му ли ра них у мо но по ли стич ком 
ка пи та лу, оту ђи ва на и њи хо ва власт и по ли тич ка моћ, ко ји су мо но-
по ли са ни од стра не еко ном ских и по ли тич ких моћ ни ка.

По ли тич ки по сред ни ци у си сте му пред став нич ке де мо кра ти је 
су по ли тич ке стран ке, пре ко ко јих еко ном ски мо но по ли сти мо но-
по ли шу и власт. „Бо га ти љу ди ку пу ју од пар тиј ске ор га ни за ци је 
ме сто у се на ту на је два при кри вен на чин...Ин ду стри јал ци и тр гов-
ци ко ји су ус пе ли у сво јим по сло ви ма, та лен ти ра ни адво ка ти ве ли-

7) Се мју ел П. Хан тинг тон, Сукобцивилизација,ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 36.
8) Лавиринтикризе, Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град, 1998, стр. 38/39. 
9) Ми ха и ло Мар ко вић, Друштвенамисаона границимиленијума, Слу жбе ни лист СРЈ, 

Бе о град, 1999, стр. 78. и 80.
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ких ком па ни ја и ве шти бо со ви, ко ји ве ли ким де лом пу не се нат, сви 
су они про из вод са ве за из ме ђу пар тиј ске ма ши не и фи нан сиј ских 
ин те ре са“.10) На тај на чин фи нан сиј ски моћ ни ци пре тва ра ју по ли-
тич ке пар ти је у сво је тран сми си је пре ко ко јих оства ру ју соп стве ну 
вла да ви ну.

Ако су у ли бе рал ном ка пи та ли зму по ли тич ке пар ти је и за сту-
па ле раз ли чи те кла сне ин те ре се, у мо но по ли стич ком ка пи та ли зму 
оне, ра ди осва ја ња и за др жа ва ња вла сти, све од ре да пот па да ју под 
власт ка пи та ла. „Ка кво год да је де кла ра тив но обра зло же ње, пар-
ти ја је ор га ни зо ва на с јед ном за јед нич ком свр хом: да се стек не и да 
се др жи по ли тич ка власт, да се упра вља“,11) а по што се власт не мо-
же ни сте ћи ни за др жа ти без па ра, све пар ти је су ла ко пот ку пљи ве.

Сто га су да нас у пар ла мен тар ном си сте му го то во све пар ти је 
на истом ко ло се ку мо но по ли стич ке вла да ви не ка пи та ла. „Цр ве ни 
су по ста ли ру жи ча сти, бе ли су се обо ји ли. Де сни ца и ле ви ца ви ше 
ни су та ко раз ли чи те. У Сје ди ње ним Др жа ва ма две пар ти је то ли ко 
ли че јед на на дру гу да их је не мо гу ће раз ли ко ва ти“,12) па у су шти-
ни „по сто ји са мо јед на по ли тич ка пар ти ја, про по слов на „де мо-
ре пу бли кан ци“, или у су шти ни јед на по ли тич ка пар ти ја са дви је 
кли ке“.13)У ко лев ци пар ла мен та ри зма Ве ли кој Бри та ни ји, „нај за-
ни мљи ви ји аспект са вре ме ног по ли тич ког про це са је ме ђу соб но 
спа ја ње две ју „су прот ста вље них“ стра на ка – кон зер ва ти ва ца и ла-
бу ри ста“14).

Као фор мал ни пред став ни ци на ро да а фак тич ки за ступ ни ци 
мо но по ли стич ког ка пи та ла, по ли тич ке стран ке „су жа ва ју де мо кра-
ти ју, мо но по ли зу ју по ли ти ку за се бе и не до пу шта ју дру ги ма да се 
њо ме ин тен зив но ба ве“.15)

По сла ни ци у пар ла мен ту не ма ју ни ка квих оба ве за ни од го вор-
но сти пре ма на ро ду и гра ђа ни ма као фор мал ним би ра чи ма, ко ји на 
њих не ма ју ни ти мо гу да има ју би ло ка кав ути цај. У Не мач кој као 
и у дру гим зе мља ма пар ла мен тар не де мо кра ти је, „стра нач ке вр ху-
шке кон тро ли шу из бор по сла ни ка у пар ла мент уз по моћ про пор ци-

10) М. Остро гр ски, Демократијаиполитичкепартије, Штам па ри ја „Св. Са ва“, Бе о град, 
1921, стр. 91.

11) Pe ter F. Druc ker, Посткапиталистичкодруштво,Гр меч – При вред ни пр те глед, Бе о-
град, 1995, стр. 158.

12) Мо рис Ди вер же, Демократијабезнарода,Рад, Бе о град, 1968, стр. 217. и 218.
13) Но ам Чом ски, Контролисанадемократија,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 186.
14) Род ни Ет кин сон, Зачараниевропскикруг,Све то ви, Но ви Сад, 1997, стр. 57.
15) Др Ра до мир Лу кић, Политичкестанке,На уч на књи га, Бе о град, 1966, стр. 227.
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о нал не за сту пље но сти и си сте ма стра нач ких ли ста“, а „по сла ни ци 
на спи ско ви ма би ра ју се ис кљу чи во од стра не пар тиј ског ру ко вод-
ства, и као та кви ни су ди рект но од го вор ни гла са чи ма“.16)

Пар тиј ски иза сла ни ци у пар ла мен ту има ју у ства ри им пе ра-
тив ни ман дат сво је стран ке ко ји их оба ве зу је да гла са ју по пар-
тиј ским ди рек ти ва ма, те ни су у по зи ци ји да се ру ко во де не са мо 
на род ним ин те ре си ма и же ља ма, не го ни соп стве ном све шћу и 
са ве шћу. „Укље штен у мре жу не до вољ но де мо крат ских пар ти ја, 
по сла ник је на дис по зи ци ји вр ха од го ва ра ју ће пар тиј ске пи ра ми де 
и не мо же до но си ти од лу ке ни по сво јој во љи ни по во љи гра ђа-
на ко ји су га иза бра ли“.17) На та квој дис по зи ци ји „по сла ни ци су у 
сво јој соп стве ној скуп шти ни ро бо ви пар тиј ске ор га ни за ци је“, али 
„бо га ти љу ди ко ји ку пу ју од пар тиј ске ор га ни за ци је ме сто у се на-
ту“,18) осе ћа ју се ту као пра ви го спо да ри јер пар ти ја ко јој ро бу ју, 
ро бу је упра во њи ма.

Сто га ши ро ка ма са по сла ни ка фун ги ра са мо као сви та јед ног 
или ма лог бро ја „ли де ра“ ко ји обра зу ју ка би нет, и слу ша их сле-
по све док има ју успе ха“, па „го во ри не ког по сла ни ка да нас ви ше 
не пред ста вља ју ни ка кве лич не ис по ве сти, а још ма ње по ку ша је 
да се про тив ни ци при до би ју“, не го зва нич на „са оп ште ња пар ти је 
ко ја се из да ју зе мљи“19), и ко ја пре из ра жа ва ју ин те ре се по је ди них 
дру штве них гру па или пар тиј ских ли де ра не го це лог на ро да, што 
не дво сми сле но по ка зу је да „пар ла мен та ри за ци ја и де мо кра ти за ци-
ја ни су ну жно у уза јам ној ве зи већ да су че сто јед на дру гој су прот-
ста вље не“.20) Ту је „све у све му, де мо кра ти ја са свим при вид на по-
што у њој нај ва жни је од лу ке до но се ма њи не ко је су че сто скри ве не 
у сен ци“.21)

Др жав не од лу ке при пре ма и фак тич ки до но си вла да, ко ја је 
че сто „про тив оп штег ин те ре са ста вље на у слу жбу по је ди нач них 
ин те ре са“.22) Вла ду прак тич но са ста вља вла да ју ћа стран ка, због 
че га она мо ра ра ди ти по пар тиј ским ди рек ти ва ма, ко је из да је во ђа 

16) Род ни Ет кин сон, ци ти ра ни рад, стр. 133.
17) Ву чи на Ва со вић, при лог у збор ни ку Лавиринтикризе,Ин сти тут за европ ске сту ди је, 

Бе о град, 1998, стр. 115.
18) М. Остро гор ски, Демократијаиполитичкепартије, исто, стр.91.
19) Макс Ве бер, Привредаидруштво,том 3, Про све та, Бе о град, 1976, стр. 477. и 476.
20) Исто, стр. 483
21) Ре мон Арон, Демократијаитоталитаризам,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-

ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 1997, стр. 129.
22) М. Остро гор ски, ци ти ра ни рад, стр. 93.
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стран ке, ко ји као „вр хов ни ко ман дант јед не вој ске је два ако свој 
штаб пи та за ми шље ње, а нај че шће се по ве ра ва јед ном ужем кру-
гу од не ко ли ко љу ди“, док „оста ли део ове вој ске до би ја про сто 
на ре ђе ња за по крет“, и „за да так го ми ле пар тиј ских по сле ни ка са-
сто ји се је ди но у то ме да по др жа ва ју ше фа и ње го ве по моћ ни ке“. 
И „пар тиј ски про грам про из и ла зи од во ђа. А од лу ке ко је се до но се 
на го ди шњим збо ро ви ма де ле га та има ју са мо де кла ра тив ну вред-
ност“.23)

Да би вла да ле, по ли тич ке пар ти је сво ју ор га ни за ци ју и на чин 
де ло ва ња при ла го ђа ва ју си сте му оту ђе не др жав не вла сти, чи ме се 
и са ме оту ђу ју од дру штве не ба зе, па и од соп стве ног члан ства, 
због че га су „го то во све са вре ме не по ли тич ке стран ке уре ђе не на 
оли гар хиј ски и ауто крат ски на чин“. За то се и њи хо ва де лат ност 
углав ном све ла и на изо ло ва ну ак тив ност и опред ме ћи ва ње „во ље“ 
њи хо вих нај ви ших, цен трал них ор га на“, ко ји су „из ра сли у је ди не 
де лат не чи ни о це око ко јих се прак тич но све окре ће и од ко јих све 
по ла зи“. Цен тра ли за ци ја по ли тич ког од лу чи ва ња има „за при род-
ну по сле ди цу ис кљу чи ва ње го то во це ло куп ног члан ства ак тив ног 
по ли тич ког жи во та и ње го во сво ђе ње на уло гу не мог по сма тра ча и 
из вр ши о ца, од но сно на „кон зу мен та по ли ти ке““.24)

Са мом бор бом за власт, стран ке се ста вља ју из над на ро да, ста-
вља ја ћи под но ге јед на кост и сло бо ду. Уме сто „раз ви ја ња ин ди ви-
дуе и лич но сти, оне ства ра ју чо ве ка ма се, без лич ног и нео д го вор-
ног, гу ше ја ке лич но сти, та лен то ва не и ти ме са мо стал не“, па и у 
соп стве ним ре до ви ма „гу ше сло бо ду ра ди ди сци пли не и ства ра ју 
ауто ма ти зо ва не и па сив не чла но ве, огра ни ча ва ју мо гућ ност ис ти-
ца ња но вих по ли тич ких иде ја и спре ча ва ју љу де да се удру жу ју 
пре ма свом ста ву“.25)

По ли тич ке стран ке на тај на чин де лу ју као фа тал ни узур па то-
ри ствар не вла да ви не на ро да, из вр ћу ћи де мо кра ти ју у пар то кра ти-
ју. Ка ко је ука зи вао Жан Жак Ру со, на род је „сло бо дан са мо у то ку 
из бо ра за чла но ве пар ла мен та“, а „чим су они иза бра ни, он по но во 

23) Исто, стр.59. и 43.
24) М. Ди вер же, на вод, Ди ми три је Ба у цал, Бирократизацијаполитичкихорганизација–

странакаусветлусавременихдруштвенихпромена,док тор ска ди сер та ци ја на ФПН, 
Бе о град, 1982, стр. 124, 174. и 192.

25) Др Ра до мир Лу кић, по зи ва ње на Остро гор ског, Политичкестранке,На уч на књи га, Бе-
о град, 1966, стр. 226.
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по ста је роб и не зна чи ни шта“,26) али ви ше ни у то ку из бо ра ни је 
сло бо дан јер уме сто ње га дру ги би ра ју.

По ли тич ке пар ти је „не до во де на власт љу де др жав нич ких 
спо соб но сти, ја ког ка рак те ра и сл. не го сла бе по ли ти кан те, ко ји се 
под вр га ва ју уским стра нач ким ин те ре си ма“, због че га се „стран-
ка ма че сто пре ба цу је да омо гу ћа ва ју вла да ви ну нај го рих дру штве-
них еле ме на та ко ји се, уме сто по ли ти ком у пра вом сми слу, ба ве 
по ли ти кан ством, да за сле пље на стра нач ка бор ба тра жи за сле пље-
не, стра сне љу де“.27)

За то се у јав но сти све ви ше ства ра од бој ност пре ма би ло ка-
квом пар тиј ском си сте му, јер „пар ти је – би ло да их је ви ше, би ло 
да је са мо јед на – са ме по се би пред ста вља ју огра ни ча ва ње ин ди-
ви ду ал не сло бо де и ини ци ја ти ве“.28) Ја ча уве ре ње да се „по ли тич-
ки иде а ли мо ра ју ства ра ти ван стра на ка, од љу ди ко ји, не за ра же ни 
стра нач ким его и змом и сло бод ни од стра нач ке ди сци пли не, не при-
стра сно и са мо стал но ми сле о др жав ним ин те ре си ма“.29)

Де гра ди ра њем по ли тич ких стра на ка де гра ди ра се пред став-
нич ка де мо кра ти ја, ко ју је без стра на ка те шко и за ми сли ти. Због 
пре жи ве ло сти, „пот ко па ва ју се са ми те ме љи пред став нич ке вла-
де“, што се „ви ди у по сто ја ном опа да њу од зи ва би ра ча на гла са-
њу“, а по ка зу је се и у стал ном опа да њу ин те ре со ва ња, за бе ле же-
ном у свим зе мља ма, за функ ци је вла де, за пи та ња ко ји ма се она 
ба ви, за ње ну по ли ти ку“.30) „Чи ње ни ца је да је по ви је сна ко ри сност 
пред став нич ке де мо кра ти је пре жи вје ла“,31) те „ни је ни чу до што 
на род иг но ри ше пар ла мент и пре зи ре на род не по сла ни ке“.32)

Ако је пред став нич ка де мо кра ти ја пре жи ве ла, да љи раз вој мо-
же ићи са мо у прав цу рас та ка ња др жав но-пар тиј ске вла да ви не у 
не по сред ну власт на ро да и пре ра ста њу пред став нич ког пар ла мен-
та ри зма у си стем не по сред не де мо кра ти је. Објек тив не тен ден ци је 
де мо кра ти за ци је све сна жни је се ис по ља ва ју и кроз су бјек тив не 
те жње ка сло бо ди и јед на ко сти. Све „ве ћи број љу ди и же на не 

26) Друштвениуговор,Школ ска књи га, За греб, 1978, стр. 149.
27) Ра до мир Лу кић, Политичкестранке, стр. 233.
28) Стје пан Пу ли ше вић, Политичкестранкекаофакторсувременогполитичкогсистема,

збор ник, На при јед, За греб, 1971, стр. 68. 69.
29) Сло бо дан Јо ва но вић, при лог у збор ни ку Стје па на Пу ли ше ви ћа, исто, стр. 78.
30) Pe ter Druc ker, Посткапиталистичкодруштво,Гр меч – При вред ни пре глед, Бе о град, 

1995, стр. 135.
31) John Na is bitt, Мегатрендови,Глобус,За греб, 1985, стр. 110.
32) Род ни Ет кин сон, Зачараниевропскикруг,Све то ви, Но ви Сад, 1997, стр. 63.



стр:101116.

- 109 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2013год.(XXV)XIIvol=35

при хва та ви ше дру штво у ко јем жи ви; они од би ја ју као сте зник у 
ко ји би не ко хтео да их при ти сне, по ре дак ко ји им је на мет нут; они 
ви ше не при хва та ју при ви ле ги је ма њи не; они од би ја ју хи је рар хи ју 
и власт ко је ја ча ју ове при ви ле ги је и одр жа ва ју тај по ре дак“.33)

Тај по ре дак из те ме ља пот ко па ва ју не у мо љи ве тен ден ци је де-
мо кра ти за ци је ње го вог соп стве ног про дук ци о ног од но са на ко јем 
по чи ва. Са ко ле ти ви за ци јом 

ин ди ви ду ал ног вла сни штва ак ци о нар ство до но си и за ме ну не-
е кви ва лент не рас по де ле екви ва лент ном рас по де лом, што је не из-
о став ни услов сло бод ног и до бро вољ ног удру жи ва ња, ко јег не би 
би ло да сва ки ак ци о нар у по де ли и при сва ја њу про фи та (ди ви ден-
де) од за јед нич ког ка пи та ла не су де лу је сра змер но сво јим ула га њи-
ма, од но сно ве ли чи ни ак ци ја ко јим рас по ла же. То је не из о став ни 
услов и да ак ци о нар ско дру штво функ ци о ни ше као де мо крат ска 
асо ци ја ци ја ре ла тив но рав но прав них вла сни ка ка пи та ла ко ји уме-
сто да је дан дру гом кон ку ри шу, за јед нич ки бри ну о свом ка пи та лу.

Уко ли ко уме сто ка пи та ла зна ње по ста је основ ни чи ни лац про-
из вод ње, но си о ци зна ња уме сто вла сни ка ка пи та ла по ста ју основ-
ни су бјект упра вља ња, јер се „од лу ке те ме ље на раз ли чи тим спе-
ци ја ли зи ра ним на уч ним и тех нич ким зна њи ма, на аку му ли ра ним 
ин фор ма ци ја ма, на на го ми ла ном ис ку ству и на умјет нич ком или 
ин ту и тив ном сми слу, од но сно на да ре но сти мно гих осо ба“. За то 
„ме ђу дви је сто ти не нај круп ни јих кор по ра ци ја у САД – а упра во те 
кор по ра ци је са чи ња ва ју ср це и је згру ин ду стриј ског си сте ма – ма-
ло је та квих у ко ји ма вла сни ци има ју би ло ка кав зна чај ни ји утје цај 
кад се ра ди о до но ше њу од лу ка, а и тај утје цај, та мо гдје још по сто-
ји, сла би из го ди не у го ди ну“.34)

Ак ци о нар ско вла сни штво је са мо пре лаз на за јед нич ко вла сни-
штво про из во ђа ча јер су ак ци о нар ска дру штва са мо дру штва ка-
пи та ла, чи ји су вла сни ци са мо ње го ва го ла пер со ни фи ка ци ја, без 
лич не ин ди ви ду ал но сти, ме ђу соб не јед на ко сти и сло бод ног опре-
де љи ва ња не за ви сно од ин те ре са ка пи та ла. Њи хов удео у по де ли 
ак ци о нар ског про фи та не за ви си од њи хо вог де ла и уде ла у ра ду и 
по сло ва њу пред у зе ћа не го ис кљу чи во од ве ли чи не уде ла њи хо вог 
де ла ка пи та ла у за јед нич ком вла сни штву, а и у од лу чи ва њу уче-
ству ју ис кљу чи во пре ма ве ли чи ни тог уде ла, па ако је ве ћин ски 

33) Ед мон Мер, Самоуправљање–сутрашњица,Рад нич ка штам па, Бе о град, 1977, стр. 28.
34) John Ken neth Gal bra ith, ци ти ра ни рад, стр. 92.
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вла сник, и по је ди нац мо же у ак ци о нар ском дру штву има ти ап со-
лут ну власт.

Ви со ке про из вод не тех но ло ги је, ме ђу тим, зах те ва ју да су сви 
уче сни ци про из вод ног про це са рад но и по слов но мо ти ви са ни и да 
се пре ма про из вод ним сред стви ма од но се као да су њи хо ва соп-
стве на, чи ја би ствар но и мо ра ла би ти. Ако је у по чет ку и на и ла-
зи ло на от по ре по сло да ва ца, уче шће рад ни ка у упра вља њу је са 
раз во јем про из вод ње све ви ше обо стра но под сти ца но јер је по ста-
ја ло све зна чај ни ји и све нео п ход ни ји чи ни лац тех но ло шке мо дер-
ни за ци је.

Али без вла сни штва на ка пи та лу као основ ном сред ству про-
из вод ње, рад ни ци не мо гу има ти од лу чу ју ћу уло гу у упра вља њу 
дру штве ном ре про дук ци јом, због че га је њи хо ва пар ти ци па ци ја 
мар ги нал на и углав ном у функ ци ји по слов не мо ти ва ци је у ин те-
ре су по сло дав ца. Да би сви би ли упра вља чи, мо ра ли би би ти ак-
ци о на ри, што је прак тич но нео ства ри во без екви ва лент ног уче шћа 
у рас по де ли оства ре не до би ти и по осно ву рад ног до при но са, што 
би под ра зу ме ва ло пре тва ра ње ак ци о нар ства у за дру гар ство, за сно-
ва но на из вор ним за дру жним на че ли ма. 

За раз ли ку од ак ци о нар ског пред у зе ћа као дру штва ка пи та ла, 
за дру га је на ста ла и по слу је као „ауто ном на за јед ни ца до бро вољ-
но удру же них ли ца, у ци љу за до во ља ва ња за јед нич ких еко ном-
ских, со ци јал них и кул тур них по тре ба и же ља, на осно ву за јед нич-
ког по се до ва ња имо ви не и де мо крат ски кон тро ли са ног по сло ва-
ња“.35)Ње но де мо крат ско би ће опре де ље но је из вор ним на че ли ма: 
до бро вољ но сти и отво ре ног члан ства; де мо кра тич но сти; еко ном-
ског уче шћа; ауто ном но сти и не за ви сно сти.

У од но су на вла да ви ну ка пи та ла, „за дру жна де мо кра ти ја је 
уре ђе но, си сте мат ско ра ђа ње јед ног но вог си сте ма у по сто је ћем 
си сте му“, као „мир на ре во лу ци ја, ко ја је у то ку“, и чи ја је „крај ња 
те жња упра вље на на ства ра ње јед ног но вог со ци јал ног об ли ка ко-
ји ће би ти спо со бан да за дру жном ор га ни за ци јом дру штва за ме ни 
про фит ма хер ску при вре ду, та ко исто и по ли тич ку при нуд ну др жа-
ву“.36) Ти ме се од нос ра да и ка пи та ла пот пу но обр ће јер док „ка-

35) Де фи ни ци ја усво је на на 31. Кон гре су Ме ђу на род ног за дру жног са ве за, Векипозадру
гарства, За дру жни са вез Ју го сла ви је, Бе о град, 1995, стр. 16.

36) Џемс П. Вор бас, Задружнадемократија,За дру жна штам па ри ја, Бе о град, 1935, стр. 27, 
26. 
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пи та ли стич ки си стем чи ни рад слу гом ка пи та ла, за дру жни си стем 
чи ни ка пи тал слу гом ра да“.37)

Ако је за сно ва на на из вор ним за дру жним на че ли ма „је ди но за-
дру жна про из вод ња мо же до ве сти до пра вог дру штве ног жи во та у 
ко јем не ће би ти го спо да ра и пот чи ње них, и у ко ме се не ће зна ти за 
кла сне раз ли ке за сно ва не на не јед на ким ма те ри јал ним усло ви ма 
жи во та“.38) То је са свим ра зу мљи во јер са мо за дру жна про из вод ња 
ис кљу чу је екс пло а та ци ју као осно ву кла сних, и глав ни из вор дру-
штве них не јед на ко сти.

Ис кљу че њем екс пло а та ци је у за дру зи се ус по ста вља екви ва-
лент на раз ме на и рас по де ла но во ство ре не вред но сти, као еко ном-
ска осно ва дру штве не јед на ко сти и не по сред не де мо кра ти је. Сва ки 
за дру гар су де лу је у рас по де ли оства ре ног до хот ка пре ма укуп ном 
ре ла тив ном до при но су за јед нич ком ра ду и по сло ва њу. Прин цип 
ре ла тив не јед на ко сти је исти као у ак ци о нар ству, са мо што је са 
до при но са ми ну лим ра дом про ши рен и на до при нос жи вим ра дом, 
ме ре ним дру штве но по треб ним вре ме ном нео п ход ним за про из-
вод њу је ди ни це про из во да а не ин ди ви ду ал ним вре ме ном про ве-
де ним на ра ду.

На ре ла тив ној јед на ко сти у рас по де ли и при сва ја њу но во ство-
ре не вред но сти за сни ва се за дру жна де мо кра ти ја, ко ја се са сто ји 
у не по сред ном упра вља њу за дру га ра пу тем рав но прав ног од лу чи-
ва ња о за јед нич ком ра ду и по сло ва њу. Дру штве ни сми сао и исто-
риј ски до при нос за дру жне де мо кра ти је је упра во у су штин ском и 
трај ном раз ре ша ва њу про тив реч но сти из ме ђу по је ди нач них и за-
јед нич ких ин те ре са та ко да у за дру жном ра ду и по сло ва њу ни ко не 
гу би већ да сва ко до би ја сра змер но то ме ко ли ко да је. 

За ме ном ка пи та ли стич ких ак ци ја за дру жним уде ли ма и пар-
ти ци па ци је за дру жном де мо кра ти јом, рас по ла га ње и упра вља ње 
кор по ра ци јом би се са по вла шће них ак ци о на ра и про фе си о нал них 
ме на џе ра про ши ри ло на све за по сле не. За дру жно упра вља ње би се 
са кор по ра ци ја про ши ри ло и на ме ђу кор по ра циј ске, те укуп не дру-
штве не од но се, ка ко уну тар на ци о нал них за јед ни ца та ко и уну тар 
це ле ме ђу на род не за јед ни це. Те ме љи та де мо кра ти за ци ја ме ђу на-
род не за јед ни це мо ра ла би и кре ну ти од де мо кра ти за ци је тран сна-

37) Исто, стр. 42.
38) М. Ћи рић, на вод Бо ри сав М. Иг ња то вић, Идејеводиљеузадругарству,Штам па ри ја 

Ан дре Пе тро ви ћа, Бе о град, 1938, стр. 38/39.
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ци о нал них кор по ра ци ја, ко ја је за ста ла на пред у зет нич ком ак ци о-
нар ству и рад нич кој пар ти ци па ци ји.

Де мо крат ску ал тер на ти ву ауто ри тар ном тран сна ци о нал ном 
свет ском по рет ку утвр ди ла је сво јом Де кла ра ци јом 1974. го ди не 
Ге не рал на скуп шти на ОУН, по ко јој но ви ме ђу на род ни еко ном ски 
по ре дак тре ба да бу де „за сно ван на пра вич но сти, су ве ре ној јед-
на ко сти, ме ђу за ви сно сти, за јед нич ком ин те ре су и са рад њи свих 
зе ма ља, без об зи ра на њи хов еко ном ски и дру штве ни по ре дак“, а 
с основ ном „свр хом да се укло ни не јед на кост, ис пра ве по сто је ће 
не прав де и омо гу ћи да се укло ни све ве ћи јаз из ме ђу раз ви је них 
зе ма ља и зе ма ља у раз во ју, и обез бе ди стал но убр за ње еко ном ског 
и дру штве ног раз во ја у ми ру и пра вич но сти за са да шњу и бу ду ће 
ге не ра ци је“.39)

Иако је Де кла ра ци ју усво ји ла огром на ве ћи на чла ни ца ОУН, 
ње ни ци ље ви се не оства ру ју јер им се су прот ста вља ју нај ра зви је-
ни је зе мље ко је под сво јом ко ло ни јал ном до ми на ци јом др же ве ћи-
ну зе ма ља. Су штин ска де мо кра ти за ци ја ме ђу на род них од но са не 
мо же се ни од ви ја ти без исто вре ме не де мо кра ти за ци је на ци о нал-
них за јед ни ца, ко је би се мо ра ле за јед нич ки ан га жо ва ти на гло бал-
ној де мо кра ти за ци ји ме ђу на род не за јед ни це. 

У осно ви оп ште де мо кра ти за ци је мо ра ла би би ти де мо крат-
ска пра ва гра ђа на да о суд бо но сним пи та њи ма свог жи во та и ра да 
не по сред но и рав но прав но од лу чу ју на свим ни во и ма дру штве ног 
ор га ни зо ва ња, од ло кал не до пла не тар не за јед ни це, и да за оства-
ри ва ње де мо крат ских од лу ка са мо стал но рас по ла жу од го ва ра ју-
ћим сред стви ма, ко ја за под ми ри ва ње за јед нич ких и оп ште дру-
штве них по тре ба де мо крат ски удру жу ју.40) Са вре ме на дру штве на 
као и про из вод на ор га ни за ци ја „мо ра да је ор га ни за ци ја јед на ких“, 
а не ор га ни за ци ја „ше фа“ и „под ре ђе них“, мо ра да је устро је на као 
еки па „са рад ни ка““.41)

Оп шти мо дел де мо кра ти је под ра зу ме ва не по сред но уче шће 
свих за ин те ре со ва них гра ђа на у до но ше њу за све оба ве зу ју ћих 
од лу ка. „Сва ко од ра сло ли це пот чи ње но јед ној вла да ви ни и ње-
ним за ко ни ма мо ра се сма тра ти и ква ли фи ко ва ним да бу де члан 
де мо са и су бјек том нео гра ни че ног пра ва на то свој ство. Оба ве зу-

39) ДекларацијаГенералнескупштинеОрганизацијеУједињенихНација,1974. го ди не
40) Ви ди: Ми ша Сто ја ди но вић, Је ле на То до ро вић, „Иза о ви раз во ја де мо крат ских ка па ци-

те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у са вре ме ном дру штву“, Српскаполитичкамисао,бр. 
2/2012, стр. 66-68.

41) Pe ter Druc ker, ци ти ра ни рад, стр. 61.
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ју ће од лу ке тре ба да до но се са мо она ли ца ко ја су тим од лу ка ма 
под врг ну та“, а „у од лу чу ју ћој фа зи до но ше ња ко лек тив них од лу ка 
сва ки гра ђа нин мо ра до би ти под јед на ку мо гућ ност да из ра зи сво је 
ми шље ње ко је ће се узе ти у об зир на исти на чин као и ми шље ње 
сва ког дру гог гра ђа ни на“.42)

Им пе ра тив ни ман дат по ли тич ких стра на ка, на ко јем се за сни-
ва пред став нич ка де мо кра ти ја, мо рао би у свим скуп шти на ма би ти 
за ме њен им пе ра тив ним ман да том гра ђа на, чи је би ста во ве њи хо ви 
иза сла ни ци мо ра ли за сту па ти као сво је соп стве не. А да би се ста-
во ви гра ђа на и њи хо вих иза сла ни ка по ду да ра ли, из бор би мо рао 
па да ти на оне кан ди да те ко ји нај до след ни је из ра жа ва ју ин те ре се и 
опре де ље ња ве ћи не гра ђа на.43) 

Уни вер зал на при ме на оп штег мо де ла не по сред не де мо кра ти је 
не из о став ни је услов де мо крат ског је дин ства пла не тар не за јед ни-
це, ко је под ра зу ме ва пу ну сло бо ду де мо крат ског ор га ни зо ва ња и 
упра вља ња у свим обла сти ма и на свим ни во и ма. Сло бод но удру-
жи ва ње и са мо ор га ни зо ва ње ру ко во де се за јед нич ким ин те ре си ма 
и по тре ба ма, па уко ли ко по сто је на ци о нал ни ин те ре си и по тре бе, 
нео п ход но је и де мо крат ско ор га ни зо ва ње на ци о нал не за јед ни це. 
„Са вре ме ним на ци о нал ним де мо кра ти ја ма је нео п ход на ме ђу на-
род на ко смо по лит ска де мо кра ти ја да би се одр жа ле и раз ви ја ле“,44) 
али су и ко смо по лит ској де мо кра ти ји нео п ход не на ци о нал не де мо-
кра ти је на ко је се осла ња, јер де мо крат ска ко смо по лит ска за јед ни-
ца мо же би ти са мо сло бод на асо ци ја ци ја ло кал них и на ци о нал них 
за јед ни ца.

На тај на чин се мо же раз ви ја ти су штин ска де мо кра ти ја на 
пла не тар ном ни воу чи ме ће се ис кљу чи ти мо гућ ност да о суд бо-
но сним пи та њи ма чо ве чан ства од лу чу ју по вла шће ни по је дин ци, 
стран ке или гру па ци је. За раз вој пла не тар не де мо кра ти је нео п ход-
но је по сто ја ње ор га ни зо ва ног пла не тар ног де мо крат ског по кре та 
ко ји би се су прот ста вио до бро ор га ни зо ва ном по кре ту ко ло ни за-

42) Ро берт Дал, Демократијаињеникритичари,ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 202.
43) „По ли тич ки си стем ко ји ужи ва ве ће по ве ре ње гра ђа на, чи је се ин сти ту ци је од стра не 

гра ђа на ви ше ува жа ва ју, а њи хо во функ ци о ни са ње по зи тив но оце њу је, има ве ћи сте пен 
ле ги тим но сти. Та по др шка је из раз ста бил но сти по ли тич ког си сте ма за сно ва ног на чи-
ње ни ци да су гра ђа ни уве ре ни не са мо да по ли тич ке ин сти ту ци је до бро функ ци о ни шу 
и по зи тив но оце њу ју њи хов рад, не го и при хва та ју по сле ди це њи хо вог де ло ва ња из ра-
же ног ра зним од лу ка ма као вла сти ти ин те рес, од но сно као оп ште до бро за за јед ни цу“. 
(Ми лан Јо ва но вић, „По ли тич ке ин сти ту ци је и кон со ли да ци ја де мо кра ти је у Ср би ји“, 
Србија противречностиполитичкогсистема, (збор ник ра до ва), Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 48.

44) Деј вид Хелд, Демократијаиглобалнипоредак,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1997, стр. 39.
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тор ске гло ба ли за ци је. За че ци та квог по кре та ја вља ју се не са мо у 
не раз ви је ним већ и у нај ра зви је ни јим зе мља ма.45) Оп ште на род ни 
де мо крат ски по крет Ср би је мо рао би се по ве зи ва ти и са ра ђи ва ти 
са од го ва ра ју ћим по кре ти ма дру гих зе ма ља у ства ра њу је дин стве-
ног пла не тар ног по кре та за оп ста нак и одр жи ви на пре дак чо ве чан-
ства.

DraganZ.Markovic
DEVELOPMENTPROSPECTSOWNERSHIPANDDEMOC

RATICCAPACITIESOFPOLITICALINSTITUTIONS
Summary

Themainobjectiveof thispaper is toprovideargumen
tation that the democratization of property relations is
amongkeypillarsindevelopmentofdemocraticpolitical
institutionscapacities.Theconclusion is: the imperative
ofdemocratizationishighlymechanizedindustrialmeans
ofproduction.Withthedemocratizationofentrepreneur
ship, italsorequires thedemocratizationofgovernance,
democratizationofpropertyrelationsthatareincreasingly
comingintoconflictwiththealienatedpoliticalsystem.As
ithopestodevelopintoandwithincertainformsofdirect
democracy,whichwouldbasicallyhavetofosterdemoc
ratizationofdemocraticrightsofcitizensovercrucialis
sues in their lifeandworkwith justandequitabledeci
sions at all levels of social organization, from the local
to theglobalcommunity.For theexerciseofdemocratic
decisionalonehavetheappropriateresourceswhichme
etthecommonandgeneralsocialneedsdemocraticjoin.
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Resume
Quasipluralistichypocriticalsystemofdemocracyisba
sedontheruleofasingleundisputedrulernamedcapital,
andthat’swhytherearenodifficultiestobuildthefoun
dationsofaglobalnationalbuildingownedbythesame
capital.Only,inthiscase,thetopoftheglobalpoweris
muchmoredistant thannational,andevenmorealiena
ting.
Inthisrespect,mentionedfunctionsandpower,alongwith
the capital, turns intoa commodity, this, asany kindof
commoditycanbeboughtandsold.That’swhythemost
appropriate systemof indirect representative democracy
withsecondaryformsofdirectdemocracyatitsmargins.
Thisalienationofpropertyandeconomicpowerhaspro
ducedhiredmassaccumulatedinamonopolisticcapital,
and their powers aremonopolizedby the economic and
politicalelites.
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Political brokers in the system of representative democ
racyarepoliticalpartiesthroughwhicheconomicmono
polies,monopolizetheirpower.Financialmagnates’turns
politicalpartiesintotheirtransmissionsconductingtheir
selfrule.Inliberalcapitalismpoliticalpartieshasrepre
senteddifferentclassinterests,butinamonopolisticform
ofcapitalism,eachofthemfallsundertheruleofcapital,
inordertogainandmaintainpowerandstatusquo.
Therefore,inthepresentparliamentarysystem,almostall
partiesareonsametrack,themonopolisticcapitalasfinal
andsupremeruler.Partydelegatesinparliamenthaveno
dutiesorresponsibilitiestocitizensasformaldemocratic
constituentsandthosewhoelectedthem.That’swhyciti
zenscannotproduceany influenceon theirrepresentati
ves.Politicalpartiesthusactaspowerusurpers,turning
democracyintopartocracy.
Abovementioned is crucial for increaseofpublichosti
litytopartysystemingeneral.Ifrepresentativedemocracy
hassurvived,tillnowadays,furtherdevelopmentcanonly
gointhedirectionofpartystatedissolutiontowarddirect
authority by the people and turning representative, par
liamentary, todirectdemocracysystem.Theobjectiveof
democratizationincreasinglymanifests itself throughsu
bjectiveaspirationstofreedomandequality.
Universalapplicationof thegeneralmodelofdirectde
mocracyisanindispensableconditionofglobalcommu
nitydemocraticunity,whichmeanscompletedemocratic
freedomoforganizationandmanagementinallareasand
atalllevels.Forglobaldemocracynationaldemocracyon
whichitreliesisnecessarybasicprecondition.Cosmopo
litandemocraticcommunitycanonlybeafreeassociation
oflocalandnationalcommunities.Inthisrespect,itcan
beessentialfordemocraticimprovementatthegloballe
veltoexcludepowersthatprovideprivilegedindividuals,
partiesorgroupskeypositionindealingwithquestionof
wholehumanity.

 Овај рад је примљен 11. фебруара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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АнкицаС.Шобот
Институтдруштвенихнаука,Београд

ПогледнаодрживиразвојСрбије
изПерСПективероднихулога

имоделаПонашања*

Сажетак
Стратешка опредељеност српског друштва ка одр
живом развоју имплицира сложеност и међусобну
повезаностдруштвенихидемографскихпојаваипро
цеса. Фокусирајући се на социодемографске одлике
жена имушкараца и на родну неравноправност као
релевантна питања, рад дотиче један специфичан
аспектдруштвенедимензијeоверазвојнеагенде.Род
на перспектива значи конкретније познавање демо
графских,образовнихи економскихпотенцијалa, као
иуказивањенанекаодпитањасакојимасесуочавају
женскоимушкостановништво.
СтратегијаодрживогразвојаСрбијејасноимплицира
политикуједнакихмогућностизаженеизамушкарце,
докјероднаравноправностпрепознатакаорелеван
тансегментовогразвојногконцепта.Ускладусета
квимприступом,анализирајућиизроднеперспективе,
урадујескренутапажњананекeаспектесоцијалног
положајаиквалитетаживотастановникаобапола,
каоинапитањарелевантназаразвојстановништва
каоважногсегмента.Поредтога,издвајајућиродну
неравноправносткаоприхваћенувредностикаоједан

* Текст је ре зул тат ра да на про јек ту „Ис тра жи ва ње де мо граф ских фе но ме на у функ ци ји 
јав них по ли ти ка у Ср би ји“, еви ден ци о ни број 47006 (2011-2014), фи нан си ра ног од Ми-
ни стар ства про све те и на у ке Вла де Ре пу бли ке Ср би је.



- 118 -

ПОГЛЕДНАОДРЖИВИРАЗВОЈСРБИЈЕИЗ...АнкицаС.Шобот

одусловаодрживогдруштвеногидемографскограз
воја,подвученајеважностовогпитања.
Кључне речи: одрживи развој, родни аспект, родна
перспектива,демографскиразвој,роднанеравноправ
ност

Oдр жи ви раз вој и род на рав но прав ност су два па ра лел на и ком-
па ти бил на кон цеп та раз вој не аген де Ср би је. Са ста но ви шта 

кре и ра ња по ли ти ке усме ре не ка ства ра њу усло ва за су штин ску 
род ну рав но прав ност ва жна је чи ње ни ца да је прин цип дру штве не 
јед на ко сти же на и му шка ра ца угра ђен у Стра те ги ју одр жи вог раз-
во ја. Ори јен та ци ја овог стра те шког до ку мен та ка про мо ци ји „по-
ли ти ке јед на ких мо гућ но сти за же не и за му шкар це“, на гла ша ва-
ју ћи по тре бу за усвај њем дво смер ног при сту па „...ко ји ком би ну је 
прин цип ин те гри са ња род но осе тљи ве по ли ти ке у це ло куп ну ин-
сти ту ци о нал ну сфе ру“, као и „спе ци фич не ме ре за пре мо шћа ва ње 
не га тив них раз ли ка и род но осе тљи вих де фи ци та у свим сфе ра ма 
јав ног и при ват ног жи во та же на и му шка ра ца“,1) озна ча ва по твр ду 
ја сне опре де ље но сти ка ак тив ном су о ча ва њу са ни зом пи та ња ко ја 
сто је на овом пу ту. Та ко ђе, то што је род на рав но прав ност пре по-
зна та као услов и као пер спек ти ва, под вла чи ње ну ва жност у по гле-
ду мо гућ но сти одр живг раз во ја срп ског дру штва.

Ефи ка сна ре а ли за ци ја стра те шке опре де ље но сти ка одр жи вом 
раз во ју и род ној рав но прав но сти им пли ци ра те мељ но и кон крет но 
по зна ва ње ни за ре ле вант них пи та ња ко ја се ти чу оба кон цеп та. Јед-
но од мо гу ћих раз ма тра ња род них уло га и мо де ла по на ша ња пред-
ста вља со цио-де мо граф ски при ступ омо гу ћа ва ју ћи увид у агре гат-
ну сли ку жен ске и му шке по пу ла ци је и уоча ва ње тен ден ци ја.2) Де-
мо граф ске и со ци јал не ка рак те ри сти ке мо гу би ти ре ле вант не и са 
ста но ви шта по зна ва ња жи вот них си ту а ци ја ста нов ни ка оба по ла, 
као и са ста но ви шта по је ди них пи та ња ко је тре ба уна пре ђи ва ти.

Кон цепт одр жи вог раз во ја им пли ци ра урав но те жен дру штве-
ни раз вој, уна пре ђе ње јед на ко сти и ува жав ње раз ли чи то сти. Фо-
ку сна тач ка овог ра да би ће је дан специфичaн аспект дру штве не 
ди мен зи је ко ји пред ста вља са мо део ни за пи та ња одр жи вог раз во ја 
дру штва. 

1) Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Национална стратегија одрживог развоја, стр. 63, http://
www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/uplo ads/do cu ments/Na ci o nal na-stra te gi ja-odr zi vog-raz vo ja-Re-
pu bli ke-Sr bi je.pdf , пре у зе то 24.01.2012.

2) Ан ки ца Шо бот „Род на не рав но прав ност – иза зов са вре ме не де мо гра фи је“, Социологи
ја, Со ци о ло шко удру же ње Ср би је и Цр не Го ре и Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, бр. 01/2010, стр. 41-54.
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Раз вој са вре ме ног дру штва на и ла зи на раз ли чи те иза зо ве ко-
ји су по сре до ва ни ни зом еко ном ских, дру штве них, по ли тич ких и 
кул тур них фак то ра. Ак ту ел не дру штве не окол но сти и до стиг нут 
сте пен раз во ја про ду ку ју спе ци фич на пи та ња и про бле ме кон крет-
ног со цио-де мо граф ског окру же ња, али је ус по ста вља ње одр жи вог 
раз во ја на на ци о нал ном и на гло бал ном ни воу за да так свих др жа ва 
чла ни ца УН.3) Ме ђу основ ним по сту ла ти ма концептa одр жи во сти 
са вре ме ног дру штва је су уна пре ђе ње ква ли те та жи во та свих гру-
па ста нов ни штва и кон ти ну и ра ни еко ном ски раз вој у зна чај ној ме-
ри осло њен на со ци јал ну по ли ти ку у про це су до но ше ња од лу ка.4) 
Де фи ни са ње раз вој них ци ље ва пу тем Ми ле ни јум ске де кла ра ци-
је Ује ди ње них на ци ја ре зул ти ра ло је ја ча њем ин сти ту ци о нал них 
ме ха ни за ма за им пле мен та ци ју и спро во ђе ње кон цеп та раз во ја ка 
пра вед ни јем дру штву са рав но мер ни јом по де лом бо гат ста ва и мо-
ћи. 

Кон цепт одр жи во сти пред ста вља ин те гра тив ни при ступ ства-
ра њу усло ва за дру штве ни раз вој чи ји су оче ки ва ни ефет ки рав-
но мер ност и склaдност у со ци јал ном и ре ги о нал ном по гле ду. На 
пу ту ње го вог оства ри ва ња број ни су пу то ка зи ко ји усме ра ва ју раз-
ли чи те аспек те дру штве ног жи во та, еко но ми ју и еко ном ске фак то-
ре, одр жи вост жи вот не сре ди не и при род них ре сур са.5) Дру штве на 
ди мен зи ја одр жи во сти им пли ци ра де мо граф ски и ре ги о нал ни раз-
вој, раз вој гра до ва, ста но ва ње, јав но здра вље, обра зо ва ње, бри гу 
о кул тур ном на сле ђу и тра ди ци ји, ве ћу ак тив ност јав но сти у дру-
штве ним про це си ма. Ин те гри сат ност кон цеп та одр жи вог раз во ја 
у по ли ти ку и спро во ђе ње на ци о нал них ста ра те ги ја у прак си зна че 
но ви ква ли тет раз во ја дру штва и ста нов ни штва у це ли ни.6) 

3) На ко фе рен ци ји Ује ди ње них На ци ја 2000. до не та је Де кла ра ци ја ко јом су усво је ни Ми-
ле ни јум ски ци ље ви раз во ја и то је озна чи ло ре а фир ма ци ју те ме ља ка мир ни јем, про-
спе ри тет ни јем и пра вед ни јем дру штву као и по др шку прин ци пи ма одр жи вог раз во ја, 
кон цеп та чи је се основ не по став ке по ја вљу ју још 1972. на Сто кло хом ској кон фе рен-
ци ји (Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Србијанасвомпуту, http://www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/
uplo ads/do cu ments/Sr bi ja-na-svom-pu tu-ka-odr zi vom-dru stvu.pdf).

4) Вла да Ре пу бли ке Ср би је, 2010, Србијанасвомпуту,http://www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/
uplo ads/do cu ments/Sr bi ja-na-svom-pu tu-ka-odr zi vom-dru stvu.pdf, стр. 3.

5) Вла да Ре пу бли ке Ср би је, 2010, Путоказкаодрживомразвоју, http://www.odr zi vi-raz-
voj.gov.rs/uplo ads/knji ge/pu to kaz.pdf.

6) Can di ce Ste vens, „Are Wo men the Key to Su sta i na ble De ve lop ment?“, SustainableDevelop
mentInsight 3,http://www.bu.edu/par dee/fi les/2010/04/UNsdkp003fsin gle.pdf.
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Пре ма Кен дис Сти венс (Can di ce Ste vens), основ дру штве не 
ди мен зи је пред ста вља по ве ћа ње људ ског и со ци јал ног ка пи та ла, а 
кључ ни про дук ти одр жи вог дру штве ног раз во ја су јед на кост и рав-
но мер ност. Дру штве на ди мен зи ја им пли ци ра убла жа ва ње и уки-
да ње ја за у ква ли те ту жи во та, бор бу про тив си ро ма штва, бри гу за 
дру штве ни на пре дак мла дих ге не ра ци ја, афир ма ци ју дру штве ног 
по ло жа ја же не и ја ча ње ње ног ак тив ног уче ство ва ња у оства ри-
ва њу по ли ти ке одр жи вог раз во ја. Она ис ти че да су ши ре ње си ро-
ма штва и кон цен три са ње бо гат ства у ма њој гру пи ста нов ни штва, 
до ве ли у опа сност дру штве ни на пре дак и бла го ста ње нај бо га ти јих 
др жа ва ОЕЦД-а. За тим, да мо гућ но сти мла дих у по гле ду до сти за-
ња бо љег ква ли те та жи во та од њи хо вих ро ди те ља ни су про блем 
са мо еко ном ски ма ње раз ви је них др жа ва, већ је ме ђу ге не ра циј ско 
на пре до ва ње озбиљ но до ве де но у пи та ње и у Ве ли кој Бри та ни ји и 
у Аме ри ци. Сти вен со ва из два ја ва жност же не као су бјек та у по ди-
за њу укуп ног ква ли те та упра вља ња, а ја ча ње ње них еко ном ских 
по зи ци ја сма тра кључ ним фак то ром одр жи вог раз во ја.7)

При хва ће ност по ли тич ког кон цеп та раз во ја је пр ва не по ход на 
сте пе ни ца, а ње го ва прак тич на ре а ли за ци ја им пли ци ра низ ко ра ка 
усме ре них ка свим ди мен зи ја ма и њи хо вим ра зно вр сним аспек ти-
ма. Раз ма тра њем прак си по ли ти ке одр жи вог раз во ја до шло се до 
за па жа ња о не јед на ким по стиг ну ћи ма у по гле ду ин те гри са но сти 
дру штве не ди мен зи је и о раз ли чи тим пре фе рен ци ја ма по је ди них 
аспе ка та. Као при ме ри до бре прак се на во де се Не мач ка, Бел ги ја, 
Но ви Зе ланд и Швед ска.8) У овим др жа ва ма по сто ји на пре дак у 
по гле ду пи та ња ко ја се ти чу за по шља ва ња, ста ре ња ста нов ни шва, 
пен зи о ног си сте ма и по ро ди ца, си ро ма штва, као и у по гле ду ис ти-
ца ња но ве уло ге же не у дру штву. 

Прак са одр жи вог раз во ја зна чај ним де лом за ви си од ни за по-
ли тич ких и дру штве них окол но сти, али и од при сту па у ту ма че њи-
ма им пли ка ци ја дру штве ног раз во ја. У окви ру ди ску си је о вред-
но ва њу одр жи во сти, као оп штег дру штве ног ци ља, ис так ну та је 
ва жност ефе ка та сва ке од пер спек ти ва одр жи вог раз во ја ко је су 
за сно ва не на спе ци фич ним вред но сти ма.9) Чак и он да ка да из ме ђу 
раз ли чи тих дру штве них гру па по сто ји са гла сност у по гле ду ко нач-

7) Can di ce Ste vens, „Are Wo men the Key to Su sta i na ble De ve lop ment?“, оп. цит., стр. 19-20.
8) OECD. 2006. GoodPracticesintheNationalSustainableDevelopmentStrategiesofOECD

Countries. http://www.oecd.org/da ta o ecd/58/42/36655769.pdf.
9) Blac ke D. Rat ner, “’Su sta i na bi lity’ as a Di a lo gue of Va lu es: Chal len ges to the So ci o logy of 

De ve lop ment“, SociologicalInquiry, no. 01/2004, pp. 61.
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них вред но сти у окви ру од ре ђе них аспе ка та, уко ли ко оп ста је не-
пре мо стив дру штве ни кон фликт, те вред но сти је те шко одр жа ти. 
Из тог раз ло га, Rat ner уак зу је да је, са ста но ви шта одр жи во сти, 
по треб но ослу шки ва ти дру штве ну раз ли чи тост и ува жи ти ин тер-
ак тив ну по ве за ност ло кал ног, ре ги о нал ног, на ци о нал ног и гло бал-
ног кон тек ста.10) Он на во ди да је одр жи вост ви ше зна чан кон цепт 
ко ји не об у хва та са мо јед ну мо гућ ност, већ раз ли чи тост пред ста ва 
у по гле ду по зи тив ног вред но ва ња и им пли ци ра су про ста вље ност, 
ди ја лог и до го ва ра ње, што је осно ва дру штве не ак ци је.

На гла сак на род ној пер спек ти ви и род ним пи та њи ма ни ка ко не 
зна чи за не ма ри ва ње оста лих аспе ка та. Он зна чи зах тев за па жљи-
вим раз ма тра њем мно штва пи та ња раз во ја ста нов ни штва и дру-
штва и из жен ске и из му шке пер спек ти ве. Раз вој људ ских ре сур са, 
пи та ња со ци јал не си гур но сти, си ро ма штва, дру штве не ин клу зи-
је, али и пи та ња де мо граф ског раз во ја, ре ги о нал них и ло кал них 
спе ци фич но сти тре ба раз ма тра ти из угла ка крак те ри сти ка и по на-
ша ња ста нов ни ка оба по ла, ка ко би се ус по ста ви ли што ја сни ји и 
кон крет ни ји пу то ка зи ка одр жи вом раз во ју срп ског дру штва. Ва-
жна је при хва ће ност род не рав но прав но сти као вред но сти ка ко јој 
се дру штво раз ви ја, али је ва жно и ак тив но де ла ње у прак си ка ко 
би се обе зе бе ди ли сви усло ви за ње ну ре а ли за ци ју. Та ко ђе, ва жна 
је објек тив ност ко ју омо гу ћа ва ува жав ње по тре ба и по на ша ња и 
жен ског и му шког ста нов ни штва, као и на по ри ка про мо ци ји и ета-
бли ра њу род них пи та ња ко је је по треб но уна пре ђи ва ти ра ди до-
бро би ти дру штва у це ли ни, без про ду ко ва ња не по вољ них ефе ка та 
по по ло жај би ло јед ног или дру гог по ла, ни ти за дру штве ни раз вој 
у це ли ни. 

РОДНИАСПЕКТИОДРЖИВИРАЗВОЈ

Род ни аспект је при су тан у раз вој ним по ли ти ка ма и пре при-
хва та ња одр жи вог раз во ја као по ли тич ког кон цеп та на по чет ку 
21. ве ка. При ступ „Же не и раз вој“ (Wo men in De ve lop ment - WID) 
озна чио је при сут ност жен ске перспeкт иве и „жен ских“ пи та ња 
су о ча ва ју ћи се са про бле ми ма дру штве ног раз во ја, а у ци љу по-
сти за ња ефи ка сни јег и ефек тив ни јег раз во ја.11) Ме ђу тим, ука зу је 

10) Blac ke D. Rat ner, op. cit., pp. 62.
11) Не ве на Пе тру шић, ур., Путевиостваривањароднеравнооправностии једнакихмо

гућности–одидеједопраксе, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Са вет за рав но прав ност по ло-
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се да је услед не до ста та ка овог при сту па, то ком 1980-их почеo дa 
се раз ви ја кон цепт „Род и раз вој“ (Gen der and De ve lop ment) ко ји 
до но си дру га чи је схва та ње рав но прав но сти и озна ча ва ин те гра ци-
ју род ног аспек та и одр жи вог раз во ја. Уме сто раз ма тра ња и те жње 
ка уки да њу ин фе ри ор не и под ре ђе не по зи ци је же на, овај при ступ 
је усме рен да „оја ча же не да ме ња ју не јед на ке од но се ме ђу по ло-
ви ма“, фо ку си ра ју ћи се на од нос из ме ђу му шка ра ца и же на, а не 
на са ме же не, ра ди по сти за ња јед на ко сти у по де ли од го вор но сти, 
од лу чи ва ња и мо ћи, као кључ них еле ме на та род не рав но прав но сти 
и одр жи во сти раз во ја.12) 

 До шло је не са мо до ино ва ци ја на по љу ис тра жи ва ња, већ су 
очи глед не про ме не на сту пи ле и у сфе ри кре и ра ња раз вој них по-
ли ти ка. Та мо где ни су по сто ја ле, ини ци ра но је низ ак тив но сти, а 
та мо где су по сто ја ле ин тен зи ви ра но је ак тив ни је пред у зи ма ње по-
ли тич ке од го вор но сти у по гле ду уна пре ђе ња дру штве ног од но са 
по ло ва и пу та ка одр жи вом раз во ју дру штва. Фе ми ни стич ке те о ри-
је ево лу и ра ле су од кон цеп та ко ји ин си сти ра на жен ској по пу ла ци-
ји као „при ма о цу“ до кон цеп та у ко јем су де фи ни са не ба зич не раз-
вој не по тре бе, ко ји же не по ста вља за ак тив не су бјек те раз вој них 
по ли ти ка.13) По стиг ну та је не са мо ине гри са ност род ног аспек та у 
сту ди је раз во ја, већ род на рав но прав ност по ста је по ка за тељ раз во-
ја, а ње но до се за ње по ли тич ки за да так и раз вој ни циљ са вре ме ног 
дру штва. У ис тра жи вач ком сми слу род на пер спек ти ва у ана ли за ма 
до стиг ну тог и у де фи ни са њу ци ље ва бу ду ћег раз во ја, пред ста вља 
ква ли та ти ван до при нос ис тра жи ва њу дру штва, ре ша ва њу прак-
тич них пи та ња дру штве ног по ло жа ја же на и „раз у ме ва њу си стем-
ских не јед на ко сти у од но си ма род но сти“.14)

Ин те гри са ност род ног аспек та у јав ну по ли ти ку да је ле ги ти-
ми тет род ној рав но прав но сти као дру штве но ре ле вант ном пи та њу, 
као „вред но сти ко ја мо ра да се одр жа ва у из бо ру пра ва ца раз во ја и 
ин сти ту ци о нал них прак си“.15) На тај на чин по сти за ње дру штве не 
јед на ко сти по ло ва по ста је је дан од „стра те шких ци ље ва раз во ја“, 

ва, Бе о град, 2007.
12) Не ве на Пе тру шић. ур., оп. цит., стр. 27.
13) Ана Пај ван чић-Ци зељ, „Род и раз вој“, Темида, Вик ти мо ло шко дру штво Ср би је и „Про-

ме теј“, Бе о град, бр. 01/2011, стр.72-76.
14) Та тја на Ђу рић-Ку зма но вић, РодностиразвојуСрбији:оддиригованогнеразвојадо

транзиције, Бу дућ ност, Но ви Сад, 2002, стр. 12.
15) Мир ја на Док ма но вић, ур., Роднаравноправностијавнаполитика, Жен ски цен тар за 

де мо кра ти ју и људ ска пра ва, Су бо ти ца, 2002, стр. 11.
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не за о би ла зна те ма еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке и не из о став на 
тач ка у обез бе ђи ва њу ре сур са раз во ја. Усме ре ност ка осна жи ва њу 
же на у по гле ду ак тив ни је уло ге у про це си ма кре и ра ња и до но ше-
ња од лу ка на раз лич тим ни во и ма озна ча ва не са мо ве ћу при сут нот 
и ви дљи вост те ма ко је се ти чу дру штве ног по ло жа ја же на, већ би 
тре ба ло да до при не се и ве ћој де ло твор но сти у ре ша ва њу ни за пи-
та ња одр жи вог раз во ја. 

По ли ти ке усме ре не пре ма ста нов ни штву и раз во ју ба зи ра не на 
пер спек ти ви род них уло га и раз ли ка, озна ча ва ју ху ма ни ји при ступ, 
бо ље упра вља ње, пот пу но ан га жо ва ње људ ских ре сур са, по ли тич-
ки ле ги ти ми тет род ним пи та њи ма и пра ће ње ме ђу соб них раз ли ка 
ме ђу же на ма, и ме ђу му шкар ци ма.16) Род на пер спек ти ва по ста је те-
мељ ни при ступ у де фи ни са њу по ли тич ких од го во ра на раз ли чи та 
дру штве на пи та ња, а род ни од нос ре ле ван тан оквир стра те ги ја и 
раз вој них по ли ти ка. Оту да и стра те ги је одр жи вог раз во ја, као по-
ли тич ки кон цеп ти урав но те же ни јих и хар мо нич ни јих дру штве них 
од но са, не мо гу да бу ду це лис ход не без ин те гра ци је род ног аспек-
та.

Мо гло би се ре ћи да ува жа ва ње род них раз ли ка, спе ци фич но-
сти жен ских и му шких уло га и њи хо вог по на ша ња у свим сег ме ни-
ти ма дру штве ног жи во та за пра во је сте је дан од су штин ски ва жних 
сег ме на та кон цеп та одр жи вог раз во ја. Је дан од при о ри те та одр жи-
вог раз во ја Ср би је17) ди рект но се ти че раз во ја људ ских ре сур са, а 
ин те гри са ност род ног аспек та им пли ци ра под јед на ку бри гу о же-
на ма и о му шкар ци ма, ува жа ва ју ћи спе ци фич но сти њи хо вих уло га 
и дру штве ног по ло жа ја, у на сто ја њи ма да се сма њи број со ци јал-
но ис кљу че них осо ба, рав но прав ни је рас по де ли те рет тран зи ци је, 
уве де флек си бил ни ји си стем обра зо ва ња, афир ми ше здрав и еко но-
ми чан жи вот ни стил.18) 

Род на пер спек ти ва зна чи пра ће ње на прет ка ка ру ше њу ба ри-
је ра и ства ра њу је дан ких шан си за же не и за му шкар це, као и про-
це ну одр жи во сти из угла ква ли те та жи во та и из угла пра вич но сти 
за оба по ла. По сма тра ње по ло жа ја жен ског ста нов ни штва опе ра-
ци о на ли зо ва но је кроз ин ди ка то ре - на си ље над же на ма и де цом, и 

16) Мир ја на Док ма но вић, ур., оп.цит., стр. 20.
17) http://www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/cir/o-pro jek tu/, пре у зе то, 17.01. 2012.
18) Вла да Ре пу бли ке Ср би је, оп. цит., http://www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/uplo ads/do cu ments/

Sr bi ja-na-svom-pu tu-ka-odr zi vom-dru stvu.pdf.
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кроз уче шће женa у сту дент ској по пу ла ци ји.19) Ме ђу тим, дру штве-
ни по ло жај же на, уна пре ђе ње ква ли те та жи во та, от кла ња ње дру-
штве не не јед на ко сти по ло ва и оства ри ва ње пра вич но сти не мо гу 
се огра ни чи ти са мо на ове по ка за те ље. Род на не рав но прав ност ма-
ни фе сту је се у мно го ши рем спек тру, па ју је по треб но по сма тра ти 
кроз ви ше по ка за те ља, ува жа вју ћи ра зно ли ко сти и рас про стра ње-
ност дру штве не под ре ђе но сти по осно ву по ла. По треб но је упо-
зна ти ра зно вр сност и раз ли чи тост род не не рав но прав но сти, као 
и са гле да ти ефек те род них мо де ла по на ша ња, ка ко са ста но ви шта 
угро же но сти и не по вољ но сти по зи ци ја јед ног и дру гог по ла, та ко 
и са ста но ви шта раз ли чи то сти по на ша ња же на и му шка ра ца у раз-
ли чи тим аспек ти ма. 

РОДНАПЕРСПЕКТИВАДЕМОГРАФСКИХПИТАЊА

Ука зи ва њем на по је ди не ка рак те ри сти ке му шког и жен ског 
ста нов ни штва же ли се ар гу мен то ва ти нео п ход ност род но спе ци-
фич ног при сту па при ре шав њу од ре ђе них пи та ња одр жи вог раз-
во ја. Ана ли зе по ка зу ју по сто ја ње род них раз ли ка у по гле ду со цио-
де мо граф ских струк ту ра и упу ћу ју на њи хо ву ва жност при са гле-
да ва њу де мо граф ских по ја ва и про це са.20) Ов де ће се ука за ти на 
род не мо де ле и раз ли ке у по на ша њу ко је се сма тра ју ре ле вант ним 
са аспек та одр жи во сти де мо граф ског раз во ја, али и са аспек та ква-
ли те та жи во та ста нов ни ка оба по ла.

Ана ли зом пол ног са ста ва ста нов ни штва пре ма ста ро сним гру-
па ма уоче не су род не спе ци фич но сти ко је по кре ћу два пи та ња. Јед-
но се од но си на мор та ли тет му шког ста нов ни штва и кра ће оче ки-
ва но тра ја ње жи во та, а дру го на пол не дис ба лан се услед про стор не 
по кре тљи во сти жен ског ста нов ни штва на ло кал ном и на ре ги о нал-
ном ни воу. С об зи ром на би о ло шку за ко ни тост у по гле ду ра ђа ња 
ве ћег бро ја де ча ка не го де вој чи ца,21) па жњу при вла чи чи ње ни ца 

19) Вла да Ре пу бли ке Ср би је, оп. цит., http://www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/uplo ads/knji ge/pu to-
kaz.pdf, стр. 10.

20) Ан ки ца Ку бу ро вић, „Род на не рав но прав ност на при ме ру со цио-де мо граф ских струк-
ту ра ста нов ни штва Бе о гра да“, Становништво, Ин сти тут др штве них на у ка, Цен тар за 
де мо графк са ис тра жи ва ња, Бе о град, бр. 1/2007, стр. 47-76. Шо бот, Ан ки ца, „Про ме не 
струк тур них ка рак те ри сти ка ста нов ни штва Ср би је: раз ли ке из ме ђу же на и му шка ра-
ца“, Социолошкипреглед, Со ци о ло шко дру штво Ср би је, Ин сти тут дру штве них на у ка и 
Ин сти тут за со ци ло шка и кри ми но ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, бр. 2/2010, стр. 267-
284.

21) У про се ку се на 100 де вој чи ца ро ди око 106 до 107 де ча ка, при че му ин тет нзи тет раз-
ли ке мо же да осци ли ра у од ређ ној ме ри, али овај од нос ни ка да ни је на ру шен.
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да се ме ђу сре до веч ни ма и у по пу ла ци ји ста рих бе ле жи ве ћи број 
же на не го му шка ра ца.22) Је дан од фак то ра је сте род на раз ли ка у 
мор та ли те ту пре ма ста ро сним гру па ма, а укљу чи ва њем ре ги о нал-
них це ли на или град ских и ру рал них под руч ја у по гле ду ана ли зе 
пол них дис ба лан са, као фак тор се по ја вљу је и род на раз ли ка у про-
стор ној по кре тљи во сти на ло кал ном ни воу. 

У са вре ме ним усло ви ма де мо граф ског и дру штве ног раз во ја 
мор та ли тет ста нов ни штва у зна чај ној ме ри је од ре ђен дру штве ним 
усло ви ма и ква ли те том жи во та. Де мо гра фи ука зу ју на ути цај чи-
ни ла ца ко ји по ти чу из кон крет ног со цио-еко ном ског окру же ња као 
и на раз ли ку у по гле ду из ло же но сти же на и му шка ра ца фак то ри-
ма ри зи ка, као што су ал ко хо ли зам, пу ше ње и рас про стра ње ност 
на сил них смр ти.23) Под ву че но је да су у Ср би ји ста нов ни ци оба 
по ла и на по чет ку 21. ве ка нај че шће уми ра ли од бо ле сти си сте-
ма кр во то ка и ма лиг них ту мо ра, док у по гле ду тре ћег нај че шћег 
узро ка смр ти по сто ји раз ли ка. У му шкој по пу ла ци ји је за бе ле же на 
уче ста лост на сил них смр ти (по вре де, тро ва ња и по сле ди це де ло-
ва ња спољ них чи ни ла ца) а у жен ској, за сту пље ност симп то ма па-
то ло шки кли нич ких и ла бо ра то ри сјих на ла за. По ре де ћи оче ки ва но 
тра ја ње жи во та са раз ви је ним др жа ва ма све та (Швед ска и Ја пан), 
ис ти че се по тре ба по ве ћа ња ду жи не жи во та оба по ла, на гла ша ва ју-
ћи да по себ ну па жњу тре ба по све ти ти сма њи ва њу смрт но сти ста-
ри јег ста нов ни штва (65 и ви ше). 

Ово за па жа ње је вр ло ва жно са ста но ви шта кре и ра ња ме ра у 
при лог одр жи вог раз во ја. Оно под сти че на по тре бу ин тен зив ни-
јег про мо ви са ња ва жно сти бри ге о соп стве ном здра вљу, као и на 
дру штве ну одо го вор ност у по гле ду ства ра ња усло ва за по ди за ње 
ква ли те та жи во та сре до веч ног и ста рог ста нов ни штва оба по ла, 
не за бо ра вља ју ћи род не спе ци фич но сти и ка рак те ри сти ке њи хо-
вих жи вот них си ту а ци ја. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је оче ки ва-
но тра ја ње жи во та му шког ста нов ни штва Ср би је пет го ди на кра ће 

22) Пре ма по пи сним по да ци ма 2002. го ди не, ве ћи број ста нов ни ка жен ског не го му шког 
по ла у Ср би ји је за бе ле жен по сле 30 го ди на ста ро сти, при че му се та раз ли ка ин тен-
зи ви ра са ста ро шћу. Го ран Пе нев, „Струк ту ра ста нов ни штва по по лу и ста ро сти“, у: 
СтановништвоидомаћинстваСрбијепремапопису2002.године (уред ник Го ран Пе-
нев) Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин-
сти ту та дру штве них на у ка и Дру штво де мо гра фа Ср би је, Бе о град, 2006, стр. 112.

23) Би ља на Ра ди во је вић, „Смрт ност и узро ци смр ти ста нов ни штва Ср би је“, Преглед, Ре-
пу бли ка Ср би ја, Бе о град, бр. 4/2007, стр. 15-18. 
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у по ре ђе њу са жен ском по пу ла ци јом,24) мо же се ре ћи да је то је дан 
по се бан по пу ла ци о ни иза зов. 

И дру ги аспект пол них дис ба лан са ко ји се до во ди у ве зу са ка-
рак те ри сти ка ма про стор не по кре тљи во сти жен ског ста нов ни штва, 
ре ле ван тан је са ста но ви шта одр жи во сти де мо граф ског раз во ја, 
као и са ста но ви шта дру штве ног по ло жа ја и мо гућ но сти по сти за-
ња од ре ђе ног ква ли те та жи во та. То ком дру ге по ло ви не два де се тог 
ве ка у укуп ном ми грант ском ста нов ни штву Ср би је же не су чи ни ле 
ве ћи удео, а та раз ли ка је по себ но би ла из ра же на у ми гра ци ја ма 
ло кал ног ти па, услед уда је, али и ми гра ци о них то ко ва усло вље них 
со цио-еко ном ским и про фе си о нал ним раз ло зи ма.25) Спе ци фич но-
сти про стор не по кре тљи во сти жен ског ста нов ни штва ре флек то ва-
ле су се на раз ли чи ту из ра же ност пол них дис ба лан са по пу ла ци је 
сре до веч них на под руч ју гра да Бе о гра да и на пре о ста лом под руч ју 
цен трал не Ср би је. 

Пре ма по пи сним по да ци ма 2002, на про сто ру цен трал не Ср-
би је без Бе о гра да ве ћи број при пад ни ка му шког по ла за бе ле жен 
је све до 55 го ди на ста ро сти, док су на под руч ју гра да Бе о гра да 
при пад ни це жен ског по ла број ни је већ по сле 25 го ди на. У по гле ду 
пол ног са ста ва ста нов ни штва Вој во ди не по сто је од ре ђе не спе ци-
фич но сти, ко је су по сле ди ца и мигрaција,26) али и ве ћих спе ци фич-
них сто па мор та ли те та му шке по пу ла ци је. На и ме, пол ни са став 
ста нов ни штва из ме ђу 30 и 50 го ди на ста ро сти је ујед на че ни ји не го 
на прет ход на два под руч ја, ве ћи број при пад ни ца жен ског по ла за-
бе ле жен је по сле 50 го ди на ста ро сти, а фе ми ни за ци ја ста нов ни шта 
по сле 60 го ди на ста ро сти је ин тен зив ни ја не го на дру га два под-
руч ја. 

Ефе кат род не раз ли ке у про стор ној по кре тљи во сти ма ни фе-
сту је се и кроз раз ли чи тост пол них дис ба лан са мла ђе сре до веч ног 
ста нов ни штва град ских и ру рал них под руч ја, ис по ље ну кроз ве ћи 

24) У Ср би ји је 2010. оче ки ва но тра ја ње жи во та при жи во ро ђе њу у слу ча ју му шког ста-
нов ни штва из но си ло 71, а у слу ча ју жен ског 76 го ди на, РЗСС, Основни демограф
ски показатељи становништва, http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.
aspx?pKey=163.

25) Ра до слав Сте ва но вић, „Ми грант ско ста нов ни штво Ср би је“. у:Становништвоидома
ћинстваСрбијепремапопису2002.године, (уред ник Го ран Пе нев), Ре пу блич ки за вод 
за ста ти сти ку Ср би је, Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на-
у ка и Дру штво де мо гра фа Ср би је, Бе о град, 2006, стр. 82-85.

26) Ука зу је се на ин тен зи ви ра ње фе ми ни за ци је ста нов ни штва Ср би је у ме ђу по пи сном пе-
ри о ду 1991-2002. услед пол ног са ста ва из бе гли ца. Го ран Пе нев, „Струк ту ра ста нов ни-
штва по по лу и ста ро сти“, оп.цит. стр. 111. 
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обим мла ђе сре до веч не жен ске не го му шке по пу ла ци је у град ским 
на се љи ма. Пре ма по пи сним по да ци ма из 2002, у град ским на се љи-
ма цен трал не Ср би је без Бе о гра да у ста ро сној гру пи 25-29 го ди на 
за око три про цен та је био ве ћи број при пад ни ца жен ског по ла, а 
на под руч ју гра да Бе о гра да, већ ме ђу ста ри ма 20-24 го ди не де вој ке 
су би ле број ни је за око 10 про це на та у од но су на број вр шња ка. У 
оста лим на се љи ма ве ћи је број при пад ни ка му шког по ла све до 55 
го ди на ста ро сти, ка да се услед род не раз ли ке у мор та ли те ту ја вља 
фе ми ни за ци ја ста нов ни штва ових под руч ја. 

У ру рал ним на се љи ма цен трал не Ср би је без гра да Бе о гра да 
„ма њак“ сре до веч них же на на гла ше ни ји је не го што је раз ли ка ис-
по ље на до 20 го ди на, ка да је она пре све га по сле ди ца већ по ме ну те 
би о ло шке за ко ни то сти. Ме ђу ста нов ни штвом ру рал них под руч ја 
ста ро сти 40 до 49 го ди на за око 12 про це на та је ма њи број же на, 
док је на под руч ју гра да Бе о гра да пол ни са став ста нов ни штва ове 
ста ро сне до би ујед на че ни ји. Да кле, мо гло би се ре ћи да је „ма њак“ 
сре до веч не жен ске по пу ла ци је ру рал них под руч ја у ве ћој ме ри пи-
та ње по пу ла ци о ног раз во ја цен трал не Ср би је без Бе о гра да. С дру-
ге стра не, ин тен зив ни ја фе ми ни за ци ја мла ђе сре до веч не по пу ла-
ци је град ских на се ља гра да Бе о гра да, по ста вља не што дру га чи је 
иза зо ве де мо граф ског и дру штве ног раз во ја овог под руч ја. 

Пи та ње пол них дис ба лан са и раз ли чи те из ра же но сти у град-
ским и ру рал ним под руч ји ма, по треб но је има ти у ви ду не са мо 
као по сле ди цу ре ле вант них мо де ла по на ша ња, већ и са ста но ви-
шта њи хо ве узроч но сти. У том по гле ду по себ ну па жњу тре ба по-
све ти ти ква ли те ту жи во та и мо гућ но сти ма ње го вог уна пре ђи ва ња. 

Со цио-де мо граф ска ана ли за род них ка рак те ри сти ка ука зу је 
и на спе ци фич но сти брач ног ста ња и ре ле вант ног по на ша ња, ко-
је су та ко ђе ва жне са ста но ви шта де мо граф ског раз во ја. У Ср би ји 
се нај ве ћи део ра ђа ња од ви ја у окви ри ма брач них за јед ни ца, ма-
да се од 1980. бе ле жи кон ти ну ир нао по ве ћа ње уде ла ван брач ног 
ра ђа ња.27) Ипак, ви со ка уни вер зал ност бра ка и спо ре про ме не по-
на ша ња у по гле ду ко ха би та ци о них за јед ни ца28) ни су ре зул ти ра ли 
ни во ом фер ти ли те та ко ји обез бе ђу је про сту ре про дук ци ју ста нов-

27) Би ља на Стан ко вић и Го ран Пе нев, „Трен до ви ван брач них ра ђа ња у Ср би ји у дру гој 
по ло ви ни 20. и по чет ком 21. ве ка у ши рем европ ском кон тек сту“, Становништво, Цен-
тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка и Дру штво де мо гра фа 
Ср би је, Бе о град, бр. 1/ 2010, стр. 1-24. 

28) Ми на Пе тро вић, „Про ме не брач но сти и по ро дич них мо де ла у пост со ци ја ли стич ким 
зе мља ма: за ка сне ла и не пот пу на или спе ци фич на дру га де мо граф ска тран зи ци ја?“, 
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ни штва. Сто па фер ти ли те та 2010. из но си ла је 1,4 де те та по же ни у 
фер тил ном пе ри о ду (15-49 го ди на),29) што је не што ни же не го не го 
2002. и 2003. (у цен трал ној Ср би ји око 1,6 де те та по же ни, а у Вој-
во ди ни око 1,5 де те та по же ни). Пад фер ти ли те та још је из ра же ни-
ји у од но су на пр ву по ло ви ну по след ње де це ни је 20. ве ка ка да је 
из но сио око 1,7 де те та по же ни.30)

 Не до вољ но ра ђа ње је пер ци пи ра но као ва жан аспект одр жи-
во сти де мо граф ског раз во ја и мо гућ но сти ре ша ва ња овог пи та ња 
за вре ђу ју по себ ну по све ће ност. Ка да је у пи та њу на ше дру штво, 
ис тра жи ва ња по ка зу ју сло же ну де тер ми ни стич ку осно ву ре про-
дук тив ног по на ша ња и ути цај ни за со цио-еко ном ских, со цио-пси-
хо ло шких фак то ра и ва жност не по сред них усло ва сва ко днев ног 
жи во та по ро ди ца при од лу чи ва њу о ра ђа њу.31) Кон ти ну и ра на при-
сут ност овог де мо граф ског и дру штве ног пи та ња и те шко ће су о-
ча ва ња са ефек ти ма де мо граф ске инер ци је про ду бљу ју про бле ме, 
али под сти чу и на раз ма тра ње не ких но вих по ку ша ја ко ји би мо гли 
да ре зул ти ра ју по вољ ни јим де мо граф ским ефек ти ма. У том по гле-
ду тре ба ло би се по за ба ви ти пи та њем ме ђу соб не усло вље но сти 
род не рав но прав но сти и ви ших сто па фер ти ли те та.32) 

Род не ка рак те ри сти ке у по гле ду брач но сти мо гу има ти спе ци-
фич ну ва жност са ста но ви шта са гле да ва ња жи вот них си ту а ци ја и 
по зи ци ја жен ског и му шког ста нов ни штва. На осно ву ли те ра ту ре 
ко ја до ти че ову про бле ма ти ку мо же се кон ста то ва ти сло же ност и 
раз ли чи тост ефе ка та ка ко из угла мо гу ћег ути ца ја на ква ли тет жи-
во та, та ко и са ста но ви шта род не рав но прав но сти. Ис тра жи ва ња 
ука зу ју на по зи тив ни је ефек те брач них или ко ха би та ци о них за јед-

Становништво, Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка и 
Дру штво де мо гра фа Ср би је, Бе о град, бр. 1/2011, стр. 65.

29) РЗСС, оп.цит., http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.aspx?pKey=163.
30) Демографска статистика 20022003, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, Бе о-

град, стр. 91.
31) Ма ри на Бла го је вић, Родитељствоифертилитет:Србијадеведесетих, Ин сти тут за 

со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 1997. Мир ја на Ра ше вић, 
Планирањепородицекаостилживота, Ин сти тут дру штве них на у ка, Цен тар за де мо-
граф ска ис тра жи ва ња, Бе о град, 1999.

32) До бра осно ва у том сми слу, из ме ђу оста лог је су ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је нам скре-
ћу па жњу на по зи тив ну ве зу из ме ђу по стиг ну тог сте пе на род не рав но прав но сти, ин-
сти ту ци о нал не по др шке дру штве не јед на ко сти по ло ва и ви си не фер ти ли те та, у усло-
ви ма ви со ке еко ном ске ак тив но сти жен ског ста нов ни штва, Me lin da Mills at al, “Gen der 
equ ity and fer ti lity in ten ti ons in Italy and the Net her lands“, DemographicResearch, 1/2008, 
стр. 1-26. 
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ни ца у по гле ду фи нан сиј ске и ма те ри јал не си гур но сти же на.33) За-
тим, да по др шка су пру жни ка/парт не ра пред ста вља фак тор мен тал-
ног здра вља, пре све га у ста ро сти, при че му су по себ но по го ђе не 
раз ве де не осо бе јер су углав ном оне ду же ли ше не овог ви да ко му-
ни ка ци је и си гур но сти, не го удов ци и удо ви це.34) У овом жи вот ном 
до бу парт нер ство пред ста вља при мар ни из вор оп ште си гур но сти 
при че му по сто ји род на спе ци фич ност у окви ру парт нер ске по др-
шке, али не и не у јед на че ност у ње ном пру жа њу.35)

Ме ђу тим, у усло ви ма пре о вла да ва ња тра ди ци о на ла не по де ле 
род них уло га мо же се го во ри ти и о пре пре ка ма и огра ни че њи ма у 
по гле ду по сти за ња род не рав но прав но сти. Чвр сти на па три јар ха та 
у сфе ри при ват но сти очи глед на је и на по чет ку 21. ве ка, што за 
по сле ди цу има оп ста ја ње род не не рав но прав но сти у по ро дич ној 
струк ту ри и по де ли уло га уну тар до ма ћин ства.36) Ипак, уоча ва ју се 
и од ре ђе не про ме не у сме ру ујед на че ни је ак тив но сти по ло ва, али 
оне су у нај ма њој ме ри за хва ти ле по де лу на хра ни тељ ску уло гу му-
шкар ца и ње го ву пре о вла ђу ју ћу од го вор ност за жи вот ни стан дард 
по ро ди це, и на пре те жну мај чин ску по све ће ност бри зи о де ци као 
жен ски део од го вор но сти.37)

Жи вот у брач ној за јед ни ци је пре о вла ђу ју ћи мо да ли тет и у му-
шкој и у жен ској по пу ла ци ји,38) али род не раз ли ке на ни воу од ре ђе-
них ста ро сних гру па ука зу ју на мо гу ће спе ци фич но сти жи вот них 
си ту а ци ја. Нај у оч љи ви је су ме ђу мла ђим сре до веч ним же на ма и 
му шкар ци ма (20-39 го ди на), и у по пу ла ци ји 60 и ви ше го ди на, али 
су из ра же не на раз ли чи те на чи не. До 40 го ди на ста ро сти жи вот у 

33) Mat thijs Kal mijn, An ne ke Lo e ve and Do rein Man ting. “In co me dyna mics in co u ples and the 
dis so lu ti o nog mar ri a ge and co ha bi ta tion”, Demography, 1/2007, pp.159–179.

34) Isa bel la Bu ber and Hen ri et te En gel hardt, “Chil dren and Men tal He alth of El derly”, http://
www.oeaw.ac.at/vid/dow nlo ad/edrp_3_06.pdf 

35) Pe arl Dykstra, “Aging and so cial sup port”, http://www.ni di.knaw.nl/en/out put/2006/blackw-
encyclso cio-2006-dykstra.pdf/blackw-encyclso cio-2006-dykstra.pdf.

36) Је ле на Пе шић, „Па три јар хал ност на за пад ном Бал ка ну. Ком па ра тив на ана ли за вред-
но сних ори јен та ци ја“, у збор ни ку - Породице уСрбијиданас у компаративној пер
спективи (при ре до ле Ан ђел ка Ми лић и Смиљ ка То ма но вић), Ин сти тут за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 2009. стр. 184.

37) Ма ри на Бла го је вић, Роднибарометар–друштвениположајиквалитетживотаже
наимушкараца.Сажетакистраживања, Асо ци ја ци ја за жен ску ини ци ја ти ву, Бе о-
град, 2006

38) Пре ма по пи сним по да ци ма 2002, око 60% му шка ра ца у Војвoдини и у гра ду Бе о гра ду, 
а на пре о ста лом под руч ју цен трал не Ср би је бли зу 2/3 при пад ни ка му шке по пу ла ци је је 
би ло у бра ку, док је удео уда тих у жен ској по пу ла ци ји био ма њи. На под руч ју цен трал-
не Ср би је без Бе о гра да не што ви ше од 60%, а на дру га два под руч ја око 55% же на (15 
и ви ше го ди на) је би ло у бра ку. 
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брач ној за јед ни ци је че шће ка рак те ри сти ка жен ске по пу ла ци је,39) 
док је у по пу ла ци ји ста рих 60 и ви ше го ди на, брак у зна чај но ве ћој 
ме ри обе леж је му шке по пу ла ци је.40) Де мо гра фи ука зу ју на ве ћу ва-
жност за штит нич ке функ ци је бра ка за му шку по пу ла ци ју.41) Ипак, 
сва ко жи вот но до ба но си сво је спе ци фич но сти и жи вот не иза зо ве 
са ко ји ма се су о ча ва ју ста нов ни ци јед ног или дру гог по ла, ко је у 
крај њем ис хо ду мо гу би ти ре ле вант не за њи хов по ло жај и ква ли тет 
жи во та.

По себ но осе тљи ве гру пе, пре све га са ста но ви шта из ло же но-
сти ри зи ку од си ро ма штва је су же не ко је жи ве са ме са де цом и 
ста ре же не ко је су удо ви це, што је је дан од ак ту ел них со ци јал них 
про бле ма са ко ји ма се раз ли чи тим иснти ту ци он ла ним по ли ти ка ма 
су о ча ва ју и нај бо га ти је др жа ве.42) На под руч ју гра да Бе о гра да, пре-
ма по пи сним по да ци ма 2002, сва ка де се та же на ста ро сти из ме ђу 
40 и 59 го ди на би ла је раз ве де на, а го то во сва ка дру га же на у Вој во-
ди ни ста ро сти 60 и ви ше го ди на би ла је удо ви ца. Со цио-еко ном ски 
по ло жај и мо гућ но сти по сти за ња од ре ђе ног жи вот ног стан дар да 
ових же на, по сре до ва ни су и ни зом дру гих фак то ра ко ји по ти чу из 
њи хо вог окру же ња, као и нор ма ма и вред но сти ма ре ле вант ним у 
по гле ду дру штве ног оп хо ђе ња пре ма њи ма. Та ко ђе, ре ал но је прет-
по ста ви ти да се у усло ви ма еко ном ске кри зе по ја ча ва угро же ност 
њи хо вог по ло жа ја и ква ли те та жи во та.

РОДНЕОБРАЗОВНЕИЕКОНОМСКЕКАРАКТЕРИСТИКЕ

Ме ђу при о ри те ти ма На ци о нал не стра те ги је одр жи вог раз во ја 
ре пу бли ке Ср би је на ла зе се раз вој и обра зо ва ње љу ди, по ве ћа ње 
за по сле но сти и со ци јал на укљу че ност.43) Да кле, обра зов не ка рак-
те ри сти ке му шког и жен ског ста нов ни штва пред ста вља ју још јед-
ну за јед нич ку те му одр жи вог раз во ја и по ли ти ке јед на ких мо гућ-
но сти за же не и за му шкар це. Зна чај обра зо ва ња им пли ци ран је у 

39) Удео уда тих у по пу ла ци ји 20-39 го ди на из но сио је 50,4% у Бе о гра ду, 61,0% у Вој во ди-
ни и 65,8% на пре о ста лом под руч ју цен трал не Ср би је. Удео оже ње них у му шкој по пу-
ла ци ји на овим под руч ји ма из но сио је 39,9%, 45,2% и 48,1%. 

40) Бли зу 80% му шка ра ца ста ро сти 60 и ви ше го ди не на сва три под руч ја би ло је у бра ку, 
док је то био слу чај са го то во два пу та ма њим уде лом же на ове ста ро сти. 

41) Ру жа Пе тро вић, „Брак, по ро ди ца и мор та ли тет“, Социологија, Фи ло зоф ски фа кул тет, 
Бе о град, бр. 3-4)/1981, стр. 325-335. Ми на Пе тро вић, „Брач ност ста нов ни штва“, у: 
СтановништвоидомаћинстваСрбијепремапопису1991., РЗСС, Бе о град, 1995. 

42) Ger tru de Schaf fner Gold berg, et al., PoorWomeninRichCountries, Uni ver sity Press Ox-
ford, 2012.

43) Оп.цит., http://www.odr zi vi-raz voj.gov.rs/uplo ads/knji ge/pu to kaz.pdf.
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ни зу се ге ме на та дру штве не ди мен зи је одр жи вог раз во ја а мо же се 
пер ци пи ра ти и као ва жна ка ри ка у по гле ду су зби ја ња си ро ма штва, 
ја ча ња со ци јал не укљу че но сти и уна пре ђе ња здрав стве не кул ту ре.

Пре ма по пи сним по да ци ма из 2002. го ди не на ни воу укуп ног 
ста нов ни штва, и ако код оба по ла пре о вла да ва ју ли ца са сред њим 
ни во ом обра зо ва ња, уоча ва ју се не по вољ ни је обра зов не ка рак те-
ри сти ке жен ске по пу ла ци је. Му шкар ци су че шће од же на сте кли 
сред њи и тер ци јар ни (ви ше и ви со ко) ни во обра зов ња, док је у 
жен ској по пу ла ци ји ве ћа за сту пље ност ли ца без шко ле или са не-
пот пу ним основ ним обра зо ва њем. У том по гле ду по себ но је по-
го ђе на жен ска по пу ла ци ја цен трал не Ср би је без Бе о гра да, где је 
го то во сва ка сед ма при пад ни ца жен ског по ла 15 ви ше го ди на би ла 
без шко ле или са 1-3 раз ре да основ не шко ле. Та ко ђе, с об зри ом на 
око два и по пу та ма њи удео ви ше и ви со ко обра зо ва них у му шкој 
и бли зу три пу та у жен ској по пу ла ци ји, у од но су на ста нов ни штво 
гра да Бе о гра да, мо же се го во ри ти о не по вољ но сти обра зов них ка-
рак те ри сти ка ста нов ни ка оба по ла.44) 

Ка да су у пи та њу ге не ра ци је по сле Дру гог свет ског ра та уоче-
не су по зи тив не про ме не у жен ској по пу ла ци ји у по гле ду сти ца-
ња сред њег и тер ци јар ног обра зо ва ња, али и не га тив ни мо мен ти у 
по на ша њу сре до веч них и мла ђих ге не ра ци ја му шка ра ца (Шо бот, 
2011). Ме ђу тим, ука за но је да је у Ср би ји још увек по треб но пред-
у зи ма ти ме ре у при лог пот пу ног об у хва та ста нов ни штва основ ним 
обра зо ва њем, као и у по гле ду ве ће ефи ка сно сти у слу ча ју сред њег 
обра зо ва ња, што је не што ви ше про блем му шке по пу ла ци је. По ред 
то га, с об зи ром на уде ле ли ца са тер ци јар ним ни во ом обра зо ва ња у 
раз ви је ним европ ским др жа ва ма, по треб но је по ди за ти обра зов ни 
ни во ста нов ни ка оба по ла. Спе ци фич ну ва жност и за дру штве ни 
по ло жај ста нов ни ка оба по ла и за еко ном ски и дру штве ни раз вој 
има пи та ње про фе си о нал не ори јен та ци је. Ње га је по треб но раз ма-
тра ти и из угла мо гућ но сти ре а ли за ци је ин ди ви ду ал них по тен ци-
ја ла и из угла мо гућ но сти за по шља ва ња. Са ста но ви шта одр жи вог 
раз во ја по себ но је ва жно пи та ње ускла ђе но сти из ме ђу опре де љи-
ва ња ка од ре ђе ним за ни ма ња с јед не стра не, и по тра жње за од ре ђе-
ним струч ним и про фе си о нал ним ква ли фи ка ци ја ма с дру ге стра не. 

За раз ли ку од обра зов них, род на спе ци фич ност еко ном ских 
ка рак те ри сти ка ни је на стра ни жен ског ста нов ни штва, ни на агре-

44) Пре ма по пи сним по да ци ма 2002. у цен трал ној Ср би ји без Бе о гра да тер ци јар ни ни во 
обра зо ва ња има ло је 8,9% му шке по пу ла ци је 15 и ви ше го ди на и 6,6% жен ске по пу ла-
ци је, док је у Бе о гра ду овај ни во обра зо ва ња има ло 23,5% му шка ра ца и 18,9% же на. 
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гат ном ни на ни воу ста ро сних гру па. Ве ћа еко ном ска ак тив ност 
му шког ста нов ни штва је пра вил ност ко ја по сто ји на сва три по сма-
тра на под руч ја Ср би је.45) У свим ста ро сним гру па ма же не има ју 
ни жу сто пу еко ном ске ак тив но сти од сво јих вр шња ка. По ред то-
га, мо же се го во ри ти и о не по вољ но сти по зи ци ја сре до веч них еко-
ном ски ак тив них же на. У по ре ђе њу са му шком по пу ла ци јом она је 
ис по ље на кроз ве ће уде ле ли ца ко ја нео ба вља ју за ни ма ње. Пре ма 
по пи сним по да ци ма из 2002. фе ми ни за ци ја еко ном ски ак тив ног 
ста нов ни штва ко је ни је оба вља ло за ни ма ње би ла је нај и зра же ни ја 
на под руч ју гра да Бе о гра да, где је и нај ин тен зив ни ја фе ми ни за ци ја 
ста нов ни штва овог жи вот ног до ба. У ста ро сним гру па ма из ме ђу 
30 и 55 го ди на еко ном ски ак тив не же не ко је ни су оба вља ле за ни-
ма ње би ле су број ни је од му шка ра ца за 25%, од но сно за не што 
ма ње од 10%. 

Же не пред ста вља ју ра њи ву гру пу на тр жи шту ра да, а у усло-
ви ма еко ном ске кри зе њи хо ва си ту а ци ја се по гор ша ва.46) Ис ти че 
се да ду го роч на и ве о ма ду го роч на не за по сле ност ви ше по га ђа ју 
же не, да је уче шће у овим ка те го ри ја ма не што ви ше сма ње но у му-
шкој по пу ла ци ји и да по сто ји мо гућ ност дис кри ми на ци је же на у 
слу ча је ви ма от пу шта ња за по сле них. 

Ва жан не по во љан по ка за тељ еко ном ских по зи ци ја же на и 
мо гућ но сти за од ре ђе ни ква ли тет жи во та и со ци јал ну си гур ност 
пред ста вља удео из др жа ва них ли ца. Ма да је фе ми ни за ци ја пре 
све га ка рак те ри сти ка ста ри јих ге не ра ци ја, при сут на је и у ге не-
ра ци ја ма по сле Дру гог свет ског ра та. Фе ми ни за ци ја из др жа ва них 
ли ца 2002, ме ђу ста ри ма 45 и ви ше би ла је ис по ље на кроз де сет 
и ви ше од де сет пу та ве ћи број из др жа ва них же на не го му шка ра-
ца. Ме ђу ста ри ма из ме ђу 30 и 45 го ди на ова род на раз ли ка је би ла 
сла би јег ин тен зи те та, али је ука зи ва ла на ве ћу по го ђе ност же на у 
цен трал ној Ср би ји без Бе о гра да и у Вој во ди ни, не го у гра ду Бе о-
гра ду.47) Су штин ска род на раз ли ка у струк ту ри из др жа ва них ли ца 

45) Пре ма по пи су 2002. у цен трал ној Ср би ји без Бе о гра да и у Вој во ди ни ма ње од две тре-
ћи не му шке по пу ла ци је 15 и ви ше го ди на би ло је еко ном ски ак тив но, а у Бе о гра ду 
бли зу 60%. Нај ве ћу сто пу еко ном ске ак тив но сти има ло је жен ско ста нов ни штво Бе о-
гра да (47,3%), док су уде ли еко ном ски ак ти них у жен ској по пу ла ци ји на пре о ста лом 
под руч ју Ср би је и у Вој во ди ни би ли не што ни жи (45,2% и 43,1%).

46) Го ра на Кр стић и сар., ПоложајрањивихгрупанатржиштурадаСрбије. Про грам Ује-
ди ње них на ци ја за раз вој, Стан дард 2, Бе о град, 2010.

47) На под руч ју цен трал не Ср би је без Бе о гра да шест пу та је био ве ћи број из др жа ва них 
же на не го му шка ра ца 30-34 го ди не, у Вој во ди ни не што ви ше од се дам пу та, а у гра-
ду Бе о гра ду око три пу та. На пр ва два под руч ја број из др жа ва них же на 35-39 и 40-45 
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ис по ље на је кроз чи ње ни цу да је 2002. око 40% жен ске по пу ла ци је 
при па да ло мо да ли те ту „до ма ћи це“, а не што ви ше од 90% из др жа-
ва них ста нов ни ка му шког по ла чи ни ла су де ца, уче ни ци и сту ден-
ти. По треб но је на по ме ну ти и то да со цио-еко ном ска си ту а ци ја и 
дру штве ни по ло жај ових ли ца, из ме ђу оста лог за ви се од со цио-
про фе си о нал них ка рак те ри сти ка из др жа ва о ца.48)

По ред со цио-еко ном ског по ло жа ја из др жа ва них же на, њи хов 
ква ли тет жи во та тре ба раз ма тра ти и са ста но ви шта по ро дич них и 
брач них од но са и њи хо вог по ло жа ја уну тар по ро ди це. Та ко ђе, по-
треб но је на по ме ну ти да је у по пу ла ци ји ста рој 60 и ви ше го ди на 
зна чај на рас про стра ње ност удо ви штва ме ђу же на ма ко је у та квим 
си ту а ци ја ма оства ру ју пра во на по ро дич ну пен зи ју, чи ја ви си на 
сва ка ко је сте ва жан фак тор ква ли те те та њи хо вог жи во та, али не и 
је ди ни. 

По сти за ње сред њег и тер ци јар ног обра зо ва ња у слу ча ју ста-
нов ни ка оба по ла зна чи ве ће сто пе еко ном ске ак тив но сти и ве ћу 
за сту пље ност ли ца ко ја оба вља ју за ни ма ње у од но су на сла би је 
обра зо ва не. Ово је на гла ше ни је у слу ча ју жен ске по пу ла ци је, па се 
јед ним де лом мо же го во ри ти о ве ћој ва жно сти обра зо ва ња за еко-
ном ску ак тив ност и за по сле ност у од но су на му шку по пу ла ци ју. У 
по ре ђе њу са му шким, жен ско ста нов ни штво без шко ле или са 1-3 
раз ре да основ не шко ле има ло је ни жу сто пу еко ном ске ак тив но сти 
и ни же уде ле ли ца ко ја оба вља ју за ни ма ње.49) С дру ге стра не, ма да 
по да ци ука зу ју на ве ћу сто пу еко ном ске ак тив но сти же на не го му-
шка ра ца са тер ци јар ним ни во ом обра зо ва ња, и на ве ће уде ле ли ца 
ко ја оба вља ју за ни ма ње,50) не мо же се го во ри ти да сти ца ње овог 
ни воа обра зо ва ња зна чи њи хов по вољ ни ји по ло жај. Овај од нос је 
пре све га по сле ди ца раз ли ке у сто па ма еко ном ске ак тив но сти нај-

го ди на био је око де сет пу та ве ћи у од но су на број му шка ра ца, а у гра ду Бе о гра ду око 
шест, од но сно осам пу та. 

48) Пре ма по пи сним по да ци ма 1991. из др жа ва о ци „до ма ћи ца“ нај че шће су би ла ли ца ко ја 
су оба вља ла не ко од за ни ма ња у ин ду стри ји, ру дар ству и гра ђе ви на ср ству, ин ди ви ду-
ал ни по љо при вред ни ци, а у знан то ма њој ме ри из др жа ва о ци су при па да ли управ ним 
или ад ми ни стра тив ним рад ни ци ма, и у го то во за не мар љи вом про цен ту, ру ко во ди о ци-
ма. 

49) Око јед не че твр ти не му шког ста нов ни шта би ло је еко ном ски ак тив но и јед на пе ти на 
је оба вља ла за ни ма ње, док је то био слу чај са око 10% жен ског ста нов ни штва истих 
об ра зов них ква ли фи ка ци ја.

50) По пи сни по да ци 2002 - ви ше од три че твр ти не же на ко је су сте кле ди пло му ви ше шко-
ле или фа кул те та би ло је еко ном ски ак тив но и око 2/3 је оба вља ло за ни ма ње, док је 
око 70% ви ше и ви со ко обра зо ва них му шка ра ца би ло еко ном ски ак тив но и око 60% је 
оба вља ло за ни ма ње. 
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мла ђих ко ји су сте кли ди пло ме ви ше шко ле или фа кул те та,51) што 
би мо гло да упу ћу је на то да је ни жа еко ном ска ак тив ност му шке 
по пу ла ци је пре све га по сле ди ца на став ка обра зо ва ња.52) 

Род не еко ном ске не јед на ко сти ис по ље не кроз по ка за те ље ко ји 
ука зу ју на не по вољ ни је по зи ци је жен ског ста нов ни штва по сто је и 
на кра ју пр ве де це ни је 21 ве ка. Му шко ста нов ни штво из ме ђу 15 
и 64 го ди не има ве ћу сто пу еко ном ске ак тив но сти и сто пу за по-
сле но сти, а жен ска по пу ла ци ја ве ћу сто пу не за по сле но сти и сто пу 
ду го роч не не за по сле но сти.53) Ме ђу тим, ме ђу ста ри ма 55-64 го ди не 
бе ле жи се ве ћа сто па не за по сле но сти му шке по пу ла ци је, што пред-
ста вља не по во љан по ка за тељ, а пре све га би се мо гао сма тра ти по-
сле ди цом дру штве не тран зи ци је и про це са ко ји су се од ви ја ли у 
сфе ри еко но ми је то ком по след ње две де це ни је. На дру гој стра ни, 
по треб но је ре ћи да је удео еко ном ски ак тив них ме ђу же на ма ове 
ста ро сне до би два пу та ма њи у од но су на по ло ви ну еко ном ски ак-
тив них му шка ра ца ове ста ро сти, као и то да је сто па не фор мал не 
за по сле но сти54) жен ске по пу ла ци је ве ћа. 

РОДНАНЕРАВНОПРАВНОСТИОДРЖИВИРАЗВОЈ

Еко ном ске раз ли ке из ме ђу же на и му шка ра ца чи не не из о-
став ни аспект про ма тра ња до стиг ну тог сте пе на род не јед на ко сти. 
Прет ход но из не те раз ли ке пред ста вља ју са мо је дан сег мент, ре ле-
ван тан са ста но ви ша со цио-еко носмког аспек та одр жи вог раз во ја 
Ср би је. По сто ји још низ спе ци фич них ин ди ка то ра за по сле но сти 
и не за по сле но сти, за тим оних ко ји се ти чу ди стри би ци је ре сур са, 
по де ле кућ ног ра да, еко ном ских по зи ци ја и од лу чи ва ња о по тро-

51) Нај ве ћа род на ди фе рен ци ра ност у сто па ма еко ном ске ак тив но сти за бе ле же на је ста ро-
сној гру пи 20-24 го ди не, док у оста лим ста ро сним гру па ма или ни је по сто ја ла бит ни ја 
раз ли ка, или је би ла из ра же на кроз два пу та ве ћу сто пу еко ном ске ак тив но сти му шкар-
ца овог об ра зов ног ни воа не го же на 55-59 и 60-64 го ди не.

52) Ма ње од јед не тре ћи не ма ги стар ских и док тор ских те за у Ср би ји при па да же на ма, и 
ако су при пад ни це жен ског по ла за сту пље ни је ме ђу сту ден ти ма и на ви ше од по ло ви не 
фа кул те та Бе о град ског Уни вер зи те та оне су чи ни ле ве ћи део сту дент ске по пу ла ци је. 
(Ма ри ја, Бог да но вић, “Wo men in Edu ca tion and Sci en ce“, Социологија, 4/2006, стр. 327.)
Ипак, ста ти стич ки по да ци о бро ју же на и му шка ра ца док то ра на у ка на по чет ку 21. ве ка 
упу ћу ју на убла жа ва ња раз ли ке и 2009. го ди не пр ви пут је за бе ле жен го то во ујед на чен 
број же на и му шка ра ца ко ји су сте кли ди пло ме док то ра на у ка (РЗСС, Же не и му шкар ци 
у Ср би ји, Бе о град, 2011, стр. 39). 

53) РЗСС, ЖенеимушкарциуСрбији, оп.цит, стр. 54, 58. и 60. 
54) Удео ли ца ко ја ра де на „цр но” у укуп ном бро ју за по сле них, а об у хва та ли ца ко ја ра де у 

не ре ги стро ва ним фир ма ма, за по сле не у ре ги стро ва ној фир ми, али без уго во ра о ра ду 
и без со ци јал ног и пен зи о ног оси гу ра ња, као и не пла ће не по ма жу ће чла но ве до ма ћин-
ства.
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шњи уну тар до ма ћин ства.55) Јед но но ви је ис тра жи ва ње усло ва и 
ква ли те та жи во та же на и му шка ра ца у Ср би ји, по ка зу је да су за 
го то во по ло ви ну до ма ћин ста ва основ ни из вор при хо да за ра де од 
ре до во ног за по сле ња, да уну тар до ма ћин ства не по сто је зна чај ни је 
раз ли ке у ви си ни при хо да, ма да су же не за сту пље ни је у гру па ма са 
ни жим при ма њи ма а му шкар ци че шће има ју ве ћи до при нос кућ-
ном бу џе ту.56) 

Спе ци фи чан аспект дру штве не не јед на ко сти по ло ва је сте род-
на раз ли ка у ви си ни за ра да. У Ср би ји су 2010. го ди не про сеч не 
за ра де же на за око че ти ри про цен та би ле ни же од про сеч них за-
ра да свих за по сле них, од но сно за око шест про це на та у од но су на 
му шку по пу ла ци ју.57) Овај фе но мен је још ин тен зив ни је из ра жен у 
дру гим европ ским др жа ва ма58), што би се мо гло об ја сни ти раз ли-
чи том струк ту ром за ра да и рас про стра ње но шћу по је ди них фор ми 
за по сле но сти ме ђу же на ма ко је до но се ма ње за ра де, у од но су на 
си ту а ци ју у Ср би ји. Та ко ђе, он је од раз ма ње за сту пље но сти же на 
на од го вор ни јим по зи ци ји ма, на ме сти ма ру ко во ђе ња, у ме на џер-
ским по сло ви ма, а са дру ге стра не зна чи про ду ко ва ње еко ном ских 
не јед на ко сти и не рав но прав ност шан си за ква ли тет ни ји жи вот. 
Род ни јаз у за ра да ма је сте ефе кат дру штве не де тер ми ни са но сти 
род них уло га и мо де ла по на ша ња и сто га, као и дру га пи та ња ко-
ја се ти чу дру штве не не јед на ко сти же на и му шка ра ца пред ста вља 
иза зов чи је ре ша ва ње зах те ва про ме ну ни за фак то ра ко ји се на ла зе 
у ње го вој осно ви. 

У Стра те ги ји одр жи вог раз во ја Ср би је пре по зна те су дру штве-
не и кул тур не пре пре ке, чи је деј ство је по ја ча но тра ди ци о нал ним 
на сле ђем у сфе ри по де ле мо ћи из ме ђу же на и му шка ра ца.59) Не ки 
од стра те шких ци ље ва су укла ња ње род них сте ре о ти па, со ци јал на 
ин те гра ци ја же на, по себ но оних из мар ги на ли зо ва них дру штве них 

55) Ма ри ја Ба бо вић, Роднеекономскенеједнакостиукомпаративнојперспективи, Со ци-
о ло шко удру же ње Ср би је и Цр не Го ре и Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло-
зоф ског фа кул те та, Бе о град, 2010.

56) Ма ри на Бла го је вић, 2006, оп.цит.
57) РЗЗС, 2011, оп.цит, стр. 65. По сто је ме то до ло шке раз ли ке у ве зи из ра чу на ва ња род ног 

ја за у за ра да ма код нас и у дру гим европ ским др жа ва ма, као и да по сто ји раз ли ка у 
рас про стра ње но сти од ре ђе них об ли ка за по сле но сти чи ја ви си на за ра де у ве ћој ме ри 
за ви си од ду жи не рад ног вре ме на и рад них са ти, што оте жа ва по ре ђе ња, али и ре зул ти-
ра бла жом род ном раз ли ком код нас не го у дру гим европ ским др жа ва ма. 

58) Европ ска Ко ми си ја је скре ну ла па жњу да су 2007. го ди не про сеч не за ра де же на би ле за 
око 15 про це на та ни же од му шка ра ца, по сма тра но пре ма рад ним са ти ма. In ter na ti o nal 
La bo ur Of fi ce, “Glo bal em ployment trends for wo men” ILO, Ge ne va, 2009, pp 17

59)  Националнастратегија, оп. цит.
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гру па, рав но прав но уче шће у вла сти и до но ше њу по ли тич ких од-
лу ка. 

Обра зов не ка рак те ри сти ке жен ске по пу ла ци је мо гу се сма тра-
ти по зи тив ним по ка за те љем жен ског по тен ци ја ла и њи хо ве те жње 
ка из ла ску из сфе ре при ват но сти. С дру ге стра не, у дру штву, у ко-
јем су при сту на оче ки ва ња да је же на та ко ја је пре вас ход но по све-
ће на по ро ди ци и по ди за њу де це, брач на за јед ни ца би се јед ним де-
лом мо гла раз ма тра ти као пре пре ка ве ћој укљу че но сти же на у јав-
ну сфе ру и при сут но сти на по зи ци ја ма од лу чи ва ња. У том сми слу 
би мо гла да бу де ва жна ин сти ту ци о нал на по др шка, као нео п хо дан 
услов за ве ћу укљу че ност и ак тив ни ју уло гу же не у дру штве ним 
про це си ма. 

Ме ђу вр ши о ци ма за ко но дав не и из вр шне вла сти у Ре пу бли-
ци Ср би ји пре вас ход но се на ла зе при пад ни ци му шког по ла.60) Са 
ма њом за ступ ње но шћу же на на овим по ли тич ким по зи ци ја ма су-
о ча ва ју се и раз ви је ни је европ ске др жа ве. По да ци го во ре, да је и 
по ред тен ден ци је по ра ста уче шћа же на у по ли ти ци, пред ста вље-
ност жен ске по пу ла ци је на кључ ним по зи ци ја ма мо ћи и ути ца ја 
још увек ни жа од за сту пље но сти му шка ра ца, а ма ску ли ни за ци ја 
је још на гла ше ни ја кроз пол ну струк ту ру глав них по зи ци ја у нај-
ва жни јим фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма и у ве ли ким на ци о нал ним 
пред у зе ћи ма.61)

 Же не ко је се су као ак тив не по ли ти чар ке би ле чла ни це Пар-
ла мен та у зна чај ној ме ри сма тра ју да у Ср би ји „по сто је си стем ски 
раз ло зи ко ји оне мо гу ћа ва ју же не да се по ли тич ки ан га жу ју“, док је 
та кав став знат но ма ње при су тан ме ђу му шким чла но ви ма.62) Ме-
ђу тим, ме ђу ис пи та ни ци ма је уоче на зна чај на са гла сност у по гле-
ду пре по зна ва ња „сва ко днев них по ро дич них оба ве за“ као пре пре-
ке же на ма да бу ду за сту пље ни је и ак тив ни је у по ли ти ци. Аутор ка 
овог ис тра жи ва ња на во ди и то да ак тив не по ли ти чар ке пер ци пи ра-
ју ва жност схва та ња по ли ти ке од стра не же на, као и њи хо во са мо-
по у зда ње и ве ру у лич не по тен ци ја ле и спо соб но сти. Су о че не са 
још сна жно при сту ним тра ди ци о нал ним па три јар хал ним мо де лом 
ко ји „вас пи та ва же ну да бу де у дру гом пла ну, пре са рад ни ца му-
шкар ца не го ње го ва са ве зни ца“, че сто од у ста ју од на пре до ва ња у 

60) РЗСС, оп.цит., стр. 75.
61) Euro pean Com mi sion, ThelifeofwomenandmeninEurope, Of fi ce for Of fi cial Pu bli ca ti ons 

of the Euro pean Com mu ni ti es, Lu xem bo urg, 2008.
62) Ана Ву ко вић, Потиснутеилисамопритајене, Слу жбе ни гла сник, Бе о град,2009, стр. 93.
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по ли тич кој ка ри је ри и сво ју про мо ци ју за су та вља ју на не ком ни-
жем ни о ву вла сти или ма ње зна чај ним функ ци ја ма.63)

Ру ко во де ћи се овим за па жа њи ма, чи ни се да је кво та од 30% 
же на у пар ла мен ту, као ми ни му му ко ји тре ба ис пу ни ти, при лич-
но те жак за да так. У на ме ри да се ин сти ту ци о нал ним пу тем осна-
жи уче шће же на у по ли ти ци, што је ва жан прин цип ус по ста вља ња 
де мо крат ског дру штва,64) овај циљ не мо же да бу де оства рен без 
уки да ња ба ри је ра ко је су у осно ви дру штве ног по ло жа ја же на у 
Ср би ји. У по след њој де це ни ји 20. ве ка же не се „вра ћа ју“ сфе ри 
при ват но сти и њи хо ва „моћ“ је из ра же на кроз „жр тве ни ми кро ма-
три јар хат“.65) Ис тра жи ва ња го во ре о не у јед на че ној ан га жо ва но сти 
у кон крет ним по сло ви ма око де це, при че му же на про во ди ви ше 
вре ме на и у дру гим ак тив но сти ма ко је се ти чу оба ве за уну тар до-
ма ћин ства.66) Ро ди тељ ство је у зна чај ној ме ри све де но на пре о вла-
ђу ју ћу ан га жо ва ност же на, не за ви сно од еко ном ске ак тив но сти и 
ни воа обра зо ва ња, при че му и у по пу ла ци ји мла дих по сто ји мо дел 
аси ме трич не по де ле по сло ва из ме ђу су пру жни ка.67) 

На кон по ли тич ких про ме на 2000-те, раз ви ја ју се ме ха ни зми 
осна жи ва ња же на и ди рект но под сти ца ње ак тив ног уче шћа у по-
ли ти ци, али глав не коч ни це ни су бит ни је осла бље не. Оства ри ва ње 
род не рав но прав но сти као стра те шког ци ља одр жи вог раз во ја им-
пли ци ра су о ча ва ње са чвр сто уко ре ње ним пре пре ка ма. Не ке аспек-
те је мо гу ће лак ше по пра ви ти и уна пре ди ти, али су о ча ва ње са кул-
тур ним нор ма ма и ста во ви ма о род ним уло га ма не мо же ни бр зо ни 
ла ко ре зул ти ра ти по зи тив ним ефек ти ма. Рав но прав ни ја по де ла по-
сло ва и оба ве за уну тар до ма ћин ства пред ста вља нео п хо дан услов 
за ве ће и де ло твор ни је уче шће же на на по зи ци ја ма од лу чи ва ња и 
у по ли ти ци. По треб но је ре ћи да овај циљ ни је ва жан са мо као је-
дан од еле ме на та род не рав но прав но сти, већ озна ча ва и по кре та ње 
пи та ња ко ја су ре ле вант на са ста но ви шта одр жи вог раз во ја, а без 
укљу чи ва ња жен ске пер спек ти ве мо гу оста ти не до вољ но пер це-
при ра на или пре по зна та као та ква.

63) Ана Ву ко вић, оп.цит., стр. 95.
64) Зо ри ца Мр ше вић, „Кво та из бор ни си стем као на чин по сти за ња де скрип тив не и сусп-

тан ци јал не пар ла мен тар не за сту пље но сти же на“, Социолошкипреглед,бр. 1/2007, стр. 
57-72.

65) Ма ри на Бла го је вић, 1997, оп.цит.
66) Ми на Пе тро вић, Свакодневниживотуградуиродитељство, Ин сти тут дру штве них 

на у ка, Дру штво де мо гра фа Ју го сла ви је, Бе о град, 1994.
67) Ан ки ца Ку бу ро вић, „Осо бе но сти ро ди тељ ства у Ср би ји на кра ју 20. ве ка, ре ле вант не за 

ре про дук тив но по на ша ње“, Социолошкипреглед, бр. 4/2006, стр. 573-588.
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 Ана ли зу мо же мо за вр ши ти ис ти ца њем кон ста та ци ја ко је се 
ти чу раз ма тра ња ве зе и од но са два кључ на пи та ња овог ра да. Из у-
зет но је ва жно што је род на рав но прав ност по ста вље на за је дан од 
ци ље ва дру штве ног раз во ја, али је нео п ход но под ву ћи да је она и 
услов ње го ве одр жи во сти. За тим, ин те гра ци ја род не пер спек ти ве 
им пли ци ра ре ле вант ност ни за раз лич тих род них пи та ња и кре и ра-
ње род но спе ци фич них ме ра ра ди уна пре ђе ња ква ли те та жи во та и 
же на и му шка ра ца. И као по се бан сег мент ко ји се же ли под ву ћи, 
је сте ва жност род них пи та ња и род не пер спек ти ве са ста но ви шта 
мо гућ но сти одр жи вог де мо граф ског раз во ја као јед ног од сег ме на-
та овог раз вој ног кон цеп та. 

AnkicaS.Sobot
LOOKINGATSUSTAINABLEDEVELOPMENT

OFSERBIAFROMTHEPERSPECTIVEOFGENDER
ROLESANDGENDERBEHAVIORPATTERN

Summary
StrategicpreferenceofSerbiansocietytowardsustainable
developmentimpliesthecomplexityandtheinterconnec
tion between societal and demographic phenomena and
processes. Focusing on sociodemographic features of
womenandmenaswellasgenderinequalityasrelevant
issues,thepapertacklesaspecificaspectofsocialdimen
sionregardingthisdevelopmentagenda.Genderperspec
tive points more concrete knowledge of demographich,
educationalandeconomicalpotentialsaswellaspointing
outsomeoftheissueswhichfemaleandmalepopulation
arefacedwith.
The Strategy of sustainable development clearly implies
the politics of equal opportunities for women andmen,
whilegenderequalityisrecognizedasrelevantsegmentof
thisdevelopmentconcept.Intermsofsuchapproach,ana
lyzingfromthegenderperspectiveinthispaperisdrawn
ourattentiontosomeoftheaspectsconnectedwithsocial
positionandqualityoflifeofbothsexesandtoissuesre
gardingpopulationdevelopmentasanimportantsegment.
Besidesthat,thesignificanceofthisispointedout,empha
sizinggenderinequalityasanacceptablevalueandasone
oftheprerequisiteforsocialanddemographicsustainable
development.
Keywords:sustainabledevelopment,genderaspect,gen
derperspective,demographicdevelopment,genderinequ
ality
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Resume
The concept of sustainable development implies the re
sponsibility for social, economical, cultural and demo
graphicalvarietiesregardingissueswhichneedtoresol
ve.Withouttheintegrationofgenderperspectiveitisnot
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possibletoaccomplishsocialequality,equaldevelopment
ortopromotehumanresourcesandqualityoflife,ascru
cialvalues.Thepoliticsofequalopportunity forwomen
and men is the segment of development conditions and
perspectives,butaclearrecognitionofallgenderissues
isnecessaryaswellasestablishingofgenderspecificap
proach.
Inthispaper,takingintoaccounttheresultsofsocio
demographiccharacteristicsoffemaleandmalepo
pulationinSerbia,thesignificanceofgenderaspect
isunderlinedand thenecessityof theconsideration
ofbothgenderperspectivesisemphasized.Fromthe
standpointofthepoliticsofsustainabledevelopment,
itisimportanttorealizethatdemographicandsocio
economiccharacteristicsnotonlyrefertoinequality
ofsocialposition,butalsotodifferencesofrelevant
women`sandmen`sbehavior.Inaddition,regarding
demographic sustainable development, gender spe
cifics shouldn’t be ignored,while gender inequality
shouldbeconsideredasoneofthefactorsofrepro
ductivebehavior.
Noticedgenderdifferencesdirecttounfavorablecha
racteristicsofmalepopulationintermsoflifeexpec
tancyandthelackofleaningtowardstertiaryeduca
tion.Incaseoffemalepopulation,besidesmoredisa
dvantageous of economical features, the opportuni
tiesconnectedwithprofessionalpromotionofhighly
educatedaswellasthepresenceinleadingposition
in politics, are significant issues. Social position of
elder women which is determined by unfavorable
educational and economical characteristics aswell
asby thewidowhood,existasparticularlysensitive
issues.Furthermore,itisnecessarytotakeintoacco
untthedistinctivenessofgendersociodemographic
featuresandthemanifestationofgenderinequalityin
Belgrade,inCentralSerbia(Belgradeexcluded)and
inVojvodina.Demographicsignificanceofgenderro
lesandbehaviorpatterntacklescrucialissuesofpo
pulationdevelopment.Thispaperdrawsattentionto
theconnectionbetweengenderinequalityandinsuf
ficientreproductionaswellastheconnectionbetwe
engenderregimeandgenderdifferences,regarding
mortalityandmigrationsonregionalandlocallevel.
Predominantgenderpatternproducenegativeeffects
notonlyfromfemalebutalsofrommaleperspective,
openingthedoubtregardingpossibilityofsustaina
bledevelopment.Thus,thecharacteristicsofgender
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regimeandgenderissuescouldn`tbeignored.Inthis
paper particular attention is drawn to their impor
tance from demographic standpoints. Sustainable
demographic and social development cannot be re
alizedwithoutresolvingofgenderinequality,witho
uttheconsiderationofpositionandbehaviorofmen
andwomen aswell as disregarding genderspecific
approachtodevelopmentissues.Suchapproachme
ansthesensitivitytowardmaleandfemaleissues,the
detectionof the implicationsand the recognitionof
directiontoencouragingandimprovingeachof the
perspectiveinparticular.

 Овај рад је примљен 10. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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ОПРАВДАНОСТКОНТИНУИРАНЕАНАЛИЗЕ
РЕГИОНАЛНЕИГРАНСКЕСТРУКТУРЕГЛОБАЛНИХ

КОНКУРЕНАТА

Nа кон Дру гог свет ског ра та до ла зи до кон ти ни у и ра ног укљу-
чи ва ња ве ћег бро ја ком па ни ја из раз ли чи тих ре ги о на све та у 

ме ђу на род но по сло ва ње, што је ути ца ло на ја ча ње кон ку рен ци је и 
по тре бе за из на ла же њем но вих на чи на за до сти за ње кон ку рент ске 
пред но сти. Про ме не су се од ра зи ле у ре ги о нал ној, на ци о нал ној, 
сек тор ској и гран ској струк ту ри кон ку рен ци је, у на чи ни ма на ко ји 
ком па ни је оства ру ју и шти те кон ку рент ску пред ност, стра те ги ја ма 
ула ска, на сту па и де ло ва ња. Узрок то ме је ду го роч но сла бо одр-
жи ва ди фе рент на кон ку рент ска пред ност ком па ни ја и по зи ци о на 
пред ност у 100 нај у спе шни јих у све ту. Услед то га у овом ра ду смо 
ана ли зи ра ли ре ги о нал но и на ци о нал но по ре кло 100 нај у спе шни-
јих ком па ни ја све та по гра на ма де лат но сти у 2005. и 2010. го ди-
ни, са освр том на њи хо во по ре кло то ком це ле дру ге по ло ви не про-
шлог ве ка, са ци љем да утвр ди мо да ли је до шло до зна чај ни јег 
по ме ра ња сна га по гра на ма де лат но сти и про ме не по зи ци је ме ђу 
тра ди ци о нал ним кон ку рен ти ма и из ме ђу тра ди ци о нал них и но вих 
кон ку ре на та, од но сно до њи хо вог ре по зи ци о ни ра ња по гра на ма 
де лат но сти. 
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У ре ги о ну Се вер не Аме ри ке фо ку си ра ли смо се на ана ли зу по-
зи ци је ком па ни ја из САД, јер се ка над ске ком па ни је ни су по зи ци-
о ни ра ле у 100 нај у спе шни јих у све ту. Из ре ги о на Евро пе зна ча јан 
до при нос ње го вом по зи ци о ни ра њу на гло бал ном тр жи шту да ле су 
ком па ни је из Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке и Фран цу ске. Азиј ски ре-
ги он тра ди ци о нал но пред ста вља ју на гло бал ном тр жи шту ја пан ске 
ком па ни је, док ње го вом по вољ ни јем по зи ци о ни ра њу у са вре ме-
ним усло ви ма до при но се и ком па ни је из дру гих азиј ских зе ма ља 
као што су Ју жна Ко ре ја, Ки на, Ин ди ја и др. У ре ги о ну Сред ње и 
Ју жне Аме ри ке фо ку си ра ли смо се на Мек си ко, Бра зил и Ве не цу е-
лу као зе мље по ре кла ком па ни ја ко је су се на шле ме ђу 100 нај у спе-
шни јих ком па ни ја све та. 

Ма га зин Fortune пу бли ку је ранг ком па ни ја пре ма на ци о нал-
ном и ре ги о нал ном по ре клу, вр сти де лат но сти и дру гим кри те ри-
ју ми ма, а по осно ву ви ше ин ди ка то та, од ко јих смо за по тре бе овог 
ра да ко ри сти ли оства ре ни при ход и ком би на ци ју при хо да, про фи-
та, имо ви не и тр жи шног уче шћа. 

Ана ли зом ре ги о нал не и гран ске струк ту ре гло бал них кон ку ре-
на та мо гу ће је пра ти ти про ме не у по зи ци ји зе ма ља и ре ги о на у раз-
ли чи тим гра на ма де лат но сти сход но по зи ци ји њи хо вих ком па ни ја 
у 100 нај у спе шни јих. На тај на чин сва ка ком па ни ја као и зе мља је у 
мо гућ но сти да стек не пред ста ву о ак ту ел ном кон ку рент ском ам би-
јен ту, мо гу ћем пре стро ја ва њу кон ку рент ских сна га на гло бал ном 
тр жи шту и да про јек ту је кон ку рент ску сли ку бли ске бу дућ но сти са 
освр том на соп стве ну уло гу у гло бал ним кон ку рент ским то ко ви ма. 

РЕГИОНАЛНОИНАЦИОНАЛНОПОРЕКЛО
ГЛОБАЛНИХКОНКУРЕНТАОДДРУГЕПОЛОВИНЕ

20.ВЕКАДОДАНАС

Ре зул та ти ана ли зе ре ги о нал ног и на ци о нал ног по ре кла гло бал-
них кон ку ре на та од дру ге по ло ви не 20. ве ка ука зу је на кон ти ну и-
ра но по сте пе но сма њи ва ње ди фе рент не пред но сти у ли дер ској по-
зи ци ји тра ди ци о нал них кон ку ре на та и по ја ви но вих кон ку ре на та.1) 

1) Ве сна Ми ла но вић-Го лу бо вић, Последицеглобализацијепословањалидерскегрупекон
курената, док тор ска ди сер та ци ја, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2002, стр. 34; Бран ко 
Ра ки та, Међународнимаркетинг, Еко ном ски фа кул тет и Глоб марк, Бе о град, 1998, стр. 
65. 
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До ми на ци ја ком па ни ја из САД и ре ги о на Се вер не Аме ри ке на 
гло бал ном тр жи шту у 60-им го ди на ма 20. ве ка је не спор на и кон-
ти ну и ра но ста бил на све до кра ја 20. ве ка, али ни до да нас ни су 
ус пе ле да до стиг ну та кав ни во до ми на ци је и ди фе рент не пред но-
сти. Иако је уче шће ком па ни ја из САД у 100 нај у спе шни јих то ком 
70-их и 80-их го ди на про шлог ве ка сма ње но у ко рист европ ских и 
ја пан ских ком па ни ја, ком па ни је из САД су одр жа ле гло бал ну по-
зи ци ју са сла би јом ди фе рент ном пред но шћу у од но су на европ ске 
ком па ни је у 70-им, и европ ске и азиј ске ком па ни је у 80-им го ди на-
ма про шлог ве ка. 

Ме ђу европ ским зе мља ма, Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка и Фран-
цу ска су но си о ци ин тер на ци о нал не ак тив но сти европ ског ре ги о на 
на гло бал ном тр жи шту. То ком 70-их го ди на 20. ве ка, ком па ни је из 
европ ског ре ги о на су по бољ ша ле по зи ци ју у гру пи од 100 нај у спе-
шни јих ком па ни ја све та, док су то ком 80-их го ди на по гор ша ле. У 
зад њој де це ни ји 20. ве ка, ком па ни је из европ ског ре ги о на су за по-
че ле зна чај ни је по ти ски ва ње ре ги о на Се вер не Аме ри ке (ком па ни ја 
из САД) са ли дер ског ме ста.

Ини ци јал ни до при нос по ја ви но вих кон ку ре на та на гло бал ном 
тр жи шту, то ком 70-их го ди на про шлог ве ка, су да ле ја пан ске ком-
па ни је, по себ но у обла сти ауто мо бил ске ин ду стри је и елек тро ни ке 
на ме ње не ши ро кој по тро шњи, али и у обла сти гра ђе вин ске опре ме 
и про из во да од ме та ла.2) Ја пан је тра ди ци о нал но по зи ци о ни ран као 
гло бал ни кон ку рент из азиј ског ре ги о на, али је ње го ва по зи ци ја 
на гло бал ном тр жи шту од 80-их го ди на про шлог ве ка угро жа ва на 
од ком па ни ја из дру гих азиј ских зе ма ља као но вих кон ку ре на та, 
нај пре ком па ни ја из Ју жне Ко ре је. У ве зи с тим, одр жа ва њу кон-
ку рент ске по зи ци је азиј ског ре ги о на на гло бал ном тр жи шту су до-
при не ле ком па ни је из Ју жне Ко ре је, Ки не, Хонг Кон га и Ин ди је. 
То ком 90-их го ди на про шлог ве ка, број ком па ни ја из Ја па на и дру-
гих ма ње укљу че них зе ма ља азиј ског ре ги о на у ме ђу на род но по-
сло ва ње, ско ро је до сти гао број аме рич ких ком па ни ја. 

Ве не цу е ла, Бра зил, Мек си ко и Ар ген ти на су но си о ци ин тер-
на ци о нал не ак тив но сти ре ги о на Сред ње и Ју жне Аме ри ке. Пред-
ста вља ју но ве кон ку рен те на гло бал ном тр жи шту чи ја је сна га још 
увек ма ла да би угро зи ли по зи ци ју ре ги о на-тра ди ци о нал них кон-
ку ре на та, али по је ди нач на сна га ком па ни ја из ових зе ма ља у по-

2) Su san Do u glas and Sa muel Cra ig, Глобална маркетинг стратегија, Гр меч, Бе о град, 
1997, стр. 11.
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је ди ним гра на ма де лат но сти их чи ни ли де ри ма гра не, на ро чи то у 
обла сти пре ра де наф те. 

На пре ла зу у 21. век, аме рич ке ком па ни је су чи ни ле 38 про це-
на та, европ ске ком па ни је 33 про цен та и ја пан ске ком па ни је пре ко 
20 про це на та нај у спе шни јих ком па ни ја све та. Ком па ни је из Не мач-
ке, Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске су чи ни ле 74 про цен та нај у спе-
шни јих европ ских ком па ни ја, од но сно 24 про цен та нај у спе шни јих 
свет ских ком па ни ја.3) 

На кра ју пр ве де це ни је овог ве ка ин тен зи ви ра се уче шће ком-
па ни ја из европ ског ре ги о на, чи ме оне за у зи ма ју до ми нант ну по зи-
ци ју у 100 на у спе шни јих ком па ни ја све та на гло бал ном тр жи шту. 
Европ ске ком па ни је су чи ни ле ско ро по ло ви ну свих нај у спе шни-
јих ком па ни ја све та у гру пи од 100 ком па ни ја у 2005. и 2010. го-
ди ни, са бла гим па дом 2010. у од но су на 2005. го ди ну (са 48 на 47 
ком па ни ја). У 2005. го ди ни, ме ђу 100 нај у спе шни јих су би ле 33 
ком па ни је из Се вер не Аме ри ке, од но сно САД, а у 2010. го ди ни 32. 
Осам на ест ком па ни ја из Ази је се на шло ме ђу 100 нај у спе шни јих 
у обе по сма тра не го ди не, при че му је сма ње но уче шће ја пан ских 
ком па ни ја на до ме ште но по ве ћа ним уче шћем ки не ских и ју жно-ко-
реј ских ком па ни ја. Ком па ни је из Сред ње и Ју жне Аме ри ке су по ка-
за ле раст уче шћа (од јед не у 2005. на три у 2010.) ко јем су до при-
не ле ком па ни је из Бра зи ла и Ве не цу е ле.4)

АНАЛИЗАПОЗИЦИОНИРАЊАЕВРОПСКИХ
КОМПАНИЈАМЕЂУ100НАЈУСПЕШНИЈИХУСВЕТУ

ПОГРАНАМАДЕЛАТНОСТИ

На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја у све ту у 2010. го ди-
ни на ла зи се 47 ком па ни ја из Евро пе (Та бе ла 1). Уко ли ко се, по-
ред укуп ног при хо да, као кри те ри јум успе шно сти узму и уку пан 
оства ре ни про фит, имо ви на и тр жи шно уче шће, ме ђу 100 нај у спе-
шни јих ком па ни ја у све ту у 2010. го ди ни би ло је 49 из Евро пе. 

Нај ве ћи број европ ских ком па ни ја ме ђу 100 нај у спе шни јих 
у све ту у 2010. го ди ни по слу је у обла сти бан кар ства, оси гу ра ња 

3) По да ци су из 2000. го ди не, пре ма: Ве сна Ми ла но вић-Го лу бо вић, Последицеглобализа
цијепословањалидерскегрупеконкурената, док тор ска ди сер та ци ја, Еко ном ски фа кул-
тет, Бе о град, 2002, стр. 39. 

4) Ве сна Ми ла но вић, Ива на Бу лут, „По зи ци ја зе ма ља и ре ги о на на гло бал ном тр жи шту 
кроз при зму нај у спе шни јих ком па ни ја“, Мегатрендревија, бр. 3/2012, Ме га тренд уни-
вер зи тет, Бе о град, стр. 223-224.
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и фи нан сиј ских услу га (40 про це на та - 19 од укуп но 47). Де ре гу-
ла ци ја, ино ва ци о не ин фор ма ци о не тех но ло ги је и гло ба ли за ци ја 
европ ског фи нан сиј ског си сте ма су упра во ис хо ди де ло ва ња фак-
то ра ко ји ин тен зи ви ра ју мер џе ре (спа ја ња) и акви зи ци је (при па ја-
ња) у овом сек то ру.5) Као од го вор на раст гло бал не кон ку рент но сти 
бан кар ског сек то ра, европ ске бан ке су се ори јен ти са ле на ин тен-
зив ни је спро во ђе ње мер џе ра и акви зи ци ја у ци љу по ве ћа ва ња кон-
ку рент но сти, ефи ка сно сти и про фи та бил но сти по сло ва ња. Не ка од 
нај ве ћих и нај вред ни јих спа ја ња и при па ја ња из вр ше на су упра во 
у обла сти бан кар ства и оси гу ра ња. Ови про це си су до ве ли до то га 
да се чак пет ком па ни ја из Евро пе у овој обла сти на ђу ме ђу 20 нај-
у спе шни јих у 2010. го ди ни. У ту гру пу спа да ју три оси гу ра ва ју ће 
ком па ни је (фран цу ска AXA, ита ли јан ски AssicurazioniGenerali и 
не мач ки Allianz) и две бан ке (хо ланд ска INGGroup и фран цу ски 
BNPParibas). 

У гру пи 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та из европ ског ре-
ги о на на ла зи се и се дам ком па ни ја у обла сти енер ге ти ке - фран цу-
ски Total, ита ли јан ски ENI и Enel, не мач ки E.ON, фран цу ски GDF
Suez и ElectricitedeFrance и нор ве шки Statoil (bli zu 15 про це на та - 
7 od 47). Ове ком па ни је успе ва ју да одр же укуп не тро шко ве ни жим 
за хва љу ју ћи ве ли ком уче шћу фик сних тро шко ва у укуп ним. Сле де 
пет европ ских про из во ђа ча ауто мо би ла – не мач ки Volkswagen, Da
imler и BMW, фран цу ски Peugeot и ита ли јан ски Fiat(пре ко 10 про-
це на та, 5 od 47), че ти ри ком па ни је ко је се ба ве пре ра дом наф те и 
про из вод њом га са – хо ланд ски RoyalDutchShell, бри тан ски British
Petroleum и ру ски Gazprom и Lukoil (pre ko 8 про це на та - 4 od 47), 
три ком па ни је ко је по слу ју у сек то ру те ле ко му ни ка ци ја – не мач ки 
DeutscheTelekom, шпан ска Telefonica и бри тан ски Vodafone(pre ko 
6 про це на та - 3 od 47) i три ком па ни је ко је се ба ве ма ло про да јом и 
ве ле про да јом – фран цу ски Carrefour, не мач ки Metro и бри тан ски 
Tesco (pre ko 6 про це на та - 3 od 47). 

Пред став ник хе миј ске ин ду стри је из ре ги о на је ком па ни ја 
BASF, елек трон ске ин ду стри је - не мач ки Siemens, ин ду стри је хра-
не - швај цар ска ком па ни ја Nestle, а услу га (ло ги сти ке) не мач ки De
utschePost. На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та из европ-
ског ре ги о на се по зи ци о ни рао и хо ланд ски ArcelorMittalу обла сти 
про из вод ње че ли ка. У на ве де ним гра на ма, на гло бал ном ни воу, 

5) То су про ме не у тех но ло ги ји, ре гу ла ти ви и ра сту фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, пре ма: In-
go Wal ter, MergersandAcquisitionsinBankingandFinance, WhatWorks,WhatFails,and
Why,Uni ver sity Press, Ox ford, 2004, стр. 36-37.
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ком па ни је из европ ског ре ги о на ни су по број но сти зна чај не, али 
су до ми нант не по уче шћу, чи не ћи нај у спе шни је ком па ни је у гра ни. 

Табела 1:  
Европске компаније међу 100 најуспешнијих компанија света  

мерено укупним приходом (у милионима долара) у 2010.

Ранг
уЕ. Компанија

Гло
бални
ранг

Приходи Земљапоре
кла Делатност

1 Royal Dutch Shell 2 285.129 Холандија Прерада нафте
2 British Petroleum 4 246.138 В. Британија Прерада нафте
3 AXA 9 175.257 Француска Осигурање
4 ING Group 12 163.204 Холандија Финанс. услуге
5 Total 14 155.887 Француска Енергетика
6 Volkswagen 16 146.205 Немачка Аутомоб. инд.
7 BNP Paribas 18 130.708 Француска Банк. услуге
8 Assicurazioni Generali 19 126.012 Италија Осигурање
9 Allianz 20 125.999 Немачка Осигурање

10 Carrefour 22 121.452 Француска Малопродаја
11 ENI 24 117.235 Италија Енергетика
12 E.ON 27 113.849 Немачка Енергетика
13 GDF Suez 29 111.069 Француска Енергетика
14 Daimler 30 109.700 Немачка Аутомоб. инд.
15 Credit Agricole 36 106.538 Француска Банк. услуге
16 Banco Santander 37 106.345 Шпанија Банк. услуге
17 HSBC Holdings 39 103.736 В. Британија Банк. услуге
18 Siemens 40 103.605 Немачка Електроника
19 Lloyds Banking Group 42 102.967 В. Британија Банк. услуге
20 Nestle 44 99.115 Швајцарска Прехр. инд.
21 Dexia Group 49 95.143 Белгија Финанс. услуге
22 Gazprom 50 94.472 Русија Производња гаса
23 Electricite de France 52 92.204 Француска Енергетика
24 Aviva 53 92.140 В. Британија Осигурање
25 Royal Bank Scotland 55 91.767 В. Британија Банк. услуге
26 Metro 57 91.152 Немачка Велепродаја
27 Tesco 58 90.234 В. Британија Малопродаја
28 Deutsche Telekom 59 89.794 Немачка Телекомуник.
29 Enel 60 89.329 Италија Енергетика
30 Societe Generale 62 84.157 Француска Банк. услуге
31 Telefonica 68 78.853 Шпанија Телекоминик.
32 Groupe BPCE 71 76.464 Француска Финан.и некрет.
33 Prudential 72 75.010 В. Британија Финанс. услуге 
34 Munich Re Group 73 74.764 Немачка Осигурање
35 Statoil 74 74.000 Норвешка Енергетика
36 Vodafone 80 70.899 В. Британија Телекомуник.
37 BASF 81 70.461 Немачка Хемијска инд.
38 BMW 82 70.444 Немачка Аутомоб. инд.
39 Zurich Fin. Services 83 70.272 Швајцарска Финанс. услуге
40 Fiat 85 69.639 Италија Аутомоб. инд.
41 Deutsche Post 86 69.427 Немачка Логистика
42 Legal&General Group 90 68.290 В. Британија Финансије 
43 Lukoil 93 68.025 Русија Прерада нафте
44 Peugeot 94 67.297 Француска Аутомоб. инд.
45 CNP Assurances 95 66.556 Француска Осигурање
46 Barclays 96 66.533 В. Британија Банк. услуге
47 ArcelorMittal 99 65.110 Луксембург Инд. челика

Извор података: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010 /full_list/
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АНАЛИЗАПОЗИЦИОНИРАЊААМЕРИЧКИХ
КОМПАНИЈАМЕЂУ100НАЈУСПЕШНИЈИХУСВЕТУ

ПОГРАНАМАДЕЛАТНОСТИ

На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја у све ту у 2010. го ди-
ни на шле су се 32 ком па ни је из САД (Та бе ла 2). Уко ли ко се, по-
ред укуп ног при хо да, као кри те ри јум успе шно сти, узму и уку пан 
оства ре ни про фит, имо ви на и тр жи шно уче шће, ме ђу 100 нај у спе-
шни јих ком па ни ја у све ту у 2010. го ди ни би ло је 27 аме рич ких 
ком па ни ја.

По де лат но сти ко јом се ба ве, нај ве ћи број аме рич ких ком па ни-
ја у гру пи 100 нај у спе шни јих у све ту, ме ре но при хо дом, по слу је у 
фар ма це ут ској ин ду стри ји – ком па ни је McKesson, CardinalHealth, 
CVSCaremark,AmerisourceBergen, и пру жа њу услу га здрав стве не 
не ге - WellPoint, UnitedHealthGroup (бли зу 19 про це на та - 6 od 32). 
Сле де бан ке и оси гу ра ва ју ћа дру штва - BankofAmericaCorp., JP
MorganChase&Co., WellsFargo,Citigroup,BerkshireHathaway,AIG
(бли зу 19 про це на та - 6 od 32). У по след њих 20 го ди на аме рич ки 
фи нан сиј ски сек тор ра сте ве ли ком бр зи ном. Кроз про це се спа ја ња 
и при па ја ња до ла зи до сма ње ња бро ја ба на ка, с јед не стра не, али 
до укруп ња ва ња ка пи та ла, с дру ге. 

На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја у све ту у 2010. го ди ни 
на шле су се и аме рич ке тр го вин ске ком па ни је ко је се ба ве ве ле про-
да јом и ма ло про да јом. Упра во у овом сек то ру по слу је нај ве ћа ком-
па ни ја све та WalMartStores. Ком па ни је из овог при вред ног сек то-
ра Аме ри ке за у зи ма ју чак пет ме ста у гру пи од 100 нај у спе шни јих 
ком па ни ја све та - WalMartStores,Kroger,CostcoWholesale,Home
Depoti Target(бли зу 16 про це на та, 5 od 32). 

Ком па ни је из САД ко је де це ни ја ма за у зи ма ју не ка од пр вих 
ме ста по успе шно сти у све ту су ком па ни је ко је се ба ве пре ра дом 
наф те. Три ком па ни је ове гра не де лат но сти се на ла зе у пр вих 100 
у све ту (ExxonMobil,Chevron,ConocoPhillips). Њих сле де по две 
ком па ни је у обла сти енер ге ти ке (GeneralElectric и ValeroEnergy), 
ауто ин ду стри је (FordMotor и GeneralMotors), те ле ко му ни ка ци-
ја (АТ&Т и VerizonCommunications) и елек тро ни ке (HewlettPac
kardи IBM). Пред став ник хе миј ске ин ду стри је са овог под руч ја 
на гло бал ном тр жи шту је ком па ни ја Procter&Gamble, пре храм бе не 
ин ду стри је ком па ни ја ArcherDanielsMidland, услу га (ло ги сти ке) 
U.S.PostalService. На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та 
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из аме рич ког ре ги о на се по зи ци о ни ра ла и ком па ни ја Boing. У на-
ве де ним гра на ма, ове ком па ни је су је ди не из САД, али је њи хо во 
уче шће у гра ни зна чај но. 

Табела 2:  
Америчке компаније у групи 100 најуспешнијих компанија света мерено 

укупним приходом (у милионима долара) у 2010. години
Ранг
у

САД
Компанија Глобал

ниранг Приходи Делатност

1 Wal-Mart Stores 1 408.214 Малопродаја
2 Exxon Mobil 3 284.650 Прерада нафте
3 Chevron 11 163.527 Прерада нафте
4 General Electric 13 156.779 Енергетика
5 Bank of America Corp. 15 150.450 Банкарство
6 ConocoPhillips 17 139.515 Прерада нафте
7 AT&T 21 123.018 Телекомуникације
8 Ford Motor 23 118.308 Аутоиндустрија
9 JP Morgan Chase & Co. 25 115.632 Банкарство

10 Hewlett-Packard 26 114.552 Електроника
11 Berkshire Hathaway 28 112.493 Осигурање
12 Citigroup 33 108.785 Банкарство
13 McKesson 34 108.702 Фармацеут. инд.
14 Verizon Communications 35 107.808 Телекомуникације
15 General Motors 38 104.589 Аутомоб. инд.
16 AIG 41 103.189 Осигурање
17 Cardinal Health 43 99.613 Фармацеут. инд.
18 CVS Caremark 45 98.729 Фармацеут. инд.
19 Wells Fargo 46 98.636 Банкарство
20 IBM 48 95.758 Електроника
21 United Health Group 61 87.138 Здравствена нега
22 Procter&Gamble 66 79.697 Хемијска инд.
23 Kroger 70 76.733 Малопродаја
24 AmerisourceBergen 76 71.789 Фармацеут. инд.
25 Costco Wholesale 79 71.422 Велепродаја
26 Valero Energy 84 70.035 Енергетика
27 Archer Daniels Midland 88 69.207 Прехрамбена инд.
28 Boeing 91 68.281 Авио индустрија
29 U.S. Postal Service 92 68.090 Логистика
30 Home Depot 97 66.176 Малопродаја
31 Target 98 65.357 Малопродаја
32 WellPoint 100 65.028 Здравствена нега

Извор података: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010 /full_list/

АНАЛИЗАПОЗИЦИОНИРАЊААЗИЈСКИХКОМПАНИЈА
МЕЂУ100НАЈУСПЕШНИЈИХУСВЕТУПОГРАНАМА

ДЕЛАТНОСТИ

На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја у све ту у 2010. го ди ни 
на шло се 10 ја пан ских ком па ни ја (Та бе ла 3). У по ре ђе њу са 2005. 
го ди ном, тај број је сма њен за 23 про цен та. Уко ли ко се, по ред укуп-
ног при хо да, као кри те ри јум успе шно сти, узму и уку пан оства ре-
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ни про фит, имо ви на и тр жи шно уче шће, ме ђу 100 нај у спе шни јих 
ком па ни ја у све ту у 2010. го ди ни са мо су три ком па ни је из Ја па на. 

Та бе ла 3:  
Ја пан ске ком па ни је у гру пи 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та  
ме ре но укуп ним при хо дом (у ми ли о ни ма до ла ра) у 2010. го ди ни

Ранг у
Азији Компанија Гло бал-

ни ранг При ходи Делатност

1 Toyota Motor 5 204.106 Аутомобилска инд.
2 Japan Post Holdings 6 202.196 Логистика&Финансије
6 Nippon Telegraph&Telephone 31 109.656 Телеком.&Логистика
8 Hitachi 47 96.593 Електроника
9 Honda Motor 51 92.400 Аутомобилска инд.

10 Nissan Motor 63 80.963 Аутомобилска инд.
11 Panasonic 65 79.893 Електроника
13 Sony 69 77.696 Електроника
14 Nippon Life Insurance 75 72.051 Осигурање
18 Toshiba 89 68.731 Електроника

 Извор података: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010 /full_list/

Нај ве ћи број ком па ни ја (40 про це на та, 4 од 10) по слу је у ин ду-
стри ји елек тро ни ке (Hitachi,Panasonic,Sony, Toshiba). Њих сле де 
три по зна та про из во ђа ча ауто мо би ла - Toyota,Honda,Nissan (30 
про це на та, 3 од 10), а по том ком па ни је у обла сти услу га (ло ги сти ка 
и фи нан си је, те ле ко му ни ка ци је и ло ги сти ка), те ком па ни је у обла-
сти оси гу ра ња.

У гру пи од 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та, ме ре но укуп-
ним при хо дом у 2010. го ди ни, на ла зи се осам ком па ни ја из дру гих 
азиј ских зе ма ља, пет ком па ни ја из Ки не и три ком па ни је из Ју жне 
Ко ре је (Та бе ла 4). Нај у спе шни је ју жно-ко реј ске ком па ни је по слу ју 
у обла сти елек тро ни ке и ауто ин ду стри је.

Та бе ла 4:  
Ком па ни је из дру гих азиј ских зе ма ља у гру пи 100 нај у спе шни јих ком па ни ја 

све та ме ре но укуп ним при хо дом (у ми ли о ни ма до ла ра) у 2010. го ди ни

Компанија Гло бални 
ранг Приходи Земља 

порекла Делатност 

Sinopec 7 187.518 Кина Прерада нафте
State Grid 8 184.496 Кина Енергетика
China National Petroleum 10 165.496 Кина Прерада нафте
Samsung Electronics 32 108.927 Ј. Кореја Електроника
LG 67 78.892 Ј. Кореја Електроника
China Mobile Communicat. 77 71.749 Кина Телекомуникације
Hyundai Motor 78 71.678 Ј. Кореја Аутоиндустрија
Commercial Bank of China 87 69.295 Кина Банкарство

Извор података: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010 /full_list/
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У од но су на прет ход ну де це ни ју, ка да их ни је би ло ме ђу 100 
нај у спе шни јих ком па ни ја у све ту, на ла зе се ки не ске ком па ни је ко-
је су оства ри ле нај ве ћи на пре дак у по зи ци о ни ра њу на гло бал ном 
тр жи шту. Као нај бо ља по твр да то ме сто ји чи ње ни ца да су ме ђу 10 
нај у спе шни јих ком па ни ја све та чак три из Ки не, и то Sinopec,Sta
teGridиChinaNationalPetroleum, ко је по слу ју у обла сти пре ра де 
наф те и енер ге ти ке. Нај но ви ји по да ци о убр за ном ра сту по твр ђу ју 
да је Ки на на пу ту да по ста не нај ве ћа при вре да у Ази ји и дру га у 
све ту, што ће до ве сти до но ве про ме не од но са сна га на гло бал ном 
тр жи шту и да љег гран ског ре струк ту ри ра ња. 

АНАЛИЗАПОЗИЦИОНИРАЊАКОМПАНИЈА
ИЗСРЕДЊЕИЈУЖНЕАМЕРИКЕМЕЂУ

100НАЈУСПЕШНИЈИХУСВЕТУ
ПОГРАНАМАДЕЛАТНОСТИ

У гру пи од 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та, ме ре но укуп но 
оства ре ним при хо дом, у 2010. го ди ни на ла зе се три ком па ни је из 
Сред ње и Ју жне Аме ри ке, по јед на из Ве не цу е ле, Бра зи ла и Мек-
си ка (Та бе ла 5). 

Табела 5:  
Компаније из Средње и Јужне Америке у групи 100 најуспешнијих компанија 

света мерено укупним приходом (у милионима долара) у 2010. години

Компанија Глобални 
ранг Приходи Земља 

порекла Делатност 

Petrobras 54 91.869 Бразил Прерада нафте
Petroleos de Venezuela S.A. 56 91.182 Венецуела Прерада нафте
Pemex 64 80.722 Мексико Прерада нафте

Извор података: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010 /full_list/

Ме ђу нај у спе шни јим ком па ни ја ма из Сред ње и Ју жне Аме ри-
ке до ми ни ра ју ком па ни је у обла сти пре ра де наф те. 

РЕЗУЛТАТИАНАЛИЗЕ

До ми нант но ди фе рент ну по зи ци ју по бро ју ком па ни ја у 100 
нај у спе шни јих у све ту до 70-их го ди на 20. ве ка су има ле САД. 
Ини ци јал ни до при нос по ја ви но вих кон ку ре на та на гло ба лом тр-
жи шту су да ле ја пан ске ком па ни је то ком 70-их го ди на 20. ве ка. 
Кон ку рент ску струк ту ру и од но се су да ље усло жи ле ком па ни је из 
раз ви је них зе ма ља европ ског ре ги о на ин тен зи ви ра њем ин тер на ци-
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о нал не ак тив но сти и ком па ни је из дру гих зе ма ља Ази је, и Сред-
ње и Ју жне Аме ри ке као но ви кон ку рен ти. У ве зи с тим, до шло је 
до про ме на и у ор га ни за ци ји и стра те ги ји ком па ни ја на гло бал ном 
тр жи шту. Нај у спе шни је ком па ни је све та су ве ћи ну сво јих по слов-
них ак тив но сти оба вља ле из ван на ци о нал них гра ни ца, су де ћи по 
уче шћу стра не ак ти ве у укуп ној ак ти ви ком па ни је (Foreign/total
assets), уче шћу бро ја за по сле них из ван ма тич не зе мље у укуп ној 
за по сле но сти ком па ни је (Foreign/totalemployment), уче шћу про да-
је из ван ма тич не зе мље у укуп ној про да ји ком па ни је (Foreign/total
sales).6) 

Нај ве ћи број европ ских ком па ни ја ко је су се на шле на ли сти 
100 нај у спе шни јих у све ту у 2010. го ди ни, ме ре но укуп ним при хо-
дом, су у обла сти: бан кар ства, оси гу ра ња и фи нан сиј ских услу га, 
енер ге ти ке, ауто ин ду стри је, пре ра де наф те и про из вод ње га са, те-
ле ко му ни ка ци ја, ма ло про да је и ве ле про да је. 

Уко ли ко се као кри те ри јум, по ред укуп ног при хо да, узме и уку-
пан оства ре ни про фит, имо ви на и тр жи шно уче шће, он да европ ске 
ком па ни је у обла сти бан кар ства, оси гу ра ња и фи нан сиј ских услу га 
чи не 47 про це на та свет ских ком па ни ја на ли сти 100 нај у спе шни-
јих. Пре ма овом кри те ри ју му у обла сти енер ге ти ке по зи ци о ни ра-
не су са мо европ ске ком па ни је. У обла сти ауто ин ду стри је три су 
европ ске од се дам свет ских нај у спе шни јих про из во ђа ча. У обла сти 
пре ра де наф те и про из вод ње га са се дам је европ ских од три на ест 
ком па ни ја у све ту. У обла сти те ле ко му ни ка ци ја че ти ри су европ ске 
од де вет ком па ни ја у све ту. 

Европ ске ком па ни је ко је ни су мно го број не у пр вих 100 нај у-
спе шни јих у од ре ђе ној гра ни де лат но сти, али ко је су ли де ри гра-
не де лат но сти или има ју зна чај но по је ди нач но тр жи шно уче шће у 
гра ни по слу ју: у хе миј ској ин ду стри ји (ком па ни ја BASF као јед на 
од две ком па ни је у све ту ме ђу пр вих 100 у овој обла сти), у ин-
ду стри ји хра не (швај цар ска ком па ни ја Nestle као тра ди ци о нал ни 
кон ку рент и гло бал ни ли дер), у ин ду стри ји гво жђа и че ли ка (лук-
сем бур шки ArcelorMittalкао је ди на ком па ни ја ме ђу 100 нај у спе-
шни јих у овој гра ни), у фар ма це ут ској ин ду стри ји (швај цар ске 
ком па ни је NovartisиRocheHolding и фран цу ска ком па ни ја Sanofi
Aventisме ђу тринај у спе шни је у све ту), у обла сти услу га ло ги сти ке 
(не мач ки DeutschePostкао јед на од три ком па ни је у 100 свет ских). 

6) WorldInvestmentReport2000CrossborderMergersandAcquisitionsandDevelopment, 
UN CTAD 2000, str. 10-16.
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Као кон гло ме рат - не мач ки Siemensје јед на од две ком па ни је у све-
ту ко ја се на ла зи ме ђу пр вих 100.

Нај ве ћи број аме рич ких ком па ни ја ко је су се на шле на ли сти 
100 нај у спе шни јих у све ту у 2010. го ди ни (по сма тра но уну тар ре-
ги о на) по слу ју у обла сти: фар ма це ут ске ин ду стри је и пру жа њу 
услу га здрав стве не не ге, бан кар ства и оси гу ра ња, пре ра де наф те и 
про из вод ње га са, ве ле про да је и ма ло про да је, енер ге ти ке, елек тро-
ни ке, ауто ин ду стри је и те ле ко му ни ка ци ја. 

Уко ли ко се као кри те ри јум, по ред укуп ног при хо да, узму и 
уку пан оства ре ни про фит, имо ви на и тр жи шно уче шће, по зи ци ја 
аме рич ких ком па ни ја је ма ње по вољ на у од но су на европ ске. Са мо 
јед на аме рич ка ком па ни ја (Pfizer) се на ла зи у гру пи од че ти ри нај-
у спе шни је у све ту у обла сти фар ма це ут ске ин ду стри је, три у гру пи 
од два де сет пет нај у спе шни јих у све ту у обла сти бан кар ства, две у 
гру пи од се дам нај у спе шни јих у све ту у обла сти оси гу ра ња, три у 
гру пи од три на ест нај у спе шни јих у све ту у обла сти пре ра де наф те 
и про из вод ње га са, две у гру пи од се дам нај у спе шни јих про из во-
ђа ча ауто мо би ла, две у гру пи од де вет нај у спе шни јих ком па ни ја у 
све ту у обла сти те ле ко му ни ка ци ја. Као кон гло ме рат - GeneralElec
tric се по зи ци о ни рао у гру пу од са мо две нај у спе шни је ком па ни је 
у све ту. Аме рич ка ком па ни ја WallMartStores је по зи ци о ни ра на као 
ли дер свет ске ма ло про да је.

Аме рич ке ком па ни је ко је ни су мно го број не у пр вих 100 нај у-
спе шни јих у од ре ђе ној гра ни де лат но сти, али ко је су ли де ри гра-
не де лат но сти или има ју зна чај но по је ди нач но тр жи шно уче шће у 
про да ји од ре ђе них ка те го ри ја про из во да по слу ју у под руч ју: ком-
пју тер ске опре ме и услу га - HewlettPackard,Apple,IBM, ком пју тер-
ског софт ве ра – Microsoft, ме ди цин ске опре ме - Johnson&Johnson, 
по лу про вод ни ка – Intel ( као јед на од две ком па ни је у све ту), ави-
о на – Boing, хе миј ских про из во да - Procter&Gamble, пи ћа - Coca
ColaиPepsiCola (ме ђу три у све ту), пре храм бе них про из во да - Ar
cherDanielsMidland, ло ги сти ке - U.S.PostalService.

Нај ве ћи број ја пан ских ком па ни ја ко је су у гру пи 100 нај у спе-
шни јих у све ту у 2010. го ди ни по слу је у обла сти елек тро ни ке и 
ауто ин ду стри је. Њи хо ва по ја ва је за па же на у обла сти ло ги сти ке, 
те ле ко му ни ка ци ја, бан кар ства и оси гу ра ња, уко ли ко се по ред кри-
те ри ју ма укуп ни при ход укљу че и уку пан оства ре ни про фит, имо-
ви на и тр жи шно уче шће.
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Нај ве ћи број ки не ских ком па ни ја ко је су у гру пи 100 нај у спе-
шни јих у све ту у 2010. го ди ни по слу је у обла сти пре ра де наф те и 
енер ге ти ке, те ле ко му ни ка ци ја и бан кар ства.

У гру пи 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та на ла зи се ју жно-
ко реј ска ком па ни ја Samsung ко ја по слу је у обла сти по лу про вод ни-
ка (јед на од две нај у спе шни је у овој гра ни).

Све ком па ни је из ре ги о на Сред ње и Ју жне Аме ри ке ко је су се 
свр ста ле у 100 нај у спе шни јих ком па ни ја све та су се у 2010. го ди ни 
по зи ци о ни ра ле у обла сти пре ра де наф те. У обла сти те ле ко му ни-
ка ци о них услу га ви со ко је по зи ци о ни ра на мек сич ка ком па ни ја, а 
у обла сти ме та ла, бан кар ства, про из вод ње га са и пре ра де наф те 
че ти ри бра зил ске ком па ни је. 

Ком па ни је из оста лих зе ма ља све та, ко је ни су ов де ана ли зи-
ра не, ни су се ни ква ли фи ко ва ле у 100 нај у спе шни јих у све ту 2010. 

Да би се утвр ди ло ре ги о нал но и гран ско ре струк ту ри ра ње кон-
ку рен ци је нео п ход но је из вр ши ти по ре ђе ње са ли стом 100 нај у спе-
шни јих ком па ни ја у све ту у 2000. го ди ни по на ве де ним ре ги о ни-
ма.7) 

Не мач ке ком па ни је хе миј ске ин ду стри је - BASFи Bayerсу за у-
зе ле пр во и дру го ме сто у гра ни, а ни су се ква ли фи ко ва ле у пр вих 
100 у све ту у 2000. го ди ни. Ком па ни ја Siemens је би ла ли дер ин-
ду стри је елек тро ни ке. Област ин ду стриј ске и по љо о пре ме су обе-
ле жи ле ком па ни је ThyssenKruppиMannesmann. Ли дер у про да ји 
хра не је био не мач ки Metro, а ли де ри у услу га ма бан кар ства, од-
но сно оси гу ра ња не мач ки Allianz, од но сно DeutscheBank. У обла-
сти енер ге ти ке RWEгру па је би ла дру га у гра ни. У ауто ин ду стри ји 
ком па ни ја DaimlerChryslerје за у зе ла тре ће ме сто, ком па ни ја Vol
kswagenпе то ме сто, а ком па ни ја BMW је да на е сто ме сто. 

У 2000. го ди ни, фран цу ске ком па ни је су ис по љи ле ли дер ство 
у сле де ћим обла сти ма: гра ђе ви нар ство, иако ни су би ле у гру пи од 
100 нај у спе шни јих (SaintGobain– пр ви у гра ни,Lafarge– тре ћи), 
ин же ње ринг (Vivendi – пр ви у гра ни) и оси гу ра ње (АXА – пр ва у 
гра ни). У про да ји хра не ком па ни ја Carrefour је за у зе ла тре ће ме-
сто.

Бри тан ски лан ци су пер мар ке та и хи пер мар ке та се ни су по-
зи ци о ни ра ли ме ђу пр вих 100 у све ту у 2000. го ди ни, али су да ли 

7) Ве сна Ми ла но вић-Го лу бо вић, Последицеглобализацијепословањалидерскегрупекон
курената, док тор ска ди сер та ци ја, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2002, стр. 69-87.
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пе чат бри тан ској ма ло про да ји на гло бал ном тр жи шту. Ком па ни ја 
CGNU се на шла на дру гом ме сту у гра ни. 

У свет ској про из вод њи ко зме ти ке и пре па ра та за не гу те ла до-
ми ни ра ло је де сет ком па ни ја у 2000. го ди ни, ме ђу ко ји ма је на пр-
вом ме сту би ла хо ланд ско-бри тан ска ком па ни ја Unilever, на дру-
гом ме сту фран цу ска ком па ни ја Loreal и сед мом, осмом и де се том 
ме сту не мач ке ком па ни је Wella,BelersdorfиHenkel. Под руч јем мо-
бил не те ле фо ни је и ин тер нет ских услу га са ових про сто ра вла да ли 
су фин ски и швед ски кон цер ни, NokiaиEricsson. Област пре ра де 
наф те обе ле жи ли су кон цер ни RoyalDutch/ShellGroup,BPAmo
coиTotalFinaElf. Швај цар ске фар ма це ут ске ком па ни је Novartisи
RocheGroup за у зи ма ле су тре ће и ше сто ме сто у гра ни де лат но сти, 
а ком па ни ја Nestle пр во у обла сти про из вод ње хра не.

На ли сти 100 нај у спе шни јих аме рич ких ком па ни ја у све ту у 
2000. го ди ни, по зи ци о ни ра ле су се ком па ни је ва зду хо плов не ин ду-
стри је (Boing),ауто ин ду стри је (GeneralMotors, FordMotor), услу-
га ави о пре во за иако ни су би ле ме ђу пр вих 100 по при хо ду (AMR,
UAL,DeltaAirLines), ин ду стри је ком пју тер ског софт ве ра и услу га 
(Microsoft,ElectronicDataSystem), ин ду стри је ком пју тер ске и кан-
це ла риј ске опре ме (IBM,HewlettPackard), те ле ко му ни ка ци ја (Lu
cent Technologies,Cisco), енер ге ти ке (Enron), пре ра де наф те (Ex
xonMobil), фар ма це ут ске ин ду стри је (Merck, Johnson&Johnson), 
ду ван ске ин ду стри је (PhilipMorris), ин ду стри је пи ћа (PepsiCoи
CocaCola), услу га хра не (McDonalds иако се ни је ква ли фи ко вао 
ме ђу пр вих 100 по при хо ду), ве ле про да је (Mckesson,HBOC), и ма-
ло про да је (HomeDepot,WalMartStores).

На ли сти 100 нај у спе шни јих ком па ни ја у све ту, на ви со ким 
по зи ци ја ма у гра ни у 2000. го ди ни из Ја па на су се на шле ком па-
ни је Hitachi,Matsushita,SonyиToshiba у обла сти елек тро ни ке (од 
дру гог до пе тог ме ста у гра ни), Toyota,HondaMotor,Nissanу ауто-
ин ду стри ји (од че твр тог до сед мог ме ста), ком па ни је Mitsui,Mitsu
bishi,Itochu,Sumitomo,MarubeniиNisshoIwaiу обла сти тр го ви не 
(од пр вог до ше стог ме ста у гра ни), KaoиShiseldo у свет ској про-
из вод њи ко зме ти ке и пре па ра та за не гу те ла, TokyioE.P. у обла сти 
про из вод ње га са и елек три ке, NipponSteel у ме тал ској ин ду стри ји, 
SumitomoE.I. у ин ду стри ји про из во да од ме та ла, NipponT.N.T. у 
те ле ко му ни ка ци ја ма. 

Уло га пра ти о ца ли дер ској гру пи кон ку ре на та у 2000. го ди ни 
при па ла је: ки не ским ком па ни ја ма у обла сти елек тро ни ке, те ле-
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ко му ни ка ци ја, пре ра де наф те, ин ду стри је тек стил них про из во да и 
тр го ви не, а ју жно-ко реј ским ком па ни ја ма у обла сти ауто мо бил ске 
ин ду стри је, елек тро ни ке, пре ра де наф те и тр го ви не. Ју жна Ко ре ја 
је би ла зна ча јан кон ку рент и у обла сти че ли ка и град ње бро до ва. 

Мек сич ка ком па ни ја Pemex је би ла ли дер ру дар ства у 2000. го-
ди ни. По ред то га, мек сич ке ком па ни је су за у зи ма ле за па же но ме-
сто и у обла сти те ле ко му ни ка ци ја. Бра зил ска ком па ни ја Petrobras 
је би ла пра ти лац у обла сти пре ра де наф те и у 2000. го ди ни, као и 
да нас. 

У 2000. го ди ни, ком па ни је оста лих зе ма ља све та су не јед на-
ким и сла би јим ин тен зи те том сво је ини ци јал не ин тер на ци о на ци о-
на ли за ци је до при но си ле про ме ни кон ку рент ске струк ту ре гра не у 
ко јој се по ја вљу ју као но ви кон ку рен ти.

VesnaM.Milanovic,IvanaD.Bulat
REGIONALANDINDUSTRIALRESTRUCTURINGOFGLO

BALCOMPETITORS
Summary

Thenumberofcompanies fromdevelopedcountries,but
alsofromlessdevelopedcountries,especiallyAsianand
MiddleandSouthAmericancountries,hasbeenrisingat
theglobalmarketsince thesecondhalfof the20thcen
tury.Thecompetitiveadvantageofcompaniesfromdeve
loped countries – the traditional competitors (TheUSA,
UK,France,Germany,Japan)intheindustriesinwhich
theyoperateisnotsignificantlydifferentiated,suggesting
regionalandbranchrestructuringofglobalcompetition.
Asaresult,thispaperanalyzestheregionalandnational
originof100mostsuccessfulcompaniesintheworldby
industries in2005and2010,with theemphasison their
originduringthelasthalfcentury.Theaimofthepaper
istodeterminethechangeinthepositionofcountriesand
regionsindifferentindustriesaccordingtothepositionof
theircompaniesamongtheTop100.Asabasisformeasu
ringandcomparingthesizeandsuccessofcompaniesthis
studycompares: incomeandacombinationofrevenues,
profit,assetsandmarketshare.“Fortune”magazinepu
blishesannuallyalistofthemostsuccessfulcompaniesin
theworld,andthereportsofthismagazinehavebeenin
thispaper.
Companiesthatoperategloballyinthefirstdecadeofthe
21st century come from the developed countries of the
European regions, North America (USA) and Asia (Ja
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pan).Thedominanceofthecompaniesfromthedeveloped
Europeancountries in the21stcentury isundeniable, in
comparisontothepreviousdecades,whentheNorthAme
ricanregionand theUScompaniesweredominant.The
firstdecadeofthe21stcenturyismarkedbythecompani
esfromSouthCorea,China,Brazil,VenezuelaandMexi
co,whichcontributetotherestructuringofcompetitionin
globalindustries.
Keywords:regionaland industrialrestructuring,global
competitors,regionalandnationalorigin
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Resume
Since the secondhalf of the 20th century to the present
day themost intenseregionaland industryrestructuring
ofglobalcompetitionhastakenplaceinthefirstdecadeof
the21stcentury.Thatperiodwasmarkedbythecompa
niesfromdevelopedcountriesoftheEuropeanregionthat
dominatedthelistof100world’smostsuccessfulcompa
nies,withashareofalmost50percent,asmeasuredby
totalrevenue,andacombinationofseveralperformance
indicatorssuchastotalrevenue,profit,assetsandmarket
share.ThegreatestfallintheparticipationamongtheTop
100 companies in theworldwasnoticeable for Japane
secompanies.Incontrast,thecompanies’successgrowth
fromotherAsiancountriescontributedtoamorefavora
blepositioningof theAsianregionintheglobalmarket.
TheU.S.slowingdownincapturingtheglobalmarketre
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sultedinalessfavorablepositioningoftheNorthAmeri
canregioninthefirstdecadeofthe21stcenturycompa
redtoallpreviousdecades.Theappearanceofcompanies
fromtheCentralandSouthAmericanregionsamongthe
Top100hasfurtherfavourablyrepositionedthisregionin
theglobalmarket.
In 2010 compared to 2000, the greatest participation
growthamong theTop100companieswasmadeby the
companiesfromtheEuropeanregion,evenwhenseveral
indicatorsusedtomeasuresuccessareincluded.Thebig
gest fallwas recordedby theU.S. companies.Owing to
ChinaandSouthKorea,theAsianregionremainedfairly
stable in theglobalmarket from thebeginninguntil the
endofthefirstdecadeofthiscentury.
Based on the analysis of the performance of companies
fromdifferentregionsamongtheTop100in2010,obser
vedby industries,andbycomparingtheresultswith the
resultsoftheirpositioningin2000,theholdersofglobal
positioningandimageinthefirstdecadeofthe21stcen
tury are: banks, insurance companies, financial consul
tancies, telecommunicationsand logistics,andsteelma
nufacturers from theEuropeanregion;manufacturersof
pharmaceuticalproductsandhealthcareservices,banks,
insurancecompaniesandfinancialservicesproviders,te
lecommunicationsandlogistics,aswellasmanufacturers
inhightechnology(IT)andoilprocessingfromtheAmeri
canregion;companiesprovidinglogisticsservices,finan
cialservices, insurance, telecommunications,oilproces
singcompaniesandmanufacturers in thefieldofenergy
intheAsianregion,companiesintelecommunications,oil
processingandminingfromtheregionofCentralandSo
uthAmerica.
Inthefirstdecadeofthe21stcenturycompaniesfromthe
Europeanregioncontributedmost to thecompetitivere
structuringinthesecondarysector.Weakeningofroleof
theUS,JapanandSouthKoreawasnoticeable in indu
striesinwhichtheyweretheinitiatorsofinternationaliza
tiontowardsglobalization(e.g.consumerelectronics,car
industry).Atthesametimetherewasstrengtheningofthe
roleofcompaniesfromChina,Mexico,BrazilandVene
zuela.
Theinitialimpetustotheglobalizationofthetertiarysec
torwasinitiatedbythecompaniesintheEuropeanregion
(United Kingdom, France, Germany, Italy, Spain, Swit
zerland, TheNetherlands) and theUnited States, which
dominate the sector.But its restructuring in thefirstde
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cadeofthe21stcenturywassupportedbythecompanies
fromtheAsianregion(JapanandChina)andtheregions
ofCentralandSouthAmerica(BrazilandMexico),asnew
competitors.
Regional and industry restructuring of global competi
tioninthefirstdecadeofthe21stcenturywascontributed
bytheU.S.companiesbyreductionoftheirparticipation
amongtheTop100intheworld,aswellasbythecompa
niesfromEuropeancountriesandlessdevelopedcountri
esoftheAsianandCentralandSouthAmericanregions
whichincreasedtheirparticipation.
Thechangeintheregionalandindustrystructuresofglo
balcompetitorsis theconsequenceof theappearanceof
competitors fromthecountries thenewworldmarkets.
Oncereachedpositionofacountryobservedthroughthe
participationof itscompaniesamongtheTop100isnot
aguaranteeof a favorableposition in the futuredue to
theintensecompetitionofcompaniesfromAsianandLatin
Americanregions.

 Овај рад је примљен 23. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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ДејанаВукчевић**
Институтзаполитичкестудије,Београд

ОДНОСИЗМЕЂУПОЛИТИКЕИМОРАЛАУ
САВРЕМЕНОМДЕМОКРАТСКОМДУШТВУ***

Бо ље је стра да ти не го мр зе ти и стра хо ва ти; бо ље је 
два пу та стра да ти не го би ти омр знут и ули ва ти страх; 
то ће јед ног да на мо ра ти да бу де вр хов но на че ло сва-
ког по ли тич ки ор га ни зо ва ног дру штва.

Фри дрих Ни че1)

Сажетак
Однос између политике и морала представља вечи
типроблемкојимсенебавесамотеоретичаривећи
,,обични’’грађани.Ауториприликомразматрањаовог
односакористекомбинацијунеколикоразличитихме
тода.Напрвомместутосудијалектичкиметод,ме
тоданализесадржајаикомпаративниметод.
Основнипроблемкојимсеовајрадбавијетрагањеза
одговоромнавечитопитање:далиовадвафеномена
(политика иморал)могу постојати заједно?Неод
лучујућиседадaјуодговорнасамомпочеткуаутори
су цео свој рад посветилитрагању за одговором на
овопитање.Утомсмислуовајрадјеподељеннатри
дела.Првидеојепосвећензачециматеоријскогразма

* Истраживач сарадник, Института за политичке студије, Београд
** Научни сарадник, Института за политичке студије, Београд
*** Овај рад је на стао у окви ру про јек та 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.
1)  Ал бер Ка ми, Моралиполитика, Ате нум ин фор ма ти ка, Бе о град, 2004, стр. 37.
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трањаовогпроблема,другидеосабавиморалними
политичкимизазовима,докупоследњемделуаутори
анализирајуједаноднајпопуларнијихпроблемакојисе
тичуовогодноса,проблем,,прљавихруку’’.
Кључне речи: политика,морал, демократија,морал
ностполитике,проблем,,прљавихруку’’.

Mо рал ност по ли ти ке пред ста вља не из бе жну те му не са мо те-
о риј ског раз ма тра ња мно го број них дру штве них на у ка, већ и 

тзв. ,,обич них’’ гра ђа на. По ли ти ка се у ве ли кој ме ри осу ђу је на не-
мо рал, што чак до во ди до схва та ња да моралиполитиканикаконе
идузаједно. До дат ну по те шко ћу раз ма тра њу од но са из ме ђу по ли-
ти ке и мо ра ла ства ра не по сто ја ње је дин стве ног мо ра ла на осно ву 
ко га би смо мо гли да од ре ди мо мо рал ност по ли ти ке. По ли ти ка и 
мо рал пред ста вља ју два са ма по се би ве о ма ком плек сна фе но ме-
на, спо јив ши их за јед но у фо кус на ше ана ли зе учи ни ли смо је дан 
ам би ци о зан по ку шај да да мо од го вор на сле де ћа пи та ња: Далипо
литикаиморалмогупостојатизаједно?Далиморалиполитика
требадапостојезаједно?Далијемогућеистовременобитидо
барполитичаримораланчовек?

Пре не го што се опре де ли мо за од го во ре на ова пи та ња да ће-
мо јед ну крат ку ана ли зу ко јом ће мо по ка за ти не са мо сло же ност 
од но са из ме ђу по ли ти ке и мо ра ла, већ и ко ја ће нас при бли жи ти 
од го во ри ма за ко ји ма тра га мо.

Ути цај мо ра ла на по ли ти ку пред ста вља за ни мљи во по ље про-
у ча ва ња мно го број них дру штве них на у ка. Ра до мир Лу кић ка же 
да би љу ди же ле ли да мо рал ути че на по ли ти ку мо жда ви ше не го 
на при вре ду и ве ро ват но ви ше осу ђу ју не мо рал у по ли ти ци не го 
у при вре ди, по што се сма тра да је по ли ти ка цар ство у ко ме чо век 
има ви ше вла сти и сло бо де, па где, пре ма то ме, мо же и да се у знат-
но ве ћој ме ри пот чи ни мо рал ним нор ма ма.2) 

Од нос из ме ђу по ли ти ке и мо ра ла на ро чи то из би ја у пр ви план 
у вре ме дра ма тич них дру штве них про ме на. За чет ке раз ма тра ња о 
од но су из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке тре ба тра жи ти где дру где не го у 
ста рој Грч кој. 

2) Ра до мир Лу кић, Социологијаморала, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град-
ски из да вач ко гра фич ки за вод, Бе о град, 1995, стр. 550-551.
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ЗАЧЕЦИТЕОРИЈСКОГРАЗМАТРАЊАОДНОСАИЗМЕЂУ
МОРАЛАИПОЛИТИКЕ

Ме ђу пр ви ма ко ји су се ба ви ли овом сло же ном про бле ма ти ком 
би ли су со фи сти. Ови ,,учи те љи зна ња’’, та ко на зва ни од стра не 
сво јих са вре ме ни ка, или но си о ци ,,при вид не му дро сти’’, ка ко их је 
Ари сто тел (Αριστοτέλης) озна чио због на пла ћи ва ња сво јих услу га 
и њи хо ве рђа ве ре пу та ци је пред ста вља ју пре ми са о ни по крет не го 
фи ло зоф ску шко лу.

 Ал ки да ман то во схва та ње се у мно го ме по ду да ра ло са Пла то-
но вим (Πλάτων) и Пи та го ри ним у по гле ду то га да по ли тич ка моћ 
тре ба да бу де спо је на са му дро шћу. Ли ко фрон сма тра да др жа ва 
не ма ни ка квих мо рал них оба ве за већ јој је глав ни циљ да обез бе ди 
без бед ност и сло бо ду ње них гра ђа на. За кон је уго вор из ме ђу две ју 
стра на где се обе стра не оба ве зу ју за по што ва ње истог, при че му 
за кон не ма ни ка квих мо рал них функ ци ја. 

Ов де сва ка ко тре ба по ме ну ти и Ка ли кла ко ји је сма трао да су 
мо рал и пра во из ми шље ни од стра не пред став ни ка вла сти за рад 
њи хо ве лич не ко ри сти. Го во ре ћи да је тр пље ње не прав де го ре и од 
на но ше ња не прав де, он ука зу је на то да је ети ка си ле од ли ка мо ра-
ла го спо да ра, док је по што ва ње за ко на и пра вед ност од ли ка мо ра ла 
ро бо ва. Тра зи мах, та ко ђе, за сту па ми шље ње пре ма ко ме си ла, а не 
пра во тре ба да бу де осно ва дру штве них од но са, при че му се на-
су прот мо рал них нор ми и по зи тив ног пра ва за ла же за ети ку си ле. 

По ред со фи ста од но сом из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке ба ви ли су 
се и ве ли ки фи ло зо фи Со крат (Σωκράτης), Пла тон и Ари сто тел. 
Со крат, ка ко то Коплстон ле по ка же, ,,ни је био за ин те ре со ван за 
стра нач ку по ли ти ку као та кву, не го за по ли тич ки жи вот у етич ком 
ви ду. (...) Зна ње се тра жи као сред ство за мо рал но де ло ва ње.’’3) О 
то ме да ли ће оста ти за пам ћен за век и ве ко ва умно го ме је од лу чио 
је дан тра ги чан до га ђај ко ји је ста вио на ис ку ше ње не са мо ње го во 
уче ње, већ и све оно за шта се он то ком це лог свог жи во та за ла гао. 

Оп ту жен од стра не Ани та и Ме ле та за не ке на из глед бе за зле не 
пре кр ша је на шао се пред из бо ром да се од рек не це ло куп ног свог 
ду хов ног и мо рал ног тру да да би из бе гао смрт ну ка зну ко ја му је 
за то за пре ће на. Пре ма оп ту жни ци Со крат је крив за то што ква ри 

3) Љу бин ко Ми ло са вље вић, Античкамисаоодруштву, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, 
Ниш, 2008, стр. 87.
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омла ди ну и уво ди но ва де мон ска би ћа. Циљ ње го вих ту жи о ца сва-
ка ко ни је био да уби ју овог ве ли ког фи ло зо фа и да га ти ме учи не 
му че ни ком. Они су пре све га оче ки ва ли да ће Со крат при зна њем 
по ка за ти из ве сно по ка ја ње и мо ли ти за ми лост же ле ћи да га ти ме 
мо рал но ком про ми ту ју. Со крат, ме ђу тим, не са мо да ни је по ка зао 
би ло ка кав вид ка ја ња или при зна ња кри ви це, већ је од био и по ну-
ду сво јих при ја те ља да по бег не и да се ти ме спа си, јер би то зна чи-
ло ин ди рект но при зна ње кри ви це. 

Овај ве ли ки фи ло зоф, ко ји је жи во том стао иза сво јих со ци-
јал но-етич ких уве ре ња, био је ме ђу пр вим фи ло зо фи ма ко ји су се 
ба ви ли про бле ма ти ком од но са из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке. Ма да се 
за ста ре Гр ке уоп ште мо же ре ћи да је за њих ин те ре со ва ње за ети-
ку и по ли ти ку би ло у ве ли кој ме ри не рас ки ди во. Со крат ни је био 
ари сто крат ског по ре кла али ни је имао по вољ но ми шље ње о де мо-
кра ти ји и сма трао је да би ду хов на и мо рал на ели та мо ра ла би ти 
ан га жо ва на у вла да ви ни.4) 

Пла тон, уче ник ве ли ког Со кра та, учи тељ ве ли ког Ари сто те ла, 
у свом раз ма тра њу од но са из ме ђу по ли ти ке и мо ра ла ме ђу пр ви ма 
по ку ша ва да на пра ви јед ну све о бу хват ну ана ли зу овог про бле ма, 
ко ји за мно ге оста је отво рен до да нас, и по ред мно го број них по ку-
ша ја ње го вог раз ре ше ња. Оно што се код овог ве ли ког фи ло зо фа 
мо же при ме ти ти је да он сво ју ,,иде ал ну др жа ву’’ бра ни то та ли тар-
ним сред стви ма. У том сми слу о ово ме го во ри и По пе ро ва (Karl 
Ra i mund Pop per) ,,оп ту жба’’ да се Пла тон бо рио про тив сло бо де 
ми шље ња за ко ју је Со крат умро. На и ме, Пла тон је до де лив ши др-
жа ви огром ну од го вор ност од го ја но вог ти па чо ве ка пре ци зно на-
пра вио пре глед то га шта се вас пи та ни ци ма сме, а шта не сме ре ћи. 
Пре ма ла га њу Пла тон има ге не рал но ве о ма ло ше ми шље ње, али га 
оправ да ва ка да се ра ди о др жав ном ин те ре су и до зво ље но је са мо 
сло ју упра вља ча.

Ари сто тел се, та ко ђе, у сво јим де ли ма ба вио раз ма тра њем од-
но са из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке. Он је сма трао да по ли ти ка као на у-
ка о дру штву тре ба да од ре ди шта је то за чо ве ка до бро, а шта ни је. 
За ње га је ети ка гра на на у ке о по ли ти ци ко ја се ба ви ин ди ви ду ал-
ном мо рал но шћу, док се по ли ти ка ба ви мо ра лом чи та вог дру штва. 

4) Ова кав став Со кра та пре ма де мо кра ти ји је умно го ме од ре ди ла та да шња си ту а ци ја у 
Ати ни где се власт би ра ла коц ком. Со крат је сма трао да се ни кор ми ло бро да не пре да је 
коц ком, већ са мо оно ме ко зна до бро да кор ми ла ри, а ка мо ли оба вља ње др жав нич ких 
по сло ва.
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Он је го во рио да сре ћан чо век мо же би ти је ди но мо ра лан чо век од-
ре див ши ме ђу пр ви ма, ако не и пр ви, да сло бод на во ља пред ста вља 
основ ни пред у слов мо рал ног по сту па ња. 

МОРАЛНОСТПОЛИТИКЕ

О то ме ка ко по ли ти ча ри тре ба да се оп хо де пре ма мо ра лу по-
сто је опреч на ми шље ња. Углав ном мо гу ће их је по де ли ти у две 
гру пе. Са јед не стра не, има мо ми сли о це ко ји сма тра ју да би по ли-
ти ча ри тре ба ли да се при др жа ва ју мо ра ла мно го ви ше не го оста ли 
гра ђа ни, са мим тим они би тре ба ло да бу ду и мо рал но нај од го-
вор ни ји. Ка ко њи хо ве од лу ке ути чу на ве ћи број љу ди не го од лу-
ке обич них гра ђа на ова кво се гле ди ште мо же сма тра ти ви ше не-
го оправ да ним. Е. Ро тер дам ски (De si de ri us Era smus Ro te ro da mus) 
пред ста вља ти пи чан при мер ова квог гле ди шта. Он је 1516. го ди не 
у свом чу ве ном де лу Оваспитањухришћанскогвладаоца на пи сао 
да ,,до бра во ља у ис пу ња ва њу њи хо вих оба ве за мо ра би ти та ква да 
чак и обич но обе ћа ње мо ра би ти све ти је не го би ло ка ква за кле тва 
да та од стра не дру гих љу ди.’’5)

Са дру ге стра не, по сто је мно го број на схва та ња ко ја го во ре у 
при лог то ме да се мо рал не при ме њу је у сфе ри по ли ти ке. Ова кво 
ста но ви ште, иако ве о ма ра ши ре но да нас ка ко код ве ли ког бро ја те-
о ре ти ча ра та ко и код ве ли ког бро ја гра ђа на, ни је ни шта но во. 

Ри чард Бе ла ми (Ric hard Bel lamy) по ста вља ју ћи пи та ње о то ме 
да ли ли бе рал ни иде а ли ипак мо гу учи ни ти ,,пр ља ве по ли ти ча ре’’ 
и ,,пр ља ву по ли ти ку’’ ,,чи стом’’ ка же да он ве о ма сум ња у то. На и-
ме, по ли ти ча ри, са не ким ча сним из у зе ци ма, чак и они де мо крат-
ски ори јен ти са ни, не ужи ва ју ле по ми шље ње ка ко код фи ло зо фа, 
та ко и код ши рег јав ног мње ња.6)

Бе ла ми ка же да је ма ло до ка за о то ме да је мо рал ност про сеч-
ног мо рал ног по ли ти ча ра ма њи од мо ра ла про сеч ног гра ђа ни на. 
По ли ти ча ри јед но став но ра де под лу пом јав ног мње ња та ко да ми 
о њи ма зна мо ви ше не го о про сеч ним гра ђа ни ма. Од лу ке ко је по-
ли ти ча ри до но се умно го ме се раз ли ку ју од од лу ка обич них гра ђа-
на. Оне ути чу на мно го ви ше љу ди и мно го то га ви ше је на коц ки.

5) Igor Pri mo ratz (edi tor), ,,In tro duc tion’’, PoliticsandMorality, Pal gra ve Mac mil lan, 2007, 
стр. XII 

6)  Ric hard Bel lamy, ,,Dirty hands and clean glo ves: Li be ral ide als and real po li tics’’, European
JournalofPoliticalTheory, Sa ge, 9 (4) 2010, стр. 412. 
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Ис тра жи ва ња по ка зу ју да гра ђа ни ши ром све та не ма ју пре ви-
ше по ве ре ња у по ли ти ча ре. На при мер са мо 9% Аустра ли ја на ца 
ве ру је да су чла но ви њи хо вог пар ла мен та ча сни и по ште ни љу ди, 
76% Не ма ца и 90% По ља ка сма тра да су њи хо ве по ли тич ке во ђе 
не по ште не.7) Да си ту а ци ја ни је ни ма ло за вид на ни на Бал ка ну мо-
же се ви де ти и на осно ву сле де ћег гра фи ко на.

Гра фи кон бр. 1:  
Ак те ри и са рад ња на Бал ка ну

Из вор: Љу би ша Ми тро вић, ,,Слич но сти и раз ли ке у пер цеп ци ји ква ли те та 
ме ђу ет нич ких од но са, ре ги о нал ног иден ти те та и од но са ак те ра пре ма евро ин-

те гра циј ским про це си ма на Бал ка ну’’, КултурнииетничкиодносинаБалкану–
могућностирегионалнеиевропскеинтеграције(при ре ди ли: Љу би ша Ми тро вић, 

Дра го љуб Б. Ђор ђе вић, Дра ган То до ро вић), Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2006, 
стр. 271.

Мо же се ви де ти да се као глав ни ак те ри са рад ње на Бал ка ну 
из два ја ју спор ти сти, кул тур не ин сти ту ци је, на уч ни ци, уни вер зи те-
ти и на уч не ин сти ту ци је и при вред ни ци. Са дру ге стра не, као глав-
ни ак те ри ко ји ко че са рад њу из ме ђу на ро да на Бал ка ну из два ја ју се 
по ли ти ча ри, вер ске ор га ни за ци је, ме ди ји и не вла ди не ор га ни за ци-
је. То сва ка ко зна чи да жи те љи Бал ка на не ма ју по зи тив но ми шље-
ње о мо рал ним ка рак те ри сти ка ма сво јих по ли ти ча ра. Уко ли ко ов де 
до да мо по дат ке ко је се од но се на Ср би ју и на по ве ре ње ко је има ју 
вла да ју ћа ко а ли ци ја и опо зи ци о не стран ке мо же се ви де ти сва ком-
плек сност овог про бле ма. На и ме, на осно ву сле де ћих две ју та бе ла 
мо же се ви де ти да то по ве ре ње ни је ни бли зу за до во ља ва ју ћег.

7) Da vid W. Lo vell, ,,Lying and Po li tics’’, PoliticsandMorality, (edi ted by Igor Pri mo ratz), 
Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007, стр. 189-208.
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Та бе ла бр. 1:  
Ко ли ки је сте пен по ве ре ња у - вла да ју ћу ко а ли ци ју опо зи ци о не стран ке?

Одговор проценат Одговор проценат
Велики 1.9 % Велики 5.4 %
Осредњи 26.8 % Осредњи 30.8 %
Мали 29.7 % Мали 31.4 %
Никакав 37.6 % Никакав 28.6 %
Безодговора 4.1 % Безодговора 3.8 %
Укупно 100 % Укупно 100 %

Из вор: Дар ко Ма рин ко вић, ,,Син ди ка ти и по ли тич ке стран ке у тран зи ци ји’’, По
литичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2010, стр. 54-55. 

По ве ре ње гра ђа на у опо зи ци о не стран ке не што је ве ће не го у 
вла да ју ћу ко а ли ци ју, али оно што се мо же ре ћи и за јед не и за дру-
ге је да 2/3 гра ђа на има ма ло или ни ма ло по ве ре ње, ка ко у стран ке 
вла да ју ће ко а ли ци је, та ко и у опо зи ци о не стран ке. Сви ови по да ци 
не го во ре ни ма ло у при лог то ме да гра ђа ни сма тра ју сво је по ли ти-
ча ре мо рал ним и од го вор ним осо ба ма, што да ље са мо на ме ће но ве 
иза зо ве по сто ја њу мо ра ла уну тар по ли тич ке сфе ре. 

Јир ген Ха бер мас (Jürgen Ha ber mas) сма тра да си стем пра ва у 
скла ду са ,,прин ци пом ети ке дис кур са’’, ко ји ка же да су ва ља не 
са мо оне нор ме де ла ња ко је при хва та ју сви уче сни ци ра ци о нал них 
ди ску си ја и све осо бе на ко је би оне мо гле ика да да ути чу, чи ни 
ми ни мум нор ма тив них ин сти ту ци о нал них усло ва за ле ги ти ман по-
ли тич ки си стем.8)

Тре ба сва ка ко по ме ну ти и Мар ти на Хо ли са (Mar tin Hol lis) ко ји 
сма тра да је по ли ти ка ,,умет ност ком про ми са’’9). Основ на мо рал-
на ди ле ма по ли ти ке про из и ла зи из чи ње ни це да по ли тич ки ак те ри 
до но се од лу ке ко је се ти чу раз ли чи тих дру штве них гру па. По ли ти-
чар, су о чен са су прот ста вље ним ин те ре си ма, зах те ви ма и оба ве за-
ма, при ну ђен је да пра ви ком про ми се. 

То до во ди до то га да је дан део оба ве за увек, ба рем де ли мич но, 
оста је не ис пу њен до кра ја. Због то га су по ли ти ча ри при ну ђе ни да 
раз ви ја ју ве шти ну про на ла же ња нај ма ње не по вољ ног ре ше ња да 
би иза шли на крај са овим про бле мом, што увек оста вља про сто ра 

8) Вељ ко Ду бље вић, ,,Фи ло зо фи ја пра ва Јир ге на Ха бер ма са’’, Правниживот, 14/2009, 
стр. 595-609. 

9) Gar rett Cul lity, ,,The Mo ral, the Per so nal and the Po li ti cal’’, PoliticsandMorality, (edi ted by 
Igor Pri mo ratz), Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007, стр. 57. 
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да не ке гру пе оста ју не за до вољ не од лу ка ма по ли ти ча ра са ле ги-
тим но оправ да ним осе ћа јем да су из не ве ри ли њи хо во по ве ре ње. 

ПРОБЛЕМ,,ПРЉАВИХРУКУ’’

Ди ле ма ,,пр ља вих ру ку’’ је иза зва ла мно го број не де ба те и сма-
тра мо да јој тре ба по све ти ти по себ ну па жњу. Углав ном се те о ре ти-
ча ри ко ји се ба ве овим про бле мом мо гу по де ли ти у две гру пе: они 
ко ји сма тра ју да ова ди ле ма по сто ји и они ко ји сма тра ју да она не 
по сто ји. 

Мајкл Вол цер (Mic hael Wal zer) је, мо же се ре ћи, ве ли ки део 
свог ра да по све тио упра во про бле му ,,пр ља вих ру ку’’. Вол цер ка-
же да су по ли ти ча ри до брим де лом го ри, мо рал но го ри, од нас.10) 
Они су мо рал но го ри од нас не са мо због скан да ла ко ји по вре ме но 
из би ја ју, већ и због ком про ми са за рад фор ми ра ња раз ли чи тих ко а-
ли ци ја и те шких од лу ка на ко је су при мо ра ни. 

Пре ма Вол це ру се по ли тич ке од лу ке мо гу сма тра ти оправ да-
ним због то га што су мо рал но оправ да не, али оне у исто вре ме мо-
гу би ти и мо рал но по гре шне. По ли тич ке од лу ке, да кле, мо ту би ти 
оправ да не иако се ко се са мо ра лом. Под се ти мо се за тре ну так при-
ме ра ко је Вол цер на во ди да би пот кре пио сво ју те о ри ју:

- при мер по ли ти ча ра ко ји је при ну ђен да пре го ва ра са ко рум-
пи ра ним зва нич ни ци ма стран ке да би био иза бран;

- при мер по ли ти ча ра ко ји ,,мо ра’’ да одо бри му че ње те ро ри-
сте да би спа сио жи во те.

Вол цер да је ди рек тан од го вор на пи та ње ко је ко му ни стич ки 
ли дер Хер де рер (Hce de rer) по ста вља у Сар тро вом (Jean-Paul Sar-
tre) ко ма ду DirtyHandsinNoExitandThreeOtherPlays о то ме да ли 
се мо же вла да ти не ви но. Он не дво сми сле но ка же да не мо же. Пре 
не го што кре не мо са да љом ана ли зом под се ти мо се тач не ди ле ме 
ко ју је Хер де рер ов де по ста вио:

 ,,Ка ко се др жи те сво је чи сто ће мла ди чо ве че! Ко ли ко сте упла-
ше ни да упр ља те сво је ру ке! У ре ду, оста ни те чи сти! Шта ће то 
до бро до не ти? Због че га сте нам се при дру жи ли? Чи сто ћа је иде ја 
по год на за све ште ни ка. Ви ин те лек ту ал ци и бур жо а ски анар хи сти 
ко ри сти те је као из го вор да не ра ди те ни шта. Да не ра ди те ни шта, 
да оста не те не по мич ни, др же ћи ру ке по ред сво га те ла, но се ћи деч-

10)  Ric hard Bel lamy, ,,Dirty hands and clean glo ves: Li be ral ide als and real po li tics’’, стр. 412.
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је ру ка ви це. Ја имам пр ља ве ру ке. До ла ка та. Оне су не чи сте и окр-
ва вље не. Али шта сте оче ки ва ли? Ми сли те ли да се мо же вла да ти 
не ви но?’’11) 

Вол цер ка же да мо рал ног по ли ти ча ра пре по зна је мо пре ма пр-
ља вим ру ка ма, што је кон цепт ко ји је ите ка ко про бле ма ти чан. ,,Да 
је он мо ра лан чо век и ни шта дру го, ње го ве ру ке не би би ле пр ља-
ве, да је он по ли ти чар и ни шта дру го, он би мо гао да пре тен ду је на 
то да је чист.’’12) По ли ти чар мо ра осе ћа ти гри жу са ве сти и осе ћај 
кри ви це због од лу ка на ко је је при мо ран. Са мо онај по ли ти чар ко-
ји је спо со бан за ово мо же се сма тра ти до брим по ли ти ча рем.,,Си-
мул та но са све шћу (осе ћа јем) чи ње ња не чег ло шег (пре ва зи ла же-
њем мо рал них ин хи би ци ја) ег зи сти ра и свест да је чи ње ње би ло 
не из бе жно (ути ли тар но) с об зи ром на да ту кон сте ла ци ју (да ни је 
по гре шно).13) Ма да оста је пи та ње због че га би уоп ште по ли ти чар 
мо рао да до ла зи у си ту а ци ју у ко ју Вол цер на во ди, јер мо ра лан 
по ли ти чар ни је онај ко ји осе ћа гри жу са ве сти због сво јих по гре-
шних од лу ка, већ онај ко ји по сту па у скла ду са мо рал ним нор ма ма. 
У су прот ном би се ве ћи на по гре шних од лу ка мо гла оправ да ти на 
овај на чин. Ов де сва ка ко тре ба по ме ну ти и три при сту па про бле му 
пр ља вих ру ку.14) 

Ма ки ја ве ли (Niccolò Mac hi a vel li) се ме ђу пр ви ма, ако не и 
пр ви, ба вио ди ле мом пр ља вих ру ку. Ни ко ло Ма ки ја ве ли сва ка ко 
пред ста вља лич ност ко ја се не мо же за о би ћи при ли ком раз ма тра ња 
од но са из ме ђу по ли ти ке и мо ра ла. Овај ве ли ки ми сли лац са ко јим 
по чи ње ре не сан са по ли тич ких на у ка у Евро пи и за чет ник по ли-
тич ког ре а ли зма сма трао је да мо рал не ма шта да тра жи у сфе ри 
по ли ти ке. Дру штве но окру же ње је у ве ли кој ме ри од ре ди ло пра вац 
ње го вог те о риј ског раз ма тра ња и до ве ло га до уве ре ња да вред ност 
др жав не вла сти не тре ба ме ри ти мо рал ним кри те ри ју ми ма, већ ве-
шти ном ко јом се она слу жи да би се одр жа ла. У том сми слу је и 
чу ве ни Ма ки ја ве ли јев став да су сви не на о ру жа ни про ро ци, из у зев 
Ису са Хри ста, про па ли.

11) Jean-Paul Sar tre, ,,Dirty Hands’’, NoExitandThreeOtherPlays, Vin ta ge Bo oks, New York, 
1955, стр. 224.

12) Мајкл Вол цер, Моралипрљаверуке–филозофија,политикаират, Ал ба трос плус, 
Бе о град, 2010, стр. 17.

13) Ђор ђе Сто ја но вић, ,,Етич ко оправ да ње за при бе га ва ње си ли: пра вед ни мир уме сто пра-
вед ног ра та’’, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, бр. 1/2010, стр. 
329.

14) Исто, стр. 22-27.
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Пра ве ћи раз ли ку из ме ђу два ти па бор бе за власт, за кон ским 
пу тем и си лом, Ма ки ја ве ли ка же да је овај пр ви од ли ка чо ве ка, 
док је дру ги од ли ка жи во ти ња. ,,Вла да лац, ме ђу тим, тре ба да се 
по на ша и као жи во ти ња и као чо век, да бу де лав и ли си ца.’’15) Сма-
тра ју ћи да је не мо гу ће да вла да о ца исто вре ме но ње го ви по да ни ци 
во ле и да га се пла ше, он се ра ди је при кла ња дру гој ва ри јан ти. Овај 
кон тра верз ни те о ре ти чар је сво јим на чи ном про ми шља ња иза звао 
број не ре ак ци је ко је су се кре та ле од без у слов ног одо бра ва ња до 
же сто ког оспо ра ва ња. Као при мер ове дру ге стру је мо же се на-
ве сти И. Бер лин [I sa i ah Ber lin] ко ји у свом чу ве ном де лу Против
струје ка же да је ,,аутор Владаоца на пи сао са ти ру, јер је не мо гу ће 
да је ми слио оно што је ство рио.’’16)

Нај бо љи пред став ник дру гог при сту па је Макс Ве бер (Max We-
ber) и ње гов есеј ,,По ли ти ка као по зив’’ у ко ме го во ри о тра гич ном 
хе ро ју, до бром чо ве ку са пр ља вим ру ка ма чи ја се тра ге ди ја огле да 
у то ме што се по ли ти ка као по зив не на ла зи у ми ло сти бож јој, та-
ко да он не мо же да оче ку је да ће му Бог опро сти ти ње го ва де ла. 
Ве бер пра ви раз ли ку из ме ђу два ти па ети ке. На пр вом ме сту то је 
етикауверења (Ge sin nung set hik), ко ја прет по ста вља да са мо до бро 
мо же про из и ћи из до брог, и да са мо ло ше мо же про из и ћи из ло шег. 
Она се мо же при ме њи ва ти у при ват ној сфе ри, али не и у по ли ти ци. 
У сфе ри по ли ти ке мно го је бо ље при ме њи ва ти етикуодговорно
сти (Ve rant wor tung set hik), ко ја је све сна ира ци о нал но сти чи та вог 
дру штва, а ујед но и ира ци о нал но сти по ли ти ке. За по ли ти ку је не-
рас ки ди во ве за на моћ ко ја је по ве за на са на си љем. Моћ и на си ље 
пред ста вља ју ,,са тан ска сред ства’’ ко ја је ве о ма те шко др жа ти под 
кон тро лом. Осо ба ко ја се од лу чи да уђе у по ли ти ку скла па пакт са 
ђа во лом и при ну ђе на је да се ко ри сти сред стви ма ко ја се не сма тра-
ју мо рал ним да би по сти гла од ре ђе ни циљ. Вол цер сма тра да, иако 
Ве бе ро во гле ди ште у ве ли кој ме ри по га ђа су шти ну про бле ма, ни је 
до бро да по ли ти чар не ма ни ка кву на ду у сво је спа се ње. 

Као пред став ни ка тре ће тра ди ци је Вол цер на во ди Ка ми ја (Al-
bert Ca mus) ко ји го во ри о те ро ри сти ма, при че му се ди ле ма пр-
ља вих ру ку ја вља у јед ном но вом об ли ку. Те ро ри сти се уби ја ју ћи 
при пре ма ју да умру. Њи хо ва смрт зна чи да они не ма ју по тре бе да 
се прав да ју, она ујед но зна чи и крај њи хо ве кри ви це и бо ла. 

15) Љу бин ко Ми ло са вље вић, Под/стицањеслободе, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 
2008, стр. 29. 

16) Исто, 2008, стр. 34. 
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Ов де је, ме ђу тим, по треб но по ста ви ти и пи та ње: да ли ди ле ма 
пр ља вих ру ку ствар но по сто ји? Кај Нил сен (Kai Ni el sen) ка же да 
она не по сто ји при че му на па да ње не основ не по став ке.17) Ка да се 
ра ди о си ту а ци ја ма у ко ји ма на ста је ди ле ма пр ља вих ру ку, при ну-
ђе ни смо да би ра мо не из ме ђу до бро га и ло шег, већ из ме ђу два зла, 
из ме ђу по гре шног и по гре шног. Ка да не мо же мо да из бег не мо ло-
ше по сле ди це, он да је по треб но да иза бе ре мо оно за шта сма тра мо 
да је нај ма ње ло ше. Тач но је да ће се сва ко ко бу де био при ну ђен 
да до не се од лу ку у ова квој си ту а ци ји осе ћа ти ло ше, да ће жа ли-
ти због то га. У су прот ном, те шко да би се осо ба ко ја то не осе ћа 
мо гла на зва ти мо рал ном осо бом. Али ни је тач но да је та ква осо ба 
учи ни ла не што што је мо рал но по гре шно. Она ће мо жда осе ћа ти 
кри ви цу због то га али она ни је по чи ни ла ни ка кав мо рал ни зло чин. 
,,Ве ли ки број љу ди осе ћа гри жу са ве сти без то га да су кри ви за не-
што, а опет, ве ли ки број љу ди је крив за не ки мо рал ни зло чин а не 
осе ћа гри жу са ве сти.’’18) 

По ли ти ка у ве ли кој ме ри од ре ђу је гра ни це уну тар ко јих ва же 
мо рал не нор ме, те се у том сми слу при пад ни ци истог дру штва сма-
тра ју рав но прав ним мо рал ним су бјек ти ма док се оста ли до жи вља-
ва ју као не при ја те љи, у нај бо љем слу ча ју као стран ци, али не и као 
рав но прав ни мо рал ни су бјек ти. Роб Спа ров (Rob Spar row) ка же да 
је це на по ли тич ке за јед ни це не пра вед но ис кљу чи ва ње дру гих, тј. 
да мо рал јед не за јед ни це не ва жи ка да су у пи та њу при пад ни ци 
дру гих по ли тич ких за јед ни ца. То до во ди до то га да је тен зи ја из-
ме ђу по ли ти ке и мо ра ла мно го ду бља не го што мо же би ти пред ста-
вље на про бле мом пр ља вих ру ку.19) И ма да се Р. Лу кић ди рект но не 
ба ви ди ле мом пр ља вих ру ку, на осно ву ње го вог гле ди шта се мо же 
за кљу чи ти да се и он мо же свр ста ти у гру пу те о ре ти ча ра ко ји сма-
тра ју да ова ди ле ма не по сто ји. 

Лу кић ка же да у по ли ти ци вла да мо рал ко ји је у су прот но сти 
са мо ра лом уну тар за јед ни це. По ли ти чар, и ка да не по шту је мо-
рал не нор ме ко је вла да ју уну тар за јед ни це, кр ши за да ту реч, во ди 
ра то ве, вр ши са мо јед ну мо рал ну ду жност сво је за јед ни це и због 
то га он не тре ба да осе ћа ни ка кву уну тра шњу санк ци ју. Онај по ли-

17) Kai Ni el sen, ,,The re is No Di lem ma of Dirty Hands’’, PoliticsandMorality, (edi ted by Igor 
Pri mo ratz), Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007, стр. 20. 

18) Исто, стр. 21.
19) Rob Spar row, ,,’Bar ba ri ans at the Ga tes’: The Mo ral Costs of Po li ti cal Com mu nity’’, Politics

andMorality, (edi ted by Igor Pri mo ratz), Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007, стр. 170.
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ти чар ко ји осе ћа гри жу са ве сти за та кве по ступ ке ни је се до вољ но 
по и сто ве тио са сво јим дру штвом. 

По ли ти ча ри у ства ри при ме њу ју ко лек тив ни мо рал ску пи не у 
од но су на дру ге ску пи не, а не лич ни мо рал, па због то га њи хо во 
де ла ње из гле да не мо рал но. Али да ле ко од то га да мо рал не ма шта 
да тра жи у по ли ти ци. То је са мо сре ди на у ко јој се он ис по ља ва на 
је дан дру га чи ји на чин. Мо рал мо ра по сто ја ти у по ли ти ци. Ма да је 
гра ни ца из ме ђу мо ра ла и не мо ра ла ве о ма тан ка.

Се ти мо се са мо чу ве не кри ла ти це да ,,циљ оправ да ва сред-
ство’’. Ово мо жда мо же у по је ди ним си ту а ци ја ма из гле да ти и 
оправ да ним. Али, ка ко год мо рал но из гле дао циљ ко ји се же ли по-
сти ћи, пи та ње је да ли он ауто мат ски оправ да ва и сред ства ко ји ма 
је по стиг нут. Лу кић ука зу је на зам ке ко је ов де мо гу да вре ба ју. На-
и ме, ко ли чи на зла мо же би ти мно го ве ћа ако се не упо тре бе не мо-
рал на сред ства да би се не ки циљ по сти гао од то га да ми из бег не мо 
упо тре бу не мо рал них сред ста ва и тај циљ не по стиг не мо. Мар ку зе 
(Her bert Mar cu se) на овај на чин оправ да ва ко ри шће ње на си ља у ре-
во лу ци ја ма. Ме ђу тим, ту ле жи опа сност од то га да упо тре ба не мо-
рал них сред ста ва за оства ре ње мо рал них ци ље ва оту пи мо рал ну 
свест оних ко ји их упо тре бља ва ју на тај на чин да их они поч ну 
упо тре бља ва ти и за не мо рал не ци ље ве. 

Лу кић ка же да ,,тек кад се по ли ти ка у пу ној ме ри по дру штви, 
кад по ста не ствар це лог дру штва, а це ло чо ве чан ство по ста не јед-
но је дин стве но дру штво, тек та да ће по сто ја ти и је дан оп шти мо-
рал и мо гућ ност да се и по ли ти ка, као и цео жи вот, пот пу но мо ра-
ли зи ра ју.’’20) 

ИНАКРАЈУ...

Као што се мо же ви де ти на осно ву до са да шњег из ла га ња од-
нос из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке пред ста вља јед ну ве о ма ком плек-
сну те му. То ме на ро чи то до при но си сло же на при ро да ова два фе-
но ме на. Ме ђу соб ни ути цај по ли ти ке и мо ра ла се на ла зи у фо ку су 
ана ли зе мно го број них дру штве них на у ка, али пред ста вља ујед но 
и пред мет сва ко днев ног раз ма тра ња тзв. ,,обич них’’ гра ђа на. Они 
на ро чи то осу ђу ју не мо рал ност у сфе ри по ли ти ке што на ро чи то из-
би ја у пр ви план и вре ме бр зих дру штве них про ме на. Чи ње ни ца 
је да гра ђа ни ши ром све та има ју ве о ма ло ше ми шље ње по пи та њу 
мо рал но сти сво јих пред став ни ка.

20)  Ра до мир Лу кић, Социологијаморала, стр. 555.
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Иза зо ви по ли тич ке про фе си је до дат но оте жа ва ју при ме ну мо-
ра ла, што до во ди до то га да из гле да као да у по ли ти ци ва жи је дан 
дру га чи ји мо рал, или су де ћи по не ким те о ре ти ча ри ма, до то га да 
из гле да као да у по ли ти ци не по сто ји мо рал. По ли ти ча ри су о че ни 
са од лу ка ма че сто се на ла зе у си ту а ци ја ма ка да мо ра ју да до но се 
од лу ке ко је се ко се са мо рал ним нор ма ма али то не зна чи и до слов-
ну при ме ну ,,Вол це ро вог кон цеп та пр ља вих ру ку’’, ко ји је нај бла-
же ре че но про бле ма ти чан. На рав но тре ба на по ме ну ти да у на шем 
ра ду не го во ри мо о по ли ти ча ри ма ко ји зло у по тре бља ва ју свој по-
ло жај за рад оства ри ва ња соп стве них ин те ре са, што сва ка ко пред-
ста вља те му вред ну раз ма тра ња, већ о иза зо ви ма ко је по ли тич ка 
сфе ра на ме ће оства ри ва њу мо ра ла. 

Про бле мом од но са из ме ђу по ли ти ка и мо ра ла ба ви ли су се 
мно го број ни те о ре ти ча ри, од ста ре Грч ке (Со крат, Пла тон, Ари-
сто тел...), па све до да нас. Оно што се са си гур но шћу мо же ре ћи 
је да не ма је дин стве ног гле ди шта што се ти че овог про бле ма. Оно 
ва ри ра од то га да мо рал не ма шта да тра жи у по ли ти ци, па све до 
то га да по ли ти ка не мо же по сто ја ти без мо ра ла. Ста вље ни у про-
цеп из ме ђу ове две стру је по ку ша ће мо да да мо од го вор на пи та ња 
ко је смо по ста ви ли на са мом по чет ку: 

Моралиполитиканесамодамогупостојатизаједно,већони
требадапостојезаједно,јерсамомораланчовекможебитидо
барполитичар,тј.политичаруправомсмислутеречи.

MisaStojadinovic,DejanaVukcevic
THERELATIONSBETWEENPOLITICSANDMORALITY

INTHECONTEMPORARYDEMOCRATICSOCIETY
Summary

Therelationshipbetweenpoliticsandmoralityistheeter
nalproblemoftheoristsand‘’ordinary’’citizens.Theaut
horsuseacombinationofseveraldifferentmethodsforthe
analysisofthisrelationship.Thesemethodsaredialectical
method,contentanalysisandthecomparativemethod.
Thebasicproblemofthispaperisthesearchforthean
swer to the eternal question:Can these twophenomena
(politicsandmorality)coexist?Authorsdidn’twanttoan
sweronthisquestionatthebeginningofthepaperbecau
setheirentirepaperrepresentsthesearchfortheanswer.
Thispaperisdividedintothreeparts.Thefirstpartisde
votedtothebeginningsoftheoreticaldiscussionofthere
lationshipbetweenmoralandpolitics,thesecondpartde
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alswithmoralandpoliticalchallenges,andthelastpart
dealswithoneofthemostpopularproblemsofthisrelati
onshipnamedas‘’theproblemofdirtyhands’’.
Keywords:politics,ethics,democracy,politicalmorality,
theproblemof‘’dirtyhands’’.
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Resume
Politicsisveryoftenaccusedfortheimmorality.Thatle
adsus to thenotion thatmoralityandpoliticscouldnot
mixed.Anadditionaldifficultyfortheconsiderationofthe
relation between politics andmorality creates a lack of
uniformmoralsbywhichwecandeterminethemoralityof
politics.Therelationsbetweenpoliticsandmoralitypar
ticularlybecomeimportantinthetimeofdramaticsocial
changes.Thefactisthatpeoplearoundtheworldhavea
verylowopinionaboutthemoralityoftheirrepresentati
ves.
Challenges of political profession create additional
difficultiesfortheuseofmoralitywithinthepolitics.
Thiscreateswrongimageabouttheexistenceofmo
ralitywithin politics, and it looks like that themo
ralityandthepoliticscannotcoexist.Politiciansare
veryoften facedwith the situationswhen theymust
makesomedecisionswhicharecontradicttothemo
ralnorms.Ofcoursewedonotmeanhereonthepo
liticiansthatabusetheirpositioninordertoachieve
theirowninterests,butwediscussaboutthechallen
gesimposedbypoliticalspheretothemorality.Inthe
endweunderline thatmoralityandpoliticsmust to
coexisttogetherbecauseonlythemoralmancanbe
agoodpolitician.

 Овај рад је примљен 10. септембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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СПОЉНИОРУЖАНИОБЛИЦИ
УГРОЖАВАЊАКАПАЦИТЕТА
БЕЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ**

  Будућностјенегативнозапоседнута
  напрагуXXIстољећа.Оцртавасе
  застрашујућапанорамаугрожавања
  општихживотнихинтереса.
     Јир ген Ха бер мас

Сажетак
Аутор у овом раду обрађује спољне оружане облике
угрожавања безбедности демократске државе, тј.
нарушавања капацитета система безбедности др
жавеибезбедностињенихграђана.Урадусеуказује
нанајзначајнијеобликеспољњегугрожавањабезбед
ностиито: агресију, војну интервенцију, инвазију и
војнипритисак.Агресија јенасилнаакција једнеили
више држава против територијалног интегритета
илиполитичкенезависностидругедржаве,предузета
снамеромдасеоспориправонаопстанакдржаве,из
менињендруштвеноекономски систем, отцепи део
њенетериторијеитомеслично”.Војнаинтервенци
јапредстављаједанодобликаполитикесилеиможе
битидефинисанакаомешањеједнедржавеуодносе
другихдржава.Стратегијаинтервенцијесесводина
спрегусилеиполитике,уновијевремеиидеологије,ко
јојприбегаваједнавеликасилапротивмале,илисла
бијеземље.Инвазијајевидагресијеукојојагресорна

* На уч ни са вет ник у Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је - Бе о град
** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира 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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силнопродиренатериторијудругеземљерадињеног
заузимања, освајања, окупације или реализовања би
локаквогконкретногполитичког,војногилиеконом
скогциља.Изводисеобичнонаширокомфронту,ја
кимснагамаинајчешћебрзоиодлучно.Војниприти
сакпредстављаактивносткојајетакођезабрањена
међународнимратнимправом.Обично се примењује
противдржавекојанијеустањудасеадекватносу
протставиономековршивојнипритисак.
Кључне речи: Безбедност, агресија, инвазија, војни
притисак,војнаинтервенција,држава,демократија

Pод пој мом угро жа ва ња под ра зу ме ва ју се дру штве не по ја ве или 
по на ша ње на ста ло де ло ва њем чо ве ка (по је ди нач но или груп-

но) при ро де или тех нич ких си сте ма у ду жем пе ри о ду ко је су зна чај-
ног оби ма, при че му на ста ју или мо гу на ста ти, штет не по сле ди це 
по ин те гри тет чо ве ка, ње го ву сло бо ду и имо ви ну, као и по ин те гри-
тет и су ве ре ни тет др жа ве и ње них ин сти ту ци ја. Да кле, угро жа ва ње 
је сва ка вр ста дру штве не, при род не и тех нич ке опа сно сти ко јом се 
угро жа ва ју ин те гри тет, сло бо да, имо ви на или здра вље љу ди, као и 
те ри то ри јал ни ин те гри тет и су ве ре ни тет и устав ни по ре дак и пра-
во др жа ве, на ро да, на ци ја или дру штве них гру па и по је ди на ца.1)

Угро же ност је об лик кон кре ти зо ва не опа сно сти по од ре ђе не 
де ло ве и су бјек те дру штва од, у осно ви пред ви ди вих, си ла од ко-
јих се мо гу пред у зи ма ти ак тив не и па сив не ме ре обез бе ђи ва ња и 
пре вен ти ве, ак ту ел не за шти те, као и ме ре пра те ће (пост) за шти те. 
По ја ве угро жа ва ња вред но сти дру штва при сут не су још од ње го-
вог на стан ка. Сва дру штва кроз исто ри ју би ла су ма ње-ви ше из ло-
же на угро жа ва њу у раз ли чи том об ли ку и оби му. У по чет ку је био 
угро жен њи хов оп ста нак, а за тим и њи хов по ли тич ки, еко ном ски и 
кул тур ни раз вој.

Реч безбедност2)има сво је из вор но је зич ко зна че ње “постоје
ћабезбедност” (тј. она ко ја се има - по се ду је) и “безбедностод
браномстечена”. Мо же се за кљу чи ти да се она од бра ном сти че и 
пред ста вља од ре ђе ну вред ност као ква ли та тив ни од раз ста ња си-
сте ма ко ју као та кву др жа ва има. Без бед ност као оп шти по јам у 
од но су на су шти ну и ствар но ста ње пој ма мо же се де фи ни са ти као 
ста ње, ор га ни за ци ја и функ ци ја3). Без бед ност као ста ње пред ста-

1) Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр.128.

2) Исто, стр. 37.
3) Војнилексикон, ВИЗ Бе о град, 1981, стр. 56.
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вља за шти ће ност не ког до бра, вред но сти, те ко ви не, дру штва. Као 
ор га ни за ци ја (ме ха ни зам за шти те) без бед ност има раз ли чи те ор-
га ни за ци о не фор ме и раз ли чи та обе леж ја за сно ва на и ре гу ли са на 
ак ти ма или од лу ка ма дру штве них гру па ци ја. Као функ ци ја она је 
не раз двој ни атри бут људ ске и др жав не де лат но сти.

У ана ли зи пој ма без бед но сти нај че шће се узи ма ју у об зир два 
еле мен та: при су ство и од су ство без бед но сти, где под при су ством, 
као по зи тив ном од ред ни цом без бед но сти, под ра зу ме ва ју сло бо ду 
од стра ха (freedom from fear) и сло бо ду од си ро ма штва (freedom
fromwant)4). Слич но то ме, без бед ност се у објек тив ном сми слу де-
фи ни ше као од су ство прет њи (absenceofthreats) усво је ним вред-
но сти ма, а у су бјек тив ном сми слу као од су ство стра ха (ab sen ce of 
fe ar) да ће те вред но сти би ти на пад ну те, или се под њом под ра зу-
ме ва ‘’сло бо да од штет них прет њи’’.5) Без бед ност по не ки ма има и 
две ди мен зи је: из бе га ва ње ра та (не га тив на ди мен зи ја) и из гра ђи ва-
ње ми ра (по зи тив на ди мен зи ја). Мо жда нај бо ље од ре ђе ње су шти-
не пој ма без бед но сти је да се ‘’у слу ча ју без бед но сти ди ску си ја во-
ди о те жњи ка сло бо ди без прет њи, при че му се без бед ност, ка да се 
рас пра ва о њој ти че ме ђу на род ног си сте ма, од но си на спо соб ност 
др жа ва и дру шта ва да очу ва ју сво ју не за ви сност и ин те гри тет’’.6) 

Дру га гру па ауто ра пред ла же не што ши ре де фи ни ци је без бед-
но сти. Без бед ност се та ко од ре ђу је као ‘’га ран ци ја бу ду ћег оп стан-
ка’’, од но сно без бед ност, у крај њем слу ча ју, пред ста вља ‘’пи та ње 
оп стан ка’’ (без бед ност зна чи оп ста нак), ма да без бед ност и оп ста-
нак не ма ју исто зна че ње за све. Још ши ре од ре ше ње је да у оп штој 
упо тре би без бед ност озна ча ва ‘’сло бо ду од раз ли чи тих ри зи ка’’, 
јер без бед ност ни је си но ним за сред њи ни во бу ду ћег бла го ста ња, 
већ се фо ку си ра на ри зик од мо гу ћег ста ња кри тич не ег зи стен ци-
је.7) По овом схва та њу, без бед ност ни је функ ци ја тре нут ног бла-
го ста ња, већ услов из бе га ва ња ста ња кри тич не ег зи стен ци је у бу-
дућ но сти.8) Без бед ност се од ре ђу је и као ‘’спо соб ност упо тре бе, 

4) Si del, Vic tor W., Levy, Ba rry S. ”Se cu rity and pu blic he alth”, SocialJustice, Vol. 29, No. 3 
(Fall 2002) pp. 108-119.

5) Wol fers, Ar nold, “Na ti o nal Se cu rity as an am bi gu o us symbol”, PoliticalScienceQuarterly, 
Vol. 67, No. 4 (De cem ber 952), pp. 485; Evans, Gra ham, New nham, Jef frey, ThePenguin
DictionaryofInternationalRelations, Pen guin Bo oks, Lon don, 1998, p. 490.

6) Bu zan, Ba rry, PeopleState&Fear: AnAgendaforInternationalSecurityStudiesinthePost
ColdWarEra (se cond edi tion), Pe ar son Long man, Lon don, 1991, p. 18.

7) King, Gary, Mur ray, Chri stop her J.I., “Ret hin king hu man se cu rity”, PoliticalScienceQuar
terly: Vol. 116, No. 4 (Win ter 2001), pp. 585-611.

8) Исто
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ула га ња, или на дру ги на чин ко ри шће ња на ци о нал ног бо гат ства, 
што зна чи да је зе мља без бед на ка да уве ћа ње ње ног бо гат ства на 
би ло ко ји на чин ни је спре че но’’.9) 

Без бед ност се по сма тра и као ‘’јед на од нај фун да мен тал ни јих 
људ ских по тре ба, нео бо ри ва га ран ци ја си гур но сти и бла го ста ња, 
еко ном ске ста бил но сти и мо гућ но сти, ре да и дру штве но сти, сло-
бод ног жи во та без стра ха и те го ба. Та ква без бед ност је сте уни вер-
зал ни циљ за све, све ча ни и вр хун ски за вет гра ђа на и по ли тич ких 
ли де ра за ко је је људ ска без бед ност пр ва ду жност.10)

Без бед ност др жа ве као ста ње об у хва та це ло куп ну за шти ће-
ност др жа ве од свих ви до ва де ло ва ња и по ја ва и ути ца ја као опа-
сно сти по ње ну ег зи стен ци ју. У по ли тич ко-без бед но сном сми слу 
она пред ста вља за шти ће ност од угро жа ва ња би ло ко је вр сте, тј. за-
шти ће ност од де струк тив них по ја ва. С об зи ром на про стор са ко-
га се ис по ља ва ју ути ца ји пре ма др жа ви, без бед ност др жа ве мо же 
би ти спољ на и уну тра шња. Спољ на без бед ност се од но си на не за-
ви сност, су ве ре ност и те ри то ри јал ни ин те гри тет. Уну тра шња без-
бед ност се од но си на не сме та но функ ци о ни са ње устав ног по рет ка 
од но сно дру штве ног еко ном ског и прав ног си сте ма и за шти ће ност 
дру гих до ба ра, вред но сти и обје ка та.

Да кле, мо же се за кљу чи ти да угро жа ва ње без бед но сти јед не 
др жа ве об у хва та до во ђе ње у опа сност ста ње др жа ве као по ли тич-
ке ин сти ту ци је (уста но ве) свим ви до ви ма штет них по ја ва, де лат-
но сти и ути ца ја спо ља и из ну тра. Спо ља се до во ди у опа сност: 
не за ви сност; су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет, а из ну тра 
се до во ди у опа сност устав ни по ре дак. Ору жа но угро жа ва ње без-
бед но сти спо ља ма ни фе сту је кроз: Ору жа ну агре си ју (у ло кал ном, 
ре ги о нал ном или свет ском су ко бу); Вој ну ин тер вен ци ју (под окри-
љем УН или из ван УН) и вој ни при ти сак.

ОРУЖАНААГРЕСИЈАКАОНАЈВЕЋИНИВО
УГРОЖАВАЊАБЕЗЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ

Агре си ја (лат. Aggressio од аggredi – при сту пи ти, на па сти) 
пред ста вља у ме ђу на род ном пра ву акт упо тре бе си ле, од но сно 
на пад ко ји јед на др жа ва из вр ши про тив дру ге др жа ве или дру гих 

9) La ke, Da vid A., ‘’Anarchy, hi e rarchy and the va ri ety of in ter na ti o nal re la ti ons”, Internatio
nalOrganization, Vol. 50, No. 1 (Win ter 1996), p. 3. 

10) Mладен Ба ја гић, Основибезбедности, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о-
град, 2007, стр.15.
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прав но за шти ће них обје ка та.11) Агре си ја озна ча ва “не и за зва ни на-
пад јед не или ви ше др жа ва на дру гу, ко јим се угро жа ва не за ви-
сност, су ве ре ни тет или те ри то ри јал на це ли на на пад ну те зе мље.”12)

У за ви сно сти од кон крет не вој но-по ли тич ке си ту а ци је и не-
по сред них по ли тич ких и вој но-стра те гиј ских ин те ре са, циљ сва-
ке ору жа не агре си је мо же би ти ра ди ка лан или огра ни чен. Крај њи 
циљ агре си је је сте по се да ње те ри то ри је, ру ше ње дру штве но-еко-
ном ског и устав ног си сте ма зе мље и по ро бља ва ње на ро да. Агре-
си ја је нај че шће ору жа на, од но сно из во ди се при ме ном вој не си ле, 
али об у хва та и сва ку дру гу ак ци ју усме ре ну про тив те ри то ри јал-
не це ли не и не за ви сно сти дру ге др жа ве или про тив ми ра у све ту. 
У том сми слу, го во ри се о еко ном ској, по ли тич кој, суб вер зив ној и 
дру гим вр ста ма агре си је.

Могућивидовиагресијесу: ин ва зи ја, по мор ска бло ка да, раз ли-
чи ти об ли ци на па да ору жа них сна га на коп ну, с мо ра и из ва зду-
шног про сто ра и то упо тре бом ору жа них сна га ста ци о ни ра них на 
ту ђој те ри то ри ји у агре сив не свр хе, до пу шта њем стра ној си ли да 
ко ри сти не чи ју те ри то ри ју про тив тре ће др жа ве, сла њем ору жа них 
фор ма ци ја и пла ће ни ка на ту ђу те ри то ри ју ра ди на па да (деј ства) 
ко ји су на ни воу агре си је.13)  По што агре си ја пред ста вља ме ђу-
на род но кри вич но де ло, По ве љом УН, чла ном 39 Са вет без бед но-
сти УН овла шћен је да у сва ком по је ди нач ном слу ча ју утвр ђу је да 
ли је из вр ше на агре си ја и је су ли угро же ни мир и без бед ност. То је, 
у ства ри, услов за по кре та ње од го вор но сти зе мље ко ја је из вр ши ла 
агре си ју и при ме ну при нуд них ме ра, о ко ји ма, та ко ђе, од лу чу је Са-
вет без бед но сти. Овим чла ном ре гу ли са но је да: “Са вет без бед но-
сти утвр ђу је да ли по сто ји прет ња ми ру, по вре да ми ра или агре си ја 
и да је пре по ру ке или од лу чу је ко је ће се ме ре пред у зе ти у скла ду 
са чл. 41 и 42 да би се одр жа ли или ус по ста ви ли ме ђу на род ни мир 
и без бед ност.”14) Ме ђу тим у по след њој де це ни ји XX ве ка и ка сни је 
СБ је био ин стру мен та ли зо ван од стра не, не ких за пад них си ла, те 
је и сам пре кр шио у ви ше на вра та соп стве ни нај ве ћи прав ни акт – 
По ве љу ОУН.  

11) Политичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 10.
12) Војнилексикон, ВИЗ, Бе о град 1981, стр. 20. 
13) Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 

2007, стр. 145-146.
14) Ра ду ло вић Б.Р., Људскаправаидемократија, Днев ник, Но ви Сад, 1993, стр. 19.
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По ве ља УН за бра њу је прет њу си лом и дру ге об ли ке агре си-
је, и да је пра во на пад ну тој др жа ви и ме ђу на род ној за јед ни ци да 
про тив агре со ра при ме њу је ин ди ви ду ал не и ко лек тив не ме ре са-
мо од бра не. Пре ма ме ђу на род ном пра ву сва ка др жа ва мо же да се 
су прот ста ви агре со ру свим сред стви ма и об ли ци ма бор бе ко ји су 
јој до пу ште ни, а ни су за бра ње ни рат ним пра вом.

Ору жа на агре си ја, без об зи ра на циљ ко ји агре сор же ли да по-
стиг не, ди рект но је усме ре на про тив сло бо де, не за ви сно сти, су ве-
ре ни те та и те ри то ри јал не це ло куп но сти. Сва ка ору жа на агре си ја 
има осва јач ки ка рак тер.

Агресијесемогуусловноподелитина:ло кал ну агре си ју; агре-
си ју у ре ги о нал ном ра ту и агре си ју у скло пу свет ског ра та. По-
ред објек тив ног (пред у зи ма ње фак тич ких рад њи – на па да), агре-
си ја под ра зу ме ва и су бјек тив ни еле ме нат ко ји се огле да у на ме ри 
агре со ра да тим пу тем оства ри сво је ци ље ве и у ње го вој све сно сти 
о про тив прав но сти пред у зе те ак ци је. Иако пре све га под ра зу ме-
ва ору жа ни на пад на не ку зе мљу, по јам агре си је има да ле ко ши ре 
зна че ње, па се у за ви сно сти од на чи на ње ног оства ре ња на по чет ку 
XXI ве ка го во ри о ору жа ној агре си ји, еко ном ској агре си ји, агре си-
ји пу тем про па ган де и сл.15)

По ве ља УН за бра њу је прет њу или упо тре бу си ле, али не са др-
жи де фи ни ци ју агре си је. Она је, ме ђу тим, да та у Ре зо лу ци ји Ге не-
рал не скуп шти не УН, бр. 3314 (XXIX) од 14.12.1974. где је у чл. 
1 утвр ђе но да је агре си ја ‘’употребаоружанесилеједнедржаве
против суверенитета, територијалног интегритета или поли
тичкенезависностидругедржаве,односнонамакојидругина
чинкојинијеусагласностисаПовељомУН’’. А По ве ља до зво ља ва 
упо тре бу си ле са мо ра ди са мо од бра не или у слу ча ју ко лек тив них 
ме ра ко је пред у зи ма ју Ује ди ње не на ци је про тив агре си је. У Ре зо-
лу ци ји се кон ста ту је да раз ло зи би ло ко је при ро де не мо гу слу жи ти 
као оправ да ње за агре си ју и не дво сми сле но утвр ђу је да агре си ја 
по вла чи ме ђу на род ну од го вор ност, а агре сор ски рат пред ста вља 
зло чин про тив ме ђу на род ног ми ра.

15) Пр ви озбиљ ни на по ри за де фи ни са ње агре си је пред у зи ма ни су по сле Пр вог свет ског 
ра та, у окви ру Дру штва на ро да. Прем да је Дру штво осу ди ло агре сор ски рат и по сти-
гло за па же не ре зулт га те на по љу огра ни че ња ра та, оно ни је ус пе ло да са свим за бра ни 
рат, ни ти да из ра ди оп ште при хва ће ну де фи ни ци ју агре си је. Иако је Бри јан-Ке ло го вим 
пак том (1928) за бра њен агре сор ски рат, де фи ни ци ја агре си је ни је да та. Лон дон ским 
спо ра зу мом о ка жња ва њу рат них зло чи на ца (1945) агре си ја је про гла ше на ме ђу ан род-
ним зло чи ном (зло чи ном про тив ми ра) и на тој осно ви је, нпр. у Нир мбер гу и То ки ју, 
су ше но глав ним рат ним зло чин ци ма на ци стич ке Не мач ке и Ја па на (Исто).
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Са вет без бед но сти УН, на осно ву Гла ве VII По ве ље УН, овла-
шћен је да, ка да за то има осно ва, утвр ди по сто ја ње агре си је, те да 
од лу чи ко је ће се ме ре пред у зе ти да би се одр жа ли или ус по ста ви-
ли ме ђу на род ни мир и без бед ност. За ви сно од при ли ка, те ме ре мо-
гу пред ста вља ти по ступ ке ко ји не по вла че упо тре бу ору жа не си ле 
(пре кид еко ном ских од но са, же ле знич ких, по мор ских, ва зду шних, 
по штан ских, те ле граф ских, ра ди о граф ских и дру гих ве за, пре кид 
ди пло мат ских од но са), али се мо гу са сто ја ти и у не по сред ним ак-
ци ја ма ору жа них сна га.

Иако је на по чет ку XXI ве ка агре си ја све ма ње, ова по ја ва, на-
жа лост, ни је ис ко ре ње на, по себ но он да ка да се у уло зи агре со ра 
ја вља ју ве ли ке си ле, а у пр вом ре ду ка да то чи не стал ни чла но ви 
Са ве за без бед но сти УН, ко је њи хо во пра во ве та уна пред ам не сти-
ра од би ло ка квих ко лек тив них ме ра. По зна ти при ме ри но ви јих 
агре си ја је су: агре си ја НА ТО-а на СР Ју го сла ви ју (1999),16) на пад 
‘’ко а ли ци је вољ них’’ на Ирак (2003) и др. То ком агре си је на СРЈ, 
НА ТО сна ге су ко ри сти ле ме ђу на род ним пра вом за бра ње на сред-
ства, од ко јих ће по себ ну опа сност по без бед ност гра ђа на у бу дућ-
но сти пред ста вља ти про јек ти ли са оси ро ма ше ним ура ни ју мом.17)

16) Ни чим иза зва на бру тал на агре си ја Се вер но а тлан ског са ве за про тив СР Ју го сла ви је 
тра ја ла је од 24. мар та до 10. ју на 1999. го ди не. У то ку тих 79 да на НА ТО агре си је, 
СР Ју го сла ви ја је би ла из ло же на ве ли ким ци вил ним ра за ра њи ма не за бе ле же ним у са-
вре ме ној свет ској исто ри ји. За агре си ју су ко ри шће ни нај са ве ме ни ји ави о ни ко ји су 
деј ство ва ли са ве ли ких ви си на и кр ста ре ће ра ке те лан си ра не са уда ље но сти од ви ше 
хи ља да ки ло ме та ра. Упо тре бље но је око 1200 ави о на, од че га 850 бор бе них, из вр ше но 
је 26289 ле то ва, а лан си ра но око 1000 кр ста ре ћих ра ке та, око 2900 бом би и про јек ти ла. 
При то ме је из вр ше но 2300 на па да на 995 обје ка та на ко је је ба че но 21700 то на нај ра-
зор ни јег екс пло зи ва – укљу чу ју ћи и 152 кон теј ње ра са 35450 ка сет них бом би за бра ње-
них ме ђу на род ним кон вен ци ја ма. Због пот пу ног уни ште ња ин ду стриј ских по стро је ња 
ши ром зе мље, ви ше од 600 000 рад ни ка је из гу би ло по сао. Као по сле ди ца то га, ско ро 
2,5 ми ло на гра ђа на оста ло је без сред ста ва за за до во ља ва ње основ них жи вот них по тре-
ба. Не ко ли ко хи ља да ци ви ла је уби је но, а ви ше од 6000 за до би ло је озбиљ не по вре де 
ко је су, у ве ли ком бро ју слу ча је ва, иза зва ле трај ни ин ва ли ди тет. Де ца чи не 30 % свих 
уби је них и 40 % укуп ног бро ја по вре ђе них, док је 10 % од укуп ног бро ја де це у СРЈ, 
њих око 300 000 пре тр пе ло озбиљ не пси хо ло шке тра у ме (Пре ли ми нар на про це на жр-
та а ва, ра за ра ња и ште та на ста лих агре си јом НА ТО , ‘’До ку мен ти’’, Међународнаполи
тика, бр.1082-83, јул-ав густ 1999, стр. 1-2)

17) На зах тев ге не рал ног се кре та ра УН Ко фи Ана на, ге не рал ни се кре тар НА ТО Џорџ Ро-
берт сон у пи сму од 7.2. 2000-те го ди не по твр дио је да је на под руч ју по кра ји не Ко со ва 
и Ме то хи је то ком 100 ва зду шних на па да ко ри шће но око 31 000 про јек ти ла са оси ро ма-
ше ним ура ни ју мом (што од го ва ра ко ли чи ни од око 10 то на) и при ло жио ма пу са са мо 
28 ло ка ци ја уз на по ме ну да је ''уовомтренуткунемогућетачноодредитисвелокације
где јемуниција са осиромашеним уранијумом.'' Сте пен опа сно сти од оси ро ма ше ног 
ура ни ју ма илу стру је чи ње ни ца да је фе бру а ра 1980. суд ском од лу ком др жа ве Њу јорк 
''збогјавногздравља'' по стро је ње за про из вод њу пе не тра то ра од оси ро ма ше ног ура ни-
ју ма “NationalLeadIndustries” при си ље но да пре ста не са про из вод њом, јер је из ба че на 
ра ди о ак тив ност у ва здух ме сеч но пре ла зи ла ко ли чи ну од 378 г оси ро ма ше ног ура ни-
ју ма, а са мо је дан пе не тра тор у про јек ти лу ис па ље ном на СРЈ са др жи 298 г (Љи ља на 
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Римскистатут (1998) ко јим је осно ван стал ни Ме ђу на род ни 
кри вич ни суд, пред ви ђа ју ћи ме ђу кри вич ним де ли ма из над ле жно-
сти Су да и агре си је (чл. 5), про пу стио је да бли же де фи ни ше овај 
зло чин, већ је од ре дио (чл. 121, 123) да ће то би ти учи ње но се дам 
го ди на по сле сту па ња Ста ту та на сна гу. У скла ду с тим, Скуп шти-
на др жа ва чла ни ца (ReviewConferenceof theRomeStatut) на сед-
ни ци одр жа ној 11. ју на 2010. го ди не у Кам па ли (Уган да) усво ји ла 
је из ме не Рим ског ста ту та, ме ђу ко ји ма је од пр вен стве ног зна ча ја 
уно ше ње но вог чл. 8бис ко јим је да та де фи ни ци ја агре си је. Она 
ско ро у це ло сти по на вља де фи ни ци ју из Ре зо лу ци је 3314 (1974) 
Ге не рал не скуп шти не УН. По ме ну ти члан 8бис гла си:

1. За свр ху овог ста ту та ‘’злочингеноцида’’ је пла ни ра ње, при-
пре ма, по кре та ње и из вр ше ње, од стра не ли ца ко је је у по зи ци ји 
да ефи ка сно вр ши кон тро лу над по ли тич ким или вој ним ак ци ја ма 
др жа ве или да их усме ра ва, ак та агре си је ко ји, по свом ка рак те-
ру, те жи ни или раз ме ра ма, пред ста вља очи глед но кр ше ње По ве ље 
Ује ди ње них на ци ја.

2. За свр ху чла на 1 ‘’актагресије’’ зна чи упо тре бу ору жа не 
си ле од стра не др жа ве про тив су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин-
те гри те та или по ли тич ке не за ви сно сти дру ге др жа ве, или на би ло 
ко ји дру ги на чин ко ји ни је у са гла сно сти са По ве љом Ује ди ње них 
на ци ја. 

Не за ви сно од то га да ли је рат об ја вљен или ни је, у скла ду 
са Ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја бр. 3314 
(XXIX) од 14. де цем бра 1974. агре си ју пред ста вља сва ки од сле де-
ћих ака та:

а) ин ва зи ја или на пад ору жа них сна га јед не др жа ве на те ри то-
ри ју дру ге др жа ве, или сва ка вој на оку па ци ја, ма кар и при вре ме на, 
ко ја про и за ђе из та кве ин ва зи је или на па да, или анек си ја те ри то ри-
је или де ла те ри то ри је дру ге др жа ве упо тре бом си ле;

б) бом бар до ва ње те ри то ри је не ке др жа ве од стра не ору жа них 
сна га дру ге др жа ве или упо тре ба ма ког оруж ја од стра не јед не др-
жа ве про тив те ри то ри је дру ге др жа ве;

в) бло ка да лу ка или оба ла јед не др жа ве од стра не ору жа них 
сна га дру ге др жа ве;

Та баш, Осиромашениуранијум–чињенице, Фељ тон у Политици, на ста вак 2, од 1. 4. 
2006. го ди не).
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г) на пад ору жа них сна га јед не др жа ве на коп не не, по мор ске 
или ва зду хо плов не сна ге, по мор ску или ва зду шну фло ту дру ге др-
жа ве;

д) упо тре ба ору жа них сна га јед не др жа ве, ко је се с при стан-
ком зе мље при је ма на ла зе на те ри то ри ји ове по след ње, про тив но 
усло ви ма пред ви ђе ним у спо ра зу му, од но сно оста ја ње тих сна га на 
те ри то ри ји зе мље при је ма и по сле ис те ка спо ра зу ма;

ђ) рад ња јед не др жа ве ко ја сво ју те ри то ри ју ста ви на рас по-
ла га ње дру гој др жа ви да би је ова ис ко ри сти ла за из вр ше ње ак та 
агре си је про тив тре ће др жа ве;

е) упу ћи ва ње од стра не, од но сно у име јед не др жа ве ору жа них 
бан ди, гру па, не ре гу лар них вој ни ка или пла ће ни ка, ко ји про тив 
дру ге др жа ве вр ше ак те ору жа не си ле то ли ко озбиљ но да се из јед-
на чу ју са го ре по бро ја ним ак ти ма, од но сно зна чај но уче шће јед не 
др жа ве у то ме.’’18)

Др жа ва про тив ко је се ин тер ве ни ше мо же на осно ву чл. 51. По-
ве ље УН да пре ду зме нео п ход не ме ре са мо од бра не, а у об зир мо же 
до ћи при ме на ко лек тив них ме ра пред ви ђе них Гла вом VII По ве ље. 
И по ред то га, нај ве ће си ле све та по пра ви лу успе ва ју да из бег ну 
од го вор ност за та кве сво је ак те. Ко лек тив не ак ци је УН пред ви ђе-
не Гла вом VII По ве ље УН, укљу чу ју ћи и упо тре бу ме ђу на род них 
ору жа них сна га, пред ста вља пре вен тив не ме ре или санк ци је и не 
сма тра ју се ин тер вен ци јом.19)

ИНВАЗИЈАПОВЕЉОМУНЗАБРАЊЕНАРАДЊА

Ин ва зи ја (lat. nvasio, на ва ла, на је зда, од invadere, ићи, на ва ли-
ти, на па сти: енгл. и фр. invasion) пред ста вља упад ве ли ких вој них 
сна га на те ри то ри ју под кон тро лом не при ја те ља у ци љу ње ног за-
у зи ма ња или из вр ше ња не ког дру гог вој ног за дат ка. Обич но прет-
хо ди оку па ци ји, али се од ње раз ли ку је по то ме што пред ста вља 
на пре до ва ње (про дор) тру па, док оку па ци ја под ра зу ме ва из ве сну 
ста бил ност. Раз ли ку је се од обич ног на па да не са мо по сво јим ди-
мен зи ја ма, већ и по то ме што на пад сам по се би не под ра зу ме ва 
оба ве зно и упад на од но сну те ри то ри ју (нпр. Бом бар до ва ње са мо-

18) Бо рис Кри во ка пић, Енциклопедијскиречникмеђународногправваимеђународниход
носа, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 30-31.

19) Бо рис Кри во ка пић, Енциклопедијскиречникмеђународногправаимеђународниходно
са, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 362-363).
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ра или из ва зду ха је сте на пад, али не и ин ва зи ја).20) Ме ђу на род-
но рат но пра во одав но при зна је пра во ста нов ни штва да се диг не 
на оруж је и су прот ста ви на ди ру ћем не при ја те љу. У ме ди ји ма, па 
и де лу ли те ра ту ре, овај по јам се по не кад ко ри сти као си но ним за 
агре си ју, тј. на је зду, оби ман рат ни по ход, па чак и за ма сов но на-
се ља ва ње (се о бу на ро да) не за ви сно од то га да ли је пра ће но ве ћим 
ору жа ним окр ша ји ма. У том сми слу се го во ри о ин ва зи ји Сло ве на, 
Мон го ла, Ху на, Ара па, Ту ра ка, Нор ма на, Ки не за и др. Пре ма ме-
ђу на род ном пра ву не при зна је се ин ва зи ја као основ за сти ца ње 
но вих те ри то ри ја, али се у то ку ње ног тра ја ња при ме њу ју од ред бе 
рат ног пра ва.

ВОЈНАИНТЕРВЕНЦИЈА
КАОЈЕДАНОДОБЛИКАПОЛИТИКЕСИЛЕ

Ин тер вен ци ја (лат. иnterventio, ме ша ње, по сре до ва ње; енгл. 
intervention). У нај ши рем сми слу, сва ко ме ша ње са стра не у по-
сло ве не ке др жа ве, одн. ме ђу на род не ор га ни за ци је. Под од ре ђе-
ним усло ви ма, не ки ви до ви та квог ме ша ња сма тра ју се до зво ље-
ни ма(пру жа ње до брих услу га, по сре до ва ње, ди пло мат ска ин тер-
вен ци ја и сл.). У ужем сми слу не до зво ље но(на сил но и са мо зва но) 
ме ша ње јед не или ви ше др жа ва у по сло ве дру ге(дру гих) др жа ва 
ра ди про ме не или одр жа ња по сто је ћег ста ња. Вој на ин тер вен ци-
ја мо же би ти усме ре на у ме ша ње у од но се из ме ђу дру гих др жа ва 
или у ме ша ње у уну тра шње ства ри дру ге др жа ве. Пре ма бро ју ин-
тер ве ни је на та мо же би ти индивидуална или колективна, а пре ма 
на чи ну оства ри ва ња, непосредна или посредна (нпр. фи нан си ра-
ње по бу ње ни ка, под стре ки ва ње гра ђан ског ра та у дру гој др жа ви и 
др.). прем да се мо же оства ри ти ра зним сред стви ма (фи нан сиј ска, 
при вред на и сл.), нај те жи об лик је ору жа на ин тер вен ци ја ко ја се 
вр ши упо тре бом ору жа них сна га или прет њом упо тре бе тих сна-
га. Она мо же би ти ди рект на (ин ва зи ја или на пад ору жа них сна га 
јед не др жа ве на те ри то ри ју дру ге) или ин ди рект на (при пре ма ње 
или упу ћи ва ње на те ри то ри ју дру ге др жа ве ору жа них бан ди, пла-
ће ни ка и сл. ра ди вр ше ња про тив ње ак та ору жа не си ле; усту па ње 

20) Ве ро ват но је нај спек та ку лар ни ји исто риј ски при мер са ве знич ко ис кр ца ва ње у Нор ман-
ди ји кра јем Дру гог свет ског ра та (чу ве на опе ра ци ја ''Овер лорд'' , тј. ''Бит ка за Нор ман-
ди ју'', у ко јој су Са ве зни ци ан га жо ва ли 39 ди ви зи ја, 12.000 ави о на, 4.500 бро до ва и 
4.000 бар ки и ма њих бро до ва. Тра ја ла је од 6.6. до 30.8.1944 (Бо рис Кри во ка пић, Ен
циклопедијскиречникмеђународногправаимеђународниходноса, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2010, стр. 363-364).
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соп стве не те ри то ри је за при пре му или про лаз стра них тру па ко је 
тре ба да ин тер ве ни шу у тре ћој зе мљи, и сл. Раз ли ку ју се и ору жа на 
ин тер вен ци ја по по зи ву (на по зив вла де или не ке по ли тич ке ор га-
ни за ци је, гру пе и сл. зе мље у ко јој се ин тер ве ни ше) и са мо вољ на 
(без по зи ва), с тим да је у прак си обич но спор но да ли је онај ко 
је упу тио по зив стра ној си ли да ин тер ве ни ше, па ма кар то би ла и 
вла да др жа ве у ко јој се ин тер ве ни ше, ствар но био овла шћен за то. 
Ве ли ке си ле су ви ше пу та ко ри сти ле ‘’по зи ве’’ ма ри о нет ских ре-
жи ма као из го вор за свој ма сов ни упад у од но сну зе мљу.21) Ире вен-
ци ја је по јам, на стао у ме ђу на род ном пра ву да озна чи не до зво ље но 
ме ша ње у уну тра шње ства ри јед не др жа ве, ко јим се не ги ра ју ње на 
су ве ре ност и са мо стал ност. Она се та да нај че шће озна ча ва као на-
сил но и са мо вољ но ме ша ње, што под ра зу ме ва из ве сну ме ру при-
ти ска, иако не увек и ору жа не си ле. У окви ру та квом ши рег пој ма 
ин тер вен ци је спа да ју: про па ган да, суб вер зи ја, еко ном ска бло ка да, 
за стра ши ва ње и по је ди нач ни ак ти на си ља. Ору жа на ин тер вен ци ја, 
пред ста вља нај ин тен зив ни ји об лик ин тер вен ци је, ко ји под ра зу ме-
ва ода ши ља ње соп стве них ору жа них сна га у стра ну др жа ву да би 
се на мет нуо же ље ни по ли тич ки ис ход.22)

Ин тер вен ци ја пред ста вља је дан од об ли ка по ли ти ке си ле и 
мо же би ти де фи ни са на као ме ша ње јед не др жа ве у од но се дру гих 
др жа ва. Без њи хо ве са гла сно сти, или ме ша ње у уну тра шње по сло-
ве дру гих др жа ва, у ци љу одр жа ња или ме ња ња по сто је ћег ста ња 
су прот но во љи ових др жа ва.23) Оту да про из и ла зи да ин тер вен ци ја 
мо же би ти усме ре на на од но се две ју др жа ва или на уну тра шње 
ста ње јед не др жа ве. Ин тер вен ци ја се раз ли ку је од дру гих об ли ка 
упо тре бе си ле на при мер ра та, по ци љу и стра те ги ји. Циљинтер
венције је огра ни чен на ме ња ње или при сил но одр жа ва ње да тог 
по ли тич ког по рет ка. Стра те ги ја ин тер вен ци је се сво ди на спре гу 
си ле и по ли ти ке, у но ви је вре ме и иде о ло ги је, ко јој при бе га ва јед-
на ве ли ка си ла про тив ма ле, или сла би је зе мље. У од но су на рат, 
ин тер вен ци ја је, да кле, огра ни че на по на ме ра ма и сред стви ма. Њу 

21) Бо рис Кри во ка пић, Енциклопедијскиречникмеђународногправаимеђународниходно
са, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 362.

22) Во јин Ди ми три је вић, Ра до слав Сто ја но вић, Међународни односи, Но лит, Бе о град, 
1979, стр. 329.

23) W.E. Hall, TreatiesofInternationalLaw, Ox ford, 1924, стр. 337.
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ка рак те ри ше не јед на кост су бје ка та и бр зи на опе ра ци ја, она је нај-
че шће из не над на.24) 

Од пр вих за че та ка фор ми ра ња ме ђу на род ног си сте ма, ко ји је, 
гра ђен на прет по став ци су ве ре не јед на ко сти, ин тер вен ци ја у уну-
тра шње по сло ве дру гих зе ма ља сма тра на је не до зво ље ном. Док-
три на је не за ви сност и ин тер вен ци ју по сма тра ла као пој мо ве ко ји 
се ис кљу чу ју. У свом по зна том де лу ‘’Нацртзавечнимир’’, Кант 
је ис та као: ‘’Ни је дан на род, ни јед на др жа ва не ма пра во да се си-
лом ме ша у пи та ња ко ја за ди ру у устав или вла ду јед не дру ге др-
жа ве.25) Ва тел је за бра ну ме ша ња у уну тра шње по сло ве по сма трао 
као ‘’ма ни фе ста ци ју сло бо де и не за ви сно сти на ро да’’, а ин тер вен-
ци ју је по ди гао на ранг прав ног на че ла. ‘’Ни јед на стра на си ла не ма 
пра во да се ме ша ни да ин тер ве ни ше, из у зев до брим услу га ма, у 
по сло ве дру гих др жа ва,’’ пи сао је Ва тел 1758.26) 

Ме ђу тим, сви по ку ша ји да се ин тер вен ци ја за бра ни оста ли су 
у то до ба без у спе шни. Прак са је са ве ћим или ма њим ин тен зи те-
том, сле ди ла су про тан ток. Ин тер вен ци ја је нај че шће пред ста вља ла 
сред ство спољ не по ли ти ке, је дан об лик тех ни ке спољ не по ли ти ке, 
пу тем ко је су оства ри ва ни нај че шће им пе ри ја ли стич ки ци ље ви.27)

Пр ви зва нич ни по ку шај бор бе про тив ин тер вен ци је пре ста-
вља по зна та Мон ро ва док три на. Та да шњи пред сед ник САД Мон ро 
(JamesMonroe) 1823. го ди не уста је про тив ин тер вен ци је Евро пе у 
по сло ве Аме ри ке у вре ме ка да САД ни су би ле ве ли ка си ла, не го 
про та го нист но вог по рет ка. У сво јој по ру ци Кон гре су САД, он је 
ис та као три на че ла: за бра ну да ље ко ло ни за ци је Аме ри ке од стра не 
европ ских др жа ва; за бра ну ме ша ња европ ских др жа ва у уну тра-
шње ства ри аме рич ких др жа ва и из ја ву са САД не ће ин тер ве ни-
са ти у по сло ви ма Евро пе. Та три на че ла би ла су де це ни ја ма увр-

24) Сми ља Авра мов, Међународно јавноправо, Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност, 
Бе о град, 2011, стр. 653.

25) I. Kant, Sämmtliche Wer ke, Le ip zig, 1868, Band VI, p. 411.
26) Сми ља Авра мов, Међународно јавноправо, Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност, 

Бе о град, 2011, стр. 653-654.
27) На при мер ак ци је ве ли ких си ла: Ру си је, Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске у Ки ни и Ја па-

ну у XIX ве ку, ка ко би се при си ли ле ове зе мље на отва ра ње пре ма Евро пи и свет ској тр-
го ви ни. Ве ли ке си ле на сто ја ле су да ин тер вен ци ју прав да ју сво јом ‘’ци ви ли за циј ском 
ми си јом’’, или ‘’ху ма ни тар ним мо мен ти ма’’, да про на ђу ‘’прав ни’’ на слов за сво је ак-
ци је и при ка жу се као ‘’за штит ни це’’ пра ва, прав де и од ре ђе них иде а ла. Ин тер вен ци је 
су пред у зи ма не и као од ма зда због на не тих ‘’увре да’’ или ‘’ис пра вља ња не прав ди’’ 
на не тих не кој ве ли кој си ли: на при мер бом бар до ва ње Сан Ху а на у Ни ка ра гви 1854. од 
стра не рат не фло те САД, ра за ра ње фло те Ве не цу е ле 1908. го ди не од стра не Хо лан ди је 
(Исто, стр. 654).
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шће на у зва нич не смер ни це спољ не по ли ти ке САД, ма да је би ло 
и по вре ме них од сту па ња. Ова док три на ко нач но је на пу ште на у 
зва нич ној по ли ти ци САД 1940. го ди не. 

Дру штво на ро да пред ста вља да љи ко рак у прав цу огра ни че-
ња си ле. Ме ђу тим нај ра ди кал ни је про ме не на том те ре ну до но си 
По ве ља Ује ди ње них на ци ја. У чла ну 2. тач ка 4. По ве ља на ме ће 
оба ве зу сво јим чла ни ца ма да се уз др же ‘’од прет ње си лом или од 
упо тре бе си ле про тив те ри то ри јал ног ин те гри те та или по ли тич ке 
не за ви сно сти би ло ко је др жа ве.’’ У ста ву 7. истог чла на По ве ља 
по ла зи ко рак да ље, за бра њу ју ћи и са мим Ује ди ње ним на ци ја ма 
‘’да се упли ћу у пи та ња ко ја се на ла зе стро го у окви ру уну тра-
шње над ле жно сти сва ке др жа ве.’’ Из у зе так од на ве де них пра ви-
ла пред ста вља ју уну тра шњи су ко би ко ји до во де у пи та ње свет ски 
мир. Ин тер вен ци ја УН у овом слу ча ју има свој прав ни основ у 
овла шће њи ма ко ја про из и ла зе из гла ве VII По ве ље.28) Облициин
тервенције а с об зи ром на сред ства и ме то де, су: ору жа на ин тер-
вен ци ја; еко ном ска; по ли тич ка; ди пло мат ска и ху ма ни тар на ин тер-
вен ци ја. Ору жа на ин тер вен ци ја мо же би ти директна и индирект
на. Тра ди ци о нал но, а и са вре ме но ме ђу на род но пра во, по вла чи 
раз ли ку из ме ђу ра та и ин тер вен ци је, ма да гра нич на ли ни ја ни је 
увек ви дљи ва. Че сто су ин тер вен ци је пре ра ста ле у отво ре ни рат. 
По ред ди рект не ин тер вен ци је, по сто ји и ин ди рект на ин тер вен ци ја 
ко ја мо же да при ми об лик суб вер зи је, тј. фор ми ра ња суб вер зив них 
гру па, нај че шће из ре до ва еми гра ци је, не те ри то ри ји јед не зе мље 
и њи хо во уба ци ва ње на те ри то ри ју дру ге зе мље. Том об ли ку ин-
тер вен ци је при бе га ва ло се у до ба хлад ног ра та.29) На по чет ку XXI 
ве ка све ви ше је у по ли тич ком во ка бу ла ру за пад них си ла при сут на 
‘’ху ма ни тар на ин тер вен ци ја’’. По ве ља УН са др жи нор ме о оба ве зи 

28) Од ред бе По ве ље, ма да кри стал но ја сне, ипак су фор му ли са не на је дан уоп штен на чин, 
ко ји не по кри ва све об ли ке ин тер вен ци је. Има ју ћи у ви ду ту окол ност, по себ но број-
не ин тер вен ци је о за вр шет ка дру гог свет ског ра та, у ра зним де ло ви ма све та, ко је су 
прав да не че сто сзтра те шким ин те ре си ма бло ко ва, на при мер САД у До ми ни кан ској 
Ре пу бли ци 1965. го ди не, СССР-а у Ма ђар ској 1956. го ди не. Ге не рал на скуп шти на при-
хва ти ла је 21. де цем бра 1965. го ди не, (Рез. 2131 XX) ‘’Де кле ра ци ју о не до зво ље но сти 
ин тер вен ци је у уну тра шње по сло ве др жа ва и за шти ти њи хо ве не за ви сно сти и су ве-
ре ни те та’’. По ла зе ћи од пра ва сва ког на ро да да сло бод но утвр ђу је свој по ли тич ки и 
еко ном ски си стем да сло бод но усме ра ва со ци јал ни и кул тур ни раз вој, Ге не рал на скуп-
шти на по трв ди ла је на че ло не ин тер вен ци је, као на че ло чи је је ри го ро зно по што ва ње 
‘’бит но за оства ре ње ци ље ва и на че ла УН’’. На је дан ра ди ка лан на чин Де кла ра ци ја 
дон. Скуп шти ном УН од 9. де цем бра 1981. за бра њу је ‘’пра во на ди рект ну или ин ди-
рект ну ин тер вен ци ју, по би ло ком осно ву у уну тра шње или спољ не по сло ве др жа ве.’’ 
(Исто, стр. 655-656).

29) H. Mor gent hau, “To in ter ve ne or not to in ter ve ne”, ForeignAffairs, vol. 45, no 3/1967, стр. 
428



- 196 -

СПОЉНИОРУЖАНИОБЛИЦИУГРОЖАВАЊА...РадославГаћиновић

по што ва ња људ ских пра ва, али ниг де не го во ри о пра ву на ху ма ни-
тар ну ин тер вен ци ју. Са вет без бед но сти ре зо лу ци јом бр. 688/1991. 
овла стио је чла ни це ко а ли ци је ство ре не adhoc по во дом ин ва зи је 
Ира ка на Ку вајт, да мо гу пред у зе ти све ме ре уну тра ирач ке те ри-
то ри је, ка ко би ху ма ни тар не ор га ни за ци је мо гле пру жи ти по моћ 
Кур ди ма. У гра ђан ском ра ту на те ри то ри ји Ју го сла ви је, у ре ги о-
ну Бо сне и Хер це го ви не, Са вет без бед но сти је ре зо лу ци јом 836 од 
3. ју на 1993. го ди не, овла стио УН ПРО ФОР да оси гу ра до пре ма ње 
ху ма ни тар не по мо ћи у ‘’зо не без бед но сти’’.

Зло у по тре бља ва ју ћи гор ње од ред бе САД уне ле су у слу жбе ну 
ре то ри ку тер мин ‘’ху ма ни тар на ин тер вен ци ја’’, да би оправ да ли 
се ри ју ра то ва ко ји ма су при бе гли и на си ље ко је су при ме ни ли.30) 
‘’Ин тер вен ци ја’’ НА ТО-а у Ира ку 2003. би ла је нај су ро ви ји рат у 
но ви јој исто ри ји. Аме рич ки по ли ти чар Пол Вол фо виц (PaulWolfo
wite) глав ни ор га ни за тор ра та у Бу шо вој ад ми ни стра ци ји на звао је 
рат ‘’аутен тич ном ху ма ни тар ном ак ци јом у од бра ни ирач ког на ро-
да’’31)По што је хлад ни рат за вр шен, ка ко то при ме ћу је по ма ло иро-
нич но Хо ам Чом ски: ‘’Но ви ху ма ни зам мо же да цве та под му дрим 
ру ко вод ством про све ће них зе ма ља’’... под ма ском до брих на ме ра, 
али у ко рист ин те ре са ко ји су до бро по зна ти из ван цар ства про све-
ће них’’. А уко ли ко иде мо још да ље от кри ва мо да ‘’но ви ин тер на-
ци о на ли зам пе ва исту ста ру не при јат ну пе сму’’32)

Про та го ни сти пра ва на ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју иг но ри са ли 
су прав на пра ви ла, сма тра ју ћи да је САД као по бед ник у хлад ном 
ра ту ли дер ху ма ни стич ких ак ци ја у све ту. У том сми слу ‘’ху ма ни-
тар на ин тер вен ци ја’’ по ста ла је па ра диг ма хе ге мо ни зма пре о ста ле 
су пер си ле, иде о ло шки мо ти ви са на. Клин то но ва ад ми ни стра ци ја 
за у зе ла је чврст став да НА ТО тре ба да де лу је не за ви сно од УН 
и об ја сни ли су то сле де ћим ре чи ма: ‘’Тра жи мо бла го слов Са ве та 
без бед но сти зна чи у ства ри да ти им пра во ве та на на шу по ли ти ку’’, 
што је за про та го ни сте но вог свет ског по рет ка не за ми сли во.33)

Бом бар до ва ње Ср би је и Цр не Го ре пу них 78 да на, бом ба ма са 
раз бла же ним ура ни ју мом и ка сет ним бом ба ма, зва нич но је та ко-

30) Ми ни стар ино стра них по сло ва Ма длен Ол брајт де фи ни са ла је рат као ''вр сту ми си је'' 
као но ву вр сту ра та у ко ме се бор ба во ди за ''вред но сти''. Не мач ки ми ни стар спо них по-
сло ва аутор је тер ми но ло шке ко ва ни це ''ми ли та ри стич ки ху ма ни зам'' (Сми ља Авра мов, 
Међународнојавноправо, Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност, Бе о град, 2011, стр. 
653-654). 

31) Da vid H. Gibbs, FirstdonotHarm, Van der bilt Uni ver sity Press, Nac hvil le, 2009, стр. 10.
32) Но ам Чом ски, Милитаристичкихуманизам, Бе о град, 2000, стр. 18, 23.
33) Исто, 127.
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ђе под ве ден под по јам ‘’ин тер вен ци је’’. За те о ре ти ча ре то је био 
мно го те жи про блем. Те ро ри зам је лак ше про па ганд но оправ да ти, 
али ка ко об ја сни ти бом бар до ва ње јед не су ве ре не др жа ве ни чим не 
иза зва но? Пост мо дер ни сти су од го вор про на шли у мрач ној стра-
ни ду бо ко про ти ву реч ној. Бом бар до ва ње Ср би је за њих је би ла 
‘’ак ци ја мо рал но оправ да на, ма да са тех нич ко прав не стра не иле-
гал на’’34) Тај став пре у зео је и до њи дом бри тан ског пар ла мен та.35) 
Мо ра ли за ци ја ме ђу на род ног пра ва, има ју ћи у ви ду ка та стро фал не, 
ду го роч не по сле ди це пред ста вља, не са мо про ту пра ван чин, не го 
и крај њи ци ни зам. У пра ву је про фе сор Џибс да је док три на ху-
ма ни тар не ин тер вен ци је ‘’пут за оправдање агресијеСАД’’. Ху-
ма ни тар на ин тер вен ци ја, ка ко пра вил но за па жа ува же ни аме рич ки 
про фе сор’’ ула зи у јед ну не срећ ну ка те го ри ју про ту прав но сти, па 
чак и кри ми на ла’’.36)

Ка да се раз дво ји ко зме ти ка о људ ским пра ви ма ал бан ске ма-
њи не на Ко со ву, од ре ал них стра те шких про бле ма НА ТО-а, по за-
ди на оста је кри стал но ја сна, а то је про ту за ко ни та из град ња нај-
ве ће вој не ба зе у Еро пи ‘’Бон стил’’ на те ри то ри ји срп ске др жа ве. 
Ти ме је НА ТО по твр дио сво ју тре нут ну хе ге мо ни ју у Евро пи, а 
исто вре ме но иза звао и ху ма ни тар ну ка та стро фу огром них раз ме-
ра.37) 

Са вре ме но ме ђу на род но пра во за бра њу је упо тре бу си ле и 
прет ње си лом и сва ки об лик ова ко схва ће не ин тер вен ци је. По ред 
оста лог. Де кла ра ци јом Ге не рал не скуп шти не о не до пу сти во сти 
ме ша ња у уну тра шње по сло ве др жа ва и о за шти ти њи хо ве не за-
ви сно сти и су ве ре ни те та (1965) пре ци зи ра но је: ‘’Ни јед на др жа ва 
не ма пра во да не по сред но или по сред но ин тер ве ни ше из би ло ког 

34) In de pen dent In ter na ti o nal Com mis sion on Ko so vo, KosovoReport:Conflict,International
Response, Les sons Le ar ned, Ox ford 2000.

35) ForthReport:Kosovo, May 23.2000. sec. 128 и132.
36) Da vid H. Gibbs, FirstdonotHarm, Van der bilt Uni ver sity Press, Nac hvil le, 2009, стр. 10.
37) НА ТО је сво ју си лу ис ко ри стио и да при си ли Ср би ју, су прот но чла ну 51. Беч ке кон-

вен ци је о уго вор ном пра ву, на пот пис Ку ма нов ског спо ра зу ма од 9. ју на 1999. ко јим 
је окон ча но агре си ју. Кон вен ци ја у чла ну 51. из ри чи то за бра њу је за кљу че ње уго во ра 
под при ну дом. Већ су тра дан 10. ју на Са вет без бед но сти из гла сао је Ре зо лу ци ју број 
1244 о раз ме шта њу ме ђу на род них вој них и ци вил них сна га – КФОР-а под над зо ром 
УН, и по вла че ње сна га СР Ју го сла ви је. Ти ме је Са вет без бед но сти expostfacto оза ко-
нио јед ну из ри чи то про ту прав ну ак ци ју САД ''ко ју ка рак те ри ше иле гал ност, се бич ност, 
аро ган ци ја и бе за ко ње'', ка ко је то про ко мен та ри са но у зва нич ним кру го ви ма Ин ди је. 
Је дан од во де ћих аме рич ких на уч них Ханк тинг тон (Са мју ел Ханк тин гон), опо ме нуо је 
вла ду сво је зе мље да је по шла опа сним пу тем, и да у очи ма ве ћи не све та ''САД по ста је 
на сил нич ка су пер си ла''. (Сми ља Авра мов, Међународнојавноправо, Ака де ми ја за ди-
пло ма ти ју и без бед ност, Бе о град, 2011, стр. 653).
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раз ло га у уну тра шње или спољ не по сло ве ма ко је дру ге др жа ве. 
След стве но то ме, за бра ње ни су ору жа на ин тер вен ци ја и сви дру-
ги об ли ци ме ша ња или по ку шај угро жа ва ња лич но сти др жа ве или 
ње них по ли тич ких, еко ном ских и кул тур них осно ва’’.

У са вре ме ним усло ви ма по сто ји ис по ље на тен ден ци ја ка ин-
тер на ци о на ли за ци ји уну тра шњих су ко ба у ма њим др жа ва ма пу тем 
ин тер вен ци је ве ли ких си ла. Об ли ци ова кве ин тер вен ци је су ве о ма 
ра зно ли ки, че сто аси ме трич ни и на раз ли чи те на чи не ка му фли ра-
ни, али се не пре кид но по ја вљу ју. На по чет ку XXI ве ка ин тен зив-
ни је не го ика да не ке ве ли ке си ле ин си сти ра ју на уве ра ва њу свет ске 
јав но сти да оне има ју свет ску ми си ју и да уну тра шња зби ва ња у 
ма лим и сред њим др жа ва ма ни су ис кљу чи ва ствар њи хо вог ста-
нов ни штва, већ се мо ра ју при ла го ди ти ин те ре си ма хе ге мо на. Вој-
на ин тер вен ци ја је јед но од уче ста лих ис по ља ва ња по ли ти ке си ле 
у ме ђу на род ним од но си ма.

Вој на ин тер вен ци ја је, да кле, акт на сил ног, са мо вољ ног и нај-
гру бљег ме ша ња јед не или ви ше др жа ва у уну тра шње по сло ве 
дру ге др жа ве упо тре бом ору жа них сна га или суб вер зив ном де лат-
но шћу, ра ди оства ри ва ња по ли тич ких ци ље ва, ме ња њем по сто је-
ћег по ли тич ког, те ри то ри јал ног ста ња или ме ђу на род них од но са. 
Вој на ин тер вен ци ја прет хо ди агре си ји и као та ква је по ве љом ОУН 
за бра ње на. Ме ђу тим, на по чет ку XXI ве ка ег зи сти ра вој на ин тер-
вен ци ја под окри љем СБ ОУН и та да она има пре ци зно де фи ни-
сан циљ и на чин из вр ше ња и у том слу ча ју ни је про тив прав ни акт 
при ме не си ле у ме ђу на род ним од но си ма. Ме ђу тим, на по чет ку 
XXI ве ка су ве о ма про бле ма тич ни и сум њи ви мо ти ви пред у зи ма ња 
вој них ин тер вен ци ја под окри љем СБ УН, због че га је све ви ше 
про тив ни ка ова квог на чи на ре ша ва ња про бле ма у ме ђу на род ним 
од но си ма.

RadoslavGacinovic
FORMSOFFOREIGNARMEDTHREATS
TOSECURITYCAPACITYOFTHESTATE

Summary
Inthispaperauthordealswithformsofarmedthreatsto
securityofthedemocraticstate,i.e.distortionofcapaci
tiesofthesystemofthestatesecurityandthesecurityof
itscitizens.Inthisworkauthorpointsoutmostimportant
formsofforeignthreatstosecuritywhichare:aggression,
militaryintervention,invasionandmilitarypressure.Ag
gression is violent action of one ormore states against
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territorialintegrityorpoliticalindependenceoftheother
state,takenwithanintentiontounderminetherighttosur
vivalofthestate,changeitssocialeconomicsystem,se
cedepartofitsterritoryandsoon.Militaryintervention
representsoneof the formsofpoliticsofpowerandcan
bedefinedasinterventionofonestateintorelationsofot
herstates.Strategyofinterventionisreducedtocoupling
forceandpolitics,mostrecentlyevenideology,whichone
greatpowerusesagainstsmallerandweakerstate.Inva
sionisaformofaggressioninwhichaggressorviolently
penetrates into the territoryof another state inorder to
occupy,conquest,ortherealizesomeotherparticularpo
litical,militaryoreconomicobjectives.Isusuallydoneon
abroadfront,strongforcesandusuallyquicklyanddeci
sively.Militarypressure representsactivitywhich is for
bidenaccordingtointernationallawofwar.Itisusually
usedagainstacountrythatisunabletoadequatelycon
frontthepersonwhoperformedmilitarypressure.
Keywords:Security,aggression,invasion,militarypressu
re,militaryintervention,state,democracy

ЛИТЕРАТУРА
• Војнилексикон, ВИЗ, Бе о град 1981. 
• С. Авра мов, М.Кре ћа, Међународнојавноправо, На уч на књи га, Бе-

о град, 1990.
• Б. Р. Ра ду ло вић, Људскаправаидемократија, Днев ник, Но ви Сад, 

1993. 
• Бо рис Кри во ка пић, Енциклопедијски речник међународног права и

међународниходноса, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, 
• W. E. Hall, TreatiesofInternationalLaw, Ox ford, 1924, 
• Сми ља Авра мов, Међународнојавноправо, Ака де ми ја за ди пло ма ти-

ју и без бед ност, Бе о град, 2011, 
• I. Kant, Sammtlic he Wer ke, Le ip zig, 1868, Band VI. 
• H. Mor gent hau, “Tointerveneornottointervene”, Fo re ign ffa irs,vol.45, 

no 3/1967, 
• Da vid H. Gibbs,”FirstdonotHarm”, Van der bilt Uni ver sity Press, Nac-

hvil le, 2009.
• Но ам Чом ски, Милитаристичкихуманизам, Бе о град, 2000.
• In de pen dent In ter na ti o nal Com mis sion on Ko so vo, KosovoReport:Con

flict,InternationalResponse, Les sons Le ar ned, Ox ford, 2000.
• ForthReport:Kosovo, May 23, 2000.



- 200 -

СПОЉНИОРУЖАНИОБЛИЦИУГРОЖАВАЊА...РадославГаћиновић

• Da vid H. Gibbs, FirstdonotHarm, Van der bilt Uni ver sity Press, Nac-
hvil le, 2009.

• Политичка енциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1975. 

• Во јин Ди и три је вић, Ра до слав Сто ја но вић, Међународниодноси, Но-
лит, Бе о град, 1979. 

• Vic tor W. Si del, Ba rry S. Levy, ”Se cu rity and pu blic he alth”, SocialJusti
ce, Vol. 29, No. 3 (Fall 2002). 

• Ar nold Wol fers, “Na ti o nal Se cu rity as an am bi gu o us symbol”, Political
ScienceQuarterly, Vol. 67. No. 4 (De cem ber 952).

• Gra ham Evans, Jef frey New nham, ThePenguinDictionaryofInternatio
nalRelations, Pen guin Bo oks, Lon don, 1998.

• Ba rry Bu zan, PeopleState& Fear: AnAgendaforInternationalSecurity
Studies in thePostColdWarEra (se cond edi tion), Pe ar son Long man, 
Lon don, 1991.

• Gary King, Chri stop her J.I. Mur ray, “Ret hin king hu man se cu rity”, Politi
calScienceQuarterly,Vol. 116, No. 4 (Win ter 2001). 

• Da vid A. La ke, “Anarchy, hi e rarchy and the va ri ety of in ter na ti o nal re la ti-
ons”, InternationalOrganization, Vol. 50, No. 1 (Win ter 1996). 

• Mладен Ба ја гић, Основибезбедности, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска 
ака де ми ја, Бе о град, 2007. 

• Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, 
Дра слар, Бе о град, 2007. 

Resume
Foreign armed threatening to security manifests itself
through:armedaggression(inlocal,regionalandworld
conflict);militaryintervention(undertheUNumbrella,or
outsideUN)andmilitarypressure.Aggression isviolent
actionofoneormore statesagainst territorial integrity
orpoliticalindependenceoftheotherstate,takenwithan
intention toundermine the right to survivalof the state,
changeitssocialeconomicsystem,secedepartofitster
ritory and so on.Aggression is themost severe form of
threat tosecurityofacountry. Independenceof themi
litarypolitical situationand the immediatepoliticaland
militarystrategicinterests,thegoalofanyarmedaggres
sioncanberadicalorlimited.Finalgoaloftheaggression
isoccupationofterritoy,overthrowofsocioeconomicand
constitutional system of the country and enslavement of
the people. Possible forms of aggression are: invasion,
navalblockade,variousformsofarmedforcesattackson
land,atseaandintheairandtheuseofthearmedforces
stationedonforeignterritoryinaggressivepurposes,allo
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wingaforeignpowertouseone’sterritoryagainstathird
country,bysendingarmedforcesandmercenariesinfore
ignterritoryforattacks(operations)thatareatthelevelof
aggression.Invasionrepresentsmajormilitary incursion
intotheterritorycontrolledbytheenemytoitscaptureor
executionofanothermilitarytask.Itusuallyprecededsto
occupation,butdiffers from itbecause it represents tro
opprogress(penetration),whiletheoccupationentailsa
certainstability.Militaryinterventionisaformofpower
politicsandcanbedefinedasinterferenceofonestatein
relationsofotherstates.Withouttheirconsent,orinterfe
renceintheinternalaffairsofothercountries,inorderto
maintainormodifythecurrentstateagainstthewillofthe
state.Interventiondiffersfromotherformsofuseofforce,
forinstancefromwar,byitsgoalandstrategy.Thegoal
ofinterventionislimitedforcedchangeormaintainofa
givenpoliticalorder; intervention strategies is tantamo
unttocomplicitypowerandpoliticsinrecentyears,and
ideology,which resorts to a large force against a small
orweakcountries.Comparedtothewar,theintervention
is,therefore,limitedinresourcesandintentions.Powerful
statesapplymilitarypressurefromseveralaspects:accu
mulationof itsown forces in thevicinityof thenational
territorywhichisunderpressure,preventionofthemoder
nizationofthearmedforcesofthestatethatisthetarget
ofpressure,breakingthemilitaryindustrialcomplex,vio
lationofair,landandmaritimeareasofthecountrythatis
thetargetofpressureinordertointimidateherandforce
concessionstothecountryperformingmilitarypressure;
insertioncommandounitsontheterritoryofthecountry
againstwhichperformsmilitarypressure;provokingbor
derincidentsandaccusingothercountrybeforetheinter
nationalcommunityforengaginginillegalactivitiesand
thatitshouldbepunished.

 Овај рад је примљен 12. децембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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ЧИЊЕНИЧНЕИСТИНЕИОБМАНЕУПОЛИТИЧКОМ
ДИСКУРСУ

Iде ја о ва жно сти ко ју за по ли ти ку има „не при стра сно тра га ње 
за исти ном“ пред ста вља јед ну је од оних иде ја ко је је по ли тич-

ка прак са не пре ста но до во ди ла у пи та ње, али је се ни је од ри ца ла 
као вред но сне ори јен та ци је, или бар као ре то рич ке „по зе за јав-
ност“; то је иде ја ко ја на дах њу је број не ми сли о це дру штва и по ли-
ти ке од ан тич ких вре ме на до да нас, би ло да је реч о афир ма ци ји, 
мо рал ној ап со лу ти за ци ји или ре ла ти ви за ци ји.

По јам исти не ви ше зна чан је и из ра зи то кон тек сту ал но за ви-
сан, а ар гу мен ти ко ји иду у при лог овој те зи број ни су, не спор ни 
и по ти чу из ра зних на уч них ди сци пли на. Као увод но од ре ђе ње у 
овом ра ду мо же по слу жи ти уоп ште на де фи ни ци ја из ме то до ло ги је, 
ко јом се исти на од ре ђу је као „корeспонденција чи ње ни ца и ис ка за, 
ства ри и пој мо ва“.1) У кон те сту со ци јал них ре ла ци ја, ме ђу тим, ту-
ма че ње чи ње ни ца од ви ја се увек у од ре ђе ном ре фе рент ном окви-
ру/дис кур су, а за ви сно од ње га иста чи ње ни ца мо же би ти ту ма че-
на на мно го раз ли чи тих на чи на, од но сно са су прот них по ла зи шта. 
За про блем од но са ма ни пу ла ци је и јав ног по ли тич ког дис кур са, 
по себ но је зна чај но фу ко ов ско од ре ђе ње исти не као „си сте ма по-
сту па ка за про из вод њу, ре гу ла ци ју, ди стри бу ци ју и де ло ва ње ис ка-
за“2), по ве за ног с кру жним од но си ма мо ћи у дру штву ко ји га ства-
ра ју и одр жа ва ју. „Во ља за исти ном“, ка ко Фу ко име ну је је дан од 
ва жних си сте ма ис кљи чи ва ња (не по жељ них дис кур са), по чи ва на 
ин сти ту ци о нал ној по др шци, „она се у исти мах по ја ча ва и спро во-
ди од стра не чи та ве мре же прак си“, а још ви ше „на чи ном на ко ји се 
вред ну је, ди стри бу и ра, и у из ве сном сми слу до де љу је“.3)

1) Ла ки ће вић, Д., „Зна чај обра зо ва ња јав но сти за де мо крат ску и по ли тич ку кул ту ру“, 
Етикајавнеречиумедијимаиполитици,ур. З. Ва цић, ЦЛДС, 249-271, Бе о град, 2004, 
стр. 207.

2) Из два ја у ћи по себ не „ре жи ми ма исти не“, Фу ко ус по ста вља ње дис кур са од ре ђу је као 
сво је вр сну „про из вод њу” исти не. Сва ки ис каз, да би мо гао пре тен до ва ти на исти ни-
тост, мо ра би ти „ма пи ран“ у мре жи ис ка за ко ји чи не од ре ђе ни дис курс. Дис кур си се у 
том кон тек сту по ја вљу ју као „ма пе ис ка за“ ко је се кон сти ту и шу на те ме љу „ду бин ског 
зна ња“. Про цес „ма пи ра ња“ вр ши се пре ма пра ви ли ма тог зна ња. Епи сте ма пред ста-
вља исто риј ски пе ри од у ко ме од ре ђе не вр сте „ду бин ског зна ња“ по ста вља ју гра ни це 
спо зна је. Фу ко на сто ји да по ка же ка ко ду бин ско зна ње де лу је у сми слу огра ни ча ва ња 
мо гућ но сти спо зна је. (Ив ко вић, М, „Фу ко ver sus Ха бер мас, мо дер на као не до вр ше ни 
по је кат на спрам те о ри је мо ћи,“ Филозофијаидруштво, 2/2006, 59-76, стр. 63) Фу ко, 
М.,Археологијазнања,Пла то, Бе о град,1998. 

3) Фу ко, М., Поредакдискурса, Кар пос Ло зни ца, 2007, стр. 14.
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Упра во у та квом са вре ме ном до бу, у ко јем „се ве ру је да исти на 
ни је да та ни ти се от кри ва, већ да је про из во ди људ ски дух“, Ха на 
Арент је и мо гла да пре по зна древ ну су прот ност из ме ђу фи ло зоф-
ског ми шље ња (као јав не упо тре бе ума у по ли тич ком жи во ту) и 
мње ња обич ног гра ђа ни на (као огра ни че ног и по вр шног су да), у 
но вом, из ме ње ном об ли ку: у су ко бу чи ње нич не исти не и по ли ти-
ке.4)

Чи ње нич на исти на је по сво јој при ро ди по ли тич ка. Она на не-
ки на чин упу ћу је на по ли тич ку ми сао као што ра ци о нал на исти на 
упу ћу је на фи ло зоф ску спе ку ла ци ју. Пре ци зни је, у при ро ди по ли-
тич ке сфе ре је сте ма ни пу ла ти ван од нос пре ма ра зним об ли ци ма 
исти не; ме ђу тим, све док по сто ји оно што аутор ка на зи ва „бру-
тал но еле мен тар ним по дат ком“, за ма гљи ва ње гра ни ца из ме ђу чи-
ње нич не исти не с јед не стра не и ин тер пре та ци је, од но сно мње ња, 
с дру ге стра не, не мо же има ти оправ да ње ни ти пот пу не ефек те.5)

У ли те ра ту ри се че сто су сре ће мо с те зом да су „мо дер не“ ла-
жи на не ки на чин опа сни је и по исти ну де струк тив ни је од „тра ди-
ци о нал них“. Док се тра ди ци о нал на по ли тич ка лаж обич но ти ца-
ла „пра вих тај ни“, ар кан ског про сто ра осва ја ног на по ри ма да се 
оства ре уви ди у по да та ке ко ји до та да ни су обе ло да ње ни, од но-
сно у на ме ре ко је не ма ју исти сте пен по у зда но сти као чи ње ни це, 
мо дер на по ли тич ка лаж ба ра та ства ри ма ко је ни су тај на, већ су 
на про тив по зна те ве ћи ни. По ре дак дис кур са ко ји кон тек сту а ли зу-
је по зна те чи ње ни це да ју ћи им та ко од ре ђе но/же ље но зна че ње је 
при ма ран. У том сми слу пред ста ва у све сти ко ја је крај њи циљ, не 
„уга ђа“ ствар но сти, већ раз ви ја за ме ну за њу. А за хва љу ју ћи раз во-
ју но вих ме диј ских и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја ова „за ме на“ за 
ствар ност бли же је очи ма јав но сти не го што би то икад „из вор на“ 
ствар ност мо гла да бу де.6) 

За раз ли ку од тра ди ци о нал ног при кри ва ња, на сна зи је мо дер-
но ра за ра ње исти не. Не ка да шња на да да „све док је остао не так нут 
чи ње нич ки склоп као це ли на, лаж се ће на кон цу са ма од се бе рас-
крин ка ти“, на ла зи све ма ње осно ва у са вре ме ном све ту у ко јем ма-
ни пу ла ци је чи ње ни ца ма одр жа ва ју та ко ве ли ке по ли тич ке ла жи да 
зах те ва ју „пот пу но пре у ре ђе ње це ло куп ног чи ње нич ког скло па – 

4) Арент, Х., Истинаилажуполитици, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1994, стр. 10, 24, 26, 
30.

5) Арент, Х., нав. де ло, стр. 33-35.
6) Арент, Х., нав.де ло, стр. 51-52.
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ства ра ње, та ко ре ћи, дру ге ре ал но сти ко јој ће до бро при ста ја ти без 
спој не ве зе, рас ко ла и рас пу кли не, упра во она ко као што чи ње ни це 
до бро при ста ју свом соп стве ном из вор ном кон тек сту.“7) На сре ћу 
са вре ме ног све та, ова пре у ре ђи ва ња чи ње нич ног скло па да ле ко су 
од ефе ка та ко је мо дер не по ли тич ке ла жи зах те ва ју за свој трај ни ји 
оп ста нак; јер ствар ност је мно го ви ше од пу ког то та ли те та чи ње-
ни ца и зби ва ња. У сва ком об ли ку ње ног од ре ђе ња „по је ди нач не 
чи ње ни це гу бе сво ју не пред ви дљи ву мо гућ ност и сти чу из ве сно 
људ ски схва тљи во зна че ње“.8)

Објек ти на ше све сти кон стру и шу се у пред ста ве по сред ством 
је зи ка, про из во де их дис кур си ко ји ма ба ра та мо као уче сни ци у 
дру штве ној ко му ни ка ци ји. Дис курс не прет хо ди про це си ма дру-
штве ног озна ча ва ња и пред ста вља ња, ни ти му се на ме ће из ван 
уви ду од ре ђе не иде о ло шке ма три це; не очи ту је се као спо ља шњи 
из раз по мо ва, већ као ме сто њи хо вог на стан ка. Дис курс по сто ји у 
дру штве ној/ме диј ској ко му ни ка ци ји као вр ста зна чењ ског по тен-
ци ја ла ко ји про ис ти че из ин тер ак ци је (ме диј ског) тек ста и кон тек-
ста, у том сми слу што кон текст пру жа ре фе рент ни оквир тек сту, а 
текст кон стру и ше да ти кон текст ту ма че ћи га. Та ко се дис курс от-
кри ва „као прак са ко ја фор ми ра обје кат о ко ме го во ри“, де лу ју ћи 
„из ну тра“, кон стру и шу ћи зна че ња ко ја вр ше ути ца је и ор га ни зу ју 
на ше са зна ње и раз у ме ва ње, пру жа ју ћи ре фе рент ни оквир ту ма че-
ња све та и да ва ња зна че ња том све ту.9)

Са вре ме на про у ча ва ња усред сре ђу ју се на ис пи ти ва ње то га 
ка ко дис кур си јед ног дру штва исто вре ме но ре флек ту ју, кон сти ту-
и шу и ре про ду ку ју од ре ђе ну дру штве ну ор га ни за ци ју, кул тур не 
вред но сти, ве ро ва ња и нор ме; ка ко дис курс ге не ри ше со ци јал не 
про це се, а по себ но уну тар со ци јал них кон флик та10) По ли тич ки по-
тен ци јал је зи ка и моћ дис кур са, од но сно мо гућ но сти ње го ве (зло)
упо тре бе те ме су ко је до би ја ју об ра ду у раз ли чи тим спле то ви ма 

7) Арент, Х., нав. де ло, стр. 52-53.
8) Арент, Х., нав.де ло, стр. 63.
9) Бер, В., Уводусоцијалниконструкционизам, Zep ter Bo ok World, Бе о град, 2001, стр. 

95; Бригс, А., Кол би, П.,Уводустудијемедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 472-473; Фу ко, 
М., Археологијазнања,Пла то, Бе о град,1998, стр. 67; о про бле му дис кур са оп шир ни је 
у Пе шић, М., „Кон цеп ту ал не осно ве ис тра жи ва ња ре ла ци ја дис кур са, мо ћи, по ли ти ке 
и де мо кра ти је“, Српскаполитичкамисао бр. 4/2011, стр. 309-334,

10) Grim shaw, A.,”Di sco ur se and So ci o logy: So ci o logy and Di sco ur se”, TheHandbookofDi
scourseAnalysis. Schif frin, De bo rah, De bo rah Tan nen and He i di E. Ha mil ton (eds). Blac-
kwell Pu blis hing, 2003. Пе шић, М., „Кон цеп ту ал не осно ве ис тра жи ва ња ре ла ци ја дис-
кур са, мо ћи, по ли ти ке и де мо кра ти је“, Српскаполитичкамисао, стр. 309-334, 4/2011, 
стр. 317.
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ин тер ди сци пли нар них ту ма че ња. Дис курс се по сма тра као сво је-
вр сна је зич ка струк ту ра чи ја дру штве на упо тре ба зна чи по се до ва-
ње од ре ђе не мо ћи“.11)

Има ју ћи у ви ду дру штве ну и по ли тич ку моћ (вла да ју ћих) дис-
кур са12), мо же мо се сло жи ти са те зом Ха не Арент да је ста тус чи-
ње ни ца та кав да им тре ба ју ве ро до стој ни све до ци ка ко би би ле 
утвр ђе не и одр жа не, и да упра во та њи хо ва крх кост чи ни об ма ну 
при ма мљи вом. „Ла жи се ра зу му че сто чи не оче вид ни јим и при-
влач ни јим не го ствар ност, по што ла жљи вац има ту ве ли ку пред-
ност да уна пред зна шта пу бли ка же ли или оче ку је да чу је.“ 13) Опис 
је об ли ко ван та ко да де лу је ве ро до стој но, ка ко би био при хва ћен од 
стра не јав но сти, док чи ње нич на ствар ност су че ља ва са нео че ки ва-
ним за ко је ни смо би ли при пре мље ни. 

Као вид за кључ ка ових на чел них увод них оп сер ва ци ја, мо гли 
би се сло жи ти са те зом Ха не Арент да „по ли тич ки став пре ма чи-
ње ни ца ма оди ста мо ра да на сту па вр ло уском ста зом из ме ђу опа-
сно сти њи хо вог узи ма ња као ре зул та та не ког ну жног раз во ја, ко ји 
љу ди не мо гу да спре че и по во дом ко јег не мо гу ни шта да учи не, и 
опа сно сти њи хо вог оспо ра ва ња, на сто ја њем да се пу тем ма ни пу ла-
ци је ис кљу че из све та.“14)

МЕДИЈСКОДОБАКУЛТУРЕПРОМОЦИЈЕ
ИДЕМОКРАТСКАЈАВНОСТ

 Јед ном од оп ште по зна тих ка рак те ри сти ка са вре ме ног до ба 
сма тра се хи пер тро фи ра ни зна чај ко ји су у ње му до би ли ме ди ји, 
као до ми нант ни но си о ци дру штве но сти и свих зна чај них дру штве-
них ак тив но сти и про ме на.15) Екс пан зи ја „кул ту ре про мо ци је“ од-
ви ја се упо ре до и у те сној је ве зи с хи пер тро фи јом уло ге ме ди ја у 

11) Дискурсидискурси:зборникучастСвенкеСавић(ур. Ва сић, В.), Фи ло зоф ски фа кул-
тет Но ви Сад, 2010; Wil son, J., “Po li ti cal Di sco ur se.” TheHandbookofDiscourseAnalysis. 
Schif frin, De bo rah, De bo rah Tan nen and He i di E. Ha mil ton (eds). Blac kwell Pu blis hing, 
2003; Хал ми А., Бе лу шић, Р., „Со ци јал но кон струк ти ви стич ки при ступ ана ли зи дис кур-
са“, Медијскаистраживања, 10, 2, 2000. 

12) Оп шир ни је у: Пе шић, Ј., Пе шић, М., „Уна пре ђи ва ње де мо крат ских ка па ци те та ме диј-
ске ко му ни ка ци је и кри тич ка ана ли за дис кур са“, Политичкаревија,4/2011, стр. 467-
490.

13) Арен, Х., нав.де ло, стр. 70-71.
14) Арент, Х., нав. де ло, стр. 60.
15) О тран сфор ма ци ји ко му ни ка циј ских ме ди ја ко ја на ста је „сло же ним пре пли та њем опа-

же них по тре ба, кон ку рен циј ских и по ли тич ких при ти са ка и дру штве них и тех но ло-
шких ино ва ци ја“ оп шир ни је Фи длер, Р., Mediamorphosis, Clio, Бе о град, 2004, стр. 7.
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функ ци о ни са њу дру штва и до но ше њу по ли тич ких од лу ка; па та ко 
успон од но са с јав но шћу као спе ци ја ли за ци је, уз исто вре ме ни раз-
вој но вих ко му ни ка циј ских тех но ло ги ја ме ња ка рак тер со ци јал ног 
жи во та са вре ме ног дру штва.16)

До ба екс пло зив ног раз во ја но вих ме диј ских тех но ло ги ја све-
до чи и о че сто ис ти ца ном, али сто га не и ма ње па ра док сал ном фе-
но ме ну да је до ступ ност (обим, ра зно вр сност и бр зи на при је ма) 
ин фор ма ци ја по ста ла на не ки на чин фак тор дис тор зи је дру штве не 
ко му ни ка ци је. Уме сто не ка да шњег про бле ма при сту па да нас је све 
ве ћи про блем из бор и бр зо за ста ре ва ње ин фор ма ци ја; фре квент-
ност удар них ве сти ко ја оте жа ва раз ли ко ва ње глав ног од спо ред-
ног и по ве зи ва ње чи ње ни ца у од го ва ра ју ћи кон текст; осим то га, 
као јед на од по сле ди ца „ло ги ке хи пе ри збо ра“ у ме диј ској сфе ри ја-
вља се тен ден ци ја ка све ве ћој ин ди фе рент но сти ме диј ске пу бли ке 
ко ја као по ли тич ка јав ност бр зо гу би ин те рес и ла ко за бо ра вља.17) 
Има ју ћи ово у ви ду, по ста је ја сно ко ли ко ве шти не и стра те ги је се-
лек ци је, ева лу а ци је и ко ри шће ња ин фор ма ци ја по ста ју зна чај не у 
чи та њу са вре ме них ме ди ја.18)

За про блем ко јим се ба ви овај рад, по себ но је ва жна чи ње ни-
ца да је уса вр ша ва ње ме диј ских тех но ло ги ја по го до ва ло со фи сти-
ка ци ји тех ни ка про па ган де, а да ју је кул ту ра про мо ци је на не ки 
на чин учи ни ла ле ги тим ном у јав ној ко му ни ка ци ји. Шта ви ше, ин-
ду стри ја од но са с јав но шћу и по ли ти ка све ви ше кон вер ги ра ју. На 
од но се с јав но шћу и про мо тив не стра те ги је усме ре ни су по ред 
би зни са, по ли тич ких стра на ка, син ди ка та, дру штве них по кре та и 
са ме вла де, што се очи ту је у по ја ви да се ПР (PublicRelations) чи-
нов ни ци/ ме на џе ри ан га жу ју у кри зним мо мен ти ма за власт, у вре-
ме не ми ра, у ра ту или про тив од ре ђе них дру штве них/по ли тич ких 
по кре та.19)

Че му пре све га слу же ове спе ци ја ли зо ва не де лат но сти? Од но-
си с јав но шћу ко је ПР де лат но сти про јек ту ју, ор га ни зу ју и об ли-
ку ју у од ре ђе ну ви зи ју сво јим ко му ни ка тив ним (чи тај ма ни пу ла-

16) Пе шић, М., Но ва ко вић, А., „Ме диј ска про из вод ња зна че ња: кри ти ка јед ног ре дук ци-
о ни стич ког по и ма ња ре ла ци је ме ди ји - по ру ка – јав ност“, Српскаполитичкамисао, 
1/2011, стр. 115-137, стр. 126.

17) Оп шир ни је у Бал, Ф., Моћмедија, Clio, Бе о град, 1997.
18) Пе шић, М., Но ва ко вић, А., нав. де ло, стр. 127.
19) Бригс, А., Кол би, П., Увод у сту ди је ме ди ја, Clio, Бе о град, 2005, стр. 115-118; Пе шић, 

М., Но ва ко вић, А., стр. 127; Су бо тић, Д., Ђу рић, Ж., Од но си с јав но шћу, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009. 
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тив ним) стра те ги ја ма не те же кри тич ком пу бли ци те ту и ствар ној/
кри тич кој јав ној оце ни (ко ја укљу чу је и не га ти ван суд), већ пре 
све га по сти за њу од ре ђе них ефе ка та на јав ност, ства ра њу же ље-
них ути са ка, пред ста ва, од но сно кре и ра њу ими џа оног ко се пред-
ста вља. Ру ко во ђе ни тим „тех нич ким“ ци ље ви ма, ПР ме на џе ри и 
„спин-док то ри“, унајм ље ни про фе си о нал ци без ши рих од го вор но-
сти и ве зе са крај њим сми слом/свр хом про јек та, по се жу у ко рист 
сво јих кли је на та за ва жним об ли ци ма мо ћи; иако у нај ве ћем бро-
ју слу ча је ва хи по те тич ким, и ка ко је ем пи риј ски утвр ђе но ре ал но 
огра ни че ним. Реч је о мо ћи ства ра ња пред ста ва, или бар де ло ва ња 
на по сто је ће; об ли ко ва њу ме диј ске по ру ке ко је про гра ми ра ње-
но ту ма че ње; усме ра ва њу са знај них то ко ва ме диј ских при мла ца; 
скри ве ном ан га жо ва њу од ре ђе них осе ћа ња (ак ти ви ра ње не све сних 
ре ак ци ја). За ви сно од тре нут ка, кон тек ста и про бле ма, „про фе си-
о нал ци“ се ко ри сте раз ли чи тим тех ни ка ма спи но ва ња чи ње ни ца, 
од но сно кри во тво ре ња иден ти те та оно га ко се пред ста вља, јер циљ 
ни је објек ти ван не го по зи ти ван имиџ. Као па ра диг ма тич не но си-
о це но вих „фор ми ла га ња“ Ха на Арент из два ја упра во две ка те-
го ри је ПР де лат но сти: при вид но бе за зле ну фор му ПР ме на џе ра у 
вла ди, ко ји су учи ли код екс пе ра та за ре кла му; и тзв. „ре ша ва о це 
про бле ма“, уни вер зи тет ске екс пер те из раз ли чи тих „фа бри ка ми-
шље ња“ ко ји у те о ри ја ма ига ра и ана ли за ма си сте ма из на ла зе стра-
те ги је „над вла да ва ња си ту а ци је“ у по ли тич ким од но си ма.20) 

Оно што сва ка ко за бри ња ва је сте чи ње ни ца да упра вља ње ин-
фор ма ци ја ма по ста је све „тех нич ки пер фид ни је“, па пи та ње ефе-
ка та „кул ту ре про мо ци је“ на де мо крат ски про цес до би ја све ве ћу 
те жи ну. Иако уса вр ша ва ње стра те ги ја од но са с јав но шћу уна пре-
ђу је ме диј ску по зи ци ју чак и оних дру штве них и по ли тич ких ак-
те ра без зна чај не по ли тич ке и еко ном ске моћ, то је за не мар љи во 
спрам не јед на ко сти у овом сми слу ко је су ве ли ке и си стем ске, као 
и спрам по сле ди ца про мо тив них пре мо ћи на рас по де лу со ци јал-
них ре сур са и до би ти.21)

Као екс трем на илу стра ци ја ста ња ства ри мо гу по слу жи ти на-
во ди да пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко је је об ја вио „Њу јорк 
тајмс“, чак че твр ти на pu blic re la ti ons по сле ни ка при зна је да ла же 

20) Арент, Х., нав.де ло, стр. 72-74.
21) Са мо вла да, кор по ра ци је и ве ће ин те ре сне гру пе мо гу да обез бе де се би стал ну по др-

шку ПР кон сул та на та, те ужи ва ју струк тур не пред но сти у овом над ме та њу. 
 Бригс, А., Кол би, П., Уводустудијемедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 119-120.
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на по слу. „До дат них 39 про це на та ис пи та ни ка ‘пре те ру је у оце на-
ма’, 44 про цен та ан ке ти ра них је ‘има ло про блем са пи та њи ма ети-
ке’, а 62 про цен та је мо ра ло да ‘на пра ви ком про мис’ у не до стат ку 
ин фор ма ци ја или та ко што је ‘сла га ло кли јен та’.“22)

Са вре ме не ПР де лат но сти сво јим стра те ги ја ма ума њу ју ве ро-
до стој ност по ли тич ке ко му ни ка ци је, иако су при хва ће не као са-
став ни део си сте ма ме диј ског/по ли тич ког пред ста вља ња. Спи но-
ва ње као „је дан од ин стру мен та ри ја, али и ка на ла и ак тив но сти 
мо дер ног ПР-а“ у осно ви се мо же све сти на си сте мат ско ис кри-
вља ва ње чи ње ни ца у ци љу ства ра ња же ље ног ими џа. Да кле, са ма 
бит про мо тив них стра те ги ја у ко ли зи ји је са ин те ре си ма де мо крат-
ског до но ше ња по ли тич ких од лу ка, јер је одва ја ње „ре ал но сти“ од 
пу бли ци те та оте жа но због пре мо ћи ими џа над ствар ним ста њем 
ства ри. Са мим тим обе сми шљен је и не у тра ли сан кри тич ки пу-
бли ци тет као не из о став ни чи ни лац де мо крат ског функ ци о ни са ња 
јав но сти. Упра во за то ни ПР де лат но сти ни по ли тич ки мар ке тинг 
не мо гу се схва та ти са мо као „ре ла тив но не у тра лан ин стру мент у 
слу жби по ли тич ке игре“. 23)

На кра ју овог де ла, као сво је вр сну про тив те жу чи ње ни ца ма 
ко је го во ре о све ве ћој ин ван зив но сти и со фи сти ци ра но сти стра-
те ги ја ме дисјких ма ни пу ла ци ја мо гли би се по ста ви ти са вре ме ни 
уви ди у сло же ност и отво ре ност са мог про це са ту ма че ња ме диј-
ских по ру ка ко ји сво јом не из ве шно шћу пре ва зи ла зи окви ре уну тар 
ко јих ове стра те ги је опе ри шу. 

МАНИПУЛИСАЊЕМЕДИЈСКОМПОРУКОМ

Са вре ме на из у ча ва ња ме диј ских дис кур са до но се ши рок оп сег 
ем пи риј ских сту ди ја о раз ли чи тим до ме ни ма ме диј ског ути ца ја, 
при че му се ме диј ски дис кур си са гле да ва ју не са мо као по сред ни-
ци ин фор ма ци је, већ и као ак тив ни чи ни о ци ен ко ди ра ња ме диј ске 
по ру ке ве за не за њу. По ла зе ћи од те зе о кон струк тив ној при ро ди 
ин фор ма ци је, про у ча ва о ци ме ди ја са гле да ва ју дис кур се као „сет 
ин сти ту ци о на ли зо ва них дис кур зив них прак си ко је се бо ре за хе ге-
мо ни ју зна че ња и ре пре зен та ци је“. Ме диј ски дис кур си схва та ју се 

22) Ми ли во је вић Ц., „Ети ка јав не ре чи и Pu blic re la ti ons“, Етикајавнеречиумедијимаи
политици,ур. Ва цић, З., ЦЛДС, 135-153, Бе о град, 2004, стр.135. 

23) Оп шир ни је у Ми ли во је вић Ц., нав. де ло, стр. 139; Пе шић, М., Но ва ко вић, А., нав. де ло, 
стр. 127.
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као „ре кон тек сту а ли зу ју ћи прин ци пи“ за при сва ја ње дру гих дис-
кур са, и њи хо во до во ђе ње у ме ђу соб не ре ла ци је, с ци љем њи хо вог 
ши ре ња и ма сов не упо тре бе.24)

У про у ча ва њу ме диј ских тек сто ва дис курс се ко ри сти као ин-
ди ка тор усло ва исти ни то сти ме диј ски об ра ђе не ин фор ма ци је, от-
кри ва ју се дис курс но мо ти ви са ни пре ла зни слу ча је ви у ко ји ма се 
од ре ђе ни ис каз мо же сма тра ти не и сти ни тим, али не и ла жним. 
Уви ди у то ка ко се гра ни ца из ме ђу не зна ња и ма ни пу ла ци је ин фор-
ма ци јом у ме диј ском дис кур су ла ко не у тра ли ше и пре ла зи, упу ћу ју 
на ва жност ис тра жи ва ња ова квих слу ча је ве у ре цеп ци ји ме диј ских 
ин фор ма ци ја.25)

Ако ме диј ским пред ста ва ма при сту пи мо као дис кур си ма схва-
ће ним на го ре о пи са ни на чин, то нам омо гу ћа ва да их са гле да ва мо 
не са мо као не што што над гра ђу је или ре пре зен ту је по сто је ће ка-
те го ри је за озна ча ва ње дру штве не/по ли тич ке ствар но сти, од но сно 
за ме дисјко по сре до ва ње чи ње ни ца о њој, већ за пра во као не што 
што кре и ра па ра ме тре тих ка те го ри ја.26)

Ме диј ски дис кур си фор ми ра ју се на осно ву гра ђе ко ју чи не 
ме диј ске „де фи ни ци је ствар но сти“, а по сред ством од го ва ра ју ћих 
ин тер пре та тив них окви ра. Као прин ци пи се лек ци је, „ко до ви за 
про це си ра ње ве ли ке ко ли чи не че сто кон тра дик тор них ин фор ма ци-
ја“, ме диј ски окви ри су ну жни и ре ла тив но трај ни, јер се за сни ва-
ју на „ба зич ним по став ка ма о сва ко дне ви ци“. Услов увер љи во сти 
ме дисјке по ру ке је сте ути сак о при род ном и објек тив ном при ка зи-
ва њу ствар но сти; сто га се те жи ства ра њу ње них при хва тљи вих де-
фи ни ци ја. Не ку вр сту кон тро ле над сва ко дне ви цом, у сми слу ути-
ца ја на јав ну пер цеп ци ју ре ле вант них по ја ва ак ту ел не дру штве но-
по ли тич ке ствар но сти, одр жа ва ју ме диј ски окви ри, од но сно њи-
хо ва по сто ја ност и трај ност; а као та кви они пред ста вља ју ва жан 
осло нац одр жа њу по сто је ћег по рет ка. Ка да се у вре ме ни ма ве ли-
ких про ме на аку му ли ра ју по ја ве и до га ђа ји ко ји не мо гу би ти ту ма-
че ни уну тар по сто је ћих окви ра, они по ста ју упит ни, па уко ли ко их 
ни је мо гу ће ускла ди ти са вла да ју ћим де фи ни ци ја ма, при бе га ва се 

24) Cha u la i ra ki L., „Po li ti cal di sco ur se in the news: de moc ra ti zing re spon si bi lity or anest he ti-
zing po li tics“, Discourse&Society, Sa ge Pu bli ca ti ons, Vol. 11(3) 2000, стр. 295; Пе шић, М., 
„Кон цеп ту ал не осно ве ис тра жи ва ња ре ла ци ја дис кур са, мо ћи, по ли ти ке и де мо кра ти-
је“, Српскаполитичкамисао, 4/2011, стр. 309-334, стр.317-318. 

25) Ва сић, В., „Усло ви исти ни то сти у ме диј ском дис кур су“, у Дискурсидискурси, стр. 337-
355

26) Пе шић, М., Но ва ко вић, А., нав. де ло, стр. 130.
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њи хо вом мо ди фи ко ва њу. „У дру штви ма са за шти ће ном сло бо дом 
ме ди ја, кон тро ла над сва ко дне ви цом ни ка да ни је пот пу на, јер су у 
оп ти ца ју раз ли чи те, че сто су прот ста вље не де фи ни ци је. У не де мо-
крат ским си сте ми ма, кон тро ла је ефик сна, јер се упра вља над ин-
стру мен ти ма за про из вод њу зна че ња, а не у до ме ну кон ку рен ци је 
раз ли чи тих ви ђе ња. Ме диј ска тра ди ци ја у њи ма по чи ва на стро гом 
над зо ру над си сте мом за про из вод њу пред ста ва о ствар но сти, чи-
ме се обез бе ђу је дво стру ка пре власт ода бра них ин тер пре та тив них 
фор му ла: и ‘ин сти ту ци о нал на’ (ди рект ном ин те гра ци јом ме ди ја у 
си стем вла сти) и ‘са др жин ска’ (про из вод њом по ру ка ко је фа бри ку-
ју по др шку за офи ци јел не по ли тич ке про јек те).“27) 

Ме диј ска про из вод ња зна че ња сма тра се основ ним об ли ком 
„иде о ло шког ра да“ ме ди ја, а у овом ра ду са гле да се као сво је вр-
сни фон свих ма ни пу ла тив них и про па ганд них стра те ги ја.Ме диј-
ске ма ни пу ла ци је за сни ва ју се на про гра ми ра њу та квих зна че ња 
ме диј ских по ру ка ко ја но се же ље не ни вое де тер ми на ци је. Су ге-
стив ним, „пре за си ће ним“ озна чи те љи ма те жи се што пре ци зни јем 
усме ра ва њу де ко ди ра ња ме диј ске по ру ке, од но сно чи та ња ме диј-
ског тек ста; ге не ри са њу и су ге ри са њу од ре ђе ног сми сла и ва жно-
сти же ље ног фо ку са; украт ко де ло ва њу на про це се са зна ња и осе-
ћа ња при ма о ца ме диј ске по ру ке.

По сма тран, сход но са вре ме ним при сту пи ма, као ак тив ни уче-
сник у про це су ре цеп ци је, ме диј ски при ма лац ту ма чи зна че ња ме-
диј ског тек ста про гра ми ра на ње го вим об ли ко ва њем, сле де ћи ди-
рек ци је тих струк тур них ин тен ци ја, али и ру ко во де ћи се сво јом 
„са знај ном би о гра фи јом“, прет ход но сте че ним уви ди ма, пред ста-
ва ма и уве ре њи ма ко ја га од ре ђу ју спрам те ме/ про бле ма ко ји се 
ме диј ским тек стом по сре ду ју, што у ве ли кој ме ри чи ни же ље не 
ефек те ме диј ске по ру ке не из ве сним. Не из ве сност де ло ва ња ме-
диј ских ма ни пу ла ци ја про ис хо ди и из ге не рал не чи ње ни це да ме-
диј ска пред ста ва, као но си лац од ре ђе не „де фи ни ци је ствар но сти“, 
од но сно не ког ње ног аспек та, ула зи у оп ти цај у јав ну сфе ру тек 
као је дан од мно гих пре тен де на та на ње но ту ма че ње. То да ли и у 
ко јој ме ри од ре ђе не „де фи ни ци је ствар но сти“ до би ја ју струк тур-
ну пред ност у од но су на оне дру ге ствар је кон крет них ме диј ских 

27) Ми ли во је вић, С., “Иде о ло шки рад ме ди ја”, Новасрпскаполитичкамисао, вол. 8, Бе о-
град, 2001, стр. 241.
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усло ва, од но сно сте пе на оства ре ног плу ра ли зма гла со ва у јав ној/
ме диј ској сфе ри. 28)

Иако је пре те ра но ре ћи да ме ди ји не по сред но ин ду ку ју ста-
во ве/по на ша ње пу бли ке, „ме диј ски фик си ра на зна че ња“ мо гу да 
функ ци о ни шу као ори јен та ци о не тач ке, за ви сно од то га у ко јој 
ме ри се при хва та ју као не у пит на, од но сно про ми шља ју. У из ве-
сној ме ри и „ак ци о ни по тен ци јал“ дру штве них ак те ра фор ми ра се 
под зна чај ним ме диј ским ути ца јем.29) С об зи ром на моћ дис кур са у 
про це си ма дру штве ног озна ча ва ња, као и на чи ње ни цу да ме ди ји 
пред ста вља ју основ ни вид ин фор ми са ња гра ђа на о дру штве ној и 
по ли тич кој ствар но сти, ме диј ски дис кур си сва ка ко има ју из у зет но 
ва жну уло гу у про це си ма фор ми ра ња ми шље ња гра ђа на, од но сно 
фор ми ра ње јав ног мње ња.

Не спор но је да су ме диј ски окви ри не из бе жни, али је ва жно 
пи та ње је до ко је гра ни це ни во ме диј ског ин тер ве ни са ња у про-
це си ма по сре до ва ња дру штве не и по ли тич ке ствар но сти пред ста-
вља ну жност, а од ког ни воа оно пре ла зи у сфе ру ма ни пу ла ци је. 
Ма ни пу ла ци ја се схва та као сми шљен, си сте мат ски и кон тро ли-
сан по сту пак или скуп по сту па ка по мо ћу ко јих ма ни пу ла тор, ко-
ри сте ћи се сим бо лич ким сред стви ма у по год ним пси хо со ци јал ним 
усло ви ма, ода ши ље у јав ност ме диј ским пу тем од ре ђе не по ру ке, 
с на ме ром ути ца ња на ста во ве, уве ре ња и по на ша ња ме диј ских 
при ма ла ца. У са вре ме ном све ту ма ни пу ла ци ја пој мов но ево лу и ра, 
об у хва та ју ћи ре кла му у сфе ри еко но ми је (као вид ма ни пу ла ци је 
по тро ша чи ма), од но сно по ли тич ку про па ган ду у сфе ри по ли ти ке 
(као ма ни пу ла ци ју би ра чи ма), та ко да у из ве сном сми слу мо же мо 
го во ри ти о си но ни ми ји пој мо ва ма ни пу ла ци ја и про па ган да.30) 

У од но си ма с јав но шћу ма ни пу ла ци ју очи ту је на ме ра да се 
си сте ма тич ном и план ском ор га ни за ци јом ко му ни ка ци је оства ри 
ути цај на фор ми ра ње пред ста ва, ства ра њем же ље ног ими џа су-
бјек та ко ји се пред ста вља, од но сно ис ти ца њем оно га што му иде у 
при лог и ми ни ми зи ра њем оног су прот ног то ме. 

За раз ли ку од дру гих по зна тих ме то да пер су а зив ног де ло ва ња, 
ма ни пу ла ци ја пред ста вља не при мет но уве ра ва ње ко јег по је дин ци 
ни су све сни, јер не осе ћа ју при ну ду; она се за сни ва на на уч ном по-

28) Пе шић, М. Но ва ко вић, А., нав. де ло, стр. 129.
29) Ми ли во је вић, С., нав. де ло, стр. 238.
30) Тан та, И., Об ли ко ва ње мни је ња или ну жност ма ни пу ла ци је“, Medianali,Vol. 1, No. 2, 

2007, стр. 13-32, стр. 23.
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зна ва њу пси хо ло ги је чо ве ка и ре цеп тив но сти ње го вих чу ла. Ма ни-
пу ла ци ја не оства ру је ин сти ту ци о на ли зо ва ни об лик мо ћи, те сто га 
онај ко њо ме ба ра та не мо ра по ла га ти ра чу не ка ко је и с ко јим ци-
љем упо тре бља ва, да кле без ми ни му ма при ну де на мо рал но и дру-
штве но од го вор но по на ша ње.31) 

Ва жно је пи та ње ме ре до ко је је са ста но ви шта не са мо ко му-
ни ка тив не ети ке, већ ети ке уоп ште при хва тљи во ма ни пу ла тив но 
ин тер ве ни са ње у обла сти кон стру и са ња ме диј ске по ру ке, од но сно 
„трет ман“ ко ји чи ње нич на исти на до би ја у си сте ми ма спи но ва ња, 
би ло да су у пи та њу ве сти, јав на ме диј ска рас пра ва о про бле ми ма 
од оп штег зна ча ја или по ли тич ки мар ке тинг . По ли тич ка и ме диј-
ска прак са по ка зу је тен ден ци ју стал ног по ме ра ња гра ни ца у не-
га тив ном сме ру. Спрам пи та ња од но са ети ке с јед не стра не и по-
лич ког мар ке тин га, од но сно по ли тич ког/јав ног де ло ва ња уоп ште с 
дру ге стра не, из два ја ју се три на чел не по зи ци је: етич ки ап со лу ти-
зам, етич ки ре ла и ти ви зам и по зи ци ја тран се тич но сти по ли тич ког 
мар ке тин га, ко је на ла зе свој из раз на мно го пла но ва.32)

Мо ра ли за тор ска по зи ци ја на ла зи свој из раз пре све га у на сто-
ја њи ма да се по ли тич ки мар ке тинг као „по ли тич ко убе ђи ва ње“ 
оштро су прот ста ви по ли тич кој про па ган ди као „пси хо ло шкој при-
ну ди“; да се дис тан ци ра у од но су на по ли тич ке ма ни пу ла ци је ко је 
се при пи су ју по ли тич кој про па ган ди, што у осно ви зна чи ди стин-
гви ра ње „при нуд ног“ од „ма ни пу ла тив ног убе ђи ва ња“. По ли тич ке 
ма ни пу ла ци је у про па ган ди сма тра ју се не мо рал ним ако је реч о 
на сто ја њу да се по је ди нац при до би је за по ли тич ке ци ље ве ко је не 
би ода брао да је био све стан њи хо вог ствар ног сми сла, ре ле вант-
них усло ва и кон се квен ци њи хо ве ре а ли за ци је; да кле ако је реч о 
на ме ри про па ган ди сте да пре ва ри. 33)

По зи ци ја етич ког ре ла ти ви зма на ла зи свој из раз у ма ки ја ве-
ли стич кој де ви зи да је у по ли ти ци све до зво ље но ра ди по сти за ња 
ци ља, а у при сту пу по ли тич кој про па ган ди као вр хов ни прин цип 
по ста вља ефи ка сност сред ства, не за ви сно од ци ља.

По зи ци ја о тран се тич но сти по ли тич ког мар ке тин га са др жи у 
осно ви став да по ли тич ки мар ке тинг ни је сам по се би ни ети чан ни 
не е ти чан, већ те ква ли те те до би ја за ви сно од по ли тич ких ци ље ва 

31) Тан та, И., нав. де ло, стр. 18, 20, 21.
32) Сла ву је вић З., „По ли тич ки мар ке тинг“, Етикајавнеречиумедијимаиполитици,ур. З. 

Ва цић, ЦЛДС, Бе о град, 2004, стр. 115-135, стр. 23.
33) Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 24.
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око ко јих се ан га жу је. Док је мо ра ли за тор ска по зи ци ја у прак си не-
из во дљи ва, а по зи ци ја етич ког ре ла ти ви зма на чел но и прак тич но 
не при хва тљи ва, пре о ста је са мо тран се тич ка по зи ци ја. Бу ду ћи да 
су про фе си о на ли зам и ефи ка сност ње на ру ко во де ћа на че ла, ни она 
не оста вља пре ви ше про сто ра етич ким кон тро вер за ма ко је про ис-
хо де из чи ње ни це да по ли тич ки мар ке тинг уче ству је у ути ца њу на 
сам из бор по ли тич ких ци ље ва, јер мо гућ ност успе шног про па ги-
ра ња од ре ђе них по ли ти ких са др жа ја по ста је ва жан, чак при ма ран 
кри те ри јум њи хо вог ода би ра. 34)

НАЧЕЛАИТЕХНИКЕПРОПАГАНДЕ

По јам про пан де у са вре ме ном кон тек сту не рет ко се ко ри сти 
у огра ни че ном, не га тив ном сми слу ко ји је сво ди на „тех но ло ги ју 
ма ни пу ла ци је“ јав ним мње њем.35) Бу ду ћи да под ра зу ме ва ути цај на 
ве ћу гру пу љу ди или јав но мње ње у це ли ни, за по јам про па ган-
де ве зу је се по јам убе ђи ва ња, чи ји сми сао до би ја ши ро ки ра спон 
од не у трал ног до крај ње не га тив ног, пре ма ко јем по јам про па ган-
де им пли ци ра „на мер не по ку ша је не ких по је ди на ца за сно ва не на 
пре ва ра ма и ла жи ма, да уз упо тре бу скри ве них или не до зво ље них 
сред ста ва ма ни пу ли шу и зло у по тре бља ва ју људ ско ми шље ње, а 
за рад оства ре ња сво јих крај њих, тај них и по оп ште до бро штет-
них ци ље ва.“36) Тен ден ци о зно огра ни ча ва ње ал тер на ти ве из бо ра 
ме диј ских ре ци пи је на та, би ло из бе га ва њем из но ше ња пот пу не ар-
гу мен та ци је, или нео бјек тив ним при ка зом чи ње ни ца и су прот них 
ста но ви шта, по пра ви лу је основ на те жња про па га то ра. 

На сто ја ња да се по јам про па ган де дис тан ци ра у од но су на ње-
го во пе жо ра тив но зна че ње очи та су код оних ауто ра ко ји у убе ђи-
ва њу, ко је је у осно ви про па ган де, ви де „сло жен, кон ти ну и ра ни ин-
тер ак тив ни про цес у то ку ко га се за до во ља ва ју по тре бе и оно га ко 
убе ђу је и оно га ко је обје кат убе ђи ва ња“.37) Ја сно је, ме ђу тим, да у 
про па ганд ној ко му ни ка ци ји са мо јед на стра на мо же по тен ци јал но 

34) Сла ву је вић, нав. де ло, стр. 27-28.
35) Од кра ја 18. ве ка про па ган да се де фи ни ше као „ак ци ја из ве де на на јав ним мње њем да 

би му се на мет ну ле од ре ђе не по ли тич ке или со ци јал не иде је, да би се из гра ди ла код 
ње га во ља да тра жи и по др жа ва од ре ђе ну по ли ти ку, вла ду, од ре ђе ног пред став ни ка“ 
(Вол ков, В., Дезинформације, Наш дом, Бе о град, 2001, стр. 22)

36) Ва со вић, М., „Про па ганд не (убе ђи вач ке) тех ни ке у слу жби ма ни пу ла ци је јав ним мне-
њем“, Етикајавнеречиумедијимаиполитици,ур. З. Ва цић, ЦЛДС, Бе о град, 2004, 
стр. 249-271, стр. 251-252.

37) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 252.
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оства ри ти сво је же ље не/скри ве не ци ље ве, по сред ством у ту свр ху 
кон стру и са не ме диј ске по ру ке. 

Сва ки про цес ко му ни ка ци је/ин фор ми са ња, од но сно дру штве-
не ин тер ак ци је им пли цит но са др жи не ке еле мен те усме ра ва ња и 
де ло ва ња на иде је и ста во ве дру гог, та ко да се да нас го во ри о све-
про сут но сти про па ган де у са вре ме ном све ту; ме ђу тим, у про па-
ган ди је ово де ло ва ње с на ме ром све сно и си сте ма тич но и под-
ра зу ме ва „не са мо ути ца је на иде је и ми шље ње дру гих, већ и на 
њи хо ве ‘емоционалнеставове’ а тек по сред ством то га и на њи хо во 
по на ша ње.“ 38)

По сто је ћа од ре ђе ња про па ган де као осо бе не де лат но сти ме-
ђу соб но се раз ли ку ју по то ме да ли као ди стинк тив но свој ство из-
два ја ју спе ци фи чан са др жајса оп ште ња, на ме ру про па га то ра, ефе-
катко ји има на по је дин ца/ме диј ску пу бли ку или на чин на ко ји је 
са др жај пре зен то ван. Од ко је год од ли ке кре ну ли, про па ган да се 
по ка зу је као план ско, на мер но де ло ва ње с ци љем кон тро ли са ња и 
про ме на ста во ва, ра ди ства ра ња пре ди спо зи ци ја за од ре ђе ни на чин 
ми шље ња/по на ша ња. Из на ла же ње вред но сно не у трал не де фи ни-
ци је про па ган де не зна чи, ме ђу тим, укла ња ње ди мен зи је ње не 
етич ке про бле ма тич но сти; као „тех но ло ги ја по сти за ња по ста вље-
ног ци ља – ства ра ња пре ди спо зи ци ја за од ре ђе но по на ша ње“, про-
па ган да је сте ма ни пу ла ци ја, без об зи ра на то што та ко схва ће на не 
са др жи у се би „ни ви ше ни ма ње мо гућ но сти упо тре бе и зло у по-
тре бе у од но су на све оста ле вр сте со ци јал ног ути ца ја“. 39)

Го ре на ве де ни при ступ про па ган ди у пр ви план ста вља тех ни-
ку, пси хо ло шке про це се ко ји ле же у осно ви ефи ка сног убе ђи ва ња, 
а „оно што не ко по на ша ње чи ни про па ган дом је сте исто то ли ко на
чиннакојијематеријалпрезентован, ко ли ко и ње гов са др жај“.40) 
Да ли је то што се са оп шта ва исти ни то или не, и да ли су на ме ре 
и ци ље ви до бри или ло ши, ни су од ве ли ког зна ча ја. Има ју ћи то у 
ви ду ни је ни ре ал но ни етич но го во ри ти о про па ган ди у вре до сно 
не у трал ним ка те го ри ја ма као о „тех но ло ги ји убе ђи ва ња“, осо бе ној 
ко му ни ка ци ји усме ре ној на кон тро лу, али не ну жно и на ма ни пу ла-
ци ју јав ног мње ња.

38) Емо ци о нал ни при ти сак, у сми слу иза зи ва ња ко лек тив них емо ци ја или на ме та ња емо-
ци о нал но обо је них ста но ви шта, ка ко ис ти че Мир ја на Ва со вић, мно ги сма тра ју су-
штин ским за про цес про па ган де. Она је не што што се су прот ста вља ра ци о нал ној и 
не при стра сној ар гу мен та ци ји убе ђи ва ња. (Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 253).

39) Ва со вић, М., нав.де ло, стр. 252.
40) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 254.
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Про па ганд на ак тив ност мо ра би ти ру ко во ђе на од ре ђе ним на-
че ли ма, ка ко би обез бе ди ла успе шност де ло ва њу. У на у ци се ис ти-
чу три основ на на че ла: на че ло опа жа ња, на че ло ево ци ра ња по тре-
ба и на че ло вред но сти. Прин цип опа жа ња зна чи да про па ганд на 
по ру ка мо ра би ти до ступ на, при влач на и ра зу мљи ва, ка ко би се 
из дво ји ла у од но су на све кон ку рент ске, од но сно ка ко би ме диј ска 
пу бли ка би ла до ве де на у ста ње ве ће при јем чљи во сти за при хва та-
ње да тог са др жа ја. То се по сти же атрак тив ним дизјном по ру ке, ко-
ри шће њем раз ли чи тих сим бо ла и јед но став них сло га на ко ји осим 
што при вла че па жњу им пли ци ра ју и не ке оп ште вред но сти ко ји ма 
љу ди те же, по пут здра вља, мо ћи, бо гат ства.41) 

На че ло ево ци ра ња по тре ба од но си се на ин тен ци је про па ган-
ди сте да у убе ђи вач ке свр хе екс пло а ти ше ба зич не људ ске по тре бе 
(по пут по тре бе за са мо по што ва њем, при па да њем, љу ба вљу, си гур-
но шћу) и мо ти ве ко ји су увек емо ци о нал но за си ће ни (као што су 
страх, љут ња, љу бав, кри ви ца). С овим осе ћа њи ма и сен ти мен ти-
ма про па ган ди ста ра чу на као сред стви ма за оства ре ње сво јих ци-
ље ва. На че ло ево ци ра ња по тре ба под ра зу ме ва та ко ђе и ма ни пу ла-
ци ју струк ту ром по тре ба и мо ти ва раз ли чи тих со ци јал них гру па, 
ко ја укљу чу је не са мо ево ци ра ње по сто је ћих већ и ства ра ње но-
вих; при че му се, што је од цен трал ног зна ча ја, су ге ри ше ко је ди ни 
(по ли тич ки ак тер, стран ка или ли дер, иде о ло шка оп ци ја) по се ду-
је сред ство за њи хо во за до во ље ње. При том, иза зи ва ње ма сов них 
стра хо ва или фру стра ци ја по ја ча ва су ге сти бил ност по је ди на ца и 
њи хо ву отво ре ност за при хва та ње од ре ђе них ста во ва.42) 

На че ло вред но сти од но си се на по ве за ност про па ганд них по-
ру ка са вла да ју ћим си сте мом вред но сти, нор ми по на ша ња и кул-
тур ним стан дар ди ма у да тој гру пи, јав но сти или дру штву. Бу ду ћи 
да су вред но сти као што су прав да, сло бо да, де мо кра ти ја, ху ма ност 
и људ ска пра ва, ши ро ко при хва ће ни дру штве ни ци ље ви, али и ве-
о ма оп шти и ап стракт ни, то пру жа мо гућ ност при пи си ва ња раз ли-
чи тих зна че ња овим вред но сти ма за ви сно од кон тек ста и на ме ра, 
од но сно при ли ку да се у скла ду с њи ма од ре ђе ни по је дин ци и гру-
пе/по ли тич ке оп ци је и ак те ри пред ста ве као њи хо ви за го вор ни ци и 
за штит ни ци; а то оста вља ве ли ки ма ни ве ра ски про стор ма ни пу ла-
ци ји. Мо гло би се чак ре ћи да је у са вре ме ном до бу ма ни пу ла ци ја 
оп ште при хва ће ним вред но сти ма, од но сно кри те ри ју ми ма по жељ-

41) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 254. 
42) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 255.
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ног и не по жељ ног у јед ном дру штву, ве о ма ра ши ре на прак са у про-
па ганд ном де ло ва њу. 

У ли те ра ту ри се из два ја ју три основ не гру пе тех ни ка про па ган-
де ко је се ме ђу соб но пре кла па ју и до пу њу ју: про па ганд не тех ни ке 
ко је „сле де ло ги ку ког ни тив не об ра де ин фор ма ци ја“ и свој стве не 
су функ ци о ни са њу људ ског ума уоп ште; тех ни ке ко је ко ри сте и ва-
ри ра ју на раз ли чи те на чи не емо ци о нал ну за си ће ност ста во ва; док 
тре ћу гру пу тех ни ка чи не они по ступ ци ко ји се ко ри сте на гла ша-
ва њем осе ћа ња не си гур но сти и и угро же но сти код при пад ни ка ме-
диј ске пу бли ке. Сва ки од ових при сту па слу жи се не ким по ступ ци-
ма у об ли ко ва њу про па ганд них по ру ка, а ме ђу основ не се убра ја ју: 
про па ган да цен зу ром, про па ган да „пре но сом емо ци ја“ и по сту пак 
ука зи ва ња на не при ја те ља.43)

Про па ган да цен зу ром (се лек тив ност ин фор ма ци ја) очи ту је 
два основ на об ли ка: се лек тив ну кон тро лу ин фор ма ци ја с ци љем 
фа во ри зо ва ња од ре ђе ног ста но ви шта, а то су: по јед но ста вљи ва ње 
об ја шње ња сло же них по ја ва и до га ђа ја, тех ни ка по ве зи ва ња ста-
во ва (про во ци ра ње кон зи стент но сти) и упо тре ба сте ре о ти па (ети-
ке ти ра ње); и отво ре но ис кри вља ва ње чи ње ни ца, ка ко би се ство-
рио ути сак ко ји је су про тан пр во бит ној на ме ри, од но сно на мет нуо 
огра ни чен, пар ци јал ни по гле да на до га ђа је и ствар ност, што би 
тре ба ло да ре зул ти ра у при стра сно сти су ђе ња и опре де љи ва ња. 44)

Про па ган да ко ри сти при род ну скло ност љу ди оштрим ди хо-
то ми ја ма и сте ре о ти пи ма, сво де ћи сло же ност и ра зно вр сност све-
та на ри гид не, врд но сно озна че не опо зи ци је (као што су ро до љу-
би-из дај ни ци, ци ви ли зо ва ни на ро ди-вар ва ри, за пад-ис ток, „ми“-
„они“). Осим са знај ној функ ци ји, сте ре о ти пи слу же по тен ци ра њу 
раз ли ке из ме ђу „нас“ и „њих“ шта год да је ка те го ри ја раз ли ко-
ва ња; про во ци ра њу не га тив них емо ци ја и оправ да ва њу од ре ђе не 
ак ци је усме ре не на не ку гру пу (про га ња ње, дис кри ми на ци ја). Бу-
ду ћи да је циљ јед но стра на, при стра сна сли ка о не ком про бле му, 
до га ђа ју или по ја ви, про па ган да се слу жи су ге стив ним су до ви ма и 
го то вим тврд ња ма, а не ар гу мен ти ма ко ји иду у при лог пре зен то-
ва ној те зи. 45)

Тех ни ка по ве зи ва ња ста во ва са сто ји се у „по ку ша ји ма да се 
код љу ди ин ду ку је, или пак сма њи та кво осе ћа ње не кон зи стент-

43) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 258.
44) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 259.
45) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 262-263.
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но сти ко је их на во ди да за др же (по жељ не) или про ме не (не по жељ-
не) ста во ве, ка ко бу ус по ста ви ли пси хо ло шку рав но те жу“.46) Су-
ге сти ја, као ефи ка сно ору ђе про па ган де по ста је де ло твор на са мо 
уко ли ко се ство ри ути сак да је оно за шта се за ла же у скла ду са 
већ по сто је ћим ста во ви ма јав ног мње ња. Та ко се те жи по ве зи ва њу 
пре зен то ва не по ли тич ке оп ци је/по ли тич ког ак те ра са пре о вла ђу-
ју ћим ста во ви ма и вред но сти ма у да том дру штву (нпр. оп ци ја од-
бра не на ци о нал них ин те ре са, оп ци ја де мо крат ске мо дер ни за ци је 
дру штва), при бе га ва се по зи ва њу на ауто ри тет ре фе рент них ту ма-
че ња, ста во ва, осо ба, с ци љем при до би ја ња по др шке ве ћи не. Ова 
тех ни ка ра чу на с ме ха ни зми ма иден ти фи ка ци је и уче ња по мо де лу, 
од но сно са ком фор ми стич ким ка рак те ром јав ног мње ња; љу ди су, 
на и ме, скло ни не кри тич ком усва ја њу ве ћин ског/ре фе рент ног ми-
шље ња ка ко би би ли при хва ће ни од стра не сво је со ци јал не сре ди-
не, од но сно ка ко би ре ду ко ва ли лич ну не си гур ност или ком пен зо-
ва ли не до ста так ком пе тен ци је.

Про па ган да по ступ ком „пре но са емо ци ја“ за сни ва се на јед ном 
од основ них пси хо ло шких ме ха ни за ма уче ња, на усло вља ва њу, у 
том сми слу што се овим ме ха ни змом по зи тив на емо ци ја с вре ме-
ном усло вља ва и на ра ни је не у трал ну драж. „Ако се не ки обје кат 
ста ва или до га ђај, пре ма ко јем је пу бли ка са свим рав но ду шна, уче-
ста ло пред ста вља за јед но са дру гим пре ма ко ме по сто ји већ фор-
ми ран по зи ти ван емо ци о нал ни став, по сле из ве сног вре ме на, јав-
ност ће по зи тив но ре а го ва ти и на обје кат пре ма ко јем је до та да 
би ла рав но ду шна.“47) Ова тех ни ка, осим у еко ном ској про па ган ди 
из ко је је по те ка, све ви ше фи гу ри ра и у по ли тич кој про па ган ди, а 
очи ту је се не рет ко у упо тре би или из бе га ва њу емо ци о нал но за си-
ће них ре чи и из ра за, за ме ни ре чи или ко ри шће њу еуфе ми за ма. Тех-
ни ка пре но са емо ци ја „ко ри сти се раз ли ком из ме ђу де но та тив ног 
и ко но та тив ног зна че ња ре чи (тј. из ме ђу го во ра ‘ства ри’ и го во ра 
‘емо ци ја’). Тен ден ци о зним из бо ром ре чи ко је су на би је не емо ци ја-
ма усме ра ва се па жња пу бли ке и уна пред да је од ре ђе но, по зи тив но 
или не га тив но зна че ње не кој лич но сти, до га ђа ју или по ли тич ком 
про гра му.“ Осим то га, ко ри шће ње еуфе ми за ма мо же до при но си-
ти за ма гљи ва њу пра вог ка рак те ра не ког по ли тич ког до га ђа ја, при-
кри ва ти чи ње ни це и ре ду ко ва ти емо ци о нал ни на бој ре чи, и што је 
по себ но ва жно, мо же спре чи ти по ста вља ње етич ких пи та ња ко је 
би та по ја ва/чи ње ни ца мо гла иза зва ти у јав но сти, што ду го роч но 

46) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 260.
47) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 263.
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по сма тра но, мо же иму ни зо ва ти јав ност у од но су на од ре ђе не про-
бле ме. 48)

Тре ћа гру па про па ганд них стра те ги ја ко ја ба ра та осе ћа њи ма 
угро же но сти и стра ха ко ри сти се ука зи ва њем на не при ја те ља. Бу-
ду ћи да је про па ган да у сво јој би ти ком пе ти тив на, о њој се мо-
же го во ри ти „ако по сто је ал тер на тив на ста но ви шта а про па га тор 
на сто ји да про те жи ра са мо јед но од њих“; у том из бо ру сви не-
пре фе ри ра ни ста во ви де вал ви ра ју се на раз не на чи не, а је дан од 
нај е фект ни јих је њи хо во при пи си ва ње не при ја те љу/дру гом и дру-
га чи јем, од но сно „жр тве ним гру па ма“ свој стве ним да тој по ли тич-
кој кул ту ри. „Ука зи ва ње на не при ја те ља је ефи ка сно сред ство ево-
ци ра ња ко лек тив не не си гур но сти и угро же но сти и има дво стру ки 
ефе кат: усме ра ва агре си ју јав ног мне ња са ствар ног из во ра фру-
стра ци је на не ку дру гу стра ну и ујед но ја ча груп ну/со ци ја ну ко хе-
зи ју и ло јал ност по ли тич ким ауто ри те ти ма, си сте му и ре жи му.“49)

Ис хо ди про па ганд них стра те ги ја, ка ко по ка зу ју ис тра жи ва ња, 
ни ка да ни су из ве сни, ма ко ли ко мар ке тин шке кам па ње би ле ве што 
во ђе не, бу ду ћи да је мно го чи ни ла ца у игри. Ре ле вант ни чи ни о-
ци су, уз оп ште ста ње, од но сно сте пен отво ре но сти и оства ре ног 
ви ше гла сја у ме диј ској јав ној сфе ри, и при сут ност тех ни ка „спи-
но ва ња“, а сва ка ко и зна чај кул тур них ре сур са укљу че них у ма-
ни пу ла тив не стра те ги је, као и ауто ри тет и ле ги тим ност ка те го ри ја 
ве за них за по жељ но вред но ва ње од стра не при пад ни ка ме диј ске 
пу бли ке као по ли тич ке јав но сти.

***

По ве ћа ње ме диј ске по ну де, од но сно оби ма, до ступ но сти и бр-
зи не при јем ин фор ма ци ја, од не сум њи вог су зна ча ја за де мо кра ти-
ју, али ни шта ма ње ва жно сти су и њи хов сми сао и зна че ње, рас по-
ло жи вост кон цеп ту ал них ре сур са за фор ми ра ње мње ња, ра ци о нал-
но за сно ва них ста во ва и уве ре ња гра ђа на, ка ко би уоп ште по сто-
ја ла мо гућ ност да гра ђа ни као при пад ни ци (ме диј ске) по ли тич ке 
пу бли ке уче ству ју у функ ци о ни са њу де мо крат ске јав но сти као ин-
стан це дру штве не ра ци о нал но сти, кон тро ли са ња, огра ни ча ва ња и 
ле ги ти ми са ња вла сти по сред ством кри тич ког пу бли ци те та.50) 

48)  Ши бер, пре ма Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 263-264. 
49)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 265.
50) Пе шић, М. Но ва ко вић, А., нав де ло, стр. 126; Ђу рић, Ж., Су бо тић, Д., Медији, јавно

мнењеиполитика, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.
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Ме диј ским про из во ђа чи ма зна че ња на рас по ла га њу су број не 
мо гућ но сти у ства ра њу ме диј ских по ру ка, што сва ка ко пред ста вља 
иза зов за ме диј ску сфе ру и де мо крат ско функ ци о ни са ње дру штва. 
У про це си ма ме диј ског по сре до ва ња дру штве не ствар но сти, об ли-
ко ва њем ме диј ских по ру ка по тен ци јал но је мо гу ће усме ра ва ти то-
ко ве са зна ња и осе ћа ња, су ге ри са ти же ље ни сми сао и фор ма ти ра ти 
зна чај ин фор ма ци ја о њој. Осим то га, што је по себ но зна чај но за 
про блем ме диј ских ма ни пу ла ци ја, са ма зна че ња ме диј ских тек сто-
ва но се од ре ђе не ни вое де тер ми на ци је, ко ји не ва ри ра ју у ве ли кој 
ме ри у про це су ин тер пре та ци је. Иако се ту ма че ње ме диј ске по ру ке 
ру ко во ди пре вас ход но „са знај ним би о гра фи ја ма“ ме диј ских при-
ма ла ца, ње на зна че ња про гра ми ра на су као од го вор су ге стив ним 
и не рет ко пре за си ће ним озна чи те љи ма чи ја је свр ха да пре ци зно 
ор га ни зу ју и усме ра ва ју де ко ди ра ње по ру ке, да ге не ри шу сми сао, 
су ге ри шу ва жност пре фе ри ра них зна че ња, и што је мо гу ће ви ше 
усме ра ва ју осе ћа ња.51)

Ако се има у ви ду сва ком плек сност про це са ине тер пре та ци-
је ме диј ских по ру ка, о че му је би ло ре чи, по ста је ја сна ва жност 
про у ча ва ња дру штве них усло ва ин тер пре та бил но сти, као фак то ра 
ве ће или ма ње по год но сти за ма ни пу ла ци ју, то га ка ко ови усло ви 
ва ри ра ју за ви сно од вр сте пу бли ке, со ци о кул тур них и по ли тич ких 
усло ва, од но сно ка рак те ра ко му ни ка циј ске/ме диј ске сфе ре, сте пе-
на де мо кра тич но сти од ре ђе ног дру штва и ни воа ње го ве по ли тич ке 
кул ту ре.

Ра зно ли ке стра те ги је и тех ни ке ма ни пу ла ци је ме диј ском по ру-
ком са став ни су део си сте ма ме диј ског пред ста вља ња дру штве них 
и по ли тич ких ак те ра, од но сно не из о став ни чи ни о ци кон сти ту и са-
ња ме диј ских дис кур са по сред ством ко јих се го во ри о дру штве-
ној ствар но сти, ње ним при о ри тет ним про бле ми ма и пи та њи ма од 
оп штег зна ча ја. Ка ко по ка зу ју ре ле вант ни на уч ни уви ди у до ме те 
„тех но ло ги је убе ђи ва ња“ на ста во ве, уве ре ња и по на ша ња, они су 
огра ни че ни, јер су по је дин ци „у ве ли кој ме ри от пор ни на деј ство 
по ру ка ко је се не укла па ју у њи хо ву сли ку све та и објек тив них 
окол но сти у ко ји ма се на ла зе, те да они „про ми шље но (ако не и 
не све сно) тра га ју са мо за оним ста но ви шти ма ко ја се по кла па ју са 
њи хо вим соп стве ним.“52) То, ме ђу тим, не зна чи да тен ден ци ја стал-

51) Та ко за пра во „чи та ње ме ди ја“ од стра не пу бли ке пред ста вља про дукт про жи ма ња две ју 
рав ни ин тер пре та тив них ин тен ци ја: рав ни ин тен ци ја ме диј ског тек ста, као „про гра ми-
ра них зна че ња“ и ин тен ци ја ког ни тив них обра за ца ме диј ског ре ци пи јен та. (Бригс, А. 
Кол би, П., Уводустудијмедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 454-457, 465)

52) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 268.
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ног уса вр ша ва ња тех но ло ги је убе ђи ва ња и ње на си стем ска раз гра-
на тост у јав ној ме диј ској сфе ри не пред ста вља ју озбиљ ну прет њу 
де мо кра ти ји. 

Ка да са гле да ва мо ефек те ис тра жи ва ња јав ног мње ња и по ли-
тич ког мар ке тин га у по ве за но сти са стал ним иде о ло шким ра дом 
ме ди ја у фор ма ти ра њу јав них дис кур са, уви ђа мо да се ту не ра ди о 
сред стви ма ко ји ма се иде а ли и уве ре ња ели те као ту ђи на ме ћу ма-
сов ној пу бли ци, већ о сво је вр сном за ча ра ном кру гу „по сред ством 
ко га – кроз не ку вр сту си сте ма по врат не спре ге – оно што ма се до-
би ја ју ни је ни шта дру го до од раз њи хо вих соп стве них, буч но ис ка-
за них по тре ба и зах те ва“.53) Ова те за им пли ци ра ва жност про бле ма 
ути ца ја ко ји по ли тич ки мар ке тинг има на из бор по ли тич ких ци ље-
ва; јер „мо гућ но сти успе шног про па ги ра ња од ре ђе них по ли тич ких 
са др жа ја по ста ју ва жан кри те ри јум њи хо вог ода би ра“.54) По ли тич-
ки ци ље ви по ста ју све ви ше про дукт по ли тич ког мар ке тин га, ро-
ба ко ја се об ли ку је пре ма по тре ба ма по ли тич ког тр жи шта за што 
бо ље про да ва ње би ра чи ма. Ка ко ис ти че З. Сла ву је вић, по ли тич ки 
мар ке тинг, про из во де ћи по ли тич ку ро бу по ста је „сци јен то крат ско-
тех но крат ска узур па ци ја по ли ти ке“, а „по ли ти ча ри и струч ња ци 
за мар ке тинг ак те ри лут кар ског по зо ри шта ко ји ма ‘си стем кра де 
ци ље ве‘“.У том сми слу по ли тич ки мар ке тинг не мо же би ти не и де-
о ло ги зо ван и и не по ли ти чан, ни по сво јим прет по став ка ма, ни по 
сво јим ефек ти ма, те сто га сва ка ко под ле же про це на ма етич но сти 
си сте ма и по ли тич ких ци ље ва ко ји ма слу жи, очи ту ју чи се као „екс-
пан зив на тех но ло ги ја по ли тич ке ма ни пу ла ци је“. 55)

По сма тра не са ста но ви шта це ли не ефе ка та ко је про из во де, 
од но сно као чи ни о ци фор ми ра ња јав них дис кур са о ре ле вант-
ним про бле ми ма дру штве не/по ли тич ке ствар но сти, ма ни пу ла ци је 
струк ту ром ме диј ске по ру ке, ра зни об ли ци „пре о кви ра ва ња“ чи-
ње ни ца, од но сно њи хо во спи но ва ње, деј ству ју у прав цу ре про ду-
ко ва ња ус по ста вље ног си сте ма, ци ље ва, вред но сти из бо ра, па и 
по ли тич ке до ми на ци је. У мар ке тин шки об ра ђе ној ме диј ској по ру-

53) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 268.
54) Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 127. 
55) Ка ко Ис ти че Сла ву је вић, „те за да је по ли тич ки мар ке тинг не и де о ло ги зи ван и не по ли-

ти чан мо гла би да бу де тач на са мо у ме ри у ко јој су са др жа ји ко ји се мар ке тин шки уоб-
ли ча ва ју и про мо ви шу ма ње оп те ре ће ни иде о ло ги јом и ’ве ли ком’ по ли ти ком, у ме ри у 
ко јој по ли тич ки мар ке тинг функ ци о ни ше у ета бли ра ним си сте ми ма пред став нич ке де-
мо кра ти је, са ста бил ним и ши ро ким ба зич ним кон сен зу сом до ми нант них дру штве них 
и по ли тич ких гру па, па се те мељ на иде о ло шка и по ли тич ка пи та ња и не по ста вља ју.“ 
(Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 128)
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ци ма ски ра ни им пе ра тив сво ди мо гућ ност из бо ра на би ра ње из ме-
ђу јед не или дру ге по ли тич ке ро бе. Ствар ни за да так по ли тич ког 
мар ке тин га та ко по ста је „да за ин те ре су је гла са че за уна пред од ре-
ђе ну по ли тич ку ро бу, увек пред ста вље ну као из раз оп штег ин те ре-
са, или за од ре ђе ног ли де ра као ње го ву пер со ни фи ка ци ју.“56)

У овом кон тек сту вре ди под се ти ти се чи ње ни це да се из бор на 
во ља гра ђа на сма тра основ ним и за функ ци о ни са ње де мо кра ти је 
нај ва жни јим об ли ком ис по ља ва ња јав ног мње ња. Иако је фор ми-
ра ње јав ног мње ња про цес је ко ји се не мо же не по сред но пра ти-
ти, ње го во со ци јал но-пси хо ло шко ре кон стру и са ње већ је уве ли ко 
прак са, ка ко у сфе ри про у ча ва ња со ци јал не пси хо ло ги је та ко и у 
ра ду аген ци ја за ис тра жи ва ње јав ног мње ња. За про блем ко јим 
се ба ви мо ва жно је схва та ње по ко ме ка рак тер фор ми ра ња јав ног 
мње ња у ве ли кој или пре суд ној ме ри од ре ђу је то да ли ће оно би-
ти функ ци о нал но за де мо кра ти ју, или си стем ски ма ни пу ли са но 
и као та кво фе но мен ко ји са мо омо гу ћа ва одр жа ва ње ње ног при-
ви да. Пре ма овом схва та њу, за ви сно од ка рак те ра јав не/ме диј ске 
ко му ни ка ци је, мње ња по је ди на ца, чи ја би јав но из ра же на ве ћи на 
тре ба ло да пред ста вља јав но мње ње, кон сти ту и шу се у ве ћој или 
ма њој ме ри спон та но, или пре вас ход но ин сти ту ци о нал но, од но сно 
под ме диј ским ути ца ји ма ко ји те же не кој вр сти со ци јал ног ин же-
ње рин га. Ме ђу тим, не по сто ји не по сре дан на чин утвр ђи ва ња ка ра-
ке ра фор ми ра ња мње ња при пад ни ка јав но сти, од но сно фор ми ра ња 
јав ног мње ња, а сви за кључ ци о то ме из во де се по сред но, на осно-
ву вред но ва ња ка рак те ра ме диј ске ко му ни ка ци је, од но сно сте пе на 
при су ства ма ни пу ла тив них стра те ги ја у њој. 57) 

По ми шље њу Ф. Ба ла, са вре ме на си ту а ци ја пред ста вља кла-
сич ни circulus vitiosus фе но мен: ме диј ски при ма о ци, као но си о-
ци јав ног мње ња, упу ће ни су на ме ди је у ци љу ин фор ми са ња и 
фор ми ра ња су да о по ја ва ма и по ли тич ким ак те ри ма у дру штве ној 
ствар но сти; при том је јав но мње ње у том сми слу не пре ста но кон-
сул то ва но од стра не аген ци ја за ње го во ис тра жи ва ње, а ме ди ји на-

56) Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 129.
57) По ла зе ћи од ди стинк ци је из ме ђу ма се и јав но сти уста но вље не на осно ву до ми нант ног 

ти па дру штве не ко му ни ка ци је (иде је Ро бер та Пар ка и Рај та Мил са), раз ли ку из ме ђу 
спон та но и ин сти ту ци о нал но фор ми ра ног јав ног мње ња по тен ци рао је Ј.Ха бер мас, по-
ве зу ју ћи је са ка рак те ром кри тич ког, од но сно де мон стра тив ног пу бли ци те та, а сход-
но то ме и са ка рак те ром са ме јав но сти и функ ци о ни са ња де мо кра ти је. Оп шир ни је у 
Ха бер мас Ј., Јавномнење, Бе о град, 1969, стр. 280, 308-313; Милс, Р., Елитавласти, 
Бе о град, 1998, стр. 365; Ђор ђе вић Т.,Политичкојавномнење, Бе о град, 1989, стр. 224; 
Пе шић М., Но ва ко вић, А. нав. де ло, стр. 119-120.
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сто је да му пру же ста би ли зо ва ну сли ку све та, уре ђе ну упра во у 
скла ду с тим ис тра жи ва ња; сход но то ме јав но мње ње не мо же зна-
ти ку да иде, „кад се исто вре ме но на шло у уло зи и се ве ра и игле на 
ком па су“58), а упра во ова ко ста ње ства ри из не дри ло је по ја ву да су 
и са ми по ли тич ки ци ље ви у тој ме ри по ста ли ро ба на по ли тич ком 
тр жи шту. 

Деј ству ме диј ских ма ни пу ла ци ја ко ји ма је јав на сфе ра го то-
во пре пла вље ња по себ но по го ду ју не ке од по ја ва са вре ме ног до ба, 
као што су успон кул ту ре про мо ци је, хи пер тро фи ја ин фор ма ци ја 
ко ја у екс трем ним фор ма ма по ста је дез ин фор ма ци ја, до ми на ци ја 
сли ке у ме диј ској ко му ни ка ци ји. На осно ва ма не из бе жне се лек ци-
је и кон тек сту а ли за ци је чи ње нич ног ма те ри ја ла пла си ра ног ме диј-
ском по ру ком, ме диј ске ма ни пу ла ци је до би ја ју у са вре ме ним окол-
но сти ма све ве ћи за мах. Упр кос то ме, дис тор зи је ко је у дру штве-
ну/по ли тич ку ко му ни ка ци ју уно си по ли тич ки мар ке тинг сво јим 
„ис кри вља ва њи ма ствар но сти“ го то во да се сма тра ју ле ги тим ним, 
бу ду ћи да се овај ло ци ра у сфе ри уве ре ња и вред но ва ња у ко јој 
не фи гу ри ра ју ре ла ци је исти на-лаж59), а та ко је и са тзв. „имиџ-ис-
кри вља ва њем“ за сно ва ним на сти ли зо ва њу иден ти те та оног ко се 
пред ста вља, пре по зна тљи вог у осно ви, али и „ис фри зи ра ног“. Оно 
што оста је у све сти при ма ла ца, ка да по да ци и чи ње ни це из бле де 
је су ути сак, емо тив ни став па и не ка вр ста не ја сног опре де ље ња, 
што ни су бе за зле ни ефек ти, ако се има има у ви ду кон ти ну и тет и 
си сте мат ско де ло ва ње ма ни пу ла тив них стра те ги ја.

Све то не зна чи, ме ђу тим, и га ран ци ју успе шно сти; јер, ка ко 
ис ти че Ха на Арент, у де мо крат ским усло ви ма „фраг мен ти чи ње ни-
ца стал но уно се збр ку и ре ме те про па ганд ни рат из ме ђу су прот них 
пред ста ва“ ко је се не мо гу одр жа ти под уда ри ма ствар но сти чи ње-
нич ких исти на. Сред ства за од бра ну иде о ло ги ја и пред ста ва мо ра ју 
та ко не пре ста но ме ња ти „исти не“ ко је ну де као за ме ну за исти ни то 
ка зи ва ње, и у то ме је њи хо ва ко нач на сла бост. Моћ исти не по се би 
са сто ји се упра во у то ме што се не мо же ство ри ти трај на за ме на за 
њу. Пре или ка сни је до ђе се до тач ке по сле ко је ла га ње да је су прот-

58) Бригс, А. Кол би, П., УводустудијемедијаУводустудијемедија, 119-120; Фран сис 
Бал, Моћ ме ди ја, стр. 79.

59) Су до ви вред но сти се, за раз ли ку од су до ва ствар но сти не мо гу ло гич ки-дис кур зив но 
оспо ра ва ти и до ка зи ва ти. Ме ђу тим, чак и чи ње нич ки ма те ри јал им пли ци ра од ре ђе ни 
вред но сни суд, на чин њи хо вог ода би ра и пре зен то ва ња као што и зна че ња ко ја но се 
по твр ђу ју или не пов тр ђу ју од ре ђе ну вред ност или про ти вред ност, но се од ре ђе ну ин-
тен ци ју, ства ра ју ути сак, про во ци ра ју за кљу чак и опре де ље ње, на во де на вред но ва ње 
ствар но сти на ко ју се од но се. (Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 129)
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не ре зул та те, „ка да је пу бли ка ко јој се ла жи упу ћу ју при си ље на да 
пот пу но од ба ци раз ли ку из ме ђу исти не и ла жи да би пре жи ве ла“. 
Ова ква стал на не ста бил ност, иако не пру жа не по сред не уви де у 
то шта је исти на, ипак по ста је не ка кав знак „ла жи ма скло ног ка-
рак те ра свих јав них раз го во ра о чи ње нич ком све ту.“ 60) Као што 
по сто је стра те ги је и тех ни ке ма ни пу ла ци је, по сто је и ме ха ни зми 
од бра не од њих. Ис ку ство ду го об ма њи ва не јав но сти пред ста вља 
осно ву про тив те же ко ју чи ни бор ба за де мо крат ску отво ре ност ме-
диј ске сфе ре, плу ра ли зам дис кур са ко ји фи гу ри ра ју у њој, од но-
сно кри тич ка ви тал ност гра ђан ске јав но сти од ре ђе ног дру штва. Ту 
се опет су сре ће мо са за ча ра ним кру гом, јер ма ни пу ла ци је утка не 
у дру штве ну ко му ни ка ци ју уру ша ва ју ауто ри тет исти не и здра вог 
ра зу ма као осно ве на ше ори јен та ци је у све ту – те ме ља кри тич ке 
ре цеп ци је ме диј ских са др жа ја, оту пљу ју ћи си сте мат ски оштри цу 
јав ног ре зо но ва ња као те жи шне тач ке де мо крат ске јав но сти.

Јав ност по сто ји као по тен ци јал на у ко му ни ка циј ском ком-
плек су ко ји об у хва та с јед не стра не ни во ин ди ви ду ал не ког ни ци је/
фор ми ра ња мње ња по је ди на ца, а с дру ге стра не ни во дру штве не 
ко му ни ка ци је од но сно про це са дру штве них иден ти фи ка ци ја ко-
је се у дис кур зив ним про це си ма од ви ја ју. Ду го роч но по сма тра ни, 
јав ни дис кур си у ко ји ма при пад ни ци ме диј ске пу бли ке по сред но 
уче ству ју пра ће њем ме диј ских рас пра ва о ре ле вант ним про бле ми-
ма, ин ду ку ју струк ту ри ра ње, вред но ва ње и ода бир рас по ло жи вих 
иде ја, оп ци ја и угло ва гле да ња на про блем; а ка ко ре ле вант на со ци-
јал ноп си хо ло шка ис тра жи ва ња по ка зу ју,61) упра во под зна чај ним 
ути ца јем јав не рас пра ве ме диј ска пу бли ка кон сти ту и ше се јав ност, 
кроз про це се ње ног сло же ног де ло ва ња на то ко ве фор ми ра ња јав-
ног мње ња. Ка ко је на осно ву ем пи риј ских ис тра жи ва ња утвр дио 
Вин сент Прајс, при пад ни ци ме диј ске пу бли ке не фо ми ра ју сво ја 
ми шље ња о ак ту ел ном по ли тич ком про бле му на осно ву вла сти тих 
ре флек си ја и оп шти јих по ли тич ких/иде о ло шких уве ре ња, већ пре-
вас ход но „свр ста ва ју ћи се“ на не ку од „стра на“ у јав ној ме диј ској 
рас пра ви ко ја се о том про бле му во ди. Има ју ћи то у ви ду мо же мо 
за кљу чи ти ко ли ко је ду го роч ни ути цај јав них ме диј ских дис кур са 
зна ча јан за функ ци о ни са ње де мо крат ске јав но сти, и ко ли ко су по 
њу ко ро зив ни ма ни пу ла тив ни за хва ти у сфе ри јав не, ме диј ске ко-
му ни ка ци је. 

60) Арент, Х., нав. дело, стр. 57-58.
61) Pri ce, V, „On the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion 

Re se arch“, Com mu ni ca tion Re se arch, Vol. 15, No. 6, 1988. 
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MEDIAMANIPULATION

ANDPUBLICPOLITICALDISCOURSE
Summary

Mediamanipulation techniquesand theirpotentialmec
hanismsofactiononmediaaudiencesareinvestigatedin
this paper as inevitable factors constituting public poli
ticaldiscourse.First,reviewof«ideologicalworkof the
media»ispresentedasakindofmanipulationfon,tomake
itclearerhowthepropagandaandpoliticalmarketingare
situatedintoasocialandpoliticalcontext.Througharevi
ewofbasicprinciplesandtechniquesofpropagandathat
demonstratethewaysinwhichtheselection,organization
andcontextualizationcreatethedesiredinterpretationof
the facts and realizing the effects of persuasion.During
expansionofCultureofpromotion/PRactivitiesandpu
blicopinionpolls,modernmediainthiswaybecomethe
focalpointofaviciouscycleinwhichtheresultsofpublic
opinionandpoliticalmarketinggovernthechoiceofpo
liticalgoalsthatareofferedtothepublic.Longterm,the
effectsofthisstateofthingsistoactasaseriousthreatto
thedevelopmentofdemocracy,ontheonehandstrengthen
theillusionofdemocraticcommunication,andontheot
herbycreatingapathic,confused,suspiciousand/orapo
liticalpublicmedia.
Keywords:mediamessage,mediamanipulation,propa
ganda, politicalmarketing, public relations, democracy,
publicdiscourse
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Resume
Exploring the phenomenon of media manipulation, the
ir techniques andpotentialmechanisms of action of the
mediaaudienceistakeninthispaperbyfocusingonthe
longtermeffectstheymayhaveontheconstitutionofpu
blicpolicydiscourse,whoseinfluenceonpublicopinionin
science indisputable. Introducing a number of variables
into the formerequationofdirectmediaeffects,modern
researchinsightschallengedtheideaofinducingimmedi
aterecipientsofmediaviews.Theproblemoftheimpact
ofmediaaccesstothelongtermanalysisoftheideologi
calworkofthemedia.Theprocessofmediaproductionof
meaningisconsideredtobethekeytounderstandingthe
phenomenonofmediamediationofsocialreality.Afteran
introductory overview of the principal settings relations
(factual) truthanddelusion,andpolitical importanceof
thisequationisthepublicdiscourse,wehavetriedtoex
plainwhatmakes the “ideologicalwork of themedia,”
pointout theimportanceofcreatingamediaframework
andinitialdefinitionofreality,orselectionprocessinfor
mationandtheircontextualisation,adjustmentstothedo
minant“definitionsof reality.”This is the sort sketched
fonofmediamanipulationandpointedtoaprocesswhere
specificstrategiesandtechniquesofpropagandaandpo
liticalmarketing situated into the sociopolitical context
andincludetheestablishmentofasystemofgoverningdi
scourse.Bytheoverviewofthebasicprinciplesandtec
hniquesofadvertising,marketingandpolitical relations
with public, we have tried to show how the boundaries
becomeblurreddividingthetechnicaleffectofdeception,
andtoindicatethesocialimportanceofeffortstopreserve
it and its importance to democracy. Strategy andmani
pulation techniques that seek to influence the recipients
ofmediamessageshavebecomeincreasinglysophistica
ted,andthereforemoredifficulttonotice,astheirpossible
effectsseemevenmoreproblematic,especiallysince the
variousformsofmanipulationofthemessageprettyeasy
to situate inawellestablishedsystemsmediating social
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media/politicalreality,thattheconstitutionofthemedia
discoursethroughwhichthepublicconsidersitspriority
issues.Relevantscientificresearchinsightsmediainfluen
ceonattitudes,beliefsandbehaviorsofindividuals,show
thattheirachievementsarelimitedduetotheshortterm
resistancetotheeffectsoftherecipientsofmediamessa
gesthatdonotfitintotheirworld,andmoreover,ineffect,
moreorless,dependingonthedegreeofdemocraticpu
blicspheremedia,discoursesoppositeideological/poli
ticalorientation than thosewho favor themediamessa
ges.Actualdegreeofpluralisminthepublicdiscourseof
communicationprovestobesobaseasacounterweightto
thetendencyofcontinuousimprovement“persuasivetec
hnology”anditssystemofbranchinginthepublicmedia
sphere,whichisathreattodemocracy,aslongasthefor
mula impact ofmediamessages througha complex and
fullofunknowns.Viciouscyclewherewhatgetsthepublic
mediaisnothingmorethanareflectionoftheneedsand
demandsofitsincreasinglyeffective.Thistheoryleadsus
importantproblemofpoliticalinfluenceonthechoiceof
politicalmarketinggoals.Politicalmarketingsignificant
partinthiselection,becausethepossibilityofsuccessful
advocacyofspecificpoliticalcontent/ideasimportantcri
terionfortheirselection.Asaproductofpoliticalmarke
ting,politicalobjectivesarebecomingcommoditieswere
shapedbythepoliticalneedsofthemarketforbetterand
easierselltovoters.Asakindoffinalpoint,attheendof
thispaperweredevelopedpreciselytheimplicationsofthe
factthatduringtheexpansionofthecultureofpromotion/
PRactivitiesandpublicopinionpolls,modernmediahave
becomemainpointofthecircleinwhichtheresultsofpu
blicopinionandpoliticalmarketinggovernthechoiceof
policyobjectivesthatvotersoffer.Insuchcircumstances,
theorderofmediadiscourseisbeingsubordinatedtothe
dominantpoliticaldiscourse,actinginthedirectionofsu
stainingstatusquo,whichisindirectcontradictiontothe
democraticfunctioningofthepublicsphere.

 Овај рад је примљен 14. фебруара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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УЛОГАРЕЛИГИЈЕУПРОГРАМИМА
ПОЛИТИЧКИХПАРТИЈАУСРБИЈИ*

Сажетак
Уовомрадућебитиречиоулозирелигијеупрогра
мима нјаважнијих политичких странака у Србији.
Србијајеуставомдефинисанакаосекуларнадржава
и најзначајније политичке партије начелно афирми
шу принцип одвојености цркве и државе. Међутим,
пажљива анализа програмских докумената партија
указује нато да поједине партије афирмишу значај
религије за државу. Странке избегавају јасно дефи
нисањеполитикапремарелигијскимпитањимајерим
тоомогућавапрагматичнопонашањенавласти.То
прагматичнопонашањејепостојалојошуЈугослави
јиизаснивалосена„дуалноммоделуодноса.“Радсе
заснива на интерпретативном приступу као једном
одосновнихуполитикологији.Радпокушавадаодго
вори како семогу интерпретиратинамереоодносу
странака према религијама, на основу програма. У
Србијисемеђунајважнијимстранкамамогууочити
онекојенеистичузначајрелигијеионекојеупрогра
мимаистичуњензначајзадржаву.УСрбијисеможе
уочитирастутицајарелигијеиСПЦимекадесекула
ризацијадржаве.
Кључнеречи:секуларнадржава,политичкепартије,
дихотомнимоделодноса,мекадесекуларизација.

U овом ра ду ће би ти ре чи о уло зи ре ли ги је у про гра ми ма нај ва-
жни јих по ли тич ких стра на ка у Ср би ји. У Уста ву РС се ка же да 

је то све тов на др жа ва, да су цр кве и вер ске за јед ни це одво је не од 
др жа ве, да ни јед на ре ли ги ја не мо же да се ус по ста ви као др жав на 

* Рад је на стао у окви ру пред ме та Политикологијарелигијеирелигијскапропаганда на 
док тор ским сту ди ја ма по ли ти ко ло ги је ФПН.
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или оба ве зна, а вер ске за јед ни це се де фи ни шу као ме ђу соб но рав-
но прав не.1) У све тов ној др жа ви вла да не тре ба да бу де адво кат 
ни јед не вер ске за јед ни це, па чак ни оне ве ћин ске, и тре ба да 
има јед нак од нос пре ма сви ма. Све стран ке у Ср би ји су ма кар 
фор мал но при вр же не иде ји све тов не др жа ве. Ме ђу тим, ме ђу 
њи ма има знат них раз ли ка. Не ке у про гра ми ма го то во да и не 
по ми њу би ло ка кве ста во ве у ве зи са ре ли ги ја ма. На дру гом 
кра ју спек тра су стран ке ко је ис ти чу зна чај ре ли ги је за тра-
ди ци ју и иден ти тет Ср би је. Пи та ње ко је се мо же по ста ви ти је 
да ли фор мал но при хва та ње иде ја се ку лар но сти др жа ве од го-
ва ра ствар ним по ли тич ким на ме ра ма стра на ка? 

Ве ћи на стра на ка вр ло ма ло пи ше о кон крет ним ме ра ма по ли-
ти ке ко ја је у ве зи са ре ли ги јом. На при мер, у про гра му Де мо крат-
ске стран ке има вр ло ма ло ре чи о ре ли ги ји сем да тре ба да про мо-
ви ше то ле ран ци ју. СПО у про гра му да ле ко ви ше ре чи по све ћу је 
зна ча ју хри шћан ства за Ср би ју, ње ну тра ди ци ју и иден ти тет. Ипак, 
иако де фи ни ше на чел не вред но сти и ци ље ве, ни ова стран ка не 
де фи ни ше би ло ко ја по је ди нач на сред ства по ли ти ке. Упр кос то ме, 
ова стран ка је 2011. пре у зе ла ре сор ве ра у вла ди. Ми слим да упра-
во па жљи вим чи та њем про гра ма не ких стра на ка мо же мо да уви-
ди мо ам би ци ју да др жа ва фа во ри зу је Срп ску пра во слав ну цр кву 
(СПЦ). Ти пич не ак тив но сти ре со ра за ве ру у Вла ди РС су по моћ за 
вер ска ли ца, фи нан си ра ње ак тив но сти, гла си ла, ин сти ту ци ја, упла-
та до при но са за сва оси гу ра ња итд.

Од су ство кон крет них прин ци па де ло ва ња стра на ка у Ср би ји 
пре ма ре ли гиј ским пи та њи ма ни је ни ма ло слу чај но. Оно им омо-
гу ћа ва да се праг ма тич но по на ша ју ако до ђу у при ли ку да од лу чу ју 
или да ути чу на фор ми ра ње по ли ти ке при ко а ли ци о ним спо ра зу-
ми ма. Осим то га, стран ке су че сто фо ку си ра не на те ме ко је им у 
бор би за би ра че пред ста вља ју глав не аду те, као што су, али не и 
ис кљу чи во, еко ном ска или со ци јал на по ли ти ка. Без ја сних прин-
ци па по ли ти ке пре ма вер ским за јед ни ца ма стран ке у Ср би ји мо гу 
да на ста ве тра ди ци ју од но са пре ма њи ма, и СПЦ у пр вом ре ду, 
ка ква се раз ви ја ла де це ни ја ма уна зад. То је по лит ка ду ал ног мо де-
ла - ка да по ли ти ча ри ма од го ва ра хва ле цр кву, ка да не - кри ти ку ју 
је или иг но ри шу. 

1) УставРепубликеСрбије, 2006, До ступ но пре ко: http://www.par la ment.gov.rs/upload/do-
cu ments/Ustav_Sr bi je_pdf.pdf (При сту пље но 15.3.2012), члан 11, став 1-3, 2006. Та ко ђе 
и члан 44.
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Ђор ђе вић та ко ђе ми сли да од нос др жа ве пре ма вер ским за јед-
ни ца ма de ju re и de fac to не ко ин ци ди ра ју.2) По ње му, СПЦ и др жа ва 
не же ле да бу ду раз дво је не. Он про на ла зи ре чи Ам фи ло хи ја, Ми-
тро по ли та це тињ ског, у ко ји ма се као иде ал при жељ ку је хар мо ни ја 
из ме ђу др жа ве и цр кве, ко ја ни је увек би ла оства ри ва на. Тре нут-
но је и др жа ва за ин те ре со ва на за кле ри ка ли за ци ју, мо жда и ви ше 
не го цр ква. Ин те ре си ове две ор га ни за ци је су по ве за ни, на ро чи то 
ка да је реч о ко сов ској по ли ти ци. У др жав ном пре го ва рач ком ти-
му за Ко со во би ло је пред став ни ка Све тог си но да и др жа ве. Ни је 
ла ко утвр ди ти ка да др жа ва фор ми ра по ли ти ку а ка да се обрат но 
де ша ва.3) У ви ше на вра та, то ком не ко ли ко го ди на, СПЦ се отво ре-
но из ја шња ва ла о из бо ри ма на Ко со ву, по зи ва ју ћи гра ђа не да не 
уче ству ју на њи ма. 

Овај рад се за сни ва на ин тер пре та тив ном при сту пу као јед ном 
од основ них те о риј ско-епи сте мо ло шких при сту па у по ли ти ко ло-
ги ји. Ам би ци ја ко ју рад има је ста да по ка же ка ква се зна че ња мо гу 
из ву ћи из про грам ских ака та стра на ка у Ср би ји. У ин тер пре та тив-
ним те о ри ја ма ни је мо гу ће го во ри ти о не ка квој узроч ној ну жно-
сти ка ква по сто ји у об ја шње њи ма у при род ним на у ка ма. Циљ је 
по ку ша ти ин тер пре ти ра ти ве зу из ме ђу уве ре ња, же ља, на ме ра и 
де ло ва ња.4) По на ша ње не ке стран ке не мо же се раз у ме ти са мо ње-
ним по сма тра њем. На при мер, ако стран ка на вла сти во ди по ли ти-
ку ко ју по др жа ва вер ска за јед ни ца, узрок то ме мо же би ти истин ско 
ве ро ва ње по ли ти ча ра, али и обич ни праг ма ти зам. Мо ја је на ме ра 
да про ту ма чим ко ли ки зна чај има ре ли ги ја за раз ли чи те пар ти је у 
Ср би ји. Ти ме је већ на го ве ште но да ће основ на ме то да у ра ду би ти 
ана ли за са др жа ја про грам ских до ку ме на та стра на ка. 

КРАТАКИСТОРИЈАТОДНОСАРЕЛИГИЈЕИПОЛИТИКЕ
УЈУГОСЛАВИЈИ

Ка да је реч о од но су ре ли ги је и по ли ти ке у две Ју го сла ви је и 
Ср би ји, мо же се уочи ти не ко ли ко пе ри о да: пр ви, со ци а ја ли стич ки 
ре жим 1945-1987. (у окви ру ње га мо гу се уочи ти раз ли ке у пе ри-

2) Мир ко Ђор ђе вић, „The Ser bian Ort ho dox Church in the Ko so vo dra ma cycle,“ у: Дра ги ца 
Ву ја ди но вић и Вла ди мир Го а ти (ур.), Betweenauthoritarianismanddemocracy, Vol. III: 
Ser bia at the po li ti cal cros sro ads, ЦЕ ДЕТ и ФЕС, Бе о град, 2009, стр. 268.

3) Ibi dem, стр. 268-269.
4) Ви де ти ви ше о то ме у Da vid Marsh и Ge rry Sto ker, Теоријеиметодеполитичкезнано

сти, Фа кул тет по ли тич ких зна но сти Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 2005, стр. 129.
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о ди ма од 1945-1960. и од 1960-1987); за тим дру ги, Ми ло ше ви ћев 
ре жим 1987-2000.; те тре ћи, де мо крат ски ре жим по сле 2000.5) Хај-
де да украт ко са гле да мо ка рак те ри сти ке ових пе ри о да. 

У пр вом пе ри о ду со ци ја ли стич ког ре жи ма ко ји је сле дио на-
кон Дру гог свет ског ра та (1945-1960) по сто ја ла је стро га кон тро ла 
и вр ши ла се отво ре на ате и за ци ја јав не сфе ре, ко ја је об у хва та ла 
по ли ти ку, ме ди је, кул ту ру и обра зо ва ње. Ре ли ги ја је по ста ла део 
при ват не сфе ре, по сте пе но мар ги на ли зо ва на и цр кве су из гу би ле 
ве ли ки део ве ру ју ће по пу ла ци је. У на ред ном пе ри о ду со ци ја ли-
стич ког ре жи ма (1960-1987) на ста ви ло се фа во ри зо ва ње ате и стич-
ких по гле да на свет ко ји су про из и ла зи ли из марк си зма, али у не-
што бла жем ви ду. У овом пе ри о ду је по ло жај вер ских ор га ни за ци ја 
и ве ру ју ћих гра ђа на био под но шљи ви ји. Бег од цр кве је био ма-
њи, али је за др жа на спо ља шња сли ка се ку лар ног дру штва. Стро га 
кон тро ла вер ских де ло ва ња ни је по сто ја ла из спо ља шњих и уну-
тр шњих раз ло га, али је при ме њи ва на тех ни ка ди хо том ног мо де ла 
од но са пре ма вер ским за јед ни ца ма. На и ме, врх пар тиј ског си сте ма 
је од лу чи вао о де ље њу по хва ла и осу да. Ако му је од го ва ра ло или 
ишло у при лог по на ша ње вер ских за јед ни ца, он да је оно хва ље но. 
Ако је би ло окре ну то про тив пар ти је, он да се оштро кри ти ко ва ло.6) 

Успон Ми ло ше ви ћа се по кла па са па дом ко му ни стич ких ре-
жи ма у Ис точ ној Евро пи. Упо ре до са од у ста ја њем од марк си зма 
до ла зи до од сту па ња од ате и зма у јав ном жи во ту. Ис по ве да ње ве ре 
по ста је сло бод но, али то не зна чи да је др жа ва по ста ла не у трал на 
пре ма ре ли ги ја ма. На про тив, до ла зи до „парт нер ског уче шћа ре ли-
гиј ско-цр кве ног ком плек са у дру штве ном, по ли тич ком и кул тур-
ном жи во ту.“7) Ђор ђе вић упо тре бља ва из раз „ме ке де се ку ла ри за-
ци је“ да опи ше но ву уло гу ре ли ги је за др жа ву СРЈ и Ср би ју. Цр ква 
је све ви ше при сут на у ме ди ји ма и има раз ви је ну из да вач ку де лат-
ност. Сла ву је вић об ја шња ва ка ко су то ком де ве де се ти их ис так ну те 
по ли тич ке лич но сти, па чак и до ју че ра шњи ко му ни сти, при хва ти-
ли пра во сла вље.8)

5) Дра го љуб Ђор ђе вић, „Ре ли гиј ско-цр кве ни ком плекс у по сток то бар ском пе ри о ду (2000-
2005)“, у: Срећ ко Ми хај ло вић (ур.),ПетгодинатранзицијеуСрбијиII, Со ци јал де мо-
крат ски клуб и ФЕС, Бе о град, 2006, стр. 239.

6) Ibi dem, стр. 241-242.
7) Ibi dem, стр. 243.
8) На при мер, пред сед ни ца ди рек ци је Јул-а М. Мар ко вић је пи са ла да је од ра сла са ико-

ном Св. Ни ко ле из над кре ве та. Дра шко вић је че сто зло у по тр бља вао по ру ке из Све тог 
пи сма. Ви де ти ви ше у Зо ран Сла ву је вић, ИзборнекампањеПоходнабираче:Случај
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У че му се мо гу тра жи ти раз ло зи ме ке де се ку ла ри за ци је Ср би-
је? Ова по ја ва је по ве за на са ши рим де ша ва њи ма у вре ме и на кон 
па да Бер лин ског зи да. На и ме, на кон сло ма Ис точ ног бло ка и со ци-
ја ли зма тре ба ло је по пу ни ти иде о ло шку пра зни ну на ста лу од ба-
ци ва њем до та да вла да ју ће со ци ја ли стич ке иде о ло ги је, те је кроз 
об но ву тра ди ци је уве ћан зна чај пра во сла вља.9) Ме ђу тим, по себ не 
по ли тич ке окол но сти та да шње Ју го сла ви је су да ле овом про це су 
по се бан тон. Осе ћа ње угро же но сти иза зва но рас па дом зе мље и су-
ко би ма, те не при ја тељ ство пре ма до ми нант но ри мо ка то лич ким и 
на ро ди ма му сли ман ске ве ре (нпр. Хр ва ти и Ал бан ци на Ко со ву) 
је до при не ло ин те гра ци ји око пра во сла вља и сна же њу СПЦ. Осим 
то га, раз ло зи окре та ња цр кви мо гу да ле же у чи ње ни ци да је Ју го-
сла ви ја би ла у ве о ма ду бо кој кри зи. Услед тра же ња ре ше ња за ова-
кво не за пам ће но ста ње, љу ди су из ме ђу оста лог мо гли да се окре-
ну ре ли ги ји и цр кви. Са ти ме би се ве ро ват но сло жио и Ми тро вић 
ко ји пи ше да у вре ме су ко ба на Бал ка ну но ви си сте ми вред но сти 
још ни су из гра ђе ни, а у по тра зи за иден ти те том до ла зи до вра ћа ња 
на ре ли гиј ске ма три це.10) Глав ни раз лог ра ста уло ге ре ли ги је то ком 
де ве де се тих био је ипак екс трем ни на ци о на ли зам. На ци о на ли зам 
је про мо ви сао ре ли ги ју, те је до вео до пре о кре та ња прет ход не ре-
ли гиј ске сли ке дру штва. Пре ма по пи су, у Ср би ји се од 1991. до 
2002 број ате и ста сма њио са око 160.000 на 40.000. СПЦ је пред-
ња чи ла по угле ду и ути ца ју ме ђу гра ђа ни ма, да ле ко пре ва зи ла зе ћи 
би ло ко ју ин сти ту ци ју др жа ве (са де ли мич ним из у зет ком вој ске). 
Ипак, због опи са них тен ден ци ја ни је на пу штен ди хо том ни мо дел 
од но са др жа ве пре ма ре ли ги ји. 

Би ло је за оче ки ва ње да на кон ок то бар ских про ме на 2000. го-
ди не пре ста не ра ни ји од нос раз у ме ва ња из ме ђу цр кве и др жа ве, 
те ма ни пу ла ци ја и ин стру мен та ли за ци ја ве ре. У скла ду је са де-
мо крат ским прин ци пи ма да гра ђа ни сло бод но, у скла ду са сво јом 
са ве шћу ис по ве да ју ве ру. То се ипак ни је де си ло из нај ма ње два 
раз ло га: по ли тич ког праг ма ти зма де ла по ли тич ког вр ха ко ји је био 
на вла сти на кон про ме на 2000. го ди не; и ис кре не ода но сти цр кви 
дру гог зна чај ног де ла др жав ног вр ха.

Србијеод1990.до2007.године, ФЕС, ФПН и Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 
2007, стр. 315-316. 

9) Ми ро љуб Јев тић, „Пра во слав ни по глед на су ко бе, на си ље и то ле ран ци ју у гло бал ној 
пер спек ти ви“, Српскаполитичкамисао, вол. 35, бр. 1, 2012, стр. 93.

10) Ви де ти о то ме у Љу би ша Ми тро вић, „Ре ли ги ја, ме ди ји и кул ту ра ми ра“, Српскаполи
тичкамисао, вол. 27, бр. 1, 2010, стр. 254-257.
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Ђор ђе вић ве зу је праг ма ти чан од нос др жа ве пре ма цр кви за 
пе ри од ман да та Ђин ђи ћа, док је за вре ме Ко шту ни це као пред сед-
ни ка вла де до шло до на ме та ња цр кве и ве ре.11) Но ве вла сти ни су 
мо ра ле да по вла ђу ју раз ли чи тим зах те ви ма цр ка ва. Оне су се ипак 
од лу чи ле да при хва те мно ге ме ре ко је су ини ци ра не из цр кве них 
кру го ва. У нај зна чај ни је та кве ме ре спа да ју: уво ђе ње ве ро на у ке у 
јав ни школ ски си стем, по вра так Бо го слов ског фа кул те та Уни вер-
зи те ту у Бе о гра ду, вра ћа ње имо ви не вер ским за јед ни ца ма (али не 
и дру гим гра ђа ни ма) и осни ва ње Уни вер зи те та у Но вом Па за ру са 
муф ти јим Зу кор ли ћем као рек то ром. 

СТРАНАЧКИПРОГРАМИ
САМАЛОМУЛОГОМРЕЛИГИЈСКИХТЕМА

У овој гла ви ће би ти ре чи о по ли тич ким стран ка ма у Ср би ји у 
чи јим про гра ми ма ре ли ги ја не ма ис так ну то ме сто. Тре ба има ти у 
ви ду да се, ипак, ра ди са мо о про гра ми ма. У њи ма је ти пич но ма ло 
ре чи о раз ли чи тим ве ро и спо ве сти ма, а прин ци пи де ло ва ња стра-
на ка у од но су на вер ска пи та ња се ти пич но из во де из не ког дру гог, 
ва жни јег прин ци па. Ти основ ни прин ци пи су нај че шће сло бо да, па 
за тим и то ле ран ци ја. Го то во све стран ке по ме ну те у овој гла ви ис-
ти чу не ке на чел не прин ци пе ко ји ма де кла ри шу при вр же ност, као 
на при мер, да ре ли ги ја тре ба да је одво је на од др жа ве или да су сви 
гра ђа ни јед на ких пра ва ко ја тре ба да се по шту ју. 

Ме ђу тим, вр ло је ма ло ре чи о кон крет ним ства ри ма ко је би 
ове стран ке чи ни ле, ка да би би ле у при ли ци да ути чу на др жав-
ну по ли ти ку. Ре ци мо, Ђин ђи ће ва вла да је праг ма тич но до зво ли ла 
уво ђе ње ве ро на у ке у шко ле. Да ли би све ове стран ке праг ма тич но 
до зво ља ва ле ону ме ру при су ства и зна ча ја СПЦ на ко ју је јав ност 
на ви кла у по ли тич ком жи во ту ни је мо гу ће ре ћи на осно ву про гра-
ма. Де ли ми чан из у зе так је СПС ко ји екс пли цит но твр ди да ве ро-
на у ка тре ба да бу де у шко ла ма. Чи ни се да је ова кво од су ство де-
фи ни са не по ли ти ке упра во од раз праг ма тич но сти стра на ка. Хај де 
да украт ко по гле да мо шта про гра ми ових стра на ка мо гу да ка жу о 
ре ли гиј ским те ма ма.

Демократскастранка.Де мо крат ска стран ка у свом про гра му 
не ма део по себ но по све ћен ре ли ги ја ма. О ве ри има ре чи у де лу 

11) Дра го љуб Ђор ђе вић, „Ре ли гиј ско-цр кве ни ком плекс у по сток то бар ском пе ри о ду (2000-
2005)“, стр. 345.
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под на сло вом „То ле ран ци ја”. Ова стран ка ис ти че да је де мо крат ски 
ува жа ва ти раз ли ке, не уки да ти их, бра ни ти сво ја уве ре ња али и по-
што ва ти ту ђа. Бу ду ћи да је дру штво у Ср би ји мул ти ет нич ко, на ро-
чи то је овој стран ци ва жна на ци о нал на и вер ска то ле ран ци ја.12) У 
про гра му ДС-а не ма по себ но ре чи о би ло ко јој вер ској за јед ни ци. 
Вер ске за јед ни це тре ба да има ју етич ку уло гу у дру штву и да до-
при но се ши ре њу иде је то ле ран ци је.

Либерално демократска партија. Ли бе рал но де мо крат ска 
пар ти ја, по пут УРС-а, има јед но став но на пи сан про грам, ве о ма 
огра ни че ног оби ма. За њу је основ на де кла ри са на вред ност сло бо-
да. На њој за сно ва на мо гућ ност ин ди ви ду ал ног из бо ра тре ба да бу-
де огра ни че на са мо истим пра ви ма дру гих. Ова стран ка, за раз ли ку 
од дру гих, не ис ти че чак ни вред ност тра ди ци је, ко ју дру ге стран ке 
ти пич но по ми њу као не што вред но, и ви де зна чај цр кве у не го ва-
њу тра ди ци је. ЛДП јед но став но де кла ри ше да је сва ко сло бо дан 
да ве ру је у сва ког бо га и сва ку иде ју, док то не угро жа ва дру гог.13)

СоцијалистичкапартијаСрбије.Со ци ја ли сич ка пар ти ја Ср-
би је „по др жа ва пот пу ну сло бо ду ре ли ги о зних и ду хов них опре де-
ље ња сва ког грађанина[...] Вер ско опре де ље ње лич на је ствар сва-
ког гра ђа ни на.”14) Ова стран ка се та ко ђе за ла же за ла ич ку др жа ву, 
са рад њу и то ле ран ци ју свих вер ских за јед ни ца. Ова стран ка по др-
жа ва ве ро на у ку у шко ла ма. Ме ђу тим, у ње ном про гра му не ма ре чи 
о по себ ној уло зи би ло ко је ве ре у обра зо ва њу. Ис по ве да ње ве ре се 
схва та као ва жан део кул ту ре по је ди на ца и уче ње о ве ри не тре ба 
да до во ди у пи та ње ла ич ки ка рак тер др жа ве.15) Сто га се при сут-
ност ве ро на у ке у шко ла ма до жи вља ва као от клон од ви ше де це ниј-
ске тра ди ци је по ти ски ва ња ве ре, а она тре ба да слу жи упо зна ва њу 
са уло га ма ре ли ги ја и цр ка ва ко је су од и гра ле у исто ри ји.

Српска напредна странка.Срп ска на пред на стран ка у свом 
про гра му има све га не ко ли ко на по ме на ко је су у ве зи са СПЦ. Ова 
стран ка ис ти че да др жа ва тре ба бли ско да са ра ђу је са њом на пла-
ну об но ве, за шти те и очу ва ња срп ског кул тур ног на сле ђа на Ко-
со ву и Ме то хи ји; за тим, да са Ру си јом тре ба да са ра ђу је има ју ћи 

12) „Вре ме је за но ви про грам“, До ступ но пре ко: http://www.ds.org.rs/do ku men ti/ds-pro-
gram.pdf (При сту пље но 15.3.2012), стр. 12.

13) „По ве ља сло бо де европ ске Ср би је“, До ступ но пре ко: http://www.ldp.rs/upload/do cu-
ments/po ve lja-slo bo de-evrop ske-sr bi je.pdf (При сту пље но 15.3.2012.).

14) „Про грам Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је“, 2010. До ступ но пре ко: http://sps.org.rs/
Do ku men ta/PRO GRAM%20SPS.pdf (При сту пље но 15.3.2012), стр. 18.

15) Ibi dem, стр 18.
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у ви ду за јед нич ки ин те рес за очу ва ње пра во сла вља и сло вен ског 
иден ти те та; те да др жав на ми ни стар ства тре ба да са ра ђу ју са СПЦ 
у осни ва њу обра зов них ин сти ту ци ја у дру гим др жа ва ма у ко ји ма 
жи ве Ср би.16) Да кле, у про гра му ове стран ке не ма уоп ште ре чи о 
ре ли ги ја ма, а сва ме ста на ко ји ма се по ми ње СПЦ ис кљу чи во су 
на пи са на у кон тек сту од но са др жа ве са дру гим те ри то ри ја ма. Ово 
је ве ли ка раз ли ка у од но су на СРС, од ко је је на ста ла СНС. Ме-
ђу тим, оно што збу њу је у ње ном про гра му ни је од су ство иде ја о 
ре ли ги ја ма или би ло ко јој по је ди нач ној, већ и од су ство ис ти ца ња 
би ло ка квог по зи тив ног прин ци па. Да кле, ова стран ка чак не ис-
ти че при вр же ност се ку лар ној др жа ви или сло бо ди ве ро и спо ве сти, 
што дру ге, ма кар де кла ра тив но, чи не. Ова кво од су ство би ло ка-
квих прин ци па мо же да ука зу је на пот пу ну не за ин те ре со ва ност за 
ре ли ги о зне те ме ове стран ке. Ме ђу тим, у том слу ча ју збу њу ју ће 
де лу ју они де ло ви тек ста у ко ји ма се афир ми ше зна чај СПЦ у ино-
стран ству, те ње на са рад ња са др жа вом Ср би јом. Сто га се чи ни да 
је ово од су ство по зи тив них прин ци па ве за них за ре ли ги ју на мер-
но. На ме ра мо же би ти са мо стра те шко из бе га ва ње ових те ма, ка ко 
би се оси гу ра ла по др шка би ра ча раз ли чи тих про фи ла, ка ко из ра-
ни је стран ке СРС, та ко и при вла че ња но вих.

УједињенирегиониСрбије.Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је има ју 
про грам са ста вљен од све га не ко ли ко став ки. По што у ње му не ма 
би ло ка квих на зна ка о од но су ове стран ке пре ма ре ли гиј ским пи-
та њи ма, нај ви ше што је мо гу ће са зна ти на ову те му мо же се ви де-
ти из про гра ма Г17 плус. Ме ђу тим, и у ње му пи та ња ве ре се вр ло 
рет ко по ми њу и очи глед но ни су игра ла зна чај ну уло гу у де ло ва њу 
ове стран ке. Г17 плус ис ти че сло бо де и пра ва гра ђа на као те мељ-
ну вред ност, и оне тре ба да бу ду по што ва не без об зи ра на вер ску 
или дру ге об ли ке при пад но сти.17) Бу ду ћи да су ин ди ви ду ал на пра ва 
основ дру штве не ор га ни за ци је, код ове стран ке ни је би ло ис ти ца-
ња ика квог зна ча ја не ке по себ не ре ли гиј ске тра ди ци је или ко лек-
тив ног иден ти те та. Сви тре ба да бу ду јед на ки пред уста вом и за ко-
ни ма. Об зи ром на мул ти ет нич ност др жа ве, по треб но је по што ва ти 
раз ли чи те вер ске и дру ге тра ди ци је. Слич но као у про гра му ДС-а, 

16) „Бе ла књи га ‘Про гра мом до про ме на’“, 2011. До ступ но пре ко: http://sns.org.rs/ima ges/
pdf/Be la%20knji ga-Pro gra mom-do-pro me na.pdf. (При сту пље но 15.3.2012), стр. 39, 42, 
125.

17) „Про грам Г17 плус“, Бе о град, 2004, До ступ но пре ко: http://www.g17plus.rs/v2/ima ges/
sto ri es/do ku men ti/pro gram-g17-plus.pdf (При сту пље но 15.3.2012).
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ова стран ка је ис ти ца ла зна чај то ле ран ци је, те про ду бљи ва ња од-
но са, раз у ме ва ња и по ве ре ња при пад ни ка раз ли чи тих гру па.

СТРАНКЕКОЈЕАФИРМИШУЗНАЧАЈРЕЛИГИЈЕ

У овом де лу ра да ће би ти ре чи о про гра ми ма стра на ка у Ср би-
ји у ко ји ма се мо же уочи ти зна чај на уло га ре ли ги је. Све ове стран-
ке су у не ком тре нут ку би ле на вла сти у Ср би ји, или су ба рем би ле 
ве о ма ути цај не ме ђу би ра чи ма. Тре ба има ти у ви ду да је ана ли за 
у овом по гла вљу из ве де на са мо из про грам ских ака та стра на ка, а 
не из це ли не њи хо вих на сту па. По сто је и дру ге ор га ни за ци је, као 
што су Је дин стве на Ср би ја или Две ри, у чи јим на сту пи ма се по-
ка зу је при вр же ност пра во слав ној тра ди ци ји. Ме ђу тим, у њи хо вим 
про гра ми ма не ма ни ма ло ре чи о од но су пре ма ве ри. Све по ме ну те 
стран ке раз ли чи тим фор му ла ци ја ма из ра жа ва ју при вр же ност се ку-
лар ној др жа ви. Све оне, та ко ђе, же ле да др жа ва „по мог не“ цр кви 
да оства ру је дру штве ну уло гу. 

ДССсарадњадржавеицркве. Де мо крат ска стран ка Ср би је 
у свом про гра му по ла зи од ста ва да су др жа ва и цр ква одво је не.18) 
Ме ђу тим, чи та вим ни зом па жљи вих фор му ла ци ја оста вљен је про-
стор за ту ма че ње по ко јем др жа ва и цр ква са ра ђу ју те др жа ва тре ба 
да афир ми ше цр кве не вред но сти. О то ме ће би ти ре чи у да љем 
тек сту.

По ред по ме ну те одво је но сти цр кве и др жа ве по сто ји низ дру-
гих фор му ла ци ја ко је су у скла ду са њом. Та ко се ДСС за ла же да 
Ср би ја „као се ку лар на др жа ва омо гу ћи сло бод но ис по ља ва ње ду-
хов не и кул тур не енер ги је, а да се цр кве и вер ске за јед ни це ин те-
гри шу у дру штво по прин ци пу сло бо де из бо ра гра ђа на.“19) У ње-
ном про гра му се ви ше пу та афир ми ше прин цип да по је дин ци за-
др жа ва ју сло бо ду уве ре ња и опре де ље ња. Ова стран ка је све сна да 
је Ср би ја ви ше ре ли ги о зна др жа ва у ко јој рав но прав но и упо ре до 
де лу ју ве ли ке тра ди ци о нал не цр кве као и дру ге вер ске за јед ни це. 
ДСС је та ко ђе про тив по ли тич ког ин стру мен та ли зо ва ња ре ли ги је 
од стра не др жа ве, као и обрат но, ин стру мен та ли зо ва ња ре ли ги је. 
Део про гра ма ДСС-а о др жа ви и цр кви се за кљу чу је ре чи ма да „[се 
залажемо] за од ви ја ње сло бод ног ди ја ло га, уна пре ђе ња то ле ран ци-

18) „Др жа ва и цр ква“, До ступ но пре ко: http://dss.rs/dr za va-i-cr kva/ (При сту пље но 
15.3.2012).

19) Ibi dem.
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је, ме ђу соб не са рад ње и по ве ре ња из ме ђу свих ре ли гиј ских за јед-
ни ца и се ку лар не јав но сти у Ср би ји“.20)

Сва ова на че ла не до во де у сум њу се ку лар ну уло гу др жа ве. 
Ме ђу тим, па жљи во чи та ње про гра ма ука зу је да ова стран ка ипак 
ве ру је у по се бан зна чај цр кве за др жа ву. Та ко ова стран ка афир ми-
ше прин цип да др жа ва и цр ква тре ба да са ра ђу ју на оства ри ва њу 
оп штег до бра.21) Ова фор му ла ци ја ука зу је на не ко ли ко иде ја. Пр во, 
ја сно је да ДСС ве ру је у по сто ја ње не ка квог „оп штег до бра“. Дру-
го, то оп ште до бро је оно ко је, по де фи ни ци ји, де ле сви гра ђа ни, 
јер у су прот ном то не би би ло „оп ште“. Ко нач но, та фор му ла ци ја 
ука зу је да др жа ва ни је са ма у ста њу да оства ру је то оп ште до бро. 
По сто ји ба рем не ки сег мент оп штег до бра ко ји се на ла зи из ван 
окви ра ак тив но сти др жа ве, а ко ји оства ру је цр ква. Ни у јед ном сег-
мен ту про гра ма не по сто ји на го ве штај отво ре ног на ме та ња не ке 
ре ли ги је. Ме ђу тим, отва ра се пи та ње да ли ова стран ка за и ста же-
ли не у трал ност др жа ве у од но су на ре ли ги ју?22)

Да кле, пи та ње је да ли су др жа ва и цр ква одво је не, по ви зи ји 
ДСС-а? Ова стан ка се за ла же за „при бли жа ва ње ре ли гиј ске и се-
ку лар не кул ту ре“, те за њи хо во „уза јам но про жи ма ње“. Осим то га 
дру штво ка кво ДСС же ли мо же би ти „са мо ко ри сно ако се огром ни 
ду хов ни по тен ци ја ли са др жа ни у ре ли гиј ским уче њи ма отво ре ни-
је и де ло твор ни је ак ти ви ра ју и укљу че у со ци јал ни жи вот...“23) То 
зна чи да би ова стран ка же ле ла и да би се ако би има ла при ли ку 
за ла га ла за ве ћу уло гу ре ли ги је у дру штву. То би по сти гла про мо-
ви са њем вер ског обра зо ва ња те не го ва јем истин ског си сте ма вред-
но сти. 

На по слет ку, при мет но је да у про гра му ДСС по сто ји че сто ме-
ша ње из ра за цр ква (у јед ни ни) и цр кве (у мно жи ни). У не ким ре че-
ни ца ма по сто ји фор му ла ци ја у јед ни ни, док у дру ги ма у мно жи ни. 

20) Ibi dem.
21) Ibi dem.
22) Ина че, још је Шум пе тер кри ти ко вао кон цепт де мо кра ти је ко ји се за зни ва на оп штој 

во љи и оп штем ин те ре су ко ји је на звао кла сич ном док три ном. По њој се сма тра да 
по сто ји оп ште до бро ко је је во ди ља по ли ти ке и ко је сва ко мо же да уви ди. По ли ти ча ри 
тре ба са мо да оства ру ју во љу на ро да. Шум пе тер об ја шња ва да не по сто ји не ко од ре-
ђе но оп ште до бро око ко јег се сви љу ди мо гу сло жи ти. Сто га је де мо ка ра ти ја са мо 
кон ку рен ска бор ба за гла со ве. За што оп ста је кла сич на док три на о оп штој во љи? Она је 
по ње му ди рек тан од раз хри шћан ства и под ра зу ме ва да по сто ји је дан иде ал схе ме жи-
во та. Ви де ти у Јо зеф Шум пе тер, Капитализам,социјализамидемоикратија, Кул ту ра, 
Бе о град, 1960, стр. 355-377.

23) „Др жа ва и цр ква“, оп. цит.
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Та ко се ка же „са рад ња др жа ве и цр кве“, а не „цр ка ва“.24) То су ге-
ри ше да по сто ји јед на цр ква са ко јом др жа ва оства ру је са рад њу. Са 
дру ге стра не, ка же се да у др жа ви де лу ју „тра ди ци о нал не цр кве“ 
(у мно жи ни). Да кле, др жа ва оства ру је са рад њу са мо са јед ном цр-
квом, док све де лу ју на по ре до. Ко ја је та јед на цр ква? Чи ни се да 
нај ло гич ни ји из бор чи ни је ди на екс пли цит но по ме ну та СПЦ.

НСдржавнапомоћцркви. Но ва Ср би ја ис ти че да се за ла же за 
све тов ну др жа ву. У ње ном про гра му сто ји да по сло ве др жа ве оба-
вља ју иза бра ни пред став ни ци на ро да, а по сло ве цр кве- све штен-
ство и мо на штво СПЦ и дру гих тра ди ци о нал них вер ских за јед-
ни ца. Ме ђу тим, ова стран ка та ко ђе ис ти че да „Це не ћи исто риј ске 
за слу ге Срп ске пра во слав не цр кве у не го ва њу вер ске и на ци о нал-
не све сти срп ског на ро да, др жа ва ће по ма га ти све уста но ве цр кве, 
шти те ћи ње на со ци јал на пра ва и афир ми са ти мо рал не вред но сти 
хри шћан ског уче ња.“25) 

Ова ква фор му ла ци ја пру жа осно ва за ба рем два ту ма че ња уло-
ге цр кве у др жа ви, по ви зи ји НС-а. Пр во ту ма че ње је уме ре ни је, а 
дру го, ука зу је на чвр шћу по ве за ност ове две ор га ни за ци је. Пр во, у 
овој фор му ла ци ји по сто ји слич на ви ше знач ност ка ква је опи са на 
у слу ча ју ДСС-а. Да кле, по ви зи ји НС-а, др жа ва тре ба да пре у-
зме на се бе афир ми са ње вред но сти хри шћан ског уче ња. То зна чи 
да др жа ва тре ба на не ки на чин да по зи тив но дис кри ми ни ше хри-
шћан ске, и то све хри шћан ске, а не не ке дру ге цр кве. Ме ђу тим, 
да ли је то све што ова стран ка же ли? Део прет ход не фор му ла ци је 
да ље раз ја шња ва на ме ре НС-а. Ка же се да ће др жа ва „по ма га ти 
све уста но ве цр кве“, а не „цр ка ва“. То зна чи да НС ипак ни је при-
вр жен свим хри шћан ским вер ским ор га ни за ци ја ма, већ да др жа ва 
тре ба да по ма же све ор га ни за ци о не је ди ни це једне цр кве. Чи та ју ћи 
уна зад прет ход ну ре че ни цу, чи ни се да је име но ва на јед на вер ска 
ор га ни за ци ја ка ко јој тре ба да бу ду усме ре не по мо ћи др жа ве. 

Осим ова квог уме ре ни јег ту ма че ња ве зе НС-а са СПЦ у про-
гра му те стран ке, по сто ји и дру го ко је се мо же да ука зу је на још 
чвр шћу по ве за ност ове две ор га ни за ци је. На и ме, ако је СПЦ има ла 
по себ не за слу ге и ако др жа ва тре ба да афир ми ше мо рал не вред но-
сти хри шћан ског уче ња, то мо же да зна чи да су са мо уче ња СПЦ 
за и ста хри шћан ска уче ња. Ако би би ло при хва ће но ова кво ту ма че-

24) Ibi dem.
25) „Про грам Но ве Ср би је“, До ступ но пре ко: http://www.no va-sr bi ja.org/ona ma/pro gram_

ns051126.zip (При сту пље но 15.3.2012).
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ње и ако оно од го ва ра на ме ра ма стран ке, то зна чи да би у од ре ђе-
ним си ту а ци ја ма и ако је у при ли ци, НС мо гла да бра ни СПЦ као 
пра ву хри шћан ску од дру гих ко је би то бо же мо гле да твр де да су 
та ко ђе хри шћан ске. По ова квом ту ма че њу зна чај ре ли ги је за стран-
ку НС би био знат но ве ћи јер би она, ако би има ла при ли ку, мо гла 
се бе да ви ди као ар би тра у ре ли гиј ским пи та њи ма. Чи ни се да је 
та кво ту ма че ње ису ви ше дра ма тич но и да је та ква си ту а ци ја не ве-
ро ват на. Ипак, иако не би у пу ној ме ри стран ка пре у зе ла на се бе 
та кву уло гу, у не ким си ту а ци ја ма би сход но де кла ри са ним прин ци-
пи ма мо гла да фа во ри зу је упра во СПЦ.26)

Још јед на не ја сна фор му ла ци ја у про гра му НС-а је она ци ти-
ра на о „со ци јал ним пра ви ма цр кве“. По ли тич ка и прав на те о ри ја 
не по зна ју со ци јал на пра ва гру па, већ по је ди на ца, и то у слу ча ју 
угро же но сти. Ли бе рал на те о ри ја по зна је ко лек тив на пра ва по је ди-
на ца, али се о њи ма го во ри ка да се ра ди о под ре ђе ним гру па ма, као 
што су исто риј ски би ле же не, црн ци, еми гран ти и дру ге гру пе у 
мно гим др жа ва ма, а че сто и да ље је су.27) Ово су ко лек тив на пра ва 
ко ја мо гу да ужи ва ју гра ђа ни, али не цр ква, и са мо у слу ча ју ка да 
је то по треб но ра ди от кла ња ња по сле ди ца те шке дис кри ми на ци је 
ко је ства ра ју не јед на ке жи вот не шан се. Ако при пад ни ци од ре ђе не 
гру пе (у овом слу ча ју нпр. ре ли гиј ске гру пе) тре ба да има ју не ка 
по себ на пра ва, он да у њи ма тре ба да ужи ва ју гра ђа ни те гру пе, а не 
цр ква. Осим то га, ако се цр ква прих та ва као ле ги тим ни пред став-
ник гру пе, ко ји је у слу ча ју Ср би је и ве ћин ски на род, те шко да то 
мо же би ти се ку ла ран прин цип.

Ако се твр ди да цр ква има од ре ђе но пра во, то зна чи и да др жа-
ва тре ба да га ран ту је то пра во, јер би са мо та ко оно мо гло то за и ста 
да бу де. Ко ли ко би да ле ко то ишло? Ако то, на при мер, зна чи да 
др жа ва тре ба да пру жи со ци јал ну за шти ту или до при нос за пен зи-
о ни са ње све ште них ли ца, то би он да ја сно свр ста ло СПЦ у др жав-
не ор га ни за ци је и кр ши ло прин цип се ку лар не др жа ве де фи ни са но 
Уста вом РС. Га ран то ва ње со ци јал них пра ва цр кве та ко ђе мо же да 
кр ши сло бо ду из бо ра по јед ни на ца, ма кар у ме ком об ли ку.

26) На при мер, у Са ве ту Ре пу блич ке ра ди о ди фу зне аген ци је се ди пред став ник „цр кве и 
вер ске за јед ни це“ (Ов де се по но во за па жа фор му ла ци ја у јед ни ни). У та квој си ту а-
ци ји би мо гла да по сто ји по зи тив на дис кри ми на ци ја пре ма СПЦ, ко ја би за раз ли ку 
од дру гих би ла пред ста вље на у том са ве ту. Ви де ти „За кон о ра ди о ди фу зи ји“, 2002, 
До ступ но пре ко: http://www.par la ment.gov.rs/upload/ar chi ve/fi les/cir/pdf/za ko ni/2002/
pdf_027_1629-02.zip (При сту пље но 15.3.2012), члан 23, став 3, тач ка 8.

27) Нпр. ви де ти у Јир ген Ха бер мас, „Бор бе за при зна ње у де мо крат ској прав ној др жа ви.“ 
у: Еј ми Гат ман (ур.). Испитивањеполитикепризнања, Цен тар за мул ти кул ту рал ност, 
Но ви Сад, 2003, стр. 100-101.
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Та ко ђе ова стран ка ис ти че да „Срп ска пра во слав на цр ква 
пред ста вља исто риј ску и ду хов ну вер ти ка лу на ро да ко ме је истин-
ски слу жи ла. Из тог раз ло га за ла га ће мо се да ве ро на у ка у на шим 
шко ла ма бу де вред но ва на као ци ви ли за циј ска по тре ба и до стиг ну-
ће на шег вре ме на.“28)

Ова стран ка ви ди се бе као сто же ра оку пља ња про гре сив них 
сна га, и као та ква узи ма на се бе уло гу да шти ти тра ди ци ју од за бо-
ра ва. Про гре сив ност у тер ми но ло ги а ји НС-а зна чи не го ва ње тра-
ди ци је срп ског на ро да, срп ске др жа ве и вер ске тра ди ци је, у ко ју 
спа да сла вље ње сла ве осни ва ча др жа ве Не ма њи ћа, св. Си ме о на 
Ми ро то чи вог. Јед но од по стиг ну ћа овог вла да ра би ло је и то да 
је „Учвр стио […] пра во слав ну ве ру, ка да су јој пре ти ли је ре си са 
свих стра на.“29) 

СРСвраћањеуокриљецркве. Срп ска ра ди кал на стран ка се 
као и дру ге за ла же за одво је ност цр кве од др жа ве. Она афир ми ше 
прин цип сло бо де ве ро и спо ве сти. „Ни ко не мо же и не сме би ти при-
ну ђен да по ста не члан не ке вер ске за јед ни це или да из ње ис ту пи. 
Гра ђа ни су сло бод ни да уче ству ју у вер ским об ре ди ма и дру гим 
ис по ља ва њи ма вер ских осе ћа ња. При пад ност не кој вер ској за јед-
ни ци, уче ство ва ње у вр ше њу вер ских об ре да или ис по ља ва ње вер-
ских осе ћа ња, не сме ју има ти за по сле ди цу огра ни че ња пра ва ко ја 
гра ђа ни ма при па да ју по уста ву и за ко ни ма.“30) Та ко ђе, ова стран ка 
ис ти че да „ће учи ни ти све да ужи ва ње по ме ну тих пра ва и сло бо да 
по ста ну ствар на те ко ви на свих гра ђа на на ше зе мље, а ни ка ко са-
мо пра зне га ран ци је и мр тво сло во на па пи ру.“31) Ме ђу тим, да ли 
де кла ри са ни прин ци пи се ку лар но сти и сло бо де ве ро и спо ве сти у 
це ло сти осли ка ва ју од нос СРС-а пре ма ре ли ги ји? Чи ни се да не.

СРС се бе ви ди као пар ти ју ве ру ју ћих љу ди. Као та кви они је су 
то ле рант ни пре ма свим ре ли ги ја ма, али има ју по се бан од нос по-
што ва ња и ува жа ва ња пре ма СПЦ. Бу ду ћи да се ова стран ка за ла же 
за се ку лар ну др жа ву, „баш због то га ће мо се за ла га ти да се Цр ква 
пот пу но вра ти у срп ски на род и да се срп ски на род, уз по моћ др жа-
ве, вра ти у окри ље сво је цр кве.“32) У овој ре че ни ци се по но во мо же 

28) „Про грам Но ве Ср би је“, оп. цит.
29) „Тра ди ци ја“, До ступ но пре ко: http://www.no va-sr bi ja.org/ona ma/tra di ci ja.htm (При сту-

пље но 15.3.2012).
30) „Про грам Срп ске ра ди кал не стран ке“, 2009, До ступ но пре ко: http://www.srp ska ra di kal-

na stran ka.org.rs/pdf/misc/20091023-pro gram.pdf (При сту пље но 15.3.2012), стр. 23.
31) Ibi dem, стр. 23.
32)  Ibi dem, стр. 4.



- 246 -

УЛОГАРЕЛИГИЈЕУПРОГРАМИМАПОЛИТИЧКИХ...НиколаМладеновић

при ме ти ти из бе га ва ње да се екс пли цит но де фи ни шу на ме ре пре-
ма СПЦ. На и ме, у тек сту се не го во ри о „цр ква ма“ (мно жи на) већ 
о „Цр кви“ (у јед ни ни и са ве ли ким сло вом). Ауто ри су очи глед но 
же ле ли да из бег ну да ис так ну као по ли тич ки циљ вра ћа ње СПЦ у 
на род, јер би то екс пли цит но кр ши ло де кла ри са ну се ку лар ност, и, 
уме сто то га, на ве ли оно што мо же да за др жи ма ску не у трал но сти 
др жа ве пре ма раз ли чи тим ве ро и спо ве сти ма. 

Осим то га, на ве де ни ци тат кри је још јед но, по тен ци јал но опа-
сно зна че ње. На и ме, срп ски на род тре ба да се вра ти у окри ље сво је 
цр кве, уз по моћ др жа ве. То мо же да зна чи да љу ди ко ји су при пад-
ни ци не ке дру ге ве ро и спо ве сти или ате и сти тре ба да бу ду вра ће ни 
„сво јој“ цр кви. Ако би они са ми то же ле ли, ни ка ква по моћ др жа ве 
не би би ла по треб на. Та ко ово вра ћа ње мо же да се чи та и као на ме-
та ње ве ре, ко је суп тил но су ге ри ше СРС. 

Да ље, шта то зна чи да на род тре ба да бу де „у окри љу“ цр кве? 
Ова ква фор му ла ци ја ука зу је на то да је по раз у ме ва њу ове стран ке 
по треб но да по сто ји не ка вр ста кон тро ле или над зо ра цр кве над 
жи во том љу ди. Ако по ли тич ка стран ка то де кла ри ше као др жав ни 
циљ, те шко да је то спо ји во са де кла ри са ним прин ци пом се ку лар-
но сти др жа ве или екс пли цит ним од би ја њем град ње те о крат ске др-
жа ве у про гра му СРС-а. Ко нач но, на ко ји на чин би др жа ва мо гла 
да по мог не вра ћа ње на ро да у окри ље цр кве? По сто је бес крај ни ва-
ри је те ти де ло ва ња др жа ве ко ји се мо гу свр ста ти у две гру пе: гру бо 
и екс пли цит но на ме та ње ве ре; и ме ка де се ку ла ри за ци ја др жа ве. У 
про гра му СРС-а не пи ше ни шта о ме то да ма ко ји ма би се то мо гло 
по сти ћи. Чи ни се ве ро ват ни јим ипак да се она за ла же за ме ку де-
се ку ла ри за ци ју др жа ве.

Ва жан циљ де ло ва ња СРС-а је об но ва цр ка ва, на ро чи то на Ко-
со ву и Ме то хи ји. Осим то га, по тре ба на је об но ва дру штве не уло ге 
цр кве ко ја је то ком ви ше де це ни ја со ци ја ли стич ких вла сти би ла 
си сте мат ски по ти ски ва на. Ко ли ко су ови ци ље ви ва жни за СРС 
ука зу је и то да су на ве де ни на са мом по чет ку про гра ма ове стран ке 
(стра не 3 и 4, под на сло вом „Од нос пре ма Срп ској пра во слав ној 
цр кви“ и не по сред но на кон де ла под на сло вом „Очу ва ње на ци о-
нал них тра ди ци ја“). Да кле, очу ва ње тра ди ци је, те афир ми са ње и 
об но ва уло ге СПЦ су за ову стран ку не ка од те мељ них пи та ња ко ја 
у соп стве ном по и ма њу фор ми ра ју иден ти те њи хо вих сим па ти зе ра 
и де фи ни шу стран ку. Ова пи та ња прет хо де свим дру гим те ма ма 
ко је су пред мет ана ли зе њи хо вог про гра ма, као што су еко но ми ја, 
здрав ство, со ци јал на за шти та и дру ге. 
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Про грам СРС-а са др жи и дру ге од ред бе ко је бли же об ја шња-
ва ју њен од нос пре ма ве ри. Ова стран ка афир ми ше зна чај пра во-
слав не ве ре у вас пи та њу и обра зо ва њу мла дих. Со ци јал на и ин-
те гра тив на функ ци ја ве ре тре ба да бу ду афир ми са не. По треб но је 
рад цр кве и град њу но вих обје ка та осло бо ди ти ад ми ни стра тив них 
по те шко ћа. Тре ба уве сти по ре ске олак ши це за кти тор ски рад. Ова 
стран ка се чак за ла же за то да се у јав ним сред стви ма ин фор ми са-
ња пру жи про стор пред став ни ци ма СПЦ у ко јем би они вр ши ли 
упо зна ва ње са оби ча ји ма, те ме љи ма ве ре и исто ри јом хри шћан-
ства.33) 

СПОХришћанствоподједнимкровом. Те шко је тач но од ре-
ди ти ка кав би тре ба ло да је од нос др жа ве пре ма вер ским пи та њи ма 
за Срп ски по крет об но ве. У про гра му ове не ка да ути цај не стран-
ке је по ма ло од све га тра ди ци је и мо дер но сти, про све ти тељ ства и 
хри шћан ства, ми та и исто ри је. Иако је не мо гу ће уви де ти за ка ква 
се ре ше ња СПО кон крет но за ла же, на осно ву је зи ка про грам ских 
на че ла ове стран ке мо же се сте ћи ути сак да је зна чај ре ли ги је ве-
ли ки. 

Је зик про гра ма СПО-а на то пљен је ми стич ним из ра зи ма и ме-
та фо ра ма ко је по ти чу из ди ску си ја о ве ри. Та ко се за по ли тич ко 
одва ја ње две стран ке пи ше као о „рас ко лу“ (као да је реч о цр кве-
ном рас ко лу), и то не је дин ство се ви ди као раз лог тра гич не суд би-
не срп ског на ро да у чи та вом пе ри о ду де ве де се тих. У про гра му се 
као ман тра по на вља фра за „ми ве ру је мо“ у раз ли чи тим кон тек сти-
ма, ко ји ма се за пра во опи су је при вр же ност по ли тич ким прин ци пи-
ма као што је де мо кра ти ја, ли бе ра ли зам или гра ђан ство. О ло шој 
по ли ти ци Ср би је се пи ше као о „гре хо ви ма“, а при зна ње да се ра-
ди ло о по гре шка ма тре ба да бу де „по ка ја ње“. Ср би ја тре ба да се 
„уз ви си“ пре ва зи ла же њем гре ша ка из про шло сти, као да је реч о 
хри шћан ском вас кр сну ћу и уз ди за њу у не бе са. Прин ци пи за ко је се 
СПО за ла же тре ба да бу ду пред мет упор ног за ла га ња јер је „ве ра 
твр до че ка ње“. По не кад је не ја сно шта ме та фо ре уоп ште зна че, као 
на при мер „СПО је ду жан да го во ри шта је исти на а шта је лаж [...], 
шта је Хри стос а шта Ве ли ки Ин кви зи тор.“34) 

Упр кос ова квој тер ми но ло ги ји СПО се за ла же за одво је ност 
ве ре од др жа ве, та ко да не ма ме ђу соб ног ме ша ња. Ова стран ка не 

33) Ibi dem, стр. 75.
34) „Срп ски по крет об но ве - Европ ска де сни ца Ср би је - Про грам“, До ступ но пре ко: 

http://spons.rs.lo o pi adns.com/ckfin der/user fi les/fi les/pro gram-spo-eds.pdf (При сту пље но 
15.3.2012), стр. 1,3,7,13.
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тро ши мно го ре чи да об ја сни по је ди нач на на че ла уре ђе ња за ко ја 
се за ла же. Њој је про сто до вољ но да се за ла же за оно „ка ко су уре-
ђе не др жа ве Европ ске уни је, др же ћи се истих за ко на и оба ве за“, и 
то тре ба без у слов но по сти ћи.35) Сва ки по је ди нац тре ба да бу де за-
кон ски из јед на чен са дру ги ма, да сам тра га за соп стве ном сре ћом 
(што је фор му ла ци ја аме рич ке Де кла ра ци је не за ви сно сти), али и 
да ува жа ва дру гог и да је спре ман на ди ја лог. 

Ме ђу тим, СПО сма тра да су ва жан део европ ског кул тур ног 
на сле ђа, ка ко иде је ху ма ни зма, ре не сан се, грч ке фи ло зо фи је, рим-
ског пра ва и На по ле о но вог за ко ни ка, та ко и иде је хри шћан ства. 
Хри шћан ске иде је су део сва ке европ ске на ци је, али и не ких ва не-
вроп ских. То је у про гра му СПО ва жан део европ ског иден ти те та и 
ни ко у Евро пи не до во ди у пи та ње ре ли гиј ско на сле ђе не ке др жа ве. 
Због слич но сти европ ских иден ти те та по треб на је раз ме на кул ту ра 
ко ја би би ла од оп ште ко ри сти. 

СПО не ис ти че у свом про гра му зна чај СПЦ, већ ин си сти ра 
на хри шћан ству. „У Бри се лу, се ди шту Европ ске уни је, јед на цр ква 
сим бо ли зу је за јед нич ко хри шћан ско на сле ђе Евро пе. Она има са мо 
је дан кров, а ис под кро ва су три оде ље ња за слу жбу и три ула за: 
за ри мо ка то ли ке, пра во слав не и про те стан те.“ Ср би ја по про гра-
му СПО-а има хри шћан ско на сле ђе.36) По ова квим фор му ла ци ја ма 
СПО се ве о ма раз ли ку је од дру гих стра на ка у Ср би ји ко је ис ти чу 
уло гу ре ли ги је за др жа ву. Сви ма је за јед нич ко де кла ри са ње прин-
ци па по што ва ња раз ли ка, али ве ћи на ова квих стра на ка без ди ле ме 
по ка зу је при вр же ност упра во јед ној кон фе си ји у Ср би ји. За раз ли-
ку од њих, СПО у про гра му ни јед ном не по ми ње СПЦ, али по ми-
ње хри шћан ство. Ако је ова кав из бор тер ми на на ме ран, то мо же да 
ука зу је на еку ме ни сти стич ку ре ли гиј ску док три ну СПО-а. 

Јед на ми сао у про гра му по себ но ука зу је на ре зер ве пре ма 
СПЦ: „Срп ски по крет об но ве је, из над све га, при вр жен Хри сто-
вом уче њу и не ће га се од ре ћи ни ка да би ло ко у Срп ској цр кви 
про го во ри дру га чи је.“37) Ова ква фор му ла ци ја мо же да бу де кри ти ка 
за не што што се већ де си ло у цр кви, или упо зо ре ње ако се де си. 
Ме ђу тим, ако се и ра ди о упо зо ре њу, оно би ве ро ват но би ло ин-
спи ри са но не ким до га ђа јем или пре ђа шњим по сту па њем СПЦ. У 
оба слу ча ја ова ква фор му ла ци ја ука зу је на не ку вр сту не сла га ња са 

35) Ibi dem, стр. 9.
36) Ibi dem, стр. 10.
37) Ibi dem, стр. 10.
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ста во ви ма или не по др жа ва ње по сту па ка СПЦ. То мо же да бу де и 
ве о ма оштра кри ти ка уко ли ко се ре че ни ца ту ма чи као од ре ђе ње да 
је Срп ска цр ква већ про го во ри ла дру га чи је од при вр же но сти Хри-
сту. У ре че ни ци је упа дљи ва и фор му ла ци ја да се ра ди о при вр же-
но сти „Хри сто вом уче њу“, а не цр кви или ве ро и спо ве сти. Ова ква 
фор му ла ци ја мо же да об у хва ти и про те стан ске док три не ко је про-
по ве да ју да ни је ну жно по сто ја ње цр кве и да вер ни ци ин ди ви ду ал-
но мо гу да стре ме бо гу. Та кво ту ма че ње би од го ва ра ло прет по став-
ци о еку ме ни зму СПО-а. Без об зи ра на то ко је је зна че ње ци ти ра не 
ре че ни це, чи ни се да је зна чај Хри сто вог уче ња ве ли ки за СПО и 
да овај има ње го во аутен тич но ту ма че ње. За по ли ти ку СПО-а је 
ва жна мо рал на сли ка чо ве ка и дру штва ка кву ну ди хри шћан ство 
и у њој ви ди осно ву за сво ју по ли ти ку. СПО са по но сом ис ти че да 
је пр ви за пе вао бу ду ћу хим ну „Бо же прав де“, и пр ви уз ди гао три 
ра ста вље на пр ста ко ја сим бо ли зу ју све то трој ство, ко ја су доц ни је 
по ста ла на ци о нал ни сим бол. 

СПО прет ста вља стран ку sui ge ne ris у Ср би ји. Он у срп ској 
про шло сти на ла зи сјај не и број не при ме ре др жав нич ког по на ша-
ња, али исто вре ме но те жи бр зом и без у слов ном при сту па њу Ср-
би је ЕУ и НА ТО-у. То је стран ка ан ти ко му ни зма, ко ја се за ла же за 
прин ци пе др жав не стра те ги је пре ко му ни стич ке Ср би је, али и за 
си стем но вих вред но сти мо дер ног до ба. То је стран ка ко ја се бе де-
фи ни ше као на ци о нал ну, али је и ин тер на ци о нал на. По ред су ге ри-
са ног еку ме ни зма, ин тер на ци о на ли зам СПО-а се на го ве шта ва и у 
сле де ћем де лу про гра ма: „[…] И у Мо скви и у Па ри зу и у Бер ли ну 
и у Бри се лу све че шће [се] го во ри о ве ли ком ци љу »уни је суд би-
на«, од Атлан ти ка до Вла ди во сто ка.“38) Упр кос број ним при ме ри ма 
ко ји ука зу ју на ве ли ки зна чај ре ли ги је за чла но ве СПО-а, и број них 
по твр да ње ног зна ча ја у на сту пи ма пред став ни ка стран ке, у про-
гра му ове стран ке не ма по ми ња ња ни јед не кон крет не ме ре за чи ју 
им пле мен та ци ју се стран ка за ла же.

***

У Ср би ји по сто је стран ке ко је ма ње или ви ше ис ти чу зна чај 
ре ли ги ја у про гра ми ма, али све оне не от кри ва ју мно го ме ра по-
ли ти ке ко је би спро во ди ле да су на вла сти, у од но су на вер ске за-
јед ни це. Уве ре ња на стра ну, све стран ке су скло не праг ма тич ном 

38) Ibi dem, стр. 5.
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по сту па њу. По го то ву би има ле раз лог за праг ма ти зам у од но су са 
вер ском за јед ни цом са нат по ло вич ним про цен том по др шке у јав-
но сти. У зе мља ма са ду жом де мо крат ском тра ди ци јом уве ре ња ве-
ру ју ћих љу ди и њи хо вих ор га ни за ци ја та ко ђе мо гу да има ју ва жну 
уло гу у по ли ти ци. По ли ти ча ри и кан ди да ти на из бо ри ма се у сва кој 
др жа ви тру де да фор ми ра ју плат фор ме и ша љу по ру ке ко ји ма мо гу 
да при до би ју би ра че – па и оне ве ру ју ће. На при мер, Европ ска на-
род на пар ти ја (енг. ЕПП) у свом про гра му ис ти че из ме ђу оста лих и 
хри шћан ско-ју да и стич ке ко ре не европ ских иде а ла.39) У том по гле-
ду по на ша ње срп ских пар ти ја ни је екс клу зив но.

У мно гим др жа ва ма је вер ски рас цеп тра ди ци о нал но пред ста-
вљао јед ну од нај зна чај ни јих по де ла. По ли тич ке пар ти је су се че-
сто ве зи ва ле за раз ли чи те ре ли гиј ске ин те ре се (нпр. ка то ли ка или 
про те ста на та). Атла гић на во ди чак и број не су ге сти је да су вер ске 
а не кла сне по де ле глав ни со ци јал ни те мељ пар ти ја у др жа ва ма 
за пад ног све та. Ме ђу тим, у но ви је вре ме, у њи ма су вер ске тен-
зи је сма ње не, а тра ди ци ја су ко бља ва ња ка то ли ка и про те ста на та 
је го то во пре ки ну та. На при мер, Хри шћан ско-де мо крат ска уни ја 
по сле ра та у Не мач кој је осно ва на као за јед нич ка пар ти ја ка то ли ка 
и про те ста на та. Зна чај ре ли гиј ских по де ла опа да, сма њу ју се раз-
ли ке из ме ђу пар ти ја вер ског бло ка, а по ста је зна чај ни ја по де ла вер-
ско-се ку лар но.40) 

У Ср би ји је упра во обр ну та тен ден ци ја у по след њих два де се-
так го ди на. За вре ме со ци ја ли зма се гле да ло с по до зре њем на ре ли-
гиј ске са др жа је. Ме ђу тим, на кон па да ко му ни зма до ла зи чак и до 
парт нер ства др жав но-цр кве ног ком плек са. Ло ше је то што ис кљу-
чи вост ве за на за вер ске раз ли ке има си нер гиј ски ефе кат са на ци о-
нал ном ис кљу чи во шћу. СПЦ је че сто из но си ла са оп ште ња огра де 
од и осу де раз ли чи тих чи но ва на си ља у ко ји ма су уче ство ва ла све-
ште на ли ца. То из гле да ни је ја сно сви ма ко ји се сма тра ју вер ни ци-

39) „Euro pean Pe o ple’s Party Ac tion Pro gram me 2004-2009“. 2004. До ступ но пре ко: http://
www.32462857769.net/EPP/Com tool6.0/e-Pres sRe le a se/PDF/20-04-2005%20Ac tion%20
Pro gram me%202004-2009.pdf (При сту пље но 15.3.2012), стр. 4. О зна ча ју ре ли ги је за 
ову ор га ни за ци ју све до чи и то да су у то ку са ста вља ња Европ ског уста ва по ку ша ли да 
укљу че иде је о Ју део-Хри шћан ским ко ре ни ма европ ске ци ви ли за ци је. То ме су се про-
ти ви ле со ци јал де мо кра те. Ви де ти о то ме у Ми ро љуб Јев тић, „Те о кра ти ја у мо дер ном 
све ту“, Српскаполитичкамисао, вол. 25, бр. 3, 2009, стр. 57.

40) Си ни ша Атла гић,Партијскаидентификацијакаодетерминантаизборнемотивације:
теоријскеконтроверзеипроблемиемпиријскогистраживања, ФЕС и ФПН, Бе о град, 
2007, стр. 50-52. За ви ше ин фор ма ци ја о исто риј ском зна ча ју цр ка ва, укљу чу ју ћи и 
ути цај по ли ти ке Ва ти ка на, ви де ти Ми ро љуб Јев тић, „Пра во слав ни по глед на су ко бе, 
на си ље и то ле ран ци ју у гло бал ној пер спек ти ви“, стр. 92.
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ма. Сто га ми слим да је ва жан за да так др жа ве Ср би је у бу дућ но сти 
да по ли ти ча ри по ка жу ве ћу до зу од го вор но сти не го праг ма тич но-
сти и да сво јим на сту пи ма под сти чу то ле ран ци ју.

NikolaMladenovic
THEIMPORTANCEOFRELIGIONINPROGRAMESOF

SERBIANPOLITICALPARTIES
Summary

Thispaperexamines the roleof religiousbeliefs inpro
gramesofselectedpoliticalparties inSerbia.According
toSerbianConstitution,itisasecularstateandthemost
importantpoliticalpartiesgenerallyacceptseparationof
churchandstate.However,carefulexaminationofparti
es’programmaticdocumentssuggests thatsomeof them
uphold the importanceofreligionfor thestate.Political
partiesarereluctanttoclearlydefinetheirpoliciestoward
religiousissuesbecausethisenablesthemtobepragmatic
whileonpower.Thispragmatismexistedeven in former
stateofYugoslaviaandithadtheformof“dichotomous
relationshipmodel”.Thisessey isbasedon interpretati
veapproachasoneofthebasicinpoliticalscience.This
essayattemptstointerpretparties’intentionstowardreli
giousissues,basedontheirprogrammes.Amongthemost
importantpoliticalpartiesinSerbiatherearethosewhich
programmesdonotrecognizetheimportanceofreligion
andotherswhichstressitsimportance.Thereisagrowing
importanceofreligiousorganizationsinSerbia,especially
SerbianOrthodoxChurch,andatendencyofsoftdeseku
larizationofstate.
Keywords:sekularstate,politicalparties,dichotomousre
lationshipmodel,softdesekularization.
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Resume
Serbianconstitutiondefinesitassecularstate.Allmajor
politicalpartiesinSerbiaupholdthisprinciple.However,
theyarereluctanttoclearlydefinepolicymeasuresintheir
programs concerning religious issues theywould imple
mentiftheywereingovernment.Thisenablesthemtoact
withpragmatism.Thispragmatismhasexistedinpolitics
atleastsincethetimeofcommunistYugoslaviaintheform
ofdichotomousrelationshipmodel:whenitsuitspolitici
ans–theypraiserepresentativesofreligiouscommunities;
whenitdoesnot– theyarecriticizedorsimplyignored.
AfterthefallofcommunisminEasternEurope,amutual
understanding between church and state came to being
whichisreferredtoassoftdesekularization.Causesofthis
phenomenonareprobablythefeelingoftheeminentthreat
to thenation,animosity towardnationswhicharedomi
nantlynonorthodox,deepsocialcrisisandnationalism.
Despite expectations, this soft desekularization has not
beenreversedafterthefallofMilosevicregimein2000.
ThereisagroupofpoliticalpartiesinSerbiawhichdevote
very littleattention to religious issues in theirprogram
maticdocuments.Theirviewsonreligiousissuesaretypi
callyderivedfromsomebroaderprinciple,suchasequal
libertyortolerance.Almostallofthesepartiesstatesome
principlestheyuphold.Theseincludeideasthatstateand
churchshouldbeseparatedandthatallofthecitizenssho
uldenjoythesamerights.Ontheotherhand,programsof
theothergroupofpartiesshowsignificantimportanceof
religion.All of thesepartiesaffirmprinciplesof secular
state.However,allofthemexpectfromthestateto“help”
thechurchtoperformitssocialfunction.Howisthisex
pected tohappen is rarelydisclosed inprograms.These
partiestypicallystresstheimportanceofSerbianOrtho
doxChurchforthehistoryofSerbianstateorculturaltra
dition.
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Serbianpartiespragmaticallyreveallittleabouttheirvi
ewsonreligious issues.However,evenincountrieswith
longerdemocratictraditionspartiesaretryingtowinsup
portofreligiousvotersandtheirorganizations.Therefore,
thereisnothingexclusiveinbehaviorofSerbianparties.
In Western Europe religious cleavages historically had
majorroleinpoliticallife,butinrecentdecadesEurope
hasseendeclineofreligioustensions,andconfrontations
betweenCatholicsandProtestantshavealmostdisappea
red.Therefore,theimportanceofreligiouscleavageshas
beendecreasing.Unfortunately,therehasbeenareverse
tendencyinSerbiaoverthelasttwodecades.

 Овај рад је примљен 15. септембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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МирољубЈевтић
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AРАБИЗАЦИЈА НЕ А РАП СКИХ МУ СЛИ МА НА 
И АН ТРО ПО ЛО ШКА ПРО МЕ НА АРА ПА*

Са же так
Утицајисламанаполитичкиживотпроизводиједну
посебно видљиву и важнупојаву.Ради се о арабиза
цијимуслимананеАрапа,саједнестране,ипромене
расне структуре Арапа са друге.Услед прихватања
исламакојијеобјављеннаарапскомјезику,муслимани
неАрапиприхватајуарапскикаобогослужбенијезик,
азатимкаојезиккомуникације.Савременомониод
бацују своје локалне језикеи лингвистички сеараби
зују.КаопоследицатогаивезасаАрапимаполакосе
склапањембраковамешајусаАрапима.Акакосуброј
нијиодАрапањиховараснаструктурапреовладаваи
Араписеодбелацапретварајууцрнце.
Кључнеречи: исламизација,арабизација,политиколо
гијарелигије,раснепромене,језик

Jед на од нај зна чај ни јих по ја ва у ме ђу на род ним од но си ма у дру-
гој по ло ви ни 20. и пр вим де це ни ја ма 21. ве ка је ре ви та ли за ци ја 

по ли тич ке уло ге ре ли ги је. По себ но је зна чај на по ли тич ка ре ви та-
ли за ци ја исла ма1). Та по ја ва има ви ше ди мен зи ја ко је до ти чу ско ро 
све сфе ре дру штве ног и по ли тич ког жи во та. У овом тек сту ће се 
ука за ти на по ја ву ко ја је ве за на за ја ча ње уло ге исла ма. Та по ја ва је 
ара би за ци ја му сли ма на не-Ара па и све ве ћа ан тро по ло шка про ме-
на Ара па. Ово по след ње у сми слу би о фи зич ке ан тро по ло ги је. Ка-
ко је овом фе но ме ну мо гу ће при сту пи ти са тач ке гле ди шта ра зних 

* Овај рад рађен је у оквиру пројекта 179008 Министарства просвете и науке Србије
1) Martina Ambrosini, “Pope Benedict XVI and Regensburg Lecture: The Representation of 

Islam and the Clash of Civilizations in the Italian media”, Политикологијарелигије, бр. 
2/2011, год. 5.
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на у ка ов де ће мо то чи ни ти у скла ду са пред ме том ис тра жи ва ња по-
ли ти ко ло ги је ре ли ги је2).

Ако се са тач ке гле ди шта би о фи зи чи ке ан тро по ло ги је ана ли-
зи ра ју Ара пи, да кле као на род ко ји се фор ми рао пре по ја ве исла ма, 
он да се мо ра ју ис та ћи сле де ће чи ње ни це. Ара пи су на род се мит-
ског по ре кла. Ка ко нам го во ри му сли ман ски аутор А. Ка дић ‘’Да-
нас се нпр. арап ски го во ри у Егип ту, Ту ни су, Ал жи ру, Ма ро ку итд, 
али су ово са мо по а ра пље ни Егип ћа ни или Бер бе ри’’3). Или ‘’На 
по шљет ку и по окол ним мје сти ма у Ара би ји жи ви са мо мје ша ви на 
од Ара па и дру гих на ро да, осо би то цр на ца из Афри ке’’4). Због све га 
то га мно го је не гри зи ра них Ара па кроз исто ри ју до ла зи ло у кон-
такт са не-Ара пи ма. То је код не-Ара па, ство ри ло пред ста ву да су 
Ара пи Црн ци. Се ти мо се са мо на ше на род не по е зи је у ко јој је Ара-
пин оба ве зно црн. Ко мен та ри шу ћи ово уве ре ње по ме ну ти Ка дић 
ка же ‘’Ко ји је Арап црн, по стао је од мје ша ви не Ара па и Цр на ца, а 
Ара пи спа да ју ме ђу би је ле љу де’’5). Ислам се по ја вио као ре ли ги ја 
ко ја је на арап ском би ла об ја вље на Му ха ме ду. Али ње го ва по ру ка 
ни је на ме ње на са мо Ара пи ма, од но сно они ма ко ји зна ју арап ски 
већ свим љу ди ма. Ислам је пре ма ве ро ва њу му сли ма на је ди на пра-
ва и уни вер зал на ре ли ги ја. Ара пи од но сно Му ха мед су са мо по-
сред ни ци пре ко ко јих се Ала ха обра тио чо ве ку по сред ством сво га 
ан ђе ла Џи бри ла или Га ври ла у срп ској ва ри јан ти6). Ара пи су нор-
мал но пре но си ли по ру ку Ку ра на арап ским је зи ком, јер је то био 
је зик ко ји су зна ли. Нај ва жни је сред ство ислам ске ми си је у вре ме 
на стан ка исла ма по ста ло ору жа но осва ја ње не му сли ман ских зе ма-
ља и на ро да по зна то под име ном џи хад. Џи ха дом су огром на про-
стран ста ва Бли ског, Сред њег ис то ка и се вер не Афри ке до шла у са-
став ислам ске др жа ве чи ји су но си о ци би ли Ара пи. Си стем вла сти 
у ко ме су осва ја чи би ли при ви ле го ва ни ту ма чен је као из раз бож је 
во ље и ста ту са му сли ма на ко ји су има ли. Ка ко је ислам на ме њен 
чи та вом све ту и сва ком чо ве ку то је нај лак ши на чин да се по ко ре-
ни из јед на че са осва ја чи ма био да по ста ну му сли ма ни. Ти ме се не 
са мо из бе гао по ло жај по ра же ног не го се но ви му сли ман осло ба ђао 

2) Miroljub Jevtic, “Political Sciences and Religion”, Политикологијарелигије бр. 1/2007, 
год. 1.

3) А, Кадић, Какав је народ арапски, Прва муслиманска накладна књижара, Мостар, 
1915, стр. 3.

4) Исто
5) Исто, стр. 4.
6) Филип Хити, ИсторијаАрапа, Веселин Маслеша, Сарајево, 2 фототипско изд.,1983.
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тла че ња ко је ни је би ло ни ма ло при јат но. Ка ко су му сли ма ни до жи-
вља ва ли по ко ре не, нај бо ље се ви ди из го во ра ко ји је Та рик, чо век 
ко ји је оку пи рао Шпа ни ју 711. го ди не из го во рио сво јим бор ци ма 
пред од лу чу ју ћу бит ку са ви зо гот ским шпан ским кра љем: ‘’Чу ли 
сте ка ква сил на до бра има ова зе мља,а вла дар Ве лид вас је иза брао 
младожењама,заћериовихвладара’’7). Ка ко што ви ди мо на род на 
ко ји се на па да ло обе ћа ван је као плен осва ја чи ма. Мо же мо да за-
ми сли мо сте пен по ни же ња ко је су до жи ве ли оче ви, бра ћа, му же ви 
и си но ви Шпа њол ки ко је у као плен за вр ши ле у спа ва ћим со ба ма 
осва ја ча. Иста је би ла по ли ти ка сву да. Опи су ју ћи осва ја ње Си ра ку-
зе на Си ци ли ји, мо жда нај ве ћи исто ри чар Ара па у 20. ве ку Фи лип 
Хи ти ка же: ‘’У Си ра ку зи ко ја је у овом на па ду опу сто ше на, најви
шеуживањанашлисуАрапиуженама, цр кве ном бла гу и дру гом 
дра го цје ном пле ну, ко ји су му сли ман ске пљач ка ше при ма ми ли на 
Оток још не ко ли ко пу та у то ку дру ге по ло ви не сед мог сто ље ћа’’8)

Да се осло бо де вла сти осва ја ча по ко ре ни ни су мо гли, али су 
мо гли да им се при бли же. Из јед на че са њи ма и та ко се бе по ште де 
бе де да им кће ри на сил но за вр ша ва ју као ха рем ске кон ку би не. То 
се мо гло по сти ћи вр ло јед но став но- пре ла ском на ислам9). Та ко ма-
са по ко ре них пр ре ла зи на ислам. Ка ко су но си о ци исла ма Ара пи 
и арап ски је бо го слу жбе ни је зик, то по ко ре ни по чи њу да усва ја ју 
арап ски као ли тур гиј ски је зик ко ји тре ба да обезб ди бо ље по зна ва-
ње исла ма и ула зак у рај по сле смр ти. По ред то га пот чи ње ни по чи-
њу да те же да се при бли же Ара пи ма. И та мо се де ша ва оно, о че му 
је ци ти ра ни Ка дић го во рио. Чи та ви ре ги о ни се пр во исла ми зу ју 
а за тим ара би зу ју. Ка ко ви ди мо он твр ди да је прак тич но, чи та во 
ста нов ни штво да на шње Се вер не Афри ке уства ри ара би зо ва но и да 
са Ара пи ма не ма ге нет ске ве зе. Осим вр ло да ле ке. Нор мал но ини-
ци ја то ри ара би за ци је би ли су Ара пи. Али су се они услед огром ног 
бро ја ло кал ног ста нов ни штва с вре ме ном пот пу но ан тро по ло шки 
пре то пи ли у ло кал ну по пу ла ци ју. А та ло кал на по пу ла ци ја, због 
вла да ју ћег исла ма и Ара па као ње го вих но си ла ца ни је се на мет-
ну ла ма њин ским Ара пи ма, не го се на про тив пре тва ра ла у Ара пе. 

Док се то де ша ва ло на под руч ји ма Бли ског ис то ка ка кви су 
Си ри ја, Па ле сти на, Ирак, где су жи ве ли Ара пи ма срод ни се мит ски 
на ро ди, он да то ни је мно го ути ца ло на ан тро по ло шку ме та мор фо-

7) А. Кадић, исто, стр. 13.
8) Филип Хити, исто, стр. 543.
9) Мирољуб Јевтић, Савремениџихадкаорат, Никола Пашић, Београд, 2001.
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зу Ара па јер су на осно ву срод них ра сних и ет нич ких гру па са мо 
про ши ри ли арап ско ет нич ко би ће и арап ски је зик. Не што друк чи ја 
је би ла сли ка Се вер не Афри ке. Та мо су у мо мен ту осва ја ња жи ве ли 
на ро ди ха мит ског по ре кла. Они су слич ни се ми ти ма,али и раз ли-
чи ти. Име су до би ли по ста ро за вет ној Лич но сти Ха му си ну чу ве-
но га Но ја.

Осва ја ње Се вер не Афри ке је на иден ти чан на чин укљу чи ло 
број не ха мит ске на ро де у но ву др жа ву. Они су се ка ко што са да 
зна мо вре ме ном ара би зо ва ли по сред ством исла ма. Та ко да до ла зи 
до но ве ан тро по ло шке про ме не Ара па. Мо же се ре ћи да су услед 
број но сти осво је них на ро да ко ји су Ара би зо ва ни већ у сред њем 
ве ку, Ара пи већ та да до жи ве ли зна чај ну ме та мор фо зу и зна то се 
ан тро по ло шки из ме ни ли у од но су на сво је прет ке са Ара биј ског 
по лу о стр ва. 

По ме ну ти Фи лип Хи ти о то ме ка же ‘’Чим су Пер си јан ци, Си-
риј ци, Коп ти, Бер бе ри и оста ли ја то ми це при гр ли ли ислам и по че-
ли са Ара пи ма скла па ти бра ко ве, сру шио се пр во бит но ви сок зид 
ко ји је ра ни је раз два јао Ара бља не од дру гих не а рап ских на ро да. 
На ци о нал ност му сли ма на се по ву кла у по за ди ну. Без об зи ра на 
сво ју ра ни ју на ци о нал ност, са да се Му ха ме дов сљед бе ник из ја-
шња вао као Ара пин. ОдсадасеназиваАрапиномсвакионајкоји
јеисповједаоисламиговориоиписаоарапскимјезиком,безобзи
ранањеговораснопоријекло’’10). По себ но је ва жно да нас Хи ти 
оба ве шта ва да су ха мит ски Бер бе ри ко ји су се исла ми зо ва ли би ли 
про пад ни ци бе ле ра се11). Што зна чи да све то ни је оста ви ло трај-
ног тра га на ра сну струк ту ру Ара па. Они Ара пи ко ји су про др ли 
у Па ле сти ну12), Си ри ју, Ирак и Се вер ну Афри ку су се би о ло шки 
уто пи ли у ло кал ну ве ћи ну. Да ју ћи јој арап ско име,али ни су про ме-
ни ли ра су. За то што су ло кал ни на ро ди углав ном би ли бе ли. Иста 
је си ту а ци ја би ла се Пер си јан ци ма. По сле осва ја ња Пер си је, ко је 
је за вр ше но от при ли ке 650 г. ка да је пао Пер се по лис, под власт 
арап ских Се ми та до пао је ин до е вроп ски иран ски на род. Али ипак 
на род бе ле ра се. Та ко да ни ме ша ње са њи ма ни је про ме ни ло ра сну 
струк ту ру Ара па.

10) Филип Хити, исто, стр. 228.
11) Исто, стр. 205.
12) Elie Al Hindy, “The New Jerusalem: An Oriental Christian Perspective”, Политикологија

религије, бр. 2/2011, год. 5.
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Али ста ње ме ња про дор у ре ги о не Цр не Афри ке и осва ја њем 
под руч ја на се ље ним Тур ци ма,ко ји су ка ко нас Хи ти учи у вре ме 
осва ја ња би ли мон го ло ид ни тј. на род жу те ра се13).

Та да се де ша ва ју и ра сне про ме не, чи ји је је ди ни узрок ислам и 
исла ми за ци ја.Ка да су му сли ман ске вој ске у ко јој су глав ни ну чи ни-
ли бе ли Ара пи, ара би зо ва ни Пер си јан ци и Пер си јан ци му сли ма ни 
осво ји ли тур ске зе мље, мон го ло ид не тур ске же не су по ста ле плен 
бе лих осва ја ча. Ре зул тат ви ди мо да нас. У Ре пу бли ци Тур ској при-
пад ни ка жу те ра се тј мон го ло и да не ма. Тур ци се у ра сном сми слу 
на ла зе на ска ли из ра зи то бе лих љу ди чак слич них Шве ђа ни ма и 
бе ла ца там ни је пу ти. Али мон го ло ид них не ма. Та ко су Тур ци про-
ме ни ли и фе но тип и ге но тип, са мим тим и ра сну при пад ност,али 
су ус пе ли да са чу ва ју тур ски је зик и по сле ке ма ли стич ких ре фор-
ми об но ве до не кле тур ску свест,ко ја се би ла пот пу но из гу би ла. Го-
во ре ћи о то ме Те кин Алп (1883-1961) тур ци зи ра ни Је вре јин пи ше 
‘’До пре три го ди не осман ски Тур ци сма тра ли су са ми се бе про сто 
као му сли ма не и ни кад ни су сма тра ли сво ју на ци ју као на ци ју са 
по себ ним по сто ја њем. Ана дол ски се ља ци су сма тра ли реч Тур чин 
као си но ним са Ки зил ба ши, то јест као по јам ко ји озна ча ва не на-
ци ју, већ чо ве ка ко ји но си цр ве ни фес тј. цр ве но гла ви’’14).Пер си јан-
ци та ко ђе. Они и да нас го во ре пер сиј ски, као слу жбе ни је зик. Али 
мо дер ни лин гви сти ка да го во ре о пер сиј ском је зи ку, ко ји је ин до-
е вроп ског по ре кла, да кле не ма ни ка кве ве зе са се мит ским је зи ком 
ка кав је арап ски, не мо гу да за не ма ре да је да нас пер сиј ски ве о ма 
ара би зо ван. По чев од пи сма, за тим огром ног бро ја ре чи арап ског 
по ре кла ко је су упо тре би.

Али оно што је ва жно је сте да су тим тран сфор ма ци ја ма Ара-
пи у ма си ипак са чу ва ли као основ ну, при пад ност бе лој ра си. Ме-
ђу тим про дор Ара па у под руч је Цр не Афри ке по чео је да до во ди 
до ра сног ме ша ња са ра сно са свим раз ли чи тим Црн ци ма. Осво је-
ни цр ни на ро ди су по сте пе но при хва та ли ислам,а за тим су пре ко 
исла ма по че ли да при хва та ју и арап ски је зик и за бо ра вља ју сво је 
ма тер ње. Та ко су на ста ли Ара пи цр не пу ти. Ка ко је ра са де фи ни-
тив но ви дљи ва ствар ла ко се да за кљу чи ти да се ту у ства ри ра-
ди о ан тро по ло шки са свим дру га чи јим љу ди ма не го што су Ара пи 
али су они се бе ви де ли као Ара пе и Ара пи су као та кве по че ли да 
их при хва та ју. То се по себ но ви де ло на при ме ру Су да на. Ислам је 

13) Филип Хити, исто, стр. 195.
14) Tekin Alp, TheTurkishandPan/Turkishideal, Liberty press, стр. 7, б.г.
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ра но про дро у ту зе мљу. Та ко да се исла ми зу ју цр ни ста нов ни ци 
Су да на. Ру ски на уч ник Ива нов на во ди да је у 16 ве ку у Су да ну по-
сто ја ла цр нач ка му сли ман ска др жа ва Фун ги15). Она је уни шта ва ла 
по след ња хри шћан ска упо ри шта у тој зе мљи. Ка ко су оно при ми ли 
ислам пре ко Ара па и ара би зов них Егип ћа на та ко су се и са ми по-
че ли у је зич ком сми слу ара би зо ва ти. Би ли су број ни ји од Ара па и 
ара би зо ва них Егип ћа на од ко јих су при ма ли ислам та ко су ути ца ли 
да у ме ђу соб ним брач ним ве за ма пре вла да цр нач ка ан тро по ло шка 
ге нет ска ма са. Та ко су по че ли да се ства ра ју пр ви Црн ци ко ји су 
за се бе го во ри ли да су Ара пи. јер су као ма тер њи је зик зна ли са-
мо арап ски, од но сно за бо ра ви ли су сво је до мо ро дач ке је зи ке, а и 
мно ги од њих су има ли и крв не ве зе са љу ди ма ко ји су има ли не ко 
арап ско по ре кло, ма да су и они већ би ли Црн ци. 

На и ме ме ђу му сли ма ни ма је због арап ске пред- ислам ске тра-
ди ци је ве о ма раз ви је но по што ва ње по ро дич не ге не а ло ги је. А ка ко 
је у пи та њу па три ја хал но дру штво то се као по себ на част пре но-
си ло са ко ле на на ко ле но име чо ве ка од ко га су во ди ли по ре кло. О 
то ме по ме ну ти Ка дић ка же ‘’Пре ђи мо сад на јед ну ствар, на ко ју 
су Ара пи ве ли ку ва жност по ла га ли и ко ја је за њих има ла ве ли-
ких по шље ди ца. То је ро до сло вље. Док се је код дру го га сви је та 
би ље жи ло ро до сло вље са мо вла дар ских и зна ме ни тих по ро ди ца, 
Ара пи су хтје ли, да сва ко зна сво је ро до сло вље. Ха зре ти Омер би 
го во рио:учи те дје цу ро до сло вље, да ни је сте као дру ги на ро ди:ка да 
га упи таш ко је,уми је ти са мо ка за ти:из то га сам и из то га се ла.’’16). 
Ка ко је ци ти ра ни ха лиф Омер (634-644) је дан од нај зна чај ни јих 
пред став ни ка исла ма, то је сва ки му сли ман сма трао за оба ве зу да 
га по слу ша. Исто та ко да, ко ли ко је год то мо гу ће, да се са њим 
од но сно са ње го вим по том ци ма оро ди. За то је од у век у ислам ском 
све ту нај ва жни ја при пад ност би ла она ко ја је ука зи ва ла да не ки 
му сли ман има крв не ве зе са Му ха ме дом, ислам ским ве ро ве сни ком. 
Та кви љу ди но се ти ту лу се јид и ше риф. Се јид је ти ту ла ко ја се да је 
сви ма они ма ко ји по ти чу од мла ђег си на Му ха ме до ве кће ри Фа ти-
ме Ху се и на, а ти ту ла ше риф оним ко ји по ти чу од ње ног ста ри јег 
си на Ха са на17). Због то га су сви му сли ма ни на сто ја ли да ко ли ко је 
год ви ше мо гу ће се бе до ве ду у ве зу са Му ха ме дом, а ако то ни су 
мо гли он да су на сто ја ли да се бе пред ста ве као Ара пе. Уоста лом 

15) Иванов. Н. А, Османскоезавоеваниеарбскихстран, Москва, 1984, стр. 114.
16) А. Кадић, исто, стр. 33.
17) Stephan and Nandy Ronart, ConciseEncyclopaediaofArabicCivilization, Djambatan, Am-

stredam,1959, стр. 472.
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ци та том Те ки на Ал па смо по ка за ли ко ли ко је при пад ност исла му 
по ти сла на ци о нал ну свест код Тур ко фо на, па им на ци ја ни је зна-
чи ла ни шта из ван при пад но сти исла му. Ко ли ко је то би ло ва жно 
нај бо ље се ви ди из по да та ка да су осман ски сул та ни ка да су би ли 
на вр хун цу мо ћи ис ти ца ли да су по ре клом од арап ског пле ме на 
Ва ди-л Са фа18). Зна чи ако им је би ло те шко да се пред ста ве као по-
том ци Му ха ме да ба рем су има ли арап ско по ре кло. 

Та чи ње ни ца је крун ски до каз за по ру ку ово га тек ста. Ако су 
осман ски сул та ни на вр хун цу сво је мо ћи, ка да су пре у зе ли ти ту лу 
ха ли фа, пред вод ни ка чи та вог су нит ског исла ма, на сто ја ли да се бе 
пред ста ве као Ара пе, он да је ја сно ко ли ко је то хтео сва ки му сли-
ман. Та ко по чи ње ара би за ци ја цр них му сли ма на. Они су по се бан 
до каз за на шу те зу. Јер оста ли му сли ма ни ко ји су ра сно би ли бе ли 
као Ара пи не мо гу да по ка жу ко се све ин кор по ри рао у ма су оног 
што се Ара пи ма пред ста вља. За то што је њи хов ра сни тип иден-
ти чан или вр ло сли чан арап ском. Али са цр ним му сли ма ни ма, од-
но сно цр ним Ара пи ма ствар је друк чи ја. Де фи ни тив но је ја сно да 
бе ли Ара пи ни су мо гли да ро де при пад ни ке цр не ра се.

Та по ја ва ко ја је по че ла ве о ма ра но,још од на стан ка исла ма, јер 
је ре ци мо пр ви му је зин, чо век ко ји по зи ва му сли ма не на мо ли тву, 
у вре ме Му ха ме да био ети оп ски цр нац Би лал ко ји је као роб пре-
шао на ислам19). Да кле ме ша ње са црн ци ма је по че ло ве о ма ра но, а 
ли ње го ви ре зул та ти ни су би ли спек та ку лар ни. Би ло је увек цр них 
му сли ма на ко ји су се из да ва ли за Ара пе и ко је су бе ли Ара пи као 
Ара пе тре ти ра ли. Али то ни је би ла до ми нан та ра сна цр та Ара па. 
Ара пи су у ма си оста ли бел ци. Тен им се услед ме ша ња ме њао али 
је бе ла ан тро по ло шка струк ту ра оп ста ја ла.

Си ту а ци ја по чи ње да се на гло ме ња у 20 ве ку. Ислам се про-
ши рио на ве ли ке ре ги о не Афри ке још дав но, та ко да је по ред Ме-
ди те ра на, где су пре о вла да ва ли ара би зо ва ни Бер бе ри и Егип ћа ни 
ислам по стао ве о ма ра но до ми нант на ре ли ги ја у ре ги о ну ко ји се 
да нас на зи ва Са хел20) То је ве ли ки по ја са ко ји се про те же од оба ле 
Атлан ти ка у Ма у ри та ни ји, пре ко Ма ли ја, Бур ки не Фа со, Ни ге ра, 
Ча да до оба ле Цр ве ног мо ра. Али је од до бра но про дро и ју жно од 
Са хе ла. Та ко да да нас пред ста вља до ми нант ну ре ли ги ју у ве ли ком 
бро ју др жа ва За пад не, пре те жно цр не Афри ке. Да кле не-арап ске 

18) Иванов, исто, стр. 24.
19) Хити, исто, 210; Stephan and Nandy Ronart, исто, стр. 95.
20) http://en.wikipedia.org/wiki/Sahel 
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цр не Афри ке. Пре ма по след њим по да ци ма 100% ста нов ни ка Ма у-
ри та ни је; 90% ста нов ни ка Ма ли ја; 94% ста нов ни ка Се не га ла; 90% 
ста нов ни ка Гам би је; 85% ста нов ни ка Гви не је; 60,5% Бур ки не Фа-
со; 80% ста нов ни ка Ни ге ра; 53,1% ста нов ни ка Ча да; 94% ста нов-
ни ка Џи бу ти ја; ско ро 100% Со ма ли је; 50% Ни ге ри је; 50% Гви не је 
Би сао; 38,6% ста нов ни ка Оба ле Сло но ва че; 60% ста нов ни ка Си е ра 
Ле о не су му сли ма ни21). Али и ши ром Афри ке цен трал не, ју жне или 
ис точ не има пу но му сли ма на. Ка рак те ри сти чан слу чај за наш текст 
је сте др жа ва Ко мо ри на ко јој му сли ма ни чи не 98% ста нов ни ка22).

Да кле ра ди се о ста нов ни штву ко је у ра сном сми слу не ма ни-
ка кве ве зе са Ара пи ма,али ко је има исту му сли ман ску ре ли ги ју и 
на њој за сно ва ну кул ту ру. Сви ови на ро ди има ју сво је ло кал не је-
зи ке. Ка ко су др жа ве ко је смо спо ме ну ли фор ми ра не пре ма во љи 
ко ло ни за то ра, ко ји ни је ма рио за ет нич ке ме ђе то су у гра ни ца ма 
ра зних др жа ва сме ште ни мно го број ни на ро ди, пле ме на и са мим 
тим и је зи ци. Ка да се по сле де ко ло ни за ци је по ста ви ло пи та ње 
слу жбе ног је зи ка по ка за ло се као нај е фи ка сни је да се узме је зик 
ко ло ни за то ра као слу жбе ни је зик др жа ве. Де ко ло ни за ци ја је би ла 
нај и зра же ни ја 1960. го ди не и око ње. Та да је ве ли ки део бив ших 
ко ло ни ја сте као не за ви сност.

А то је би ло вре ме оп ште сла бо сти ислам ског све та. Арап ске 
зе мље као пер ја ни це те ре ли ги је би ле су под ути ца јем се ку ла ри зи-
ра ју ћег на ци о на ли зма ко ји је пред ста вљао На сер. Са у диј ска Ара би-
ја као,се ди ште све тих ме ста исла ма ни је по ред по пу лар ног На се ра 
мо гла да по стиг не мно го. Та ко да је све то ути ца ло да де ко ло ни зи-
ра не зе мље цр не Афри ке и са ме при хва те се ку лар ни прин цип ор га-
ни за ци је. Све се про ме ни ло по сле јун ског ра та 1967. ка да је Изра ел 
по ра зио да ле ко број ни је ре пре зен те арап ског на ци о на ли зма Еги-
пат и Си ри ју. Био је то хла дан туш за све му сли ма не. Са у диј ска 
Ара би ја је то ис ко ри сти ла да за све про гла си кри вим од сту па ње од 
исла ма, ко је је на ци о на ли зам на не ки на чин под ра зу ме вао23). Са-
у диј ска Ара би ја кре ће у офан зи ву и су о че на са сла бим от по ром 
код до та да шњих про тив ни ка, по чи ње да осва ја те рен. Та ко ме ђу 
Ара пи ма по чи ње да ја ча ути цај исла ма, на ра чун ара би зма. Као ре-
зул тат то га на ини ци ја ти ву Са у ди ја ца ра ђа се ОИК (Ор га ни за ци ја 

21) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html (доступно 20. 2. 
2012)

22) исто
23) Мирољуб Јевтић, Савремениџихадкаорат, 3 изд., Никола Пашић, Београд, 2001. 
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Ислам ска кон фе рен ци ја)24). Као иде о ло ги ју у бор би за оства ри ва ње 
пра ва Ара па а на ро чи то па ле стин ских Са у диј ци ста вља ју ислам. 
Да кле бор ба се на ста вља у истом сме ру и са истим ци љем али са да 
по зи ва њем на ислам што Ара пи ма до да је но ве моћ не са ве зни ке. 
Јер сви му сли ма ни, ко ји су и ра ни је бор бу Ара па са Изра е лом до-
жи вља ва ли као сво ју, са да до би ја ју до дат ни ар гу мент25). За то што 
се арап ски мо ме нат пот пу но по ти ску је и ис ти че ис кљу чи во вер-
ски. Ва жно је ис та ћи да је кри за у Па ле сти ни по слу жи ла као по вод 
за фор ми ра ње ОИК,али бр зо по ка за ло да је то са мо из го вор гру пи 
зе ма ља ко је пред во ди Са у диј ска Ара би ја да пре ко ОИК про па ги ра 
ислам. И ОИК је кре ну ла пу ним је дри ма. Од бор бе за Па ле сти ну 
Ор га ни за ци ја се пре тво ри ла у моћ но оруж је ислам ске про па ган де. 
Као ре зул тат до ла зи до ја ча ња исла ма ши ром све та. Пре ко ши ре ња 
исла ма по чи ње да се ши ри арап ски је зик, као је зик Ку ра на. Да би 
мо гли да мо ле и уче ству ју у бо го слу же њу му сли ма ни ши ром све та 
по ја ча ва ју уче ње арап ског је зи ка. Као ре зул тат то га ђа ци вер ских 
шко ла у зе мља ма цр не Афри ке по чи њу да го во ре арап ски из ме ђу 
се бе. Та ко арап ски по чи ње да по ти ску је ло кал не је зи ке. По ста је 
је зик сва ко днев не ко му ни ка ци је и по ла ко се пред ста вља као кон-
ку рент офи ци јел ним,ен гле ском и фран цу ском је зи ку. Као ре зул тат 
то га ап со лут но не а рап ски му сли ма ни цр не Афри ке по чи њу да се 
по и сто ве ћу ју са Ара пи ма и да го во ре да су Ара пи. У при лог то ме 
ишла им је чи ње ни ца да сви тре ти ра ју Су дан це као Ара пе, ма да 
су пот пу но цр не пу ти. И чак кад би има ли не ку би о ло шку ве зу са 
Ара пи ма, она је су де ћи по њи хо вом из гле ду са свим ис пра на стал-
ним до си па њем ге на цр не ра се у љу де ко ји су не ка да би ли Бел ци. 
По себ но је ва жно да и са ми Ара пи без не ке по себ не ре ак ци је при-
хва та ју као Ара пе љу де ко ји са Ара пи ма не ма ју ни ка кве ве зе. Тре-
ти ра ју ћи их као Ара пе да ју им усе ље нич ке ви зе. Та ко да се аутор 
ово га тек ста пу ту ју ћи ви ше пу та по арап ским зе мља ма: Ту ни су, 
Ли би ји, Егип ту, Си ри ји Ира ку... уве рио да су ове зе мље пре пу не 
Цр на ца ко ји ра де раз не по сло ве. 

Али арап ски свет ни је не склон ра си зму. Ду го вре ме на Црн ци 
су до во ђе ни као ро бо ви у арап ске про сто ре. Њи хо ва бо ја ко же је, 
из ме ђу оста лог, би ла узрок што су тре ти ра ни као гра ђа ни дру гог 
ре да и што су др жа ни као ро бо ви, ма да је увек би ло и бе лих ро бо ва 

24) Мирољуб Јевтић, Политикологијарелигије, Центар за проучавање религије и верску 
толеранцију, Београд, 2009. 

25) Fatimah Husein, “Jerusalem and the Jews: The Wiew of Indonesian Muslim Student Activ-
istes”, Политикологијарелигије, бр. 2/2011, год. 5.
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код му сли ма на Та ко да су при че о ра сним про ти ву реч но сти ма из-
ме ђу Ара па и цр них му сли ма на по зна те ис тра жи ва чи ма26). 

Али упр кос то ме ме ђу Црн ци ма му сли ма ни ма, у африч ким др-
жа ва ма где бе лих му сли ма на Ара па не ма, тај се про блем не осе-
ћа и они се осе ћа ју по ча шће ним ако их тре ти ра ју као Ара пе или 
ако има ју не ко арап ско по ре кло. Та ква по ли ти ка ко ја во ди је зич-
кој ара би за ци ји цр них и дру гих му сли ма на,али исто вре ме но и ан-
тро по ло шкој про ме ни Ара па, при хва ће на је пре ћут но као по ли ти-
ка арап ских др жа ва. То се са свим ја сно ви ди на осно ву ет нич ке 
при пад но сти др жа ва чла ни ца Арап ске ли ге. Ма да је по име ну то 
ор га ни за ци ја ет нич ких Ара па, ње не пу но прав не чла ни це су и др-
жа ве:Џи бу ти, Ко мо ри и Со ма ли ја27).Ет нич ка струк ту ра Џи бу ти ја је 
60% Со ма ла ца; 35% Афа ра; и са мо 5% оста лих(Фран цу за, Ара па, 
Ети о пља на и Ита ли ја на). Да кле Ара па ско ро да и не ма. Али је за то 
94% му сли ма на28). Сле де ћи слу чај је Со ма ли ја. Та мо шње ста нов-
ни штво бро ји 10.085.638 ду ша, од ко јих је са мо 30000 Ара па29). И 
на кра ју Ко мо ри. Та мо пре ма по да ци ма ЦИА Ара па не ма уоп ште30). 
А зе мља је ипак чла ни ца Арап ске ли ге. Сте пен иден ти фи ка ци је 
са Ара пи ма ви ди се по то ме што су Ко мо ри, ма да уоп ште не ма ју 
Ара пе као сво је ста нов ни штво за је дан од слу жбе них је зи ка узе ли 
арап ски31),по ред фран цу ског је зи ка бив шег ко ло ни јал ног го спо да-
ра. По себ но је ва жно да љу ди на Ко мо ри ма ра ди ме ђу соб не ко му-
ни ка ци је ве о ма ко ри сте ши ко мо ро је зик. То је ме ша ви на сва хи ли ја 
и опет арап ског. Сва хи ли је је зик ко ји се го во ри на африч ком кон-
ти нен ту у зе мља ма ко је су на спрам ко мор ских остр ва Тан за ни ји и 
Ке ни ји. Из то га се ви ди ка ко арап ски на пре ду је на спрам сва хи ли-
ја и фран цу ског. Са по ра стом ути ца ја исла ма љу ди све ви ше уче 

26) http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/nov/23/nubian-monkey-arab-racism (до-
ступно 19.2.2012); http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2009-01-18-iraqobama_N.
htm?csp=34 (доступно 19.2.2012)

27) http://www.arableagueonline.org/wps/portal/las_en/home_page/!ut/p/c5/04_SB-
8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXy8CgMJMgYwOLYFdLA08jF09_X28jIwN_E6B-
8JG55C3MCuoNT8_TDQXbiNwMkb4ADOBro-3nk56bqF-RGVHjqOioCAKQoUKM!/
dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh (доступно 20.2.2012)

28) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html (доступно 20. 2. 
2012)

29)  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html (доступно 20. 2. 
2012)

30)  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cn.html (доступно 20. 2. 
2012)

31) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cn.html (доступно 20. 2. 
2012)
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арап ски и он по чи ње да до ми ни ра у од но су на сва хи ли. А ка ко 
је слу жбе ни је зик он да по ла ко по ти ску је и фран цу ски. Уоста лом 
и пре ма по да ци ма ко је да је ЦИА арап ски иде ис пред фран цу ског, 
што по ка зу је где је ко ме ме сто.

Слич на је си ту а ци ја и у по ме ну том Џи бу ти ју и та мо је арап-
ски слу жбе ни је зик за јед но са фран цу ским32). У Со ма ли ји,чла ни ци 
арап ске ли ге, со мал ски је зва нич ни али је је дан од нај ши ре го во-
ре них је зи ка по ред слу жбе ног арап ски. Ка ко исла ми за ци ја, и то 
она по ве за на са Ал Ка и дом та мо на пре ду је, по ла ко арап ски по ста је 
је зик исте вред но сти као и со мал ски. По себ но ва жан до каз ара-
би за ци је не а рап ских му сли ма на је сте Ери тре ја. То је зе мља на-
ста ње на сле де ћим на ро ди ма: Ти гри ни ја 55%; Ти гре 30% и дру гих 
ма њих на ро да. Ве о ма је за ни мљи во да је у вер ском сми слу зе мља 
на се ље на хри шћа ни ма и му сли ма ни ма. По да ци ЦИА не го во ре о 
ко јим се про цен ти ма ра ди. Ви ки пе ди ја, за ко ју у овoм слу ча ју не 
зна мо ко ли ко је по у зда на, али по што не ма мо дру ге по дат ке он да 
узи ма мо њих, ка же да у зе мљи жи ви 58% коптских пра во слав них 
хри шћа на; 37% му сли ма на;5% ри мо ка то ли ка; 1% про те ста на та и 
1% оста лих ре ли ги ја33). Пре ма овим по да ци ма хри шћа ни би би ли 
ве ли ка ве ћи на. На осно ву по да та ка аме рич ке ад ми ни стра ци је у зе-
мљу жи ви 50% хри шћа на и 48% му сли ма на 34). Ка ко ви ди мо ме ђу 
тим му сли ма ни ма Ара па ско ро да и не ма. Али без об зи ра на све 
арап ски се за јед но са ти гри ни ја је зи ком ко ри сти као је зик ко му ни-
ка ци је. То зна чи да ба рем му сли ма ни го во ре арап ски из ме ђу се бе. 
И то у зе мљи ко ја је ве ћин ски хри шћан ска. То нај бо ље по ка зу је 
сте пен ара би за ци је.

По себ но је ва жно по гле да ти ка ко ара би за ци ја на пре ду је у зе-
мља ма цр не Афри ке ко је ни су чла ни це арап ске ли ге. Узми мо на 
при мер по ме ну ти Чад. Зе мља је два има му сли ман ску ве ћи ну од 
53%. Ара пи чи не са мо 12,3% ста нов ни ка,али је упр кос то ме арап-
ски по стао зва нич ни је зик по ред фран цу ског35). Не са мо да су Ара-
пи сла ба ма њи на, не го је и пи та ње ко ли ко су у пи та њу ствар но 
Ара пи а ко ли ко ара би зо ва ни Црн ци. За то што се ра ди о су дан ским 

32)  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html (доступно 20. 2. 
2012)

33)  http://en.wikipedia.org/wiki/Isaias_Afewerki#Freedom_of_religion (доступно 20.2.2012)
 http://en.wikipedia.org/wiki/Eritrean_Orthodox_Tewahedo_Church 
34) http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2854. (доступно 20.2.2012)
35) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cd.html (доступно 20. 2. 

2012)
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Ара пи ма36). Ко ли ко је то ва жно ви ди се из сле де ћег по да тка. Ка да 
се зе мља осло бо ди ла фран цу ске ко ло ни јал не вла сти за слу жбе ни 
је зи ка је иза бра ла фран цу ски, као лингвафранка, ко јим су се сви 
слу жи ли. Шта се де си ло? Ути цај ре ли ги је на не а рап ско му сли ман-
ско ста нов ни штво ко је чи ни ве ћи ну по пу ла ци је, при ти сак и кул-
тур ни ути ца ји су сед них арап ских зе ма ља Ли би је и Су да на ути ца ли 
су да се арап ски то ли ко про ши ри да су га са да вла сти при хва ти ле 
као зва нич ни је зик37), по ред фран цу ског. Фран цу ски и они ко ји су 
би ли за ње га се ду го опи рао. Пре ма по да ци ма из 1988, зна чи 18 го-
ди на по сле де ко ло ни за ци је, са мо је фран цу ски био слу жбе ни је зик 
др жа ве38).

При мер Ча да нај бо ље по ка зу је ка ко ара би за ци ја на пре ду је. Да 
би се схва ти ло о че му се ра ди ва ља ре ћи да је као слу жбе ни је зик у 
Чад уве ден је зик Ко ра на - кла сич ни арап ски је зик. То је је зик ко ји 
не го во ри ско ро ни ко. Арап ски ко ји се го во ри у Ча ду је ло кал ни 
чад ски арап ски и он се пу но раз ли ку је од кла сич ног арап ског. Што 
спо ра зу ме ва ње ме ђу љу ди ма ко ји го во ре на ове две ва ри јан те арап-
ског не кад чи ни не мо гу ћим. По себ но је ва жно да је чад ски арап ски 
го во ри од10-.12% љу ди. Али се де си ла дру га ствар. Због исла ма и 
ко ран ских шко ла арап ски је као и фран цу ски по стао лингвафранка 
ме ђу му сли ма ни ма. Тај арап ски ко ји они ко ри сте као дру ги је зик, 
ко ји им по ма же да се спо ра зу ме ва ју са дру гим му сли ма ни ма чи је 
је ма тер њи је зик друк чи ји, го во ри око 50% ста нов ни ка Ча да. Ка ко 
та кав он је по ла ко по чео да ула зи у упо тре бу као је зик са о бра ћа-
ја. А ка ко су сви му сли ма ни и те же да се при бли же Ара пи ма, код 
ко јих је ислам на стао, сви при хва та ју арап ски ко ји као је зик сво је 
ве ре по шту ју. При хва та ју га као је зик уза јам не ко му ни ка ци је. Та ко 
је арап ски по чео да пре у зи ма уло гу ко ју је ра ни је имао са мо фран-
цу ски. По сле де ко ло ни за ци је, ка ко Ча ђа ни го во ре око 130 је зи ка, 
од ко јих са мо 18 је зи ка има ју 50000 или ви ше го вор ни ка, би ло је 
не мо гу ће оства ри ти ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју без јед ног је зи ка ко-
ји би при хва ти ли сви. За то је иза бран фран цу ски. Ка ко ви ди мо то 
је по тра ја ло при лич но. Арап ски се ши рио пу тем вер ске по у ке. За то 
су му сли ма ни, ко ји ма је ма тер њи био не ки од ло кал них је зи ка кад 
би се сре ли са дру гим му сли ма ни ма ко ји ни су зна ли њи хов ло-

36) Аутор текста није био у Чаду, али смо у Либији ишли у огромна насеља у самом цен-
тру Триполија, где живи маса људи из Чада који говоре да су Арапи а расно су сасвим 
црни.

37) Исто
38) PetitLarousse, Paris, 1988. Одредница Чад /Tchad
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кал ни је зик за ме ђу соб но спо ра зу ме ва ње ко ри сти ли арап ски. Та ко 
је ко ри шће ње арап ског као је зи ка ко му ни ка ци је на ра сло на 50% 
укуп ног ста нов ни штва ко је арап ски та ко ко ри сти. То је ис ти сло 
фран цу ски код тих љу ди39) Као ре зул тат уста вом Ча да је и арап ски 
при хва ћен као слу жбе ни је зик40). Има ју ћи у ви ду да је број оних ко-
ји го во ре арап ски као ма тер њи 10%,а да је број оних ко ји га по ред 
сво га ма тер њег го во ре као дру ги је зик је сте 50%, то зна чи да 60% 
ста нов ни штва тј. ве ћи на већ ко ри сти арап ски. По себ но је ва жно 
да се фран цу ски, упр кос то ме што је у уста ву пр ви слу жбе ни је зик 
зе мље, на се ве ру го во ри ве о ма ма ло. Све то чи ни да он гу би све 
ви ше ва жност у ко рист арап ског. А са арап ским на пре ду је про цес 
не стан ка ло кал них је зи ка. Што ни је ни ма ло те шко има ју ћи у ви ду 
да су то је зи ци вр ло ма лих за јед ни ца са ма лим бро јем го вор ни ка. 
Та ко да оста је са мо арап ски.

А са арап ским је зи ком на пре ду је и же ља тих цр них не Ара па 
да се по и сто ве те са Ара пи ма и да се та ко пред ста вља ју. По го то ву 
што им је као љу ди ма из си ро ма шних зе мљи би ло вр ло при влач но 
да се до ко па ју нпр. да ле ко бо га ти је Ли би је, за вре ме ста бил ног ре-
жи ма Мо а ме ра Га фа ди ја. А од ла зак у Ли би ју и ре гу ли са ње бо рав ка 
би вао им је лак ши ако би се де кла ри са ли као Ара пи.

Слич на је си ту а ци ја и у дру гим зе мља ма не ка да шње Фран цу-
ске Афри ке ко је смо ра ни је по бро ја ли. И та мо пре ко исла ми за ци је 
на пре ду је и ара би за ци ја41). Ме ђу тим тај про цес ни је то ли ко брз,и 
иде ве о ма по ла ко. За то не ки љу ди на сто је да га убр за ју. На при мер 
за вре ме ра та у Су да ну пре не го што је ство ре на ре пу бли ка Ју жни 
Су дан, ма са ани ми ста или хри шћа на је из бе гла на се вер да би се 
спа сла гра ђан ског ра та и та мо су би ли из ло же ни не са мо исла ми за-
ци ји не го и ара би за ци ји. Или ре ци мо,си ту а ци ја у Ма у ри та ни ји где 
су ара бо фо ни 2010. пре ко вла де кре ну ли у то тал ну је зич ку ара би-
за ци ју др жа ве. Та ко до је до шло до про те ста сту де на та ко ји ни су 
Ара пи, али што је ве о ма ва жно је су му сли ма ни42). Све то је до каз 
да про цес не на пре ду је без те шко ћа и да ни му сли ма ни не-Ара-
пи не при ста ју, увек ла ко, да се због исла ма ара би зу ју, али про цес 
ипак на пре ду је. Као је дан од раз ло га за ара би за ци ју је су и ет нич ке 
про ти ву реч но сти. Та ко нпр. у Ма ли ју жи ви око 10% Ту а ре га. То 

39) http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/tchad.htm (доступно 20.2.2012)
40) http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/Langues/CONSTITUTIONS-pays-T.htm#Tchad (доступно 

20. 2. 2012)
41) http://www.amazighworld.org/history/modernhistory/articles/arabisation_berberie.php 

(доступно 20. 2. 2012)
42) http://www.afrik-news.com/article17279.html (доступно 20.2.2012)
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је на род бер бер ског по ре кла. Ка ко су црн ци ве ћи на у др жа ви то 
се ме ђу Бер бе ри ма као основ иден ти те та узи ма ара би зам, јер су 
њи хо ви ет нич ки срод ни ци у су сед ном Ма ро ку, Ал жи ру или Ли би-
ји већ са свим или де ли мич но ара би зо ва ни. Па са да и они кад већ 
има ју по те шко ћа као Ту а ре зи по ку ша ва ју да сво ју аде кват ност до-
ка жу ти ме што се по и сто ве ћу ју са мно го ве ћим на ро дом не го што 
су они, са Ара пи ма.43)

По ме ну ти про цес да се пре ко исла ми за ци је оства ру је ара би-
за ци ја има сво је по себ не ка ри ке,ако се ара би за ци ја пред ста ви као 
ла нац. Основ на ка рак те ри сти ка то га лан ца је сте да се пре ко исла ма 
сви му сли ма ни по ма ло по и сто ве ћу ју са Ара пи ма због Му ха ме да и 
арап ског као све тог је зи ка Ку ра на. Али се исто та ко де ша ва да се 
сре ћу ка ри ке то га лан ца ка кве су тур ска, пер сиј ска или па ки стан-
ска ко је оја ча ва ју и фор ми ра ју се ута па њем су сед них му сли ман-
ских на ро да ко ји су са њи ма у кон так ту. Та ко се сви они му сли-
ма ни ко ји су жи ве ли у окви ру осман ског цар ства, а са да Тур ске, 
тур ци зи ра ју, они ко ји жи ве бли зу Пер си ја на ца се ира ни зи ра ју итд. 
Нај си гур ни ји до каз у то ме сми слу је сте прет ход но по ме ну ти по да-
так да су Тур ци тим про це сом од жу те ра се по ста ли Бел ци у ре пу-
бли ци Тур ској или да Та џи ци, на род код ко га је ви дљи ва мон го ло-
ид на цр та44), при па да ју у је зич ком сми слу иран ској гру пи на ро да. 
Да кле го во ре је зи ком ко ји при па да гру пи пер сиј ских је зи ка а они 
ин до е вроп ским је зи ци ма. А Ин до е вро пља ни ни су мон го ло и ди већ 
Бел ци.

По себ но је зна чај на чи ње ни ца наш при мер. Са ожи вља ва њем 
сло бо де ре ли ги је по сле па да ко му ни зма, отво ре но шћу гра ни ца и 
по ра стом ути ца ја исла ма у све ту, осе ћа се по раст тур ко фил ског 
осе ћа ња код на ших му сли ма на али и код Ал ба на ца. Али не са мо 
тур ко фил ског већ све ви ше и ара бо фил ског. 

Ате и стич ки ре жим Ен вер Хо џе је ра зо рио све вер ске ин сти ту-
ци је па и ислам ске. Ка да је ислам по чео да се об на вља45) ни је би ло 
љу ди са зна њем та ко да су у Ал ба ни ју у ма си сти гли про по вед ни ци 
из арап ских зе ма ља. Они су по че ли да про по ве да ју ислам ко ји је 
био са свим ара би зо ван и то је по че ло да отва ра про стор за ара би за-
ци ју Ал ба на ца. Ши ри се арап ски је зик, арап ски на чин по на ша ња. 

43) Аутoр ових редова се за време својих боравака у Африци сусретао са многим Бербери-
ма који инсистирају да су и они Арапи, мада не знају арапски.

44) Козлов. В. И. НационалностиСССР, Москва, 1982, стр. 45.
45) Драган Новаковић, “Исламска заједница у функцији остваривања албанских национал-

них интереса», Политикологијарелигије, бр. 1/2007, год. 1.
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По себ но је ва жно да се арап ски, па ки стан ски и дру ги про по вед-
ни ци ко ји до ла зе у Ал ба ни ју же не Ал бан ка ма. Та ко да се из тих 
бра ко ва ра ђа ју ра сно ме шо ви та де ца. Осим то га у Ти ра ни и ши-
ром Ал ба ни је је отво ре но ви ше брач них аген ци ја. Оне ор га ни зу ју 
уда ју ал бан ских же на за љу де из цен трал них ислам ских про сто ра: 
Арап ског све та, Па ки ста на, Бан гла де ша... Све то усло жња ва ра сну 
струк ту ру ал бан ског ста нов ни штва. То се ра ди у то ли ко је ме ри да 
са ми Ал бан ци ко ји ма је ипак до очу ва ња ал бан ске све сти упо зо-
ра ва ју на ову чи ње ни цу. Што је по себ но ва жно на то упо зо ра ва ју 
функ ци о не ри и ак ти ви сти ал бан ских вер ских ор га ни за ци ја. Љу ди 
у чи је се по што ва ње за ислам не мо же сум ња ти. Уто ли ко ви ше ова 
упо зо ре ња тре ба узе ти у об зир у ве зи са основ ном по ру ком овог 
тек ста. Илир Ку ла из ‘’Ал бан ског ко ми те та за ре ли гиј ска пи та ња’’ 
ка же: ‘’Ако Ал ба ни ја по тре бе за ислам ским обра зо ва њем не ускла-
ди са на шом тра ди ци јом, оно ће до би ти арап ски ка рак тер и из гу би-
ће на ци о нал ну бо ју’’46).

Слич на је си ту а ци ја и у БИХ. Пре ма по да ци ма ко је да је ма ги-
стар ска те за Ја сми не Ан ђић про це нат скла па ња бра ко ва му џа хе-
ди на47) ко ји сти гли у БИХ за вре ме ра та 1992-1995. је зна ча јан. ‘’И 
хр ват ска и срп ска оба ве штај на слу жба сма тра ју да се не ко ли ко хи-
ља да му џа хе ди на оже ни ло и оста ло. Узев ши у об зир да је укуп но 
око 40.000 исла ми ста слу жи ло у Бо сни и Хер це го ви ни од по чет ка 
де ве де се тих го ди на, про це њен број оже ње них му џа хе ди на - не ко-
ли ко хи ља да - мо гло би пред ста вља ти око 10-15% укуп но при сут-
них исла ми ста. По сто ји са мо је дан по знат не за ви сан ста ти стич ки 
до каз, а то је при мер јед не од пр вих ли бан ских исла ми стич ких је-
ди ни ца ко је су ор га ни зо ва ли Иран ци и от пре ми ли у Бо сну 1992. на 
дво го ди шње слу же ње. Од њих око 300 му џа хе ди на, са мо се не ких 
200 вра ти ло у Ли бан, док се око 50 оже ни ло и оста ло у Бо сни и 
Хер це го ви ни. Оста так, та ко ђе, око 50, би ло је уби је но у ак ци ји. То 
је сто па вен ча ња од око 15-17%, не знат но ви ша од про це не хр ват-
ске и срп ске оба ве штај не слу жбе’’48). 

46) http://archive.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_world_1_19/03/2005_54211 (доступно 
20.2.2012)

47) О борцима за ислам више видети у Aneela Sultana, “Taliban or Terrorist? Some Reflection 
on Taliban’s Ideology”, Политикологијарелигије, бр. 1/2009, год. 3.

48) Јосеф Бодански, Новолицебосанскомуслиманскихснага,http://www.serbianuniti.net/
culturalibrary/bodanski/deo1/9.htm доступно на дан 12.01.2010.г. Овде цитирано према 
Јасмина Инђић, УтицајисламанаположајженеуБИХ,од19902005, магистарски 
рад, ФПН, Београд, 2010. стр. 81.
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Слич не ин фор ма ци је да је и бо сан ски днев ник ‘’Да ни’’. Пре-
ма јед ном из ве шта ју… „У за ба че ним се ли ма, ду бо ко у пла ни на ма 
Бо сне и Хер це го ви не, за ври је ме ра та и по сли је ње га фор ми ра ни 
су кам по ви за му џа хе ди не ко ји су до ла зи ли из арап ских зе ма ља и 
ко ји су се у огромномброју же ни ли с ло кал ним дје вој ка ма и жи-
вје ли у за кон ски не при зна тим бра ко ви ма; на кон об ја ве гло бал ног 
ра та про тив ислам ског те ро ри зма мно ги од њих су на пу сти ли БиХ, 
не ки су ухап ше ни због не ле гал них рад њи, а њи хо ве же не и дје ца 
оста ли су у БиХ без еле мен тар них со ци јал них и би ло ка квих дру-
гих пра ва. Иза му џа хе ди на у БиХ оста ло је сто ти не са мо хра них 
мај ки и хи ља де не збри ну те, си ро ма шне дје це“!49). Да кле, ‘’Да ни’’ 
про це њу ју да се ра ди о огром ном бро ју та квих бра ко ва. Ја сми на 
Ин ђић нам то све пот кре пљу је и ци та том из ве о ма углед ног ли ста 
на арап ском је зи ку.’’ У сле де ћем тек сту ко ји је об ја вио лон дон ски 
лист ALShrakALAwsat, 02.09.2009.г. се ка же: -‘Ти су ће дје ча ка и 
дје вој чи ца из Бо сне и Хер це го ви не, ро ђе них у ра ту тра га ју за сво-
јим оче ви ма из арап ских зе ма ља. Дје ца и њи хо ве мај ке тра же сву 
мо гу ћу по моћ ка ко би са зна ли што им је с оче ви ма и му же ви ма 
ко ји су као му џа хе ди ни до ла зи ли у БиХ то ком ра та и же ни ли се на 
под руч ју Бал ка на’.” 50).

То је прак са ко ја је при сут на ши ром ислам ског све та. Же ља 
да се ара би зу ју је то ли ко ја ка да по сто је број не аген ци је за брач но 
по сре до ва ње ко је му сли ман ским же на ма из Ин ди је на ла зе мла до-
же ње Ара пе51).

За сам крај ра да ва ља ис та ћи да је ви дљи во да је про цес ара би-
за ци је не а рап ских му сли ма на, по себ но цр них му сли ма на из Афри-
ке ве о ма из ра же на по ја ва. И да већ са да ви ше де се ти на ми ли о на 
оних ко ји се де кла ри шу као Ара пи већ са да има цр ну пут. Са мих 
Су да на ца има 20-так ми ли о на. Исто та ко по ла ко се ан тро по ло шка 
струк ту ра Ара па пре тва ра у са свим дру ги ге но тип и фе но тип. Та ко 
да,ако се ови про це си на ста ве, по сто ји из ве сна мо гућ ност да Ара-
пи као ан тро по ло шки тип са свим не ста ну, али ће за то три у јум фо-
ва ти арап ски је зик и арап ска кул ту ра. И све то са мо због исла ма. 
Ти ме се ви ди ко ли ко по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је по ста је ва жна, мо-
жда нај ва жни ја од свих не те о ло шких на у ка ко је се ба ве ре ли ги јом.

49) Нидзара Ахметашевић, „Слободна Босна“, http://www.doc.ba/digitalarchive/public/in-
dex.cfm доступно на дан 02.02.2009. Према Јасмина Инђић стр. 81.

50) “Дјеца из БиХ траже очеве у арапским земљама“, лист AlSharkAlAwsat, 02.09.2009.г. 
htt://www.javno.com доступно на дан 12.02.2009.г. Према Јасмина Инђић, исто, стр. 82.

51) http://muslim.matrimonialsindia.com/arabic-muslim-groom (доступно 20.2.2012)
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ARA BI ZA TION OF NO-ARAB MU SLIMS  

AND AN TROP HO LO GI CAL CHAN GES OF ARABS
Sum mary

The influenceof Islam intopolitical life,produceavisi
bleandimportantphenomenon.Thesearearabizationof
noArabsMuslimandchangesof racial structureof the
Arabs.Due to theacceptanceof Islam,whichwas tran
smittedinArabic,noArabsMuslimsaccepttheArabicas
liturgicallanguage,andafterthisasalanguageofcom
munication.With time, they reject their local languages 
and linguistically they becomeArabs.As a result of the
relationshipwith theArabsby intermarriagewith them,
theymixed.Having inmind that thatBlacks outnumber
theArabs,theirracialstructureprevailsandArabsfrom
whitesturnslowlyintoblacks.
Keywords:Arabization,Islamization,PolitologyofReli
gion,Racialchanges,Language
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Resume
Oneofthemostimportanttopicsinthefieldofpolitology
ofreligionistheinfluenceofreligiononnationalbelong
ings.Therefore,thispaperdealswithphenomenonofIs
lam’sinfluenceonarabizationofnon–Arabsandanthro
pologicalchangeofArabs.Ifwelookintodemographical
changesintheworldofIslamwewillseeoneimportant
fact.UndertheinfluenceofIslamnon–Arabsarethesub
jectofarabization. It isbecause Islam learning that the
womenofMuhammadarethemothersofalltheMuslims.
As theyallwereArabs,Arabicbecameamother tongue
oftheMuslims.Atthesametime,allreligiousritualsare
inArabiclanguagesoitmeansthatifapersonwouldlike
toparticipateinithe/sheshouldlearnArabic.Whenwe
combinethesefacts,itislogicalthatMuslims,whohave
noconnectionwithArabsinanthropologicalsense,started
tospeakArabiclanguage.Andasthetimepasses,Arabic
becomesalanguageofeverydaycommunication.Thiscan
bebest seen inAfricancountrieswhichconsistofmany
tribeswiththeirownlanguages.Inordertocommunicate
amongeachother,theyareusingArabic.Afterthat,they
areusingitintheirhomes.Accordingly,theyaresuppress
ingtheirown,native,languages.Further,asMohammed
istheiridealandhewasArab,theseMuslimsstarttorep
resentsthemselvesasArabs,eventhoughtheyhavenoreal
connectionwiththem.Ontheotherside,bymarriage,they
aremixingwithrealArabsandcausechangeofArabsin
thetermsofrace.AsaresultwehavecountrieslikeSudan.
InthiscountryalmostallMuslimsrepresentsthemselves
asArabsdespite the fact that theyareallAfricanblack
peopleandhavenoconnectionswithArabs.Asthenum
berofthemisincreasingtheyarechangingtheArabs,us
ingthemarriageconnections,whobecameblacker.Con
sequently,genuineArabsaredisappearing.

 Овај рад је примљен 23. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
марта 2013. године.
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OДГОВОРНОСТ ЗА КР ШЕ ЊЕ ИЗ БОР НИХ 
ПРА ВА
Са же так

Усистемузаштитедруштвенихдобараивредности
усвакомдруштву,патакоинашем,посвомзначају
сеистичуизборнаправа (активноипасивноправо),
односнослободакандидовањанаизборимаизаконито
спровођењеизбораиобјављивањењиховихрезултата.
Наиме, свакадемократскадржаваи владавинапра
васвојеправолицепоказујубројемиобимомизборних
права,теначиномњиховогуређењаиправнезашти
тештосадругестранеуказујеинастепендемокра
тичностисамогадруштва.Стогајеразумљивошто
новиКривичнизаконикРепубликеСрбијеиз2005.го
динеуглавипетнаестој,угрупикривичнихделапро
тивизборнихправапредвиђакривичнуодговорности
кажњавањезаразличитеобликеивидовеповредеили
угрожавањаовихизборнихправаграђанапокушавају
ћидаизборномсистемуиизбориманасвимнивоима
наовајначинпружипојачануправнузаштиту.Упра
воовајрадсатеоријскогипрактичногаспектараз
матра појам, карактеристике и облике испољавања
кривичнихделакојимасенарушавајуизборнаправаи
механизмењиховезаштитеуРепублициСрбији.
Кључне речи: избори, гласање, кандидовање, закон,
кривичнодело,одговорност,кривичнасанкција

U си сте му за шти те дру штве них до ба ра и вред но сти у сва ком дру-
штву, па та ко и на шем, по свом зна ча ју се ис ти чу из бор на пра ва 

(ак тив но и па сив но пра во), од но сно сло бо да кан ди до ва ња на из бо-
ри ма и за ко ни то спро во ђе ње из бо ра и об ја вљи ва ње њи хо вих ре-
зул та та. На и ме, сва ка де мо крат ска др жа ва и вла да ви на пра ва сво је 
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пра во ли це по ка зу ју бро јем и оби мом из бор них пра ва, те на чи ном 
њи хо вог уре ђе ња и прав не за шти те што са дру ге стра не ука зу је и 
на сте пен де мо кра тич но сти са мо га дру штва. 

Сто га је ра зу мљи во што но ви Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке 
Ср би је1) из 2005. го ди не у гла ви пет на е стој, у гру пи кри вич них 
де ла про тив из бор них пра ва пред ви ђа кри вич ну од го вор ност и 
ка жња ва ње за раз ли чи те об ли ке и ви до ве по вре де или угро жа ва-
ња из бор них пра ва гра ђа на по ку ша ва ју ћи да из бор ном си сте му и 
из бо ри ма на свим ни во и ма на овај на чин пру жи по ја ча ну прав ну 
за шти ту. На и ме, овај је за ко ник, по пр ви пут је дин стве но као си-
сте ма ти зо ва ни збор ник свих кри вич но прав них нор ми по сле 1860. 
го ди не2), пред ви део си стем оп штег и по себ ног де ла це ло куп ног 
ма те ри јал ног кри вич ног пра ва на ше зе мље. Сту па њем на прав ну 
сна гу 1. ја ну а ра 2006. го ди не та ко је за по че ла те ме љи та ре фор ма 
ма те ри јал ног и из вр шног кри вич ног пра ва ко ја тре ба да на ви шем 
ни воу по ста ви осно ве је дин стве не, ква ли тет не, бла го вре ме не и за-
ко ни те за шти те нај зна чај ни јих дру штве них до ба ра и вред но сти. 

Упра во на пр вом ме сту ме ђу за шти ће ним до бри ма3) ко је на ше 
но во кри вич но за ко но дав ство шти ти је су основ на, при род на, оп-
ште ци ви ли за циј ска људ ска пра ва. Ту на пр вом ме сту спа да : пра во 
на жи вот, пра во на сло бо ду и од мах на тре ћем ме сту се у по себ ном 
де лу кри вич ног пра ва (у гла ви пет на е стој), ис ти чу из бор на пра-
ва гра ђа на. На сли чан на чин ова из бор на кри вич на де ла уре ђу ју и 
дру га кри вич на за ко но дав ства. Та ко Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке 
Сло ве ни је у гла ви се дам на е стој (у чл. 161-168), Кри вич ни за кон 
Ре пу бли ке Хр ват ске у гла ви је да на е стој – као и Кри вич ни за ко ник 
Ре пу бли ке Цр не Го ре у гла ви ше сна е стој, од но сно Кри вич ни за кон 
Ре пу бли ке Срп ске. 

ОПШТЕКАРАКТЕРИСТИКЕКРИВИЧНИХДЕЛА
ПРОТИВИЗБОРНИХПРАВА

Пре ма ра ни јим кри вич но прав ним про пи си ма ова гла ва је но-
си ла на зив: “Кри вич на де ла про тив са мо у пра вља ња”4) што је у 

1) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 85/2005. Ви ше: Д. Јо ва ше вић, Кривичнизако
никРепубликеСрбијесауводнимкоментаром, Бе о град, 2007, стр. 114-116.

2) Д. Ни ко лић, КривичнизаконикКнежевинеСрбије, Ниш, 1991, стр. 87-112.
3) О пој му, ка рак те ри сти ка ма и вр ста ма објек та за шти те код кри вич ног де ла ви ше: Д. Јо-

ва ше вић, Кривичноправо, Оп шти део, Бе о град, 2010, стр. 289-293.
4) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 26/77. Ви ше: Д. Јо ва ше вић,КоментарКри

вичногзаконаРепубликеСрбијесасудскомпраксом, Бе о град, 2003, стр. 131-147. 
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пот пу но сти од го ва ра ло та да шњим зах те ви ма дру штва и по ја ча ној 
кри вич но прав ној за шти ти са мо у пра вља ња као те мељ ног на че ла 
дру штве но-еко ном ског и дру штве но-по ли тич ког си сте ма. Ре фор ма 
кри вич ног за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср би је ко ја је из вр ше на ју ла 
1994. го ди не уно си у ову област зна чај не из ме не5). Та ко ова гла ва 
кри вич них де ла гу би свој ста ри на зив, при ро ду и ка рак тер и до би ја 
но во име : “Кри вич на де ла про тив из бор них пра ва и сло бо де из ја-
шња ва ња” као и но ву са др жи ну. На овом ме сту су да нас си сте ма-
ти зо ва на “кла сич на” из бор на (по ли тич ка) кри вич на де ла6). 

На и ме, из бор на (по ли тич ка) пра ва пред ста вља ју објект за шти-
те ових кри вич них де ла. То зна чи да ши ре схва ће но ова кри вич на 
де ла спа да ју та ко ђе у гру пу кри вич них де ла про тив основ них сло-
бо да и пра ва чо ве ка и гра ђа ни на ко ји ма се до ду ше по вре ђу ју или 
угро жа ва ју по ли тич ке сло бо де и по ли тич ка пра ва7). Због по себ ног 
зна ча ја ко ји ужи ва ју по ли тич ка пра ва и по ли тич ке сло бо де као 
лич на и дру штве на до бра, ова су кри вич на де ла из дво је на у по себ-
ну гла ву. У усло ви ма ви ше стра нач ког пар ла мен тар ног по ли тич ког 
жи во та, из бо ри и гла са ње за ор га не вла сти од оп шти не (као ор га на 
ло кал не са мо у пра ве), гра да и Ре пу бли ке, до би ја ју по себ но ме сто 
и дру штве ни зна чај, а ти ме и њи хо ва по ја ча на кри вич но прав на за-
шти та8). 

Ова по ли тич ка пра ва и сло бо де га ран ту ју се и шти те од ре ђе-
ним ме ђу на род но прав ним ак ти ма и то у пр вом ре ду Ме ђу на род-
ним пак том о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма са фа кул та тив ним 
про то ко ли ма ко ји га ран ту је у: чла ну 18. сло бо ду ми сли и са ве сти 
и чла ну 19. сло бо ду ми шље ња, док у чла ну 21. га ран ту је сло бо ду 
оку пља ња од но сно у чла ну 22 сло бо ду удру жи ва ња. На сли чан на-
чин по ли тич ка ‘’из бор на’’ пра ва и сло бо де га ран ту је и Европ ска 
кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да са про-
то ко ли ма и то у чла ну 9. сло бо ду ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти, 
чла ну 10. сло бо ду из ра жа ва ња и чла ну 11. сло бо ду оку пља ња и 
удру жи ва ња. 

Сва ка по вре да или на ру ша ва ње ва же ћих пра ви ла из бо ра и 
гла са ња од но сно тај но сти ре зул та та из бор ног из ја шња ва ња мо же 
до ве сти до те шких по сле ди ца. Сто га су из бор на пра ва чо ве ка и 

5) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 47/94.
6) Д. Јо ва ше вић, Лексиконкривичногправа, Бе о град, 2010, стр. 359-361.
7) З. Сто ја но вић, О. Пе рић, Кривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 2000, стр. 132-134.
8) Љ. Ла за ре вић, Кривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 1995, стр. 159.
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гра ђа ни на, ње го ва сло бо да из ја шња ва ња, за ко ни тост спро во ђе ња 
из бор не про це ду ре, за шти та гла са ња и гла са ча, за шти та ре зул та-
та из бо ра итд. до би ла сво ју по ја ча ну кри вич но прав ну за шти ту ин-
кри ми на ци јом ви ше не до зво ље них по на ша ња као кри вич них де-
ла9). Из бор на кри вич на де ла10) шти те пр вен стве но основ на из бор на 
пра ва чо ве ка као су бјек та по ли тич ког од лу чи ва ња (пра во кан ди-
до ва ња, ак тив но и па сив но пра во гла са ња), за ко ни то спро во ђе ње 
из бо ра и гла са ња од но сно сло бо ду из ја шња ва ња. Ова кри вич на 
де ла су у на шој зе мљи пред ви ђе на у Кри вич ном за ко ни ку, али и у 
по себ ном (спо ред ном) за ко но дав ству и то у За ко ну о из бо ру на род-
них по сла ни ка11). 

Рад ња из вр ше ња12) ових де ла се са сто ји у раз ли чи тим про тив-
прав ним де лат но сти ма чи ње ња или не чи ње ња ко ји ма се у зна чај ној 
ме ри ути че или мо же ути ца ти на ток и ре зул та те из бо ра и гла са ња. 
Та се рад ња мо же пред у зе ти на раз ли чи те на чи не, а нај че шће кр-
ше њем за ко на, на про тив пра ван на чин, си лом, прет њом, об ма ном 
и сл. По ред то га, за по сто ја ње ових де ла је бит но да се рад ња из-
вр ше ња пред у зи ма у ве зи са из бо ром или гла са њем о опо зи ву или 
на ре фе рен ду му као об ли ци ма по ли тич ког из ја шња ва ња гра ђа на.

Као учи ни лац ових де ла мо же се ја ви ти сва ко ли це од но сно 
са мо од ре ђе но ли це, да кле ли це са од ре ђе ним лич ним свој ством : 
члан би рач ког од бо ра или дру го ли це ко је вр ши ду жност у ве зи са 
гла са њем. У по гле ду кри ви це, ова се де ла мо гу из вр ши ти са мо са 
уми шља јем ко ји об у хва та и свест о про тив прав но сти по сту па ња 
учи ни о ца.

ПОВРЕДАПРАВАКАНДИДОВАЊА

Пр во кри вич но де ло про тив из бор них пра ва је сте де ло ко јим 
се вре ђа пра во кан ди до ва ња на из бо ри ма. Ово је кри вич но де ло 
пред ви ђе но у од ред би чла на 154. КЗ РС. Пре ма сло ву за ко ни ка ово 
кри вич но де ло гла си: ‘’Ко кр ше њем за ко на или на дру ги про тив-
пра ван на чин спре чи или оме та кан ди до ва ње на из бо ри ма, ка зни ће 
се нов ча ном ка зном или за тво ром до јед не го ди не’’. Ово се кри-

9) Љ. Јо ва но вић, Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 2002, стр. 117-121.
10) О об ли ци ма и ви до ви ма ис по ља ва ња из бор них кри вич них де ла у суд ској прак си ви ше: 

В. Ђур ђић, Д. Јо ва ше вић,Практикумзакривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 2008. 
11) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 35/2000, 69/2002, 57/2003, 72/2003, 18/2004, 

85/2005 и 101/2005.
12) В. Ђур ђић, Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 2010, стр. 1 45-148.
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вич но де ло се са сто ји у спре ча ва њу или оме та њу не ком ли цу да се 
кан ди ду је на из бо ри ма кр ше њем за ко на или на дру ги про тив пра-
ван на чин13).

Објект за шти те је сте пра во чо ве ка да се кан ди ду је на рас пи-
са ним из бо ри ма. У сми слу чла на 112. став 13. КЗ РС из бо ри ма се 
сма тра ју из бо ри за на род не по сла ни ке, пред сед ни ка Ре пу бли ке, 
ор га не ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, као и 
дру ги из бо ри ко ји се рас пи су ју и вр ше на осно ву Уста ва и за ко на14).

Рад ња из вр ше ња се са сто ји у спре ча ва њу или оме та њу не ком 
ли цу да се кан ди ду је на из бо ри ма (би ло сам лич но, не по сред но 
или као кан ди дат гру пе гра ђа на или не ке по ли тич ке пар ти је или 
гру пе пар ти ја - стра на ка). Спре ча ва ње је пот пу но и трај но оне мо-
гу ћа ва ње, а оме та ње је при вре ме но, де ли мич но или крат ко трај но 
оте жа ва ње, огра ни ча ва ње или усло вља ва ње. Ове рад ње мо гу да се 
пред у зи ма ју раз ли чи тим фи зич ким де лат но сти ма, не по сред но или 
по сред но или пак пси хич ким ути ца њем на во љу не ког ли ца. За по-
сто ја ње де ла је бит но да се рад ња из вр ше ња пред у зи ма кр ше њем 
за ко на или на дру ги про тив пра ван на чин. Де ло је свр ше но ис те ком 
ро ка за при јем уред не и ком плет не при ја ве кан ди да та, од но сно у 
мо мен ту за тва ра ња кан ди дат ских ли ста.

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у по гле ду кри ви-
це по тре бан је уми шљај ко ји об у хва та свест о про тив прав но сти. 
За ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра до јед не 
го ди не.

ПОВРЕДАПРАВАГЛАСАЊА

Дру го из бор но кри вич но де ло ко је по зна је но ви Кри вич ни за-
ко ник Ре пу бли ке Ср би је но си на зив: ‘’По вре да пра ва гла са ња’’15). 
Ово је де ло пред ви ђе но у од ред би чла на 155. КЗ РС на сле де ћи 
на чин: ‘’(1) Ко дру гог у на ме ри да му оне мо гу ћи вр ше ње пра ва гла-
са ња, про тив за ко ни то не упи ше у спи сак гла са ча, из бри ше из тог 
спи ска или га на дру ги про тив пра ван на чин спре чи или оме те да 
гла са, ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до јед не го ди не. 

13) Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичногзаконаРепубликеСрбијесасудскомпраксом, Бе о-
град, 2003, стр. 132-133.

14) Ово је но ва де фи ни ци ја усво је на но ве лом Кри вич ног за ко ни ка из 2009. (И. Си мић, А. 
Тре шњев, Кривичнизакониксакраћимкоментаром, 2010, стр. 94.

15) Д. Јо ва ше вић, В. Ика но вић, Кривичноправо,Посебнидио, Ба ња Лу ка, 2012, стр. 67-71. 
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(2) Ко си лом или прет њом при ну ди дру гог да на из бо ри ма, гла са њу 
о опо зи ву или на ре фе рен ду му вр ши или не вр ши пра во гла са ња 
или да гла са за или про тив од ре ђе ног кан ди да та од но сно пред ло га, 
ка зни ће се за тво ром од три ме се ца до три го ди не’’. Ово кри вич-
но де ло16) се са сто ји у про тив за ко ни том не у пи си ва њу не ког ли ца 
у спи сак гла са ча, ње го вом бри са њу из тог спи ска или спре ча ва њу 
или оме та њу на дру ги про тив пра ван на чин да гла са у на ме ри да му 
се оне мо гу ћи пра во гла са ња17).

Објект за шти те је у овом слу ча ју ак тив но би рач ко пра во - пра-
во гла са ња. Рад ња из вр ше ња се са сто ји из ви ше ал тер на тив но 
пред ви ђе них де лат но сти : а) не у пи си ва ње не ког ли ца у спи сак гла-
са ча, б) бри са њу не ког ли ца из спи ска гла са ча и в) спре ча ва ње или 
оме та ње не ког ли ца да гла са. За по сто ја ње де ла је бит но ис пу ње ње 
још два еле мен та18) : 1) да се рад ња из вр ше ња пред у зи ма про тив-
за ко ни то, про тив но из бор ним за ко ни ма и 2) да учи ни лац у вре ме 
пред у зи ма ња рад ње из вр ше ња по сту па са од ре ђе ном на ме ром – 
на ме ром да на тај на чин оне мо гу ћи не ком ли цу да гла са без об зи ра 
да ли је ова на ме ра у кон крет ном слу ча ју и оства ре на или ни је19).

Не у пи си ва ње не ког ли ца у спи сак гла са ча је де лат ност не чи-
ње ња, про пу шта ње да се под за ко ном пред ви ђе ним усло ви ма не-
ко ли це уне се, упи ше у спи сак гла са ча и та ко му се оне мо гу ћа ва 
да оства ри сво је ак тив но пра во гла са ња. Бри са ње не ког ли ца из 
спи ска се мо же вр ши ти раз ли чи тим де лат но сти ма : фи зич ким или 
ме ха нич ким пу тем, ра ди ра њем и сл. Спре ча ва ње је пот пу но оне-
мо гу ћа ва ње не ком ли цу да гла са. То мо же би ти пред у зе то фи зич-
ким, те ле сним де лат но сти ма или пак пси хо ло шким де лат но сти ма 
ути ца њем на ње го ву во љу да то не учи ни. Оме та ње је при вре ме но, 
крат ко трај но, де ли мич но оте жа ва ње, оме та ње, усло жа ва ње не ком 
ли цу да гла са уоп ште или на од ре ђе ном ме сту или у од ре ђе но вре-
ме или на од ре ђе ни на чин.

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, али је то нај че шће 
ли це ко је во ди (и ажу ри ра) спи сак гла са ча. У по гле ду кри ви це по-
тре бан је ди рек тан уми шљај ко ји ква ли фи ку је на ве де на на ме ра. За 

16) Б. Че јо вић, В. Ми ла ди но вић, Кривичноправо,Посебнидео, оп. цит. стр. 204-205.
17) Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичногзаконаРепубликеСрбијесасудскомпраксом, оп. 

цит. стр. 133-134.
18) М. Ђор ђе вић, Ђ. Ђор ђе вић, Кривичноправо, Бе о град, 2010, стр. 148.
19) Н. Мр вић Пе тро вић, Кривичноправо, Бе о град, 2005, стр. 258-259 .
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ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра до јед не 
го ди не.

Те жи об лик де ла20) се са сто ји у при ну ђа ва њу си лом или прет-
њом не ког ли ца да на из бо ри ма, гла са њу о опо зи ву или ре фе рен-
ду му вр ши или не вр ши сво је пра во гла са ња или да гла са за или 
про тив од ре ђе ног кан ди да та или пред ло га. Рад ња из вр ше ња овог 
де ла је при ну ђа ва ње (под стре ка ва ње, под сти ца ње си лом – ко ја мо-
же да бу де ап со лут на или ком пул зив на или прет њом – ко ја мо ра да 
бу де ствар на, мо гу ћа, озбиљ на и нео т кло њи ва) дру гог ли ца да не 
гла са по сло бод но до не тој од лу ци. Рад ња из вр ше ња се мо же пред-
у зе ти на два на чи на : упо тре бом си ле или прет ње. Ова се рад ња 
из вр ше ња мо ра пред у зе ти у ве зи са из бо ри ма, гла са њем о опо зи ву 
или на ре фе рен ду му. Циљ при ме не при ну де је сте да се код при ну-
ђе ног ли ца до не се од лу ка да гла са или не гла са од но сно да гла са 
за или про тив не ког пред ло га или кан ди да та, а то ни је у скла ду са 
ње го вом сло бод но ис по ље ном во љом. За ово је кри вич но де ло про-
пи са на ка зна за тво ра од три ме се ца до три го ди не. 

ДАВАЊЕИПРИМАЊЕМИТАУВЕЗИСАГЛАСАЊЕМ

По се бан, спе ци ја лан об лик ко руп ци је ко ја се пред у зи ма у ве зи 
са из бо ри ма и гла са њем је пред ви ђен као кри вич но де ло у од ред-
би чла на 156. Кри вич ног за ко ни ка. Ово де ло но си на зив :’’Да ва ње 
и при ма ње ми та у ве зи са гла са њем’’. Ово но во кри вич но де ло у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Оно је пред ви ђе но на сле де ћи на чин : ‘’(1) Ко 
дру го ме ну ди, да је, обе ћа на гра ду, по клон или ка кву дру гу ко рист 
да на из бо ри ма или ре фе рен ду му гла са или не гла са или да гла са 
у ко рист или про тив од ре ђе ног ли ца од но сно пред ло га, ка зни ће се 
нов ча ном ка зном или за тво ром до три го ди не. (2) Ка зном из ста ва 
1. овог чла на ка зни ће се и ко зах те ва или при ми по клон или ка кву 
дру гу ко рист да на из бо ри ма или ре фе рен ду му гла са или не гла са 
или да гла са у ко рист или про тив од ре ђе ног ли ца од но сно пред ло-
га. (3) Ако де ло из ста ва 1. овог чла на учи ни члан би рач ког од бо ра 
или дру го ли це у вр ше њу ду жно сти у ве зи са гла са њем, ка зни ће се 
за тво ром од три ме се ца до пет го ди на. (4) По клон или дру га ко рист 
од у зе ће се’’. 

20) И. Си мић, М. Пе тро вић, КривичнизаконРепубликеСрбије,Практичнапримена, Бе о-
град, 2002, стр. 72.
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Ово је но во у ве де но кри вич но де ло у на шем прав ном си сте му 
ко јим се ин кри ми ни ше ак тив но и па сив но под ми ћи ва ње. Са мо де-
ло се са сто ји у ну ђе њу, да ва њу или обе ћа њу на гра де, по кло на или 
ка кве дру ге ко ри сти дру гом ли цу да на из бо ри ма или ре фе рен ду му 
гла са или не гла са или да гла са у ко рист или про тив од ре ђе ног ли-
ца од но сно пред ло га или у зах те ва њу или при ма њу по кло на или 
ка кве дру ге ко ри сти да на из бо ри ма или ре фе рен ду му гла са или 
не гла са или да гла са у ко рист или про тив од ре ђе ног ли ца од но сно 
пред ло га. Објект за шти те је код овог кри вич ног де ла за ко ни тост 
спро во ђе ња из бо ра и гла са ња и сло бо да гла са ња.

Де ло има два об ли ка. То су ак тив но и па сив но под ми ћи ва ње у 
ве зи са гла са њем. Ак тив но под ми ћи ва ње се са сто ји у ну ђе њу, да-
ва њу или обе ћа њу на гра де, по кло на или ка кве дру ге ко ри сти дру-
гом ли цу да на из бо ри ма или ре фе рен ду му гла са или не гла са или 
да гла са у ко рист или про тив од ре ђе ног ли ца од но сно пред ло га. 
Рад ња из вр ше ња се са сто ји из три ал тер на тив но пред ви ђе не де лат-
но сти : а) ну ђе ња, б) да ва ња или в) обе ћа ња на гра де, по кло на или 
дру ге ко ри сти. То су : а) чи ње ње у сми слу да ва ња или пре да је не-
по сред но или по сред но у др жа ви ну дру гог ли ца на гра де, по кло на 
или дру ге ко ри сти, б) ну ђе ње - по ку шај да ва ња по кло на или дру ге 
ко ри сти, де лат ност фи зич ког фак тич ког ка рак те ра из ко је се ја сно 
ма ни фе сту је во ља да се на гра да, по клон или дру га ко рист пре да-
ју и в) обе ћа ње - ја сно из ра жа ва ње же ље да по клон сле ди, што се 
мо же учи ни ти ре чи ма, сим бо ли ма , зна ци ма, ге сто ви ма, ми ми ком 
и сл. 

Де ло по сто ји и ка да је на гра да, по клон или дру га ко рист да-
та или обе ћа на на ини ци ја ти ву или на зах тев дру гог ли ца. Де ло 
је свр ше но чи ње њем, ну ђе њем или обе ћа њем по кло на или дру ге 
ко ри сти у ве зи са рад њом гла са ња без об зи ра да ли је та ква рад ња 
уоп ште и из вр ше на или не21).За по сто ја ње де ла је по треб но ис пу-
ње ње још три еле мен та : а) да се ове рад ње пред у зи ма ју у од но су 
на на гра ду, по клон или дру гу ко рист, б) да се ове рад ње пред у зи-
ма ју у ве зи са из бо ри ма или гла са њем на ре фе рен ду му и в) да је 
циљ пред у зе тих рад њи да гла сач (су бјект по ли тич ког од лу чи ва ња) 
гла са или не гла са од но сно да гла са у ко рист или про тив од ре ђе ног 
ли ца, пред ло га про тив но сло бод но из ра же ној во љи. 

21) Д. Јо ва ше вић, М. Га јић Гла моч ли ја, Проблем корупције у светлу заштитељудских
права, Бе о град. 2008, стр. 359-371.
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Па сив но под ми ћи ва ње се са сто ји у зах те ва њу или при ма њу 
по кло на или ка кве дру ге ко ри сти да се на из бо ри ма или ре фе рен-
ду му гла са или не гла са или да се гла са у ко рист или про тив од-
ре ђе ног ли ца од но сно пред ло га. Рад ња из вр ше ња се мо же пред у-
зе ти са две де лат но сти : а) зах те ва њем или б) при ма њем по кло на 
или дру ге ко ри сти. Зах те ва ње је тра же ње, ја сно и не дво сми сле но 
ис ка зи ва ње же ље за по кло ном или ко ри сти. То се мо же учи ни ти 
вер бал но (усме но или пи сме но), сим бо ли ма, зна ци ма, алу зи ја ма, 
по кре ти ма ру ке. При ма ње је узи ма ње по кло на или ко ри сти фи зич-
ки, фак тич ки би ло не по сред но или по сред но. 

За по сто ја ње де ла је бит но ис пу ње ње још три еле мен та : 1) да 
се ове рад ње пред у зи ма ју у од но су на по клон или дру гу ко рист, 2) 
да се ове рад ње пред у зи ма ју у ве зи са из бо ри ма или гла са њем на 
ре фе рен ду му и 3) да је циљ пред у зе тих рад њи да гла сач (су бјект 
по ли тич ког од лу чи ва ња) гла са или не гла са од но сно да гла са у ко-
рист или про тив од ре ђе ног ли ца, пред ло га про тив но сло бод но из-
ра же ној во љи. 

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у по гле ду кри ви це 
по тре бан је уми шљај. За ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или 
ка зна за тво ра до три го ди не. По ред ка зне учи ни о цу овог де ла суд 
оба ве зно из ри че ме ру без бед но сти од у зи ма ња пред ме та – по кло на 
и дру ге ко ри сти.

Те жи об лик де ла по сто ји ако је рад њу ак тив ног под ми ћи ва ња 
учи нио члан би рач ког од бо ра или дру го ли це у вр ше њу ду жно сти 
у ве зи са гла са њем. Свој ство учи ни о ца де ла и на чин вр ше ња рад ње 
– у вр ше њу ду жно сти у ве зи са гла са њем, пред ста вља ју ква ли фи-
ка тор не окол но сти. За ово је де ло про пи са на ка зна за тво ра до три 
ме се ца до три го ди не. 

ЗЛОУПОТРЕБАПРАВАГЛАСАЊА

У чла ну 157. Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је је пред ви-
ђе но сле де ће из бор но кри вич но де ло под на зи вом :’’Зло у по тре ба 
пра ва гла са ња’’22). Ово де ло пре ма сло ву за ко ни ка гла си : ‘’(1) Ко 
на из бо ри ма или на ре фе рен ду му гла са уме сто дру гог ли ца под ње-
го вим име ном или на истом гла са њу гла са ви ше од је дан пут или 
ко ри сти ви ше од јед ног гла сач ког ли сти ћа, ка зни ће се нов ча ном 

22)  З. Сто ја но вић, О. Пе рић, КоментарКривичногзаконаРепубликеСрбијеиКривични
законРепубликеЦрнеГоресаобјашњењима, оп. цит. стр. 118-119.
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ка зном или за тво ром до јед не го ди не. (2) Члан би рач ког од бо ра ко-
ји омо гу ћи дру го ме да из вр ши де ло из ста ва 1. овог чла на, ка зни ће 
се нов ча ном ка зном или за тво ром до две го ди не’’. Де ло се са сто ји 
у гла са њу уме сто дру гог ли ца под ње го вим име ном или у гла са њу 
ви ше од је дан пут на из бо ри ма или ре фе рен ду му23).

Објект за шти те је за ко ни тост у оства ри ва њу пра ва гла са ња. 
Пре ма по сто је ћим про пи си ма гла са ње се вр ши тај но, лич но и то 
са мо јед ном о кан ди да ту или пред ло гу осим у слу ча ју по на вља ња 
гла са ња. Рад ња из вр ше ња је гла са ње уме сто дру гог ли ца или гла са-
ње ви ше од јед ног пу та. Гла са ње уме сто дру гог ли ца под ње го вим 
из ме ном пред ста вља зло у по тре бу пра ва гла са ња пре ва ром или об-
ма ном (до во ђе њем или одр жа ва њем дру гог ли ца о свом иден ти те-
ту као су бјек та по ли тич ког од лу чи ва ња), а гла са ње ви ше од јед ном 
је гла са ње, из ја шња ва ње о не ком пред ло гу или ли цу ви ше пу та у 
то ку јед ног из ја шња ва ња на гла са њу или на ре фе рен ду му. Де ло је 
свр ше но са мим гла са њем или мо мен том из ја шња ва ња ко је ни је на 
за ко ну за сно ва но. То је мо ме нат пре да је гла сач ког ли сти ћа.

Из вр ши лац де ла је сва ко ли це, а у по гле ду кри ви це по тре бан 
је уми шљај. За ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или ка зна за-
тво ра до јед не го ди не.

 Те жи об лик де ла за ко ји је про пи са на нов ча на ка зна или ка зна 
за тво ра до две го ди не по сто ји у слу ча ју ка да члан би рач ког од бо ра 
на би ло ко ји на чин омо гу ћи дру гом ли цу да гла са у име не ког ли-
ца или да гла са ви ше пу та. Ов де је рад ња по ма га ња, олак ша ва ња, 
ства ра ња усло ва или прет по став ки дру гом ли цу од стра не ли ца са 
по себ ним свој ством – чла на би рач ког од бо ра, да зло у по тре би пра-
во гла са ња пред ви ђе на као са мо стал на рад ња из вр ше ња. 

САСТАВЉАЊЕНЕТАЧНИХБИРАЧКИХСПИСКОВА

Још јед но од но во у ве де них кри вич них де ла ко ји ма се по ку ша-
ва обез бе ди ти ефи ка сна за шти та за ко ни то сти спро во ђе ња из бо ра 
и гла са ња у на шем прав ном си сте му пред ви ђе но је под на зи вом 
:’’Са ста вља ње не тач них би рач ких спи ско ва’’ у од ред би чла на 158. 
КЗ РС на сле де ћи на чин: ‘’Ко у на ме ри ути ца ња на ре зул та те из бо-
ра или на ре фе рен ду му, са чи ни не та чан би рач ки спи сак, ка зни ће се 
нов ча ном ка зном или за тво ром до три го ди не’’. Ово је но во у ве де но 

23)  Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичногзаконаРепубликеСрбијесасудскомпраксом, оп. 
цит. стр. 136-137.
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де ло ко је се са сто ји у са чи ња ва њу не тач ног би рач ког спи ска у на-
ме ри ути ца ња на ре зул та те из бо ра или на ре фе рен ду му.

Објект за шти те је за ко ни тост ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња из-
бо ра или гла са ња на ре фе рен ду му. Објект на па да је сте би рач ки 
спи сак као јав на ис пра ва у ко јој над ле жни др жав ни ор га ни (ор га ни 
ло кал не са мо у пра ве) са др же по дат ке о еви ден ци ја ма гра ђа на ко ји 
има ју би рач ко пра во. Да кле ове ис пра ве са др же по дат ке о ак тив ном 
би рач ком пра ву и са чи ња ва ју се ра ди за ко ни тог спро во ђе ња из бо-
ра или гла са ња на ре фе рен ду му. У сми слу чла на 112. став 13. КЗ 
РС из бо ри ма се сма тра ју из бо ри за На род ну скуп шти ну Ре пу бли ке 
Ср би је, пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, ор га не ло кал не са мо у пра-
ве и дру ги из бо ри ко ји се рас пи су ју и вр ше на осно ву Уста ва и 
за ко на. Ре фе рен дум је из ја шња ва ње гра ђа на на ко ме се од лу чу је о 
пи та њи ма за ко ја је то утвр ђе но Уста вом или за ко ном. 

Рад ња из вр ше ња је са ста вља ње не тач них би рач ких спи ско ва. 
То је по се бан об лик фал си фи ко ва ња јав не ис пра ве. Рад ња из вр ше-
ња се мо же из вр ши ти са три де лат но сти: а) уно ше њем у би рач ки 
спи сак не и сти ни тих по да та ка о ли ци ма ко ји има ју би рач ко пра во. 
Ови по да ци мо гу би ти пот пу но или де ли мич но не и сти ни ти, б) не-
у но ше њем по да та ка о ли ци ма ко ја има ју би рач ко пра во у би рач ки 
спи сак ка да та ква оба ве за на стра ни учи ни о ца по сто ји у скла ду са 
по сто је ћим из бор ним за ко ни ма и в) пре и на че њем, кри во тво ре њем, 
пре пра вља њем већ уне тих по да та ка о гра ђа ни ма у би рач ком спи-
ску. За по сто ја ње де ла је од зна ча ја да се ова рад ња пред у зи ма у 
од ре ђе ној на ме ри – на ме ри да се на овај на чин ути че на ре зул та те 
из бо ра или ре фе рен ду му. Ова на ме ра мо ра да по сто ји на стра ни 
учи ни о ца у вре ме из вр ше ња де ла, али она не мо ра у кон крет ном 
слу ча ју да бу де и оства ре на.

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, али то у прак си мо-
гу би ти са мо она ли ца ко ја оба вља ју од ре ђе не ду жно сти у ве зи са 
са чи ња ва њем или ажу ри ра њем би рач ких спи ско ва. У по гле ду кри-
ви це по тре бан је ди рект ни уми шљај ко ји ка рак те ри ше на ве де на 
на ме ра. За ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра 
до три го ди не. 

СПРЕЧАВАЊЕОДРЖАВАЊАГЛАСАЊА

‘’Спре ча ва ње одр жа ва ња гла са ња’’ је кри вич но де ло пред ви-
ђе но у од ред би чла на 159. Кри вич ног за ко ни ка на сле де ћи на чин: 
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‘’(1) Ко си лом, прет њом или на дру ги про тив пра ван на чин спре-
чи одр жа ва ње гла са ња на би рач ком ме сту, ка зни ће се за тво ром до 
три го ди не. (2) Ко оме та гла са ње иза зи ва њем не ре да на би рач ком 
ме сту услед че га гла са ње бу де пре ки ну то, ка зни ће се нов ча ном ка-
зном или за тво ром до две го ди не’’. Ово је но во у ве де но де ло ко је 
се са сто ји у спре ча ва њу одр жа ва ња гла са ња на би рач ком ме сту си-
лом, прет њом или на дру ги про тив пра ван на чин.

Објект за шти те је мир но од ви ја ње про це са гла са ња и ред на 
би рач ком ме сту. Рад ња из вр ше ња је спре ча ва ње одр жа ва ња гла-
са ња. Њу чи не раз ли чи те де лат но сти пред у зе те пре ма јед ном или 
ви ше ли ца ко ји гла са ју или пре ма при сут ним ли ци ма на би рач ком 
ме сту ко ји ма се гла са ње пот пу но оне мо гу ћа ва та ко да се не мо же 
нор мал но, уред но, ква ли тет но и за ко ни то да се одр жи. За по сто-
ја ње овог де ла по треб но је ис пу ње ње сле де ћих еле ме на та24) :1) да 
се рад ња из вр ше ња пред у зи ма на од ре ђе ном ме сту – ме сту где се 
одр жа ва гла са ње, 2) да се рад ња из вр ше ња пред у зи ма на од ре ђе ни 
на чин – си лом , прет њом или на дру ги про тив пра ван на чин. Си ла 
је упо тре ба фи зич ке, ме ха нич ке или дру ге сна ге у ци љу сла ма ња 
от по ра не ког ли ца ка ко би се при ну дио на не ко чи ње ње или не чи-
ње ње. Она мо же би ти ап со лут на или ком пул зив на. Прет ња је ста-
вља ње у из глед, на ја ва зла пре ма не ком ли цу. Она мо ра да бу де 
озбиљ на, не по сред на, ствар на, мо гу ћа и нео т кло њи ва. Но, ова се 
рад ња мо же из вр ши ти и на дру ги про тив пра ван на чин25).

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у по гле ду кри ви це 
по тре бан је уми шљај ко ји об у хва та свест о про тив прав но сти. За 
ово је де ло про пи са на ка зна за тво ра до три го ди не.

По се бан об лик де ла чи ни ли це ко је оме та гла са ње иза зи ва њем 
не ре да на би рач ком ме сту услед че га гла са ње бу де пре ки ну то. Ово 
де ло за ко је је про пи са на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра до две 
го ди не по сто ји ако су ис пу ње ни сле де ћи еле мен ти : 1) рад ња из вр-
ше ња се са сто ји у оме та њу гла са ња. То су раз ли чи те де лат но сти 
оте жа ва ња, оду го вла че ња, усло вља ва ња гла са ња, али оно ипак ни-
је у пот пу но сти још оне мо гу ће но, 2) рад ња се пред у зи ма на од ре-
ђе ни на чин – иза зи ва њем не ре да, 3) рад ња се пред у зи ма на од ре-
ђе ном ме сту - на би рач ком ме сту и 4) по сле ди ца де ла се са сто ји у 
пре ки да њу по ступ ка гла са ња на би рач ком ме сту ко је мо ра би ти у 
узроч но по сле дич ној ве зи са пред у зе том рад њом оме та ња.

24) З. Сто ја но вић, О. Пе рић, Кривичноправо,Посебнидео, оп. цит. стр. 136-138.
25) И. Си мић, М. Пе тро вић, КривичнизаконРепубликеСрбије,Практичнапримена, оп. 

цит. стр. 73.
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ПОВРЕДАТАЈНОСТИГЛАСАЊА

У ци љу ефи ка сног обез бе ђе ња за шти те за ко ни то сти спро во ђе-
ња свих об ли ка де мо крат ског из ра жа ва ња, Кри вич ни за ко ник у од-
ред би чла на 160. пред ви ђа кри вич но де ло под на зи вом : ‘’По вре да 
тај но сти гла са ња’’ на сле де ћи на чин : ‘’(1) Ко на из бо ри ма или ре-
фе рен ду му по вре ди тај ност гла са ња, ка зни ће се нов ча ном ка зном 
или за тво ром до шест ме се ци. (2) Ако де ло из ста ва 1. овог чла на 
учи ни члан би рач ког од бо ра или дру го ли це у вр ше њу ду жно сти у 
ве зи са гла са њем, ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до две 
го ди не’’. Ово кри вич но де ло се са сто ји у по вре ди тај но сти гла са ња 
на из бо ри ма или на ре фе рен ду му26).

Објект за шти те је за ко ном за га ран то ва на тај ност гла са ња. Тај-
ност пред ста вља вр сту га ран ци је за сло бод но опре де љи ва ње во ље 
гла са ча при ли ком гла са ња или опре де љи ва ња за од ре ђе ни пред лог 
или за од ре ђе ног кан ди да та. Рад ња из вр ше ња је по вре да тај но сти 
гла са ња. То је са зна ва ње на про тив пра ван на чин ка ко је не ко ли це 
гла са ло. То се мо же учи ни ти на раз ли чи те на чи не : обе ле жа ва њем 
ли сти ћа, њи хо вим од у зи ма њем, тај ним сни ма њем то ка гла са ња 
итд. Овог де ла не ма ако је са мо ли це – гла сач са оп шти ло ка ко је 
гла са ло. Бит но је за по сто ја ње де ла да је рад ња из вр ше ња пред у зе-
та у то ку из бо ра или на ре фе рен ду му.

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у по гле ду кри ви це 
по тре бан је уми шљај. За ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или 
ка зна за тво ра до шест ме се ци.

Те жи об лик де ла за ко ји је про пи са на нов ча на ка зна или ка зна 
за тво ра до две го ди не по сто ји ка да је рад њу из вр ше ња пред у зео 
члан би рач ког од бо ра или дру го ли це у вр ше њу ду жно сти у ве зи 
са из бо ром и гла са њем. То зна чи да је свој ство учи ни о ца де ла, ква-
ли фи ка тор на окол ност за ко ју за кон про пи су је стро же ка жња ва ње. 

ФАЛСИФИКОВАЊЕРЕЗУЛТАТАГЛАСАЊА

По се бан об лик кри вич них де ла фал си фи ко ва ња ис пра ве27) (ко-
ја су де ла у на шем прав ном си сте му пред ви ђе на у гру пи кри вич-

26) Б. Че јо вић, В. Ми ла ди но вић, Кривичноправо,Посебнидео, оп. цит. стр. 206-207.
27)  Ви ше : Д. Јо ва ше вић, Фалсификовањеисправе–теоријаипракса, Бе о град, 1996; Д. 

Јо ва ше вић, Фалсификовањеисправеујугословенскомкривичномправу, Бе о град, 1996; 
Д. Јо ва ше вић, Т. Ха шим бе го вић, Кривичнаделафалсификовања, Бе о град, 2000; Д. Јо-
ва ше вић, Кривичноправназаштитаисправа, Ниш, 2008. 
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них де ла про тив прав ног са о бра ћа ја) пред ста вља кри вич но де ло 
под на зи вом :’’Фал си фи ко ва ње ре зул та та гла са ња’’. Ово кри вич но 
де ло је пред ви ђе но у од ред би чла на 161. КЗ РС на сле де ћи на чин: 
‘’Члан ор га на за спро во ђе ње из бо ра или ре фе рен ду ма или дру го 
ли це ко је вр ши ду жно сти у ве зи са гла са њем, ко ји до да ва њем или 
од у зи ма њем гла сач ких ли сти ћа или гла со ва при пре бро ја ва њу или 
на дру ги на чин из ме ни број гла сач ких ли сти ћа или гла со ва или об-
ја ви не и сти нит ре зул тат гла са ња, ка зни ће се нов ча ном ка зном или 
за тво ром од јед не до три го ди не’’. 

Де ло се са сто ји у из ме ни бро ја гла сач ких ли сти ћа или гла со-
ва до да ва њем или од у зи ма њем гла сач ких ли сти ћа или гла со ва при 
пре бро ја ва њу или на дру ги на чин или у об ја вљи ва њу не и сти ни-
тог ре зул та та гла са ња од стра не чла на ор га на за спро во ђе ње из бо-
ра или ре фе рен ду ма или дру гог ли ца ко је вр ши ду жно сти у ве зи 
са гла са њем. Ово је де ло у те о ри ји по зна то као ‘’из бор на кра ђа’’. 
Ина че ово је по се бан, спе ци јал ни об лик фал си фи ко ва ња ис пра ве. 
Објект за шти те је сте исти ни тост ре зул та та гла са ња чи ме се по шту-
је из бор на во ља гра ђа на као су бје ка та по ли тич ког од лу чи ва ња.

Рад ња из вр ше ња28) је ал тер на тив но од ре ђе на као : а) из ме на 
бро ја гла сач ких ли сти ћа или гла со ва и б) об ја вљи ва ње не и сти ни-
тих ре зул та та гла са ња. Из ме на бро ја гла сач ких ли сти ћа или да тих 
гла со ва при из бо ри ма или на гла са њу на ре фе рен ду му мо же да се 
из вр ши на три за ко ном пред ви ђе на на чи на29) : а) до да ва њем бро-
ја гла сач ких ли сти ћа или гла со ва (иако они објек тив но не пред-
ста вља ју ствар ни, ре ал ни објек тив ни од раз во ље гла са ња чи ме се 
јед ном пред ло гу или ли цу не за ко ни то по ве ћа ва из бор ни ре зул тат, 
б) од у зи ма њем гла сач ких ли сти ћа или гла со ва чи ме се од ре ђе ном 
пред ло гу или ли цу ума њу је ре зул тат без да ли се ови гла со ви или 
ли сти ћи до да ју дру гом или се пак не ки од ва же ћих ли сти ћа или 
гла со ва про гла ша ва ју не ва же ћим и сл. и в) де ло се мо же из вр ши-
ти и на дру ги на чин : оште ћи ва њем из бор ног ма те ри ја ла ва тром, 
во дом, ма сти лом, мр ља њем, ме ха нич ком си лом у ви ду це па ња, ки-
да ња и сл30). 

Об ја вљи ва ње не и сти ни тог ре зул та та гла са ња се оства ру је не-
и сти ни тим упи си ва њем ре зул та та из бо ра или гла са ња у про пи са не 

28) Г. Илић и др., КривичнизаконикРепубликеСрбијесанапоменама, оп. цит. стр. 145.
29) И. Си мић, М. Пе тро вић, КривичнизаконРепубликеСрбије,Практичнапримена, оп. 

цит. стр. 74-75.
30) М. Ђор ђе вић, Ђ. Ђор ђе вић,Кривичноправо, оп. цит. стр. 148-149.
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из бор не обра сце и за пи сни ке о гла са њу као и дру ги из бор ни ма те-
ри јал од но сно са оп шта ва њем не и сти ни тих ре зул та та пу тем сред-
ста ва јав ног ин фор ми са ња или ко му ни ци ра ња. Де ло се мо же из вр-
ши ти не тач ним бро ја њем или са оп шта ва њем бро ја гла со ва. 

Из вр ши лац де ла мо же да бу де са мо члан ор га на за спро во ђе-
ње из бо ра или ре фе рен ду ма или дру го ли це ко је вр ши ду жно сти у 
ве зи са гла са њем. У по гле ду кри ви це по тре бан је уми шљај. За ово 
је де ло про пи са на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра од јед не до три 
го ди не. 

УНИШТАВАЊЕДОКУМЕНАТАОГЛАСАЊУ

По след ње кри вич но де ло про тив из бор них пра ва у но вом кри-
вич ном пра ву Ре пу бли ке Ср би је је де ло под на зи вом : ‘’ Уни шта-
ва ње до ку ме на та о гла са њу’’. Оно је пред ви ђе но у од ред би чла на 
162. КЗ РС на сле де ћи на чин: ‘’(1) Ко уни шти, оште ти, оду зме или 
при кри је гла сач ки ли стић или не ки дру ги до ку мент о гла са њу на 
из бо ри ма или на ре фе рен ду му, ка зни ће се нов ча ном ка зном или за-
тво ром до јед не го ди не. (2) Ако де ло из ста ва 1. овог чла на учи ни 
члан би рач ког од бо ра или дру го ли це у вр ше њу ду жно сти у ве зи са 
гла са њем, ка зни ће се за тво ром од три ме се ца до три го ди не’’. Ово 
кри вич но де ло се са сто ји у уни ште њу, оште ће њу, од у зи ма њу или 
при кри ва њу гла сач ког ли сти ћа или дру гог до ку мен та о из бо ри ма 
или гла са њу или дру гог пред ме та ко ји је на ме њен из бо ри ма или 
гла са њу на ре фе рен ду му.

Објект за шти те је из бор на до ку мен та ци ја у сми слу пи сме них 
ис пра ва о то ку, пра вил но сти, за ко ни то сти и ре зул та ти ма спро ве де-
ног из бо ра или гла са ња на ре фе рен ду му. То мо же би ти : гла сач ки 
ли стић, из бор ни спи сак, за пи сник о гла са њу, обра сци о кан ди да ти-
ма или дру ги до ку мент или пред мет о гла са њу. Рад ња из вр ше ња је 
ви ше стру ко ал тер на тив но од ре ђе на као : 1) уни ште ње – пот пу но и 
трај но, фи зич ким, ме ха нич ким, хе миј ским или слич ним на чи ном 
ра за ра ње суп стан це или об ли ка не ког пред ме та та ко да се он уоп-
ште ви ше не мо же ко ри сти ти за пр во бит ну на ме ну, 2) оште ће ње 
– при вре ме но, де ли мич но или крат ко трај но оне мо гу ћа ва ње да се 
не ки пред мет ко ри сти за пр во бит ну на ме ну, 3) од у зи ма ње – де лат-
ност ко јом се пре ки да при те жа ње не ког ли ца на од ре ђе ном пред-
ме ту и ус по ста вља др жа ви на учи ни о ца и 4) при кри ва ње – по ме ра-
ње, скла ња ње пред ме та са ме ста на ко ме се на ла зио и ко је је би ло 
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оп ште по зна то и пре ме шта ње на дру го нај че шће скри ве но ме сто. 
Бит но је да се ове рад ње пред у зи ма ју у ве зи са из бо ром или гла са-
њем на ре фе рен ду му31). 

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у по гле ду кри ви це 
по тре бан је уми шљај. За ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или 
ка зна за тво ра до јед не го ди не.

Те жи об лик де ла32) за ко ји је про пи са на ка зна за тво ра од три 
ме се ца до три го ди не по сто ји ка да је рад њу из вр ше ња пред у зео 
члан би рач ког од бо ра или дру го ли це у вр ше њу ду жно сти у ве зи 
са из бо ром и гла са њем. То зна чи да је свој ство учи ни о ца де ла, ква-
ли фи ка тор на окол ност за ко ју за кон про пи су је стро же ка жња ва ње. 

***

Из на ве де них из ла га ња смо ви де ли да у си сте му за шти те дру-
штве них до ба ра и вред но сти по свом зна ча ју се ис ти чу из бор на 
пра ва (ак тив но и па сив но пра во), од но сно сло бо да кан ди до ва ња 
на из бо ри ма и за ко ни то спро во ђе ње из бо ра и об ја вљи ва ње њи хо-
вих ре зул та та. На и ме, сва ка де мо крат ска др жа ва и вла да ви на пра-
ва сво је пра во ли це по ка зу ју бро јем и оби мом из бор них пра ва, те 
на чи ном њи хо вог уре ђе ња и прав не за шти те што са дру ге стра не 
ука зу је и на сте пен де мо кра тич но сти са мо га дру штва. Сто га је ра-
зу мљи во што но ви Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке Ср би је у гла ви 
пет на е стој, у гру пи кри вич них де ла про тив из бор них пра ва пред-
ви део кри вич ну од го вор ност и ка жња ва ње за раз ли чи те об ли ке и 
ви до ве по вре де или угро жа ва ња из бор них пра ва гра ђа на по ку ша-
ва ју ћи да из бор ном си сте му и из бо ри ма на свим ни во и ма на овај 
на чин пру жи по ја ча ну прав ну за шти ту. Упра во на пр вом ме сту ме-
ђу за шти ће ним до бри ма ко је на ше но во кри вич но за ко но дав ство 
шти ти је су основ на, при род на, оп ште ци ви ли за циј ска људ ска пра-
ва. Ту на пр вом ме сту спа да : пра во на жи вот, пра во на сло бо ду 
и од мах на тре ћем ме сту се у по себ ном де лу кри вич ног пра ва (у 
гла ви пет на е стој), ис ти чу из бор на пра ва гра ђа на. 

Пре ма ра ни јим кри вич но прав ним про пи си ма ова гла ва је но-
си ла на зив: “Кри вич на де ла про тив са мо у пра вља ња” што је у пот-
пу но сти од го ва ра ло та да шњим зах те ви ма дру штва и по ја ча ној 

31) Љ. Ла за ре вић, Кривичноправо,Посебнидео, оп. цит. стр. 168.
32) И. Си мић, М. Пе тро вић, КривичнизаконРепубликеСрбије,Практичнапримена, оп. 

цит. стр. 75.
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кри вич но прав ној за шти ти са мо у пра вља ња као те мељ ног на че ла 
дру штве но-еко ном ског и дру штве но-по ли тич ког си сте ма. Ре фор-
ма кри вич ног за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср би је ко ја је из вр ше на ју-
ла 1994. го ди не уно си у ову област зна чај не из ме не. Та ко ова гла ва 
кри вич них де ла гу би свој ста ри на зив, при ро ду и ка рак тер и до би ја 
но во име : “Кри вич на де ла про тив из бор них пра ва и сло бо де из ја-
шња ва ња” као и но ву са др жи ну. На овом ме сту су да нас си сте ма-
ти зо ва на “кла сич на” из бор на (по ли тич ка) кри вич на де ла. 

На и ме, из бор на (по ли тич ка) пра ва пред ста вља ју објект за шти-
те ових кри вич них де ла. То зна чи да ши ре схва ће но ова кри вич-
на де ла спа да ју та ко ђе у гру пу кри вич них де ла про тив основ них 
сло бо да и пра ва чо ве ка и гра ђа ни на ко ји ма се до ду ше по вре ђу ју 
или угро жа ва ју по ли тич ке сло бо де и по ли тич ка пра ва. Због по себ-
ног зна ча ја ко ји ужи ва ју по ли тич ка пра ва и по ли тич ке сло бо де као 
лич на и дру штве на до бра, ова су кри вич на де ла из дво је на у по себ-
ну гла ву. У усло ви ма ви ше стра нач ког пар ла мен тар ног по ли тич ког 
жи во та, из бо ри и гла са ње за ор га не вла сти од оп шти не (као ор га на 
ло кал не са мо у пра ве), гра да и Ре пу бли ке, до би ја ју по себ но ме сто 
и дру штве ни зна чај, а ти ме и њи хо ва по ја ча на кри вич но прав на за-
шти та. 

Сва ка по вре да или на ру ша ва ње ва же ћих пра ви ла из бо ра и 
гла са ња од но сно тај но сти ре зул та та из бор ног из ја шња ва ња мо же 
до ве сти до те шких по сле ди ца. Сто га су из бор на пра ва чо ве ка и 
гра ђа ни на, ње го ва сло бо да из ја шња ва ња, за ко ни тост спро во ђе ња 
из бор не про це ду ре, за шти та гла са ња и гла са ча, за шти та ре зул та-
та из бо ра итд. до би ла сво ју по ја ча ну кри вич но прав ну за шти ту ин-
кри ми на ци јом ви ше не до зво ље них по на ша ња као кри вич них де ла. 
Из бор на кри вич на де ла шти те пр вен стве но основ на из бор на пра ва 
чо ве ка као су бјек та по ли тич ког од лу чи ва ња (пра во кан ди до ва ња, 
ак тив но и па сив но пра во гла са ња), за ко ни то спро во ђе ње из бо ра и 
гла са ња од но сно сло бо ду из ја шња ва ња. Ова кри вич на де ла су у 
на шој зе мљи пред ви ђе на у Кри вич ном за ко ни ку, али и у по себ-
ном (спо ред ном) за ко но дав ству и то у За ко ну о из бо ру на род них 
по сла ни ка. Рад ња из вр ше ња ових де ла се са сто ји у раз ли чи тим 
про тив прав ним де лат но сти ма чи ње ња или не чи ње ња ко ји ма се у 
зна чај ној ме ри ути че или мо же ути ца ти на ток и ре зул та те из бо ра 
и гла са ња. Та се рад ња мо же пред у зе ти на раз ли чи те на чи не, а нај-
че шће кр ше њем за ко на, на про тив пра ван на чин, си лом, прет њом, 
об ма ном и сл. По ред то га, за по сто ја ње ових де ла је бит но да се 
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рад ња из вр ше ња пред у зи ма у ве зи са из бо ром или гла са њем о опо-
зи ву или на ре фе рен ду му као об ли ци ма по ли тич ког из ја шња ва ња 
гра ђа на.

Dra gan Jo va se vic
RE SPON SI BI LITY FOR VI O LA TION OF ELEC TION LAW

Sum mary
In a system of protection of social goods and values in
each society, including our society as well, it is voting
rights(activeandpassiveright)thatstandsoutbyitssig
nificance,orinotherwords,itisthefreedomofnomina
tionat theelections, lawfulconductof theelectionsand
publicationoftheirresults.Namely,eachdemocraticstate
andthereignofthelawuncovertheirrealfacebyanum
berandrangeoftheelectionrightsandalsobytheway
theyareorganizedandby legalprotectionreflecting the
degreeofdemocracyof the society itself.Therefore it is
understandable that a newCriminal Code of the Repu
blicofSerbiain2005,ChapterFifteen,withinagroupof
offences against the electoral law provides for criminal
liability and punishment for various forms and types of
injuryorimperilmentofelectoralrightsofthecitizensin
thismanner trying toprovide enhanced legal protection
totheelectoralsystemandelectionsatalllevels.There
forethispaperfromtheoreticalandpracticalpointofvi
ewthereareanalyzedanotion,characteristicsandforms
ofemergenceofoffensesthatviolateelectoralrightsand
mechanismsfortheirprotectionintheRepublicofSerbia.
KeyWords:elections,voting,nomination,Law,crime,re
sponsibility,criminalsanction
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Re su me
Within a systemof protection of social goods and valu
es by implementationof criminal liability and sanctions 
itisofparticularimportancethevotingrights(activeand
passiveright),orinotherwords,itisthefreedomofno
minationattheelections,lawfulconductoftheelections
andpublicationoftheirresults.Namely,eachdemocratic
stateandthereignofthelawuncovertheirrealfacebya
numberandrangeof theelectionrightsandalsoby the
waytheyareorganizedandbylegalprotectionreflecting
thedegreeofdemocracyofthesocietyitself.Thereforeit
isunderstandablethatanewCriminalCode,ChapterFif
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teen,withinagroupofoffencesagainsttheelectorallaw
providesforcriminalliabilityandpunishmentforvarious
formsandtypesofinjuryorimperilmentofelectoralrights
ofthecitizensinthismannertryingtoprovideenhanced
legalprotectiontotheelectoralsystemandelectionsatall
levels.Rankingfirst among theprotectedareas thatour
newcriminallawprotectsarebasic,naturalandgeneral
civilizationhumanrights.
AreformofthecriminallawoftheRepublicofSerbiathat
hadbeendoneinJuly1994providedforsomesignificant
changeswithinthisfieldoflaw.ThereforethisChapterof
criminalactslostitsoldname,natureandcharacterand
gainedanewname:„Criminaloffensesagainsttheelecto
rallawandfreedomofexpression”aswellasanewcon
tent.Nowadaysinregardtothispointtherearesystema
tized“classic”election (political) crimes.Namely, elec
toral(political)rightsareanobjectofprotectionofthese
crimes. Itmeans thataswidelyunderstood thesecrimes
also belong to a group of crimes against basic freedom
andrightsofapersonandcitizenthoughatthesametime
itisthewordaboutharmingorimperilingoftheperson’s
politicalfreedomandpoliticalrights.Duetoaparticular
significanceofpoliticalrightsandpoliticalfreedombeing
bothpersonalandsocialgood(welfare),thesecrimesare
placedintoaseparateChapterintheCode.Considering
ourmultipartyParliamentarypoliticallife,electionsand
votingforgovernmentbodiesstartingfromamunicipality
asalocalselfgovernmentbody)toaCityandtheRepu
blicgainedaspecialplaceandsocialsignificanceandin
accordwiththeirlegalprotectionisenhancedaswell.
Thispoliticalrightsandfreedomsareguaranteedandpro
tectedbycertaininternationallegalactsandprimarilyby
theInternationalCovenantonCivilandPoliticalRights,
withtheOptionalProtocols,whichguarantees:intheAr
ticle18afreedomofthoughtandconscience,intheArticle
19afreedomofthought,andintheArticle21itguaran
teesafreedomofassembly,thatis,intheArticle22itgu
aranteesa freedomofassociation. Ina similarway, the
political“election” rights and freedomsare guaranteed
alsobytheEuropeanConventionfortheProtectionofHu
manRightsandFundamentalFreedomswiththeprotocols
intheArticle9onthefreedomofthought,conscienceand
religion,intheArticle10onthefreedomofexpressionand
intheArticle11thefreedomofassemblyandassociation.
Eachoffenceorviolationofexistingrulesregarding the
elections and voting or the secrecy of the results of the
elections may lead to serious consequences. Therefore
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the election rights of a person and citizen, her/his free
domofexpression,thelegalityofimplementationofelec
tionprocedures,thevotingandvoters’protectionandthe
protectionoftheelectionresultsgottheirenhancedlegal
protectionbyincriminationofalineofmisconductstrea
ting themascriminalacts.Theelectionrelatedoffenses
primarilyprotectbasichumanrightsofapersonasasu
bjectofpoliticaldecisionmaking(therightofnomination,
activeandpassiverightofvoting),thelawfulconductof
the elections and voting and the freedom of expression.
Thesecrimesinourcountryareprovided(anticipated)in
theCriminalCode,butalsoinaseparate(minor)lawwit
hintheLawontheElectionofDeputies.
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Ураду, заснованомнарезултатимаквантитативне
анализесадржаја,ауторинастоједапокажукакоје
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Sр бе за Ру си ју ве зу је мно штво исто риј ских, кул тур них и ре-
ли гиј ских асо ци ја ци ја, а до га ђа ји на по ли тич кој сце ни Ру ске Фе-
де ра ци је (РФ) ре дов но иза зи ва ју ве ли ко ин те ре со ва ње у срп ском 
дру штву. Исто риј ско ис ку ство и иде о ло шки сте ре о ти пи, ипак, че-
сто мо гу да по ста ну узрок из ви то пе ре ног раз у ме ва ња и не ре ал них 
оче ки ва ња срп ске по ли тич ке ели те и ши рих дру штве них сло је ва у 
са гле да ва њу ак ту ел ног по ли тич ког тре нут ка и уло ге Ру си је у ње-
му, од но сно у са гле да ва њу од но са Ру си је и Ср би је. Праг ма ти чан 
од нос ру ске вла да ју ће по ли тич ке ели те на че лу са Вла ди ми ром 

* Овај текст је ре зул тат ра да на про јек ту По ли тич ки иден ти тет Ср би је у ре ги о нал ном и 
гло бал ном кон тек сту, eвиденциони број: 179076, ко ји се ре а ли зу је у окви ру Фа кул те та 
по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства на у-
ке Ре пу бли ке Ср би је.
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Пу ти ном пре ма Ср би ји у окви ри ма је ње них тен ден ци ја да се ис-
ко ри сте мо гућ но сти за ин те гра ци ју еко но ми је Ру си је и Евро пе. У 
та квом кoнт ек сту би тре ба ло по сма тра ти уло гу ру ског ка пи та ла на 
срп ском тр жи шту, као и по ну ђе ну при ви ле го ва ну уло гу Ср би је у 
од но су са Евро а зиј ским са ве зом про кла мо ва ним од стра не ак ту ел-
ног пред сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је. Ка рак тер бу ду ћег од но са Ру си-
је и Ср би је за ви си ће, пре све га, од од го во ра Ср би је на еко ном ске 
и по ли тич ке по ну де Ру си је, али и Европ ске Уни је чи јем члан ству 
стре ме го то во све по ли тич ке оп ци је у Ср би ји. 

Је дан сег мент по ну де Ру си је Ср би ји као евен ту ал не ал тер на ти-
ве ЕУ мо гао би се по и сто ве ти ти са по зи тив ним ими џом ове зе мље 
у срп ској јав но сти. Кре и ра ње ими џа зна чи да се из број них ка рак-
те ри сти ка од ре ђе ног објек та се лек ци о ни шу и на гла ша ва ју као бит-
не оне ко је мо гу да на и ђу на до па да ње и при хва та ње, а за тим се 
у све сти љу ди вр ши спон тан тран сфер по зи тив не или не га тив не 
ева лу а ци је тих.1) Иако ана ли тич ки одво ји ви, еле мен ти ими џа здру-
же но де лу ју у све сти љу ди. Ме ђу тим, имиџ се не фор ми ра са мо у 
скла ду са по зи тив ним на ме ра ма кре а то ра, већ и на осно ву ве ли-
ког бро ја по ру ка ко је љу ди до би ја ју са дру гих стра на, на осно ву 
не по сред но спо зна те ствар но сти. На ро чи то, имиџ се фор ми ра на 
осно ву пред ста вља ња објек та кроз по ли тич ке и не по ли тич ке из-
во ре ин фор ми са ња – по сред ством не га тив ног пу бли ци те та у ме-
ди ји ма и де ло ва ња кон тра про па ган де. Има ју ћи ово у ви ду, ауто ри 
ис тра жи ва ња ко је је пред ва ма на сто је да по ка жу ка ко је на оп штем 
пла ну Ру си ја пред ста вље на кроз са др жа је днев не штам пе у Ср би-
ји, а са мим тим и да ука жу на уло гу овог зна чај ног сред ства по ли-
тич ког ко му ни ци ра ња у фор ми ра њу и(ли) про ме на ма ими џа Ру си је 
у Ср би ји. 

Пр во бит но за ми шље но као је дин стве но ис тра жи ва ње пи са ња 
срп ске штам пе о Ру си ји ко је би об у хва ти ло пе ри од ра да вла де у пе-
ри о ду од 2008. до 2012. са из ра же ним кур сом ка ЕУ, ис тра жи ва ње 
је огра ни че но на дво го ди шњи пе ри од од 2010. го ди не ко јим је об-
у хва ће на и кам па ња за оп ште из бо ре у Ср би ји у ма ју 2012. го ди не. 
Услед не мо гућ но сти да се при ку пе сред ства и нео п ход на ар хив ска 
гра ђа, упр кос ве ли кој по мо ћи Рускогцентра из Но вог Са да, ауто ри 
су од у ста ли од ана ли зе са др жа ја те ле ви зи је као не сум њи во при-
мар ног ме диј ско-про па ганд ног сред ства у са вре ме ним усло ви ма. 

1) Camp bell, A., Con ver se, Ph. E., Mil ler, W. E. and Sto kes, D. E., The Ame ri can Vo ter, Chi ca-
go, The Uni ver sity of Chi ca go Press, .1976, стр. 59.
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Трет ман Ру си је у срп ској штам пи је, ипак, би тан еле мент у по тен-
ци јал но ши рем ис тра жи ва њу де ло ва ња јав не ди пло ма ти је Ру си је 
у Ср би ји, де ло ва ња схва ће ног као „јав но ли це тра ди ци о нал не ди-
пло ма ти је ко ја функ ци о ни ше у са рад њи и па ра лел но са тра ди ци-
о нал ном ди пло ма ти јом“, а од ко је се раз ли ку је по то ме што укљу-
чу је од нос не са мо ме ђу вла да ма, већ пре вас ход но са ци вил ним 
сек то ром и по је дин ци ма (Ле о нард, 2002:1).2) 

Пре ма ре зул та ти ма јав ном нењ ских ис тра жи ва ња с кра ја 2011. 
го ди не, у вре ме ка да је по че ла ре а ли за ци ја овог ис тра жи ва ња, 82% 
ис пи та ни ка Ру си ју ви ди као углав ном при ја тељ ску зе мљу (иза 
Грч ке и Ки не са 85%, од но сно 82.60%). Ула зак Ср би је у ЕУ у том 
тре нут ку по др жа ва ло је 47.40% ис пи та ни ка, при ја тељ ском ор га-
ни за ци јом ју је сма тра ло све га 27.70% ис пи та ни ка, а не при ја тељ-
ском чак 42.10%.3) Ипак, ре зул та ти из бо ра у Ср би ји од 6. ма ја 2012. 
по ка зу ју да оне пар ти је ко је се ди рект но за ла жу за ус по ста вља ње 
нај те шњих по ли тич ких и еко ном ских ве за са Ру си јом по је ди нач-
но до би ја ју ма ње од 1/10 гла со ва би ра ча ко ји су иза шли на из бо ре 
(Де мо крат ска стран ка Ср би је) или не пре ла зе цен зус (Срп ска ра-
ди кал на стран ка), док оне ко је до би ја ју нај ве ћу по др шку би рач ког 
те ла, пр вен стве но за го ва ра ју европ ске ин те гра ци је Ср би је. Да ли је 
ов де реч о уве ре њу би ра ча о (не)спо соб но сти пар ти је или ли де ра 
да ре а ли зу је од ре ђе ну по ли ти ку, о (не)до вољ ној ин фор ми са но сти 
о пи та њи ма ко ја се по кре ћу у кам па њи, о њи хо вом (не)до вољ ном 
раз у ме ва њу или про сто о то ме да у до но ше њу из бор не од лу ке би-
ра ча до ми ни ра тзв. гла са ње нов ча ни ком и да до из ра жа ја до ла зи 
„ра ци о нал на“, ма те ри јал на ком по нен та ста ва, мо же би ти пред мет 
ши рег ис тра жи ва ња. Не што од овог, ипак, мо же да се на слу ти ана-
ли зом ме диј ских са др жа ја, и то не са мо у то ку из бор них кам па ња 
чи ји су ефек ти на фор ми ра ње из бор не од лу ке би ра ча вр ло огра ни-
че ни, већ на ро чи то у ме ђу и збор ним пе ри о ди ма бу ду ћи да кам па ње 
пред ста вља ју са мо ис хо ди шне тач ке кон ти ну и ра них про па ганд них 
ак тив но сти. На и ме, ана ли за при сут них са др жа ја у ме ди ји ма јед не 
др жа ве по све ће них дру гој не пред ста вља са мо пу ко кон ста то ва ње 
ње ног „при су ства“, пре бро ја ва ње тек сто ва по све ће них њој, не го 
ду бљу ана ли зу ин тер пре та тив ног, те мат ског и вред но сног кон тек-
ста у ко је ова би ва „сме ште на“. У том сми слу она мо же пред ста-

2) Le o nard, M., Publicdiplomacy, The Fo re ign Po licy Cen tre, Lon don, 2002, стр. 1.
3) Доступно на: http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/srbija-jesen-2011.html 

(посећено: 24.05.2012.)
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вља ти смер ни цу де ло ва ња с ци љем ути ца ја на јав ност и ме ди је зе-
мље у пи та њу.

ШТА,КАКОИКОЛИКОСЕПИШЕОРУСИЈИ?

Циљ овог ис тра жи ва ња је да се ис пи та у ко јој ме ри је Ру си-
ја „при сут на“ у штам пи у Ср би ји, то јест шта, ка ко и ко ли ко је 
на пи са но о уну тра шњим дру штве ним, еко ном ским, по ли тич ким 
и кул тур ним зби ва њи ма у Ру ској Фе де ра ци ји, о исту па њу ру ских 
зва нич ни ка на ме ђу на род ној по ли тич кој сце ни као и о од но си ма 
Ср би је и Ру си је, од но сно ка кво је зна че ње и зна чај на пи са ног. Да-
кле, ис тра жи ва ње је за сно ва но на кван ти та тив ној ана ли зи са др жа-
ја штам па них гла си ла. Је ди ни ца ана ли зе је „текст“ де фи ни сан као 
но ви нар ски текст ко ји чи ни јед ну гра фич ку и са др жин ску це ли ну 
(без об зи ра на ду жи ну, жа нр, на чин об ра де или те му) са свим при-
па да ју ћим де ло ви ма (на слов, илу стра ци је). (Ми ли во је вић, 2003: 
26) Ова ко де фи ни са на је ди ни ца ана ли зе се ја сно пре по зна је на 
стра ни ци но ви не.

Ана ли за тек сто ва о Ру си ји у штам пи об у хва ти ла је вре мен ски 
пе ри од од две го ди не, у ин тер ва лу април 2010 - мај 2012. Узо рак 
је стра ти фи ко ван по сле де ћем прин ци пу: у свим днев ним но ви на-
ма ана ли зи ра ни су исти да ту ми, та ко што је из сва ке не де ље ана-
ли зи ран дру ги дан у сед ми ци, по чев од по не дељ ка и та ко сук це-
сив но до кра ја пе ри о да. То за пра во зна чи да је у сва ком ме се цу 
на ве де ног пе ри о да ана ли зи ра но по че ти ри бро ја јед ног ли ста, али 
из раз ли чи тих да на у не де љи. На сто ја ло се да се по стиг не јед на-
ка за сту пље ност свих спе ци фич но сти од ре ђе ног ли ста и ди на ми ка 
штам пе као ме ди ја. Пре гле дан је це ло ку пан са др жај у но ви на ма, 
осим огла са и спор та. У узор ку је укуп но са др жа но 279 из да ња из 
93 да на то ком две го ди не. Због при ро де те ме ана ли зи ра ни су са мо 
ме ди ји са ин фор ма тив но-по ли тич ком ори јен та ци јом. С об зи ром да 
је тр жи ште штам пе у Ср би ји пре за си ће но ве ли ким бро јем раз ли-
чи тих из да ња4), узо рак је све ден на три днев на, на ци о нал на ли ста 
- Политика, Вечерњеновостии Блиц и то пре ма ути ца ју, ти ра жу и 
ти пу вла сни штва.Политика је увр ште на у узо рак као по тен ци јал-
но нај у глед ни ји лист у Ср би ји и исто вре ме но штам па но гла си ло са 

4) Према подацима истраживања МедијскеслободеСрбијеуевропскомогледалу (2012) 
у Србији излази 20 дневних новина, 94 недељне, 43 двонедељне и 224 месечне http://
www.anem.rs/sr/aktivnostiAnema/AktivnostiAnema/story/13441/Publikacija+%22Medijsk
e+slobode+Srbije+u+evropskom+ogledalu%22+.html (посећено: 04.07.2012.) .
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нај ду жом тра ди ци јом. За ана ли зуПолитикуква ли фи ку је исто ри ја, 
а не ти раж, ко ји је го то во дво стру ко ма њи у од но су на Вечерњено-
вости- дру ге по ду жи ни из ла же ња (осно ва не 1953. го ди не). Пре ма 
по след њем оди ту ти ра жа АБЦ Ср би ја (Аudit Bu re a ux of Cir cu la ti-
ons) за 2012. го ди ну Блицсу нај ти ра жни је днев не но ви не.5) Иако 
је Ало дру ги по ти ра жу он ни је увр штен у узо рак, јер је у вла сни-
штву исте из да вач ке ку ће и та бло и до лик (Rin gi er Axel Sprin ger). 
Пре ма ти пу вла сни штва Политика је и да ље у ве ћин ском вла сни-
штву др жа ве, док су Ве черњеновостиу ду ал ном, али ве ћин ском 
при ват ном, до ма ћем вла сни штву са 70 од сто. Блицје у узор ку ис-
тра жи ва ња је ди но ино ко сно, при ват но пред у зе ће, али је део ве ли ке 
ме ђу на род не ме диј ске кор по ра ци је.

Ана ли тич ки ин стру мен та ри јум, са чи њен за по тре бе овог ис-
тра жи ва ња, фо ку си ран је на сле де ће ка те го ри је:

1) кван ти тет из ве шта ва ња о Ру си ји
2) за сту пље ност те ме (про стор ко ји за у зи ма ју тек сто ви на 

стра ни, пла сман тек сто ва на на слов ним стра на ма, ко ри шће-
ње ви зу ел них еле ме на та за до дат но илу стро ва ње те ме)

3) про фе си о нал не ка рак те ри сти ке из ве шта ва ња (ка кав је на-
слов ни блок, пла сман тек сто ва кроз раз ли чи те ру бри ке, об-
ра да те ме кроз жан ро ве, шта је ини ци ра ло текст, број кон-
сул то ва них из во ра)

4) но ви нар ски при ступ те ми (по зи ти ван, не га ти ван, не у тра-
лан)

5) вред но сне ква ли фи ка ци је у тек сту о од но су Ср би је и Ру си је 
(по зи ти ван, не га ти ван, не у тра лан)

6) те мат ска ана ли за (ра зно ли кост те ма ко је до ми нант но обе ле-
жа ва ју из ве шта ва ње срп ске штам пе о Ру си ји, фре квент ност 
из во ра ко ји ту ма че те ме)

УЧЕСТАЛОСТИЗВЕШТАВАЊАОРУСИЈИ

О Ру си ји је укуп но, у три днев на ли ста, то ком две го ди не ана-
ли зе об ја вље но 450 тек сто ва, еви ден ти ра них за 93 да на. У про се ку 
је об ја вље но 4,8 тек сто ва днев но. Ин тен зи тет из ве шта ва ња је ујед-

5) Према АБЦ Србија три најтиражнија дневна листа су: Блиц са тиражом од 121480, 
Ало са тиражом од 113840, Вечерњеновости са тиражом од 109740, Политика 55970. 
Подаци су доступни на: http://www.irex.org/system/files/u105/EE_MSI_2012_Serbia.pdf 
(посећено: 06.06.2012.) 
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на чен за 2010. и 2012. го ди ну, док је то ком 2011. ме сеч на фре квент-
ност ма ња у про се ку за 4 тек ста. Ре ал ни бро је ви у зби ру по ка зу ју 
да је то ком 2011. об ја вље но нај ви ше тек сто ва. Раз лог то ме је што је 
мо ни то ринг об у хва тио це ло куп ну 2011. го ди ну, то јест 12 ме се ци, 
осам ме се ци 2010. и че ти ри ме се ца 2012. го ди не. 

Гра фи кон 1.  
Број тек сто ва у ана ли зи ра ним днев ним но ви на ма 

По сма тра но по днев ним но ви на ма, Вечерњеновости об ја ви ле 
су нај ве ћи број тек сто ва (190), од но сно про сеч но два тек ста днев-
но, Политикаје об ја ви ла 140 тек сто ва, од но сно про сеч но 1,5 днев-
но, док је Блицимао нај ма њи број об ја ва (120) у про се ку 1,3 днев-
но. За ни мљив је по да так да је у Блицу нај ве ћи број тек сто ва об ја-
вљен то ком 2010. го ди не, од но сно 42% од укуп ног бро ја тек сто ва 
за 93 да на, јер је нај ве ћи број тек сто ва оче ки ван за го ди ну у ко јој је 
ана ли зи ра но 12 ме се ци. Ка да је реч о Политици, за че ти ри ме се ца 
2012. об ја вље но је го то во исто тек сто ва (26%) ко ли ко у дво стру ко 
ду жем вре мен ском ин тер ва лу у 2010. У Вечерњимновостима је 
та ко ђе нај ве ћи ин тен зи тет из ве шта ва ња у 2010. го ди ни, од но сно 
41,6% укуп ног бро ја об ја вље них тек сто ва.
 

Та бе ла 1.  
Број об ја вље них тек сто ва у днев ним ли сто ви ма по го ди на ма (Н=450)

Године/Дневненовине Блиц Поли
тика

Вечерње
новости Укупно

2010 (8 ме се ци) 51 34 79 164
2011 (12 ме се ци) 48 69 82 199
2012 (4 ме се ца) 21 37 29 87
Укуп но 120 140 190 450

Нај ве ћи ин тен зи тет из ве ша ва ња је за бе ле жен 25. мар та 2011. 
го ди не, ка да је пре ми јер Ру ске фе де ра ци је Вла ди мир Пу тин био у 
зва нич ној по се ти Ср би ји. Тог да на је об ја вље но 3,3% укуп ног бро-
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ја ана ли зи ра них тек сто ва. У Политици је об ја вље но пет тек сто ва, у 
Блицу че ти ри, док су Вечерњеновости об ја ви ле шест тек сто ва. По-
ред оче ки ва ног фо ку са на до бру го ди ну за по сло ва ње НИС-а, сва 
три днев на ли ста су из ве шта ва ла о при су ству Вла ди ми ра Пу ти на 
фуд бал ској утак ми ци, као и о ин ве сти ци ји Ру си је у ста ди он Цр ве-
не Зве зде. Али, Вла ди мир Пу тин је по бу дио и ве ли ку па жњу но ви-
на ра не фор мал ним су сре том са бај ке ри ма Ср би је. По се ту ви со ког 
др жав ног функ ци о не ра Вла ди ми ра Пу ти на штам па је ис пра ти ла 
на сло ви ма по пут: “Пу тин зве зда на Ма ра ка ни”, “Го ран из Ни ша и 
Пу тин - бра ћа по мо то ри ма”, “НИС је пр ви ко рак у са рад њи из ме ђу 
вла да Ср би је и Ру си је”, “Ру си ула жу 450 ми ли о на евра у ста ди он 
Зве зде”.

Гра фи кон 2.  
Ин тен зи тет из ве шта ва ња у ана ли зи ра ном пе ри о ду (Н=450) 

У 2010. го ди ни нај ве ћи ин тен зи тет из ве шта ва ња за бе ле жен је 
3. де цем бра, са 2,4% укуп ног бро ја ана ли зи ра них тек сто ва. У По-
литици је об ја вље но че ти ри, у Блицу два, а у Вечерњимновостима 
пет тек сто ва. Јед на од те ма од но си ла се на та да шњу ху ма ни тар ну 
по моћ ко ја је из Ру си је упу ће на гра ђа ни ма Кра ље ва по го ђе ног зе-
мљо тре сом. Под на сло вом „Ру ски кон вој“ го во ри се о пр вој по мо ћи 
ко ја је до пре мље на из ино стра ства, пре ма ре чи ма Њ.Е. ам ба са до ра 
Ко ну зи на „брат ском сло вен ском на ро ду“. Дру га до ми нант на те ма 
од но си се на ин фор ма ци је об ја вље не на Ви ки лик су, о ди пло мат-
ским од но си ма Ру си је и САД-а, као и о спе ку ла ци ја ма о по ре клу 
при хо да Вла ди ми ра Пу ти на, под на сло ви ма: „Ди пло ма те САД: Ру-
си ја је ма фи ја шка др жа ва“, „Пу ти нов име так вре ди 40 ми ли јар ди 
до ла ра“, „Пу тин: Ви ки ликс ни је ка та стро фа“.
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Гра фи кон 3.  
Де сет да ту ма са нај ве ћим бро јем об ја вље них тек сто ва

У 2012. го ди ни нај ве ћи ин тен зи тет из ве шта ва ња за бе ле жен је 
под јед на ко за два да на: 27. мар та и 8. фе бру а ра, са 2,7% укуп ног 
бро ја ана ли зи ра них те сто ва. У 27. мар тов ском из да њу Политика
је об ја ви ла се дам тек сто ва, Блиц је дан, а Вечерњеновостиче ти ри. 
Две ве сти су се од но си ле на на гра ђе ног про на ла за ча из Ср би је на 
ме ђу на род ном сај му ино ва ци ја у Мо скви. Три тек ста су о раз го во-
ри ма Пред сед ни ка РФ Дми три ја Ме две де ва и Пре де се ни ка САД 
Ба ра ка Оба ме по во дом си риј ске кри зе, за тим о увек ак ту ел ном 
ну кле ар ном на о ру жа њу и дру гим без бед но сним те ма ма. Та ко ђе, 
јед на од ак ту ел них те ма од но си ла се на ула га ња ру ског ка пи та ла 
у срп ску при вре ду, ини ци ра на од стра не пред став ни ка опо зи ци о-
них пар ти ја у Ср би ји, у пред из бор ној „тр ци“. Не ки од на сло ва су: 
„НИС про дат, а ми се још пре ра чу на ва мо“, „Ру се ни ко ни је спре ча-
вао да ин ве сти ра ју у Ср би ју“.

ЗАСТУПЉЕНОСТРУСИЈЕКАОТЕМЕУСРПСКОЈ
ШТАМПИ

(величинатекста,пласмантекстананасловнојстрани,
визуелниелементи)

Кван ти тет из ве шта ва ња не ука зу је пре ци зно на за сту пље ност 
Ру си је у срп ској штам пи, јер број тек сто ва мо же би ти ве лик, али 
то ну жно не зна чи да су са др жа јем и ве ли чи ном за у зе ли аде кват ну 
по зи ци ју и про стор на стра ни ца ма днев них ли сто ва. Та ко ђе, ви зу-
ел ни еле мен ти пред ста вљу ју до дат ну ин тер пре та ци ју и да ју зна чај 
об ра ђе ним те ма ма, што је још је дан од ре ле вант них по ка за те ља но-
ви нар ског трет ма на.

Ин ди ка ти ван је по да так да број ма лих тек сто ва за у зи ма 55% од 
укуп ног бро ја об ја ва. Све га 19% за у зе ли су по ло ви ну, од но сно јед-
ну или ви ше од јед не стра не (ве ли ки тек сто ви). Сред њих тек сто ва 
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има 26%, што под ра зу ме ва да се на ла зе на тре ћи ни или че твр ти ни 
стра ни це. 

Гра фи кон 4.  
Ве ли чи на тек ста (Н=450)

Ве ли чи на тек ста се од ре ђу је у од но су на ве ли чи ну стра ни це, 
та ко да се мо ра узе ти у об зир да је Политикин фор мат знат но ве-
ћи од оста ла два ли ста, ко ји су по ве ли чи ни бли жи та бло ид ним 
из да њи ма. Нај ве ћи број сред њих тек сто ва има Политика (38%) и 
је ди но у овом ли сту збир сред њих и ве ли ких тек сто ва (54%) пре ма-
шу је број об ја вље них кра ћих фор ми (46%). Нај ве ћи број ве ли ких 
тек сто ва (42) об ја ви ле су Вечерњеновости, што је дво стру ко ви ше 
не го у Политици и Блицу. Та ко ђе, Вечерњеновости су и ли де ри по 
бро ју ма лих тек сто ва (102). Блиц је у по ре ђе њу са дру га два ли ста 
имао нај ма њи број тек сто ва сред њег оби ма (18), а чак три пу та ма-
ње у од но су наПолитику.

Ка да је реч о на ја ва ма на на слов ној стра ни, све га 5% тек сто ва
је до би ло нај ва жни ју по зи ци ју на ме диј ској аген ди. У Вечерњим
новостима је би ло 10 на ја ва, у Политициосам, док је у Блицу би-
ло дво стру ко ма ње не го у Вечерњимновостима (5 на ја ва). Не ки 
од на сло ва су: „По сле Пу ти на сти жу про јек ти“, „Из ме ђу Мо скве и 
Ва шинг то на“, „У Ру си ју из во зи ли шљи ве са ка ме њем“, „До Фи ја та 
сти гли пре ко Ру си је“. 

Нај ве ћи број тек сто ва као пра те ћи ви зу ел ни еле мент са др жи 
фо то гра фи ју (58%), док 36% за у зи ма ју тек сто ви ко ји ни су до дат но 
ин тер пре ти ра ни ни са јед ним од ди зај нер ских или гра фич ких ре-
ше ња. Ан тр фи ле пред ста вља до да так тек сту ко ји рас те ре ћу је но-
се ћи об лик но ви нар ског из ра за, али и да је пот пу ни је ин фор ма ци је, 
од но сно background (пра те ћу по за ди ну до га ђа ја). Вр ло че сто овај 
уокви ре ни део тек ста, по ред са мог на сло ва, пред ста вља нај у пе ча-
тљи ви ји тек сту ал ни део, ко ји ујед но ин три ги ра чи та о ца да са мо 
ње га про чи та. Тек сто ва са ан тр фи ле ом има 22%. Нај ма ње тек сто ва 
има гра фич ке при ка зе (2%) и ка ри ка ту ре (1,5%).
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Гра фи кон 5.  
Ви зу ел ни еле мен ти ко ји су део тек ста (Н=450)

Вечерњеновости у 70% тек сто ва ко ри сте ви зу ел на из ра жај на 
сред ства. У 127 тек сто ва упо тре бље на је фо то гра фи ја, а од то га 67 
тек сто ва са др жи и ан тр фи ле, док је гра фич ки при каз за не ма рен у 
овим днев ним но ви на ма (са мо 4 тек ста). У Блицу 43% тек сто ва ко-
ри сти фо то гра фи ју, док је ан тр фи леа све га 14%. Политикау 63% 
тек сто ва има фо то гра фи ју, док се ка ри ка ту ре је ди но на ла зе у нај-
ста ри јем днев но-ин фор ма тив ном ли сту.

ПРОФЕСИОНАЛНЕКАРАКТЕРИСТИКЕ
ИЗВЕШТАВАЊАОРУСИЈИ

По ред ве ли чи не и бро ја пла си ра них тек сто ва, ва жан сег мент 
овог ис тра жи ва ња од но си се на про фе си о нал не стан дар де но ви-
нар ског из ве шта ва ња. У кре и ра њу раз ли чи тих но ви нар ских фор-
ми ва жну уло гу има на слов ни блок, ко ји у са вре ме ном жур на ли-
зму углав ном ни је пот пун и од сту па од тра ди ци о нал но уте ме ље не 
струк ту ре (над на слов, на слов и под на слов). 

У ана ли зи ра ном пе ри о ду из над го то во по ло ви не тек сто ва 
(47%)сто ји не це ло вит на слов ни блок.Под не пот пу ним на слов ним 
бло ком сма тра се: 

1) онај ком не до ста је иден ти фи ка ци ја обла сти ко јој текст при-
па да и по пра ви лу тај по да так тре ба да се на ла зи у над на сло ву; 

2) онај ко ји не са др жи под на слов, у ком се уоби чај но на ла зи 
ци тат не ког од но се ћих из во ра у тек сту.

Без на сло ва је 3% тек сто ва, и у пи та њу су ве сти ко је су углав-
ном пре у зе те од но вин ских аген ци ја и на ла зе се на мар ги на ма 
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стра ни ца. Чак јед на тре ћи наукуп ног бро јатек сто ва са др жи са мо 
цен трал ни на слов.

Ре дак циј ска шко ла у Вечерњимновостима га ји стил пот пу них 
на сло вих бло ко ва, ко ји пред ста вља ју аде ква тан ма мац за чи та о це 
(66 тек сто ва), Блицима три пу та ма ње, а Политика све га два тек-
ста са пот пу ним на слов ним бло ком. Вечерњеновости има ју исти 
број тек сто ва са два еле мен та на слов ног бло ка, ко ли ко Политика и 
Блиц за јед но. Два нај ста ри ја днев на ли ста у Ср би ји, као ду го го ди-
шња кон ку рен ци ја из гра ди ли су су прот не сти ло ве пи са ња, па та ко 
у Политици до ми ни ра ју тек сто ви са мо цен трал ним на сло вом (84).

Гра фи кон 6.  
Струк ту ра на сло ва (Н=450)

Тип жан ра упу ћу је да сва ки об ја вље ни са др жај из и ску је од ре-
ђе ну уред нич ку или но ви нар ску ин тер вен ци ју, а са мим тим ин фор-
ма ци је по при ма ју аде ква тан об лик но ви нар ског из ра за. Пре зен то-
ва ни на ла зи ис тра жи ва ња о при сут но сти од ре ђе них жан ро ва, као и 
о њи хо вим свој стви ма, до дат но ће до при не ти пот пу ни јем уви ду о 
трет ма ну Ру си је у три на ци о нал на днев на ли ста.

Нај ве ћи број оба вље них тек сто ва, го то во по ло ви на (46%) је у 
фор ми ве сти. Овај по да так по твр да је са вре ме ног трен да у жур-
на ли зму, у ком се но ви на ри опре де љу ју за нај ма њу фак то граф ску 
фор му, а ујед но ука зу је и на па си ван но ви нар ски при ступ. Ве сти су 
углав ном пре у зе те од стра них ме ди ја и не зах те ва ју до дат ни ан га-
жман но ви на ра за про ду бљи ва ње те ме. 

Не што ви ше од че твр ти не од укуп ног бро ја тек сто ва (27%) 
тек сто ва у фор ми је из ве шта ја у ко ји ма су до га ђа ји де таљ ни је 
пре зен то ва ни. Пре гле дом су ре ги стро ва ни опште-информативни 
и тематски извештаји, као две нај че шће под ка те го ри је ове но-
ви нар ске фор ме. Ре дак ци ја Вечерњих новости про из ве ла је 50% 
укуп но об ја вље них ра до ва. 

Из ве шта ја са ко мен та ри ма има ма ње од де се ти не (8,7%) у од-
но су на уку пан број тек сто ва.Ова фор ма пред ста вља хи брид ни 
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жа нр ко ји у се би су бли ми ра фак то гра фи ју и ана ли тич ке еле мен те 
из ра за. Нај че шће се раз ли ку ју они из ве шта ји ко ји са др же су бјек ти-
ван став но ви на ра о од ре ђе ној те ми, као и они из ве шта ји у ко ји ма 
се по ја вљу је екс пли ци тан став не ког од из во ра о од ре ђе ној дру-
штве ној, по ли тич кој или кул тур ној по ја ви или до га ђа ју. 

Ин тер вју, као још јед на фор ма фак то граф ског но ви нар ског 
жан ра, при су тан је у ма ње од 3% од укуп ног бро ја ана ли зи ра них 
тек сто ва. Сви ин тер вјуи при па да ју под вр сти тематских интер-
вјуа. У Политици је об ја вље но три, у Блицу са мо је дан, а пре о ста-
лих осам ин тер вјуа је ре ги стро ва но у Вечерњимновостима. У 75% 
ин тер вјуа раз го вор је во ђен са пред став ни ци ма из Ру си је, ме ђу ко-
ји ма је ам ба са дор Ру си је у Бе о гра ду Алек сан дар Ко ну зин, ру ски 
пи сац Алек сеј Сла пов ски, му зи чар Сер геј Ле тов, та да шњи пред-
сед ник Ру си је Дми триј Ме две дев и др. У ин тер вју и ма са са го вор-
ни ци ма из Ср би је углав ном се по ја вљу ју ви со ки др жав ни функ ци-
о не ри. При ме ра ра ди у ин тер вјуу са ми ни стром уну тра шњих по-
сло ва Иви цом Да чи ћем по сто ји је дан за се бан део раз го во ра ко ји се 
од но си на срп ско-ру ску вој ну са рад њу; у ин тер вјуу са на чел ни ком 
сек то ра за ван ред не си ту а ци је Пре дра гом Ма ри ћем би ло је ре чи о 
ру ској по мо ћи у ван ред ним си ту а ци ја ма.

Гра фи кон 7.  
За сту пље ност жан ро ва у ана ли зи ра ним тек сто ви ма (Н=450)

Кри ти ке, ко мен та ри и ко лум не су при сут не са све га 3,5%.Нај-
ви ше ко мен та ра је по во дом ру ско-аме рич ких од но са, ме ђу на род не 
без бед но сти и по во дом по др шке Ру си је Ср би ји у Са ве ту без бед но-
сти УН. За ни мљи во је да Блиц не ма ни јед ну об ја ву овог жан ра на 
те му Ру си је, док ре дак ци ја Политике пред ња чи са 13 тек сто ва. У 
ана ли зи ра ном узор ку на шао се и фељ тон са ма ње од 2% од ана ли-
зи ра них тек сто ва, и то не као це ло вит се ри јал од ре ђе не те ме, већ 
са мо по је ди нач ни бро је ви ко ји су об ја вље ни у да ту ми ма пред ви ђе-
ним за ана ли зу. Сви фељ то ни су об ја вље ни у ВечерњимНовости-
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мачи ја ре дак ци ја се овом вр стом исто риј ског пре гле да о Ру си ји 
ба ви ла ре дов но у све три го ди не. Те ме су се од но си ле на Дру ги 
свет ски рат, на од нос Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је (СФРЈ) са Са ве зом Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу-
бли ка (СССР), као и на бур жо а ску ре во лу ци ју и Јо си фа Ста љи на. 

При су ство сло же не ана ли тич ко-ин тер пре та тив не фор меза бе-
ле же но је у ма ње од де се ти не од укуп ног бро ја ана ли зи ра них тек-
сто ва (7,3%). Чла нак као нај зах тев ни ји об лик но ви нар ског из ра жа-
ва ња под ра зу ме ва до дат на ту ма че ња ак ту ел них зби ва ња, а са мим 
тим и кон сул то ва ње ве ћег бро ја раз ли чи тих из во ра. Као и из ве-
штај са ко мен та ри ма та ко и чла нак, ана ли зи ран у овом ис тра жи ва-
њу, пред ста вља хи брид ну фор му, ко ја не под ра зу ме ва са мо ста лан 
ан га жман но ви на ра и ис тра жи вач ки по ду хват. Он је ком би на ци ја 
при ку пље не гра ђе из ино стра не штам пе од стра не но ви на ра до пи-
сни ка из Ру си је, ко ја је кри тич ки ин то ни ра на, али у ко јој се не рет-
ко кон сул ту је са мо је дан или два из во ра. Ова кав тренд при ме ћен је 
у го то во по ло ви ни об ја вље них чла на ка, у ко ји ма из о ста је пот пу-
на ин тер пре та ци ја до га ђа ја по де фи ни ци ји члан ка, од но сно фор-
му ли са ње про бле ма и утвр ђи ва ње узро ка ко ји су до ње га до ве ли, 
кон сул то ва ње ре ле вант них са го вор ни ка и на кра ју да ва ње мо гу ћих 
ре ше ња.

Та бе ла 2.  
Фре квент ност жан ро ва по ме ди ји ма

Жанр/Новине Блиц Полити
ка

Вечерње
новости Укупно

Вест 72 58 76 206

Из ве штај 28 26 66 120

Из ве штај са ко мен та ри ма 9 20 10 39

Ин тер вју 1 3 8 12

Ко мен тар/кри ти ка/ко лум на 13 3 16

Чла нак 9 16 8 33

Фељ тон 8 8

Ре пор та жа 1 4 11 16
Укуп но 120 140 190 450

Под ре пор та жом се под ра зу ме ва сва ки аутен ти чан при каз лич-
но сти, по ја ве или до га ђа ја и при па да бе ле три стич ком об ли ку но-
ви нар ског из ра за. Ана ли за по ка зу је да јере пор та жа, као и ко ме тар 
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при су тан са све га 3,5%. Јед на че твр ти на ре по р та жа су фи че ри о 
лич но сти и све су при сут не у Политици,док су оста ле об ја вље не 
у ВечерњимНовостима. 

С об зи ром на то да је при су тан тренд ре дук ци је сло же них 
но ви нар ских фор ми, за по сле ди цу има па си ван но ви нар ски при-
ступ у по гле ду кон сул то ва ња ве ли ког бро ја из во ра. У 83%тек сто-
вана ве ден јеса мо је дан или ни је дан из вор ин фор ма ци ја. Има ју ћи 
у ви ду да је те ма Ру си ја, до не кле мо же мо оправ да ти ве ли ки број 
тек сто ва без из во ра (ви ше од тре ћи не тек сто ва) због ге о граф ске 
уда ље но сти, ма лог бро ја до пи сни ка, је зич ке ба ри је ре и ло шег еко-
ном ског по ло жа ја ме ди ја у Ср би ји, али и пре те жно про за пад не 
ори јен та ци је. Но ви на ри овај про блем пре мо шћу ју пре у зи ма њем 
аген циј ских ве сти и из ја ва да тих не ком дру гом ино стра ном ме ди ју, 
ко је су нај че шће са мо па ра фра зи ра не, па са мим тим у ана ли зи ни су 
еви ден ти ра не као за себ ни из во ри. Укуп но је 14% тек сто ва у ко ји ма 
се по ја вљу је два или три из во ра, што ука зу је на по тре бу но ви на ра 
за не у трал ним из ве шта ва њем. Нај ма њи је број тек сто ва у ко ји ма 
је кон сул то ва но че ти ри и ви ше из во ра–ис под 3%, углав ном ана-
ли тич ке фор ме, у ко ји ма је по ред стро ге де фи ни ци је но ви нар ства 
о пред ста вља њу две стра не, оба ве зно кон сул то ван и ма кар је дан 
ба лан си ра ју ћи, не за ви стан из вор. Нај ве ћи број та квих тек сто ва на-
шао се на стра ни ца ма Политике(10 од 13).

Гра фи кон 8.  
Број кон сул то ва них из во ра у тек сту (Н=450) 

Па си ван но ви нар ски при ступ се до дат но огле да и у «ини ци јал-
ној ка пи сли» за кре и ра ње тек ста, ко ја под сти че но ви на ра да уоб-
ли чи и раз ви је при чу. На осно ву из ја ва и зва нич них са оп ште ња 
на ста ло је 70% тек сто ва, или су јед но став но пре у зе ти од аген ци-
ја и стра них ме ди ја, без са мо стал ног ан га жма на но ви на ра. Са мо 
ше сти на тек сто ва пот па да је под ка те го ри ју „ини ци ра но од стра не 
ре дак ци је“, што под ра зу ме ва уред нич ки под сти цај да се ана ли зи-
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ра ју те ме не на мет ну те днев ном аген дом. Нај ве ћи број та квих тек-
сто ва об ја вљен је у Вечерњимновостима (36), за тим у Политици
(27), док је у Блицу са мо де сет. За ни мљив је по да так да је све га 
1,3% тек сто ва на ста ло по во дом одр жа ва ња кон фе рен ци је за штам-
пу (КЗШ). Ово је по зи ти ван аспект про фе си о нал ног при сту па, с 
об зи ром на то да су кон фе рен ци је тзв. псе у до-до га ђа ји, ко је углав-
ном слу же у са мо про мо тив не свр хе ор га ни за то ра. Са дру ге стра-
не, са свим је из ве сно да при ро да те ме дик ти ра ма ли број КЗШ. 
У ма лом бро ју слу ча је ва кул тур ни цен три су ор га ни зо ва ли пресс 
кон фе рен ци је или су по ли тич ке пар ти је, у пред из бор ној кам па њи, 
пред ста вља ле ре зул та те јав но-мњењ ских ис тра жи ва ња о Ру си ји. 
Ско ро 13% тек сто ва ини ци ра но је до га ђа ји ма ко ји су у ди рект ној 
ве зи са пред ме том овог ис тра жи ва ња. Не ки од тих до га ђа ја су: 
пот пи си ва ње про то ко ла о са рад њи НИС-а и Срп ске пра во слав не 
цр кве; по се та Пре ми је ра Вла ди ми ра Пу ти на Бе о гра ду; пу шта ње 
у рад си сте ма „Ша бач ка“ за про из вод њу наф те и га са на ле жи шту 
у Ки кин ди; кон церт Бо ри са Бе ре зов ског, ру ског пи ја ни сте, у бе-
о град ској Аре ни; от кри ва ње спо мен пло че ру ским умет ни ци ма у 
На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду; обе ле жа ва ње На ци о на лог да на 
Ру си је у ам ба са ди Ру си је у Бе о гра ду итд.

Гра фи кон 9.  
До га ђај ко ји је ини ци рао но ви нар ску при чу (Н=450) 

Још јед на од бит них ка рак те ри сти ка про фе си о нал ног при сту-
па те ми, али и ва жан уре ђи вач ки аспект је сте опре де љи ва ње но ви-
на ра у ко јој ће ру бри ци об ја ви ти текст о Ру си ји. Са свим је оче ки-
ван по да так да је го то во по ло ви на об ја вље них тек сто ва „сме ште-
на“ на стра ни ци Свет (48%). Овим се фо кус ин те ре со ва ња до ма ће 
пу бли ке усме ра ва на спољ но-по ли тич ке од но се Ру си је и оста лих 
зе ма ља све та, а мно го ма ње па жње се по све ћу је од но су Ср би је и 
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Ру си је у ру бри ци Земља (8 %). На стра ни ца ма ове ру бри ке об ја-
вље ни су тек сто ви ко ји се од но се на по се ту пре ми је ра Вла ди ми ра 
Пу ти на; за тим тек сто ви ко ји са др же зва нич на са оп ште ња и исту-
па ња ви со ких зва нич ни ка Ру ске Фе де ра ци је о про бле му ал бан ског 
се па ра ти зма; о по мо ћи ру ске вла де за раз ми ни ра ње те ре на у Ср би-
ји; о пот пи си ва њу уго во ра о са рад њи При вред не ко мо ре Ср би је и 
при вред ни ка из Санкт Пе тер бур га; о ста ву Ру си је по во дом хап ше-
ња Рат ка Мла ди ћа итд. 

Гра фи кон 10.  
Ру бри ка у ко јој је текст пла си ран (Н=450)

Пре гле дом је утвр ђен јед нак број тек сто ва у ру бри ци Економи-
ја(8%)ме ђу ко ји ма су сле де ће те ме: о (не)по вољ но сти ма про да је 
НИС-а; о ужич кој фир ми ко ја је до би ла по сао у Ру си ји вре дан 260 
ми ли о на евра; о на ја ви пот пи си ва ња про то ко ла, а за тим и спо ра-
зу ма о ру ском кре ди ту Ср би ји; о ру ском кре ди ту од 800 ми ли о на 
до ла ра на ме њен Же ле зни ци Ср би је; о про ши ре ној ли сти ро бе ко ја 
се без ца ри не из во зи у Ру си ју итд. 

Још јед на од ве о ма за сту пље них ру бри ка је сте Култура са 
7,7% тек сто ва у ко ји ма су го то во јед на ко тре ти ра не све кул тур не 
ма ни фе ста ци је ру ских умет ни ка пред ста вље не у Ср би ји, али и го-
сто ва ња пре став ни ка срп ске кул тур не ели те у Ру си ји. У ру бри ци 
Осталоко ја об у хва та 6,7% об ја вље них тек сто ва сје ди ње не су: ру-
бри ка За ба ва (Блиц), ру бри ке Спек такл, Ин тер вју, Ауто, Фељ тон 
(Вечерњеновости) као и Хро ни ка, Вре ме и Ве сти. Тек сто ви при-
ка за ни у Гра фи ко ну 6 као Актуелно, под ра зу ме ва ју све оне ру бри ке 
ко је те ми Ру си је да ју по се бан зна чај: Те ма да на у Блицу, Те ма не-
де ље у Политици и Ак ту ел но у Вечерњимновостима. Ова ко ја сно 
ис ти ца ње ак ту ел но сти ре ги стро ва но је у све га 2,2% тек сто ва. 
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Ка да по гле да мо ра спон ру бри ка у Вечерњимновостима те ма 
Ру си је је тре ти ра на из нај ра зли чи ти јих угло ва. У сва три днев на 
ли ста нај ве ћи број тек сто ва на ла зи сеу ру бри ци Свет: у Вечерњим
новостима43%, као и у Политици, док је Блицу та кав пла сман ре-
ги стро ван у 52,5% слу ча је ва.

ВРЕДНОСНИСМЕРТЕКСТА

У оце ни вред но сних усме ре ња тек сто ва о Ру си ји уоп ште раз-
ли ко ва ли смо: 

1) по зи ти ван, не га ти ван или не у тра лан тон тек ста ко ји про из и-
ла зи из но ви нар ског при сту па об ра ди те ме; 

2) вред но сна усме ре ња ко ја ру ски из во ри у тек сту ис ка зу ју 
пре ма Ср би ји и обрат но 

До ми нан тан је не у тра лан но ви нар ски при ступ, при су тан у 
97% тек сто ва. Ова кав по да так мо гао би да ука же на про ме не у но-
ви нар ској кул ту ри и опре де ље ње за но ви нар ски из раз ко јим по ку-
ша ва да се објек тив но пред ста ве до га ђа је и по ја ве, без вред но сно-
ин тер пре та тив них еле ме на та крак те ри стич них за пре тран зи циј ски 
пе ри од у раз во ју срп ске штам пе. 

У 2,5% тек сто ва но ви нар ски при ступ је бла го по зи ти ван.Нај-
ве ћи део ова квих тек сто ва је об ја вљен у Политици у фор ми ко-
мен та ра и чла на ка, па је вред но сна об ра да са став ни сег мент ових 
жан ро ва. Је дан од та квих тек сто ва од но си се на по зи тив но пред-
ста вља ње за вр ше не сту ди је из во дљи во сти Ју жног то ка, ко ји ће 
сма њи ти тро шко ве „Ср би ја га са“ за 300 ми ли о на евра го ди шње. 
Илу стра тив на су и два ко мен та ра у ли сту Политика: у јед ном се 
го во ри о срп ско-ру ским од но си ма по во дом на ја вље ног до ла ска 
пре ми је ра Вла ди ми ра Пу ти на, док се дру ги од но си на Пу ти но ву 
уло гу у фор ми ра њу Евро а зиј ског са ве за (ЕАУ).

Све га 0,5% тек сто ва је не га тив но ин то ни ра но од стра не но ви-
на ра. У јед ном тек сту, од укуп но три об ја вље на, под на сло вом „Ко 
су при ја те љи Ср би је“ аутор су ге ри ше да Ру си ја че сто „за ка же кад 
је нај по треб ни ја“ Ср би ји.
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Гра фи кон 11.  
Ква ли та тив на оце на но ви нар ског при сту па (Н=450)

Не у тра лан кон текст је до ми нан тан, као и у слу ча ју но ви нар-
ског при сту па и опа жен је у 84% тек сто ва. По зи ти ван став су бјек-
та пре ма објек тује пре по знат у 10% тек сто ва, што за пра во зна чи 
да из во ри из Ср би је афир ма тив но пре по зна ју ру ске до при но се за 
уну тра шње дру штве не, по ли тич ке и кул тур не при ли ке. Ово илу-
стру ју тек сто ви о: 1) пот пи си ва њу уго во ра о стра те шком парт нер-
ству из ме ђу Ру си је и Ср би је, 2) по кла ња њу зво на ру ског ам ба са до-
ра по во дом 800-те го ди шњи це ма на сти ра Ми ле ше ва, 3) ова ци ја ма 
ам ба са до ру Ко ну зи ну на ску пу Срп ске на пред не стран ке, „због 
ње го вог лич ног ан га жо ва ња, као и због уло ге Ру си је у пре суд ним 
мо мен ти ма за оп ста нак срп ске др жа ве“. Са дру ге стра не, по сто је и 
они тек сто ви у ко ји ма је ис ка за на ру ска по др шка Ср би ји: са вет ник 
ру ске ам ба са де у Бе о гра ду је ис ка зао ин те ре со ва ње за еко ном ску 
са рад њу са Ср би јом у тек сту об ја вље ном у днев ном ли сту Блиц, 
под на сло вом „Ру си же ле да са ра ђу ју“; ру ски пи сац Алек сан дар 
Сол же њи цин, као и па три јарх Ки рил, ус про ти вио се про гла ше њу 
не за ви сно сти Ко со ва у тек сту об ја вље ном у Вечерњимновости-
ма под на сло вом „Ср бе ка жња ва ју због Ми ло ше ви ћа“; ми ни стар у 
Вла ди РФ Сер геј Шој гу је по твр дио до сле дан став Ру си је о не при-
зна ва њу јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи-
је, у тек сту об ја вље ном под на сло вом „Ру си ја до след на“.
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Гра фи кон 12.  
Од нос су бјек та пре ма објек ту у кон тек сту срп ско-ру ских од но са (Н=450)

Не га ти ван кон текстиако је за не мар љи во ма ли – 6% тек сто ва, 
ипак је, у по ре ђе њу са вред но сном ори јен та ци јом у но ви нар ском 
при сту пу, не што из ра же ни ји. То се по себ но огле да у тек сто ви ма 
до пи сни ка ко ји су пре но си ли ко мен та ре за пад но-европ ске, а по-
себ но бри тан ске штам пе. Не ки од та квих при ме ра су: кри ти ка на-
вод них из бор них ма хи на ци ја ко је Вла ди ми ра Пу ти на одр жа ва ју 
на вла сти; ве сти о опо зи ци о ним про те сти ма због на вод них не ре-
гу лар но сти из бо ра итд. Не га ти ван кон текст је са свим ра зу мљи во 
при пи сан и на глом по ску пље њу це не га са ко ји про из во ди ком па-
ни ја у ру ском вла сни штву. Та ко ђе, не га ти ван пу бли ци тет до би ли 
су и до ма ћи про из во ђа чи во ћа, ко ји су „из и гра ли ру ске парт не ре“ 
из во зе ћи шљи ве са ка ме њем.

ТЕМАТСКААНАЛИЗА:ФРЕКВЕНТНОСТИЗВОРАКОЈИ
ТУМАЧЕТЕМЕ

Пре гле дом ру ских из во ра, на ко је се но вин ске ре дак ци је по зи-
ва ју при ли ком из ве шта ва ња о Ру си ји, ја сно се уоча ва до ми нант но 
при су ство ви со ких др жав них функ ци не ра и то у го то во 40% слу-
ча је ва. Нај у че ста ли ја име на су: Дми триј Ме две дев, Вла ди мир Пу-
тин, Сер геј Ла вров, Ви та лиј Чур кин, Сер геј Шој гу, Ар ка диј Двор-
ко вич. Са свим оче ки ва но Ме две дев и Пу тин су за сту пље ни пот пу-
но иден тич но (у по 35% тек сто ва).
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Гра фи кон 13.  
Функ ци ја ру ског из во ра на ве де ног у тек сту (Н=178)

Пред став ни ка ру ских ин сти ту ци ја има за сту пље них 14,6%. 
Ми ни стар са о бра ћа ја Игор Ле ви тин на ве ден је као из вор у тек-
сту о са о бра ћај ној не сре ћи; ру ски зва нич ник Ар ка диј Двор ко вич 
ци ти ран је у тек сту о те жњи Ме две де ва да до би је дру ги ман дат; 
ми шље ње Алек сан дра Бе ља је ва је са оп ште но у тек сту о ви со ким 
тем пе ра ту ра ма, због ко јих је при нос пше ни це у Ру си ји сма њен за 
че твр ти ну; се кре тар Цен тра за ру ске сту ди је Алек сеј Ти мо фе јев, 
ко ји се ба ви исто ри јом ру ско-срп ских од но са (ју го сло вен ско-со-
вјет ских) ко мен та ри ше бло ка ду Ле њин гра да, по во дом 70-те го ди-
шњи це. 

При бли жно 12% из во ра су екс пер ти, ана ли ти ча ри, ака де ми ци 
и пред став ни ци кул тур не ели те.Не ки од њих су: Ге ор гиј Бо ро дин, 
ру ски ака де мик Игор Па на рин, ру ска књи жев ни ца Ол га Слав ни ко-
ва, ар хи тек та Сер геј Ску ра тов, пи сац Алек сеј Сла пов ски. 

Из не на ђу ју ће је ма ли број тек сто ва у ко ји ма се но ви на ри по зи-
ва ју на ди пло мат ске слу жбе ни ке РФ у Ср би ји - све га 6,7%. Углав-
ном је ци ти ран Алек сан дар Ко ну зин и са мо јед ном са вет ник при 
ам ба са ди Ру си је у Бе о гра ду. На рав но, ово не зна чи да у не ким тек-
сто ви ма ни су по ме ну ти, већ јед но став но ни су ре ги стро ва ни као 
до ми нант ни но си о ци тек ста.

Пред став ни ци пред у зе ћа при сут ни су у 10%.У ову ка те го ри ју 
свр ста ни су: пред сед ник управ ног од бо ра НИС-а Ва дим Ја ко вљев, 
ге не рал ни ди рек тор НИС-а Ки рил Крав чен ко, Сер геј Бал шов, Бо-
рис Зиљ бер минц и дру ги. Пред став ни ци цр кве су за сту пље ни са 
4,5%. 

Из пре гле да срп ских из во ра на ко је се но вин ске ре дак ци је по-
зи ва ју при ли ком из ве шта ва ња о Ру си ји, мо же се за кљу чи ти да је и 
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у овом слу ча ју до ми нант но при су ство ви со ких др жав них функ ци-
о не ра и то са 31%. Нај че шће на во ђе на име на су ми ни стар спољ-
них по сло ва Вук Је ре мић (25%), као и пре ми јер Мир ко Цвет ко вић 
(10%). Пред став ни ци пред у зе ћа за сту пље ни су као из во ри у 1/5 
тек сто ва.Из ве сно је да су нај че шћа име на пред став ни ка ве ли ких 
пред у зе ћа ко ја су у ру ском вла сни штву.

По сто је ка те го ри је ко је су го то во урав но те же не без об зи ра да 
ли се ра ди о срп ским или ру ским из во ри ма: ме ди ји и но ви на ри, 
екс пер ти и ана ли ти ча ри као и пред став ни ци кул тур не ели те, за-
тим пред став ни ци по ли тич ких пар ти ја. По да так о дво стру ко ве ћој 
за сту пље но сти пред став ни ка ру ских ин сти ту ци ја, ни је ре зул тат 
ди рект ног кон так та но ви на ра са ру ским из во ри ма, већ је по сле ди-
ца ве ли ког бро ја тек сто ва пре у зе тих од стра них ме ди ја. То је још 
јед на по твр да па сив ног но ви нар ског при сту па. Но ви на ри се не ан-
га жу ју да про ду бе при чу ми шље њем не ког од до ма ћих струч ња ка.

Гра фи кон 14. 
 Функ ци ја срп ског из во ра на ве де ног у тек сту (Н=128)

ТЕМАТСКИОКВИР

С об зи ром да је пред мет ис тра жи ва ња кон ци пи ран та ко да об-
у хва ти све тек сто ве ко ји се ба ве Ру си јом у нај ши рем сми слу, ана-
ли за те мат ског окви ра пред ста вља је дан од нај ва жни јих сег ме на та 
ко ји тре ба да по ка же о че му кон крет но пи ше срп ска штам па у ве зи 
са Ру си јом. Ре зул та ти по ка зу ју да су уну тра шња зби ва ња у Ру си ји 
при мар ни фо кус три на ци о нал на днев на ли ста. Ме ђу 30% тек сто ва 
ко ји раз ма тра ју уну тра шњу сце ну Ру си је, а у по ку ша ју да се уста-
но ви гра да ци ја пре ма број но сти, из два ја ју се сле де ће те ме:
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- По ли тич ке (по след њи из бо ри у Ру си ји, сме на ду го го ди-
шњег гра до на чел ни ка Мо скве Лу шко ва, од но си бив ших со-
вјет ских ре пу бли ка)

- Ру си ја као су пер-си ла(на уч на, вој на, ин ду стриј ска и тех но-
ло шка до стиг ну ћа)

- Еко ном ске (по ло жај гра ђа на Ру си је, ауто ин ду стри ја, ста ње 
у при вре ди)

- Сен за ци о на ли стич ке(о жи во ту и имет ку свет ски по зна тих 
ру ских ми ли јар де ра)

- Ка та стро фе (ван ред не си ту а ци је, не сре ће, при род не не по го-
де)

- Дру штве не(од нос пре ма геј по пу ла ци ји, су зби ја ње про сти-
ту ци је и ал ко хо ли зма)

Сле де ћа нај за сту пље ни ја те ма, ка те го ри са на као Русијаисвет, 
од но си се на исту па ње Ру си је на ме ђу на род ној сце ни. У укуп ном 
узор ку, ова те ма об ра ђе на је у че твр ти ни тек сто ва, а ис ти чу се сле-
де ће уже те ме:

- Ме ђу на род на по ли ти ка(би ла те рал ни од но си из ме ђу Сје ди-
ње них Аме рич ких Др жа ва и Ру ске Фе де ра ци је, од нос Ру-
си је са Ки ном и Ин ди јом, исту па ње ру ских зва нич ни ка на 
ме ђу на род ној по ли тич кој сце ни)

- Ме ђу на род на без бед ност(ак тив ност Ру си је у окви ру Са ве та 
без бед но сти Ује ди ње них На ци ја, од нос НА ТО-а и Ру си је, 
по себ но по во дом ра кет ног шти та у Евро пи, кри за у Си ри ји, 
шпи јун ске афе ре)

- Ме ђу на род на еко ном ска са рад ња (Га спром и уки да ње га са 
не ким бив шим со вјет ским ре пу бли ка ма, из град ња Ју жног 
то ка, од но си са Ме ђу на род ним Мо не тар ним Фон дом, са-
рад ња са швед ским, не мач ким и фран цу ским про из во ђа чи-
ма ауто мо би ла)

- Од но си цр кве них ве ли ко до стој ни капра во слав не и ка то лич-
ке ве ро и спо ве сти 

У окви ру те ме срп ско-ру ска еко ном ска са рад ња еви ден ти ра но 
је 13% тек сто ва. Нај че шће је би ло ре чи о по сло ва њу Нафт не ин-
ду стри је Ср би је (не што ма ње од 1/5 тек сто ва у окви ру ове те ме), 
о успе ху ма лих при вред них пред у зе ћа на ру ском тр жи шту итд. За-
тим, јед на ко су тре ти ра на те ма кре дит ног за ду жи ва ња Ср би је из 
ру ских фон до ва, као и ин ве сти ци је у срп ску же ле зни цу (8 % тек-
сто ва у окви ру ове те ме). 
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Под те мом о срп ско-ру ској са рад њи об је ди ни ли смо све тек-
сто ве ко ји се ба ве са рад њом ван еко ном ског и по ли тич ког по ља. 
Овој те ми по све ће на је 1/10 укуп ног бро ја тек сто ва. До ми нант но 
су пред ста вље ни сле де ћи об ли ци са рад ње:

- Кул тур но - на уч на (11 тек сто ва)
- Вој но - по ли циј ска(10 тек сто ва)
- Ду хов наод но си срп ске и ру ске пра во слав не цр кве (5 тек-

сто ва)
- Ху ма ни тар на по моћ Ру си је Ср би ји у раз ли чи тим си ту а ци-

ја ма (5 тек сто ва)
Те ма срп ско-ру ски од но си за сту пље на је при бли жно у 1/10 

тек сто ва. Под њом се под ра зу ме ва по ли тич ка са рад ња две зе мље, 
а из два ја ју тек сто ви о по ли тич кој по др шци Ру си је по пи та њу Ко-
со ва (9 тек сто ва), по се та Вла ди ми ра Пу ти на Ср би ји (13 тек сто ва), 
стра те шко парт нер ство (3 тек ста), као и пи та ње ази ла срп ског би-
зни сме на Бо го љу ба Ка ри ћа (3 тек ста).

Те ма ма из обла сти кул ту ресрп ски на ци о нал ни ли сто ви су се 
ба ви ли у ма ње од 1/10 тек сто ва. Нај ви ше се пи са ло о го сто ва њу 
ру ских умет ни ка, ба лет ским пред ста ва ма, ру ским књи жев ним де-
ли ма, кон цер ти ма, фил хар мо ни ји, ма да по сто ји и да ле ко ма њи број 
тек сто ва ко ји се од но си на на сту па ње на ших умет ни ка у Ру си ји 
(при ме ри: ро ман Љи ља не Ха бја но вић Ђу ро вић на гра ђен је дру гом 
на гра дом у ка те го ри ји нај бо љи ро ман стра ног ауто ра, об ја вљен 
у Ру си ји; го сто ва ње кул тур но умет нич ког дру штва „Ко ло“ у Мо-
скви).

Гра фи кон 15.  
Те мат ски оквир ана ли зи ра не гра ђе (Н=450)
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Ре дак ци је сва три днев на ли ста по све ти ла су го то во јед на ку па-
жњу ве ћи ни ана ли зи ра них те ма. При мет на је ан га жо ва ност ре дак-
ци је Вечерњихновостиу из ве шта ва њу о уну тра шњим зби ва њи ма 
у Ру си ји. По ло ви ну укуп ног бро ја тек сто ва об ја ви ле су Вечерње
новости, што је ре зул тат ак тив ног до пи сни ка из Мо скве, док су по 
че твр ти ну об ја ва у овој ка те го ри ји има ли Блици Политика. Та ко-
ђе,Вечерњеновостиза у зи ма ју при мат у из ве шта ва њу са кул тур-
них ма ни фе ста ци ја (63% од раз ма тра них тек сто ва), што је пет пу та 
ви ше у по ре ђе њу са Политиком.

***

Про се чан текст о Ру си ји је ма ли по оби му, без на ја ве на на-
слов ној стра ни и пра ћен је фо то гра фи јом. Жан ров ски при па да 
нај јед но став ни јој фак то граф ској фор ми – ве сти, са не це ло ви тим 
на слов ним бло ком. До ми ни ра ју тек сто ви на ста ли на осно ву зва-
нич них са оп ште ња и из ја ва, у ко ји ма је кон сул то ван са мо је дан из-
вор ин фор ма ци ја. Ова кав вид из ве шта ва ња по сле ди ца је па сив ног 
но ви нар ског при сту па и тен ден ци је да се тек сто ви, па чак и ана-
ли зе, пре у зи ма ју од ино стра них ме ди ја. У скла ду са тим, нај ве ћи 
број тек сто ва ло ци ран је у ру бри ци Свет, а у ко јој су нај при сут-
ни ји ви со ки др жав ни функ ци о не ри Ру си је, као ци ти ра ни или па-
ра фра зи ра ни из во ри. Тек сто ви не ма ју мо би ли за тор ску функ ци ју, 
већ су не у трал ног вред но сног усме ре ња. Не до ста так кри тич ког 
освр та не мо ра би ти по сле ди ца са мо уре ђи вач ке по ли ти ке не го и 
уз др жа но сти са мих но ви на ра да да ју лич ни пе чат у ту ма че њу до-
га ђа ја и по ја ва на ре ла ци ји Ср би ја - Ру си ја. Је дан од ко рек тив них 
фак то ра се лек тив ног уре ђи вач ког при сту па мо же се об ја сни ти вла-
снич ком струк ту ром ме диј ских ку ћа, у ко ји ма но ви на ри пи шу о 
би ла те рал ним од но си ма. Политика као ме диј у пре те жно др жав-
ном вла сни штву имао је нај ве ћи број ана ли тич ко-ис тра жи вач ких 
тек сто ва (чла на ка и из ве шта ја са ко мен та ром). Је ди но овај днев ни 
лист је об ја вљи вао тек сту ал не жан ро ве са екс пли цит ним но ви нар-
ским ста вом – ко мен та ре и ко лум не, али и го то во ар ха и чан об лик 
ко мен та ра кроз цр теж - ка ри ка ту ру. Са дру ге стра не, ко мер ци јал ни 
ли сто ви др жа ли су се фак то гра фи је, са не раз ви је ном им пли цит ном 
ин тен ци јом. Не до ста так ана ли тич но сти Вечерњеновости, као нај-
ан га жо ва ни ја ре дак ци ја у из ве шта ва њу о Ру си ји, на док на ђу ју ра-
зно род ним при сту пом кроз при јем чи ве људ ске при че (ре пор та же, 
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за ни мљи во сти) пра ће не фо то гра фи ја ма и ан тр фи ле и ма. Блицкао 
ме диј у вла сни штву не мач ке ком па ни је нај ма ње је на кло њен те ми 
Ру си је и у кван ти та тив ном и у ква ли та тив ном сми слу. 

Оп шти за кљу чак овог ис тра жи ва ња је сте да се срп ска штам-
па нај ма ње ба ви од но сом две ју зе ма ља, а да је при мар ни фо кус 
на уну тра шњим зби ва њи ма у Ру си ји. Иако ис тра жи ва ња јав ног 
мње ња кон ти ну и ра но по ка зу ју по зи тив не асо ци ја ци је гра ђа на Ср-
би је пре ма Ру си ји, чи ни се да она ни су из гра ђе на на осно ву сли ке 
Ру си је пре зен то ва не у штам па ним ме ди ји ма. Са сво је стра не, до-
ма ћи по ли ти ча ри ни су сво јим ери стич ким спо соб но сти ма ус пе ли 
да ис ко ри сте Ру си ју као адут у бор би за гла со ве то ком по след њих 
пар ла мен тар них, ло кал них и пред сед нич ких из бо ра. Пред став-
ни ци по ли тич ких пар ти ја углав ном ни су ак цен то ва ли Ру си ју као 
ста бил ног еко ном ског и по ли тич ког парт не ра. Иако су опо зи ци о-
не пар ти је (ДСС, СНС) на ја вљи ва ле ве ли ке ру ске ин ве сти ци је у 
слу ча ју њи хо ве по бе де, но ви на ри се ни су по тру ди ли да ис тра же 
на во де по ли ти ча ра ни ти да кон кре ти ни је об ја сне ве ли ке број ке са 
прак тич ним про јек ти ма. Фа бри ко ва не, уни форм не ин фор ма ци је 
оста ле су не ин тер пре ти ра не. Ка да се на ђе у фо ку су пред став ни ка 
срп ских по ли тич ких пар ти ја или др жав них ин сти ту ци ја, о Ру си ји 
се углав ном го во ри као о при вред ном парт не ру, док у спољ но-по-
ли тич ким од но си ма пре те же ори јен та ци ја ка Европскј Уни ји. Њен 
пан дан Евро а зиј ска уни ја го то во се и не по ми ње у срп ској штам пи. 
С об зи ром на ре зул та те ис тра жи ва ња ко ји ука зу ју на ге не рал но по-
зи тив но мне ње ста нов ни ка Ср би је о Ру ској Фе де ра ци ји, на ве де ним 
у увод ном де лу ра да, узро ке скром ног пла сма на Ру си је на срп ској 
ме диј ској аген ди не тре ба тра жи ти ис кљу чи во у усло вље но сти 
стра те шком спољ но по ли тич ком ори јен та ци јом срп ске вла де ка ЕУ, 
не го, чи ни се, и сла бом јав но ди пло мат ском ак тив но шћу Ру си је на 
те ре ну.

SinisaAtlagic,AnaMilojevic
RUSSIAINTHEMIRROROFSERBIANPRESS

Summary
Thisarticleisbasedontheresultsofthequantitativecon-
tentanalysisaboutthegeneralcoverageofRussiainthe
Serbianpressduring2010–2012period.Themainaim
oftheresearchistopresentformationand/orchangingof
theimageofRussiaobservedtroughthelensofthemain-
streamnewspapers,whichareconsideredasanimportant
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meansofpoliticalcommunicationwithsignificantrolein
shapingtheattitudesoftheSerbianpublic.
Keywords:Serbian-Russianrelations,media,dailypress,
image,Russia,Serbia
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Resume
This article is basedon researchabout the treatment of
RussiaintheSerbianpress,aimedatfindingouttowhat
extent Russia has been „present in Serbian press, i. e.
what, in what manner, howmuch and how often it has
been written about internal social, economic, political
andculturalaffairs inRussianFederation, theactivities
ofRussianofficialsoninternationalpoliticalstageaswell
asthebilateralrelationsbetweenSerbiaandRussia.The
researchwasbasedonthequantitativecontentanalysisof
theSerbianpressonatwo-yearsample(Маy2010–May
2012).TakingintoaccountthattheSerbianpressmarket
issaturatedwithanumberofdifferenteditions,thesam-
ple was defined according to influence, circulation and
the typeofownershipand thus limited to threenational
daily newspapers – “Politika”, “Vecernje novosti” and
“Blic”.Thegeneralconclusionoftheresearchisthatthe
Serbianpressisleastfocusedontherelationbetweenthe
twocountriesandpredominantlyconcentratedontheRus-
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sianinternalaffairs.Eventhoughpublicopinionresearch
continuouslypointsouttothepositiveattitudesofSerbian
citizens towardsRussia, thecontentanalysis shows they
cannot be rooted in theRussian image presented in the
Serbianpress.

 Овај рад је примљен 19. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
марта 2013. године.
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Институтзаполитичкестудије,Београд

Др Ни ко ла Жу тић, “Ђу ро Ви ло вић  
од жуп ни ка до чет ни ка” Институт за савремену 

историју, 2012, Београд, 285 страна
На уч на као и ши ра чи та лач ка јав ност има при ли ку да се упо-

зна са још јед ном зна чај ном књи гом др Ни ко ле Жу ти ћа, јед ног од 
нај зна чај ни јих ис тра жи ва ча иде о ло ги ја ли бе ра ли зма и кле ри ка-
ли зма и том скло пу иде ја и по ли ти ке Ва ти ка на и Ри мо ка то лич ке 
цр кве на срп ском исто риј ском и ет но је зич ком про сто ру. Број не су 
мо но гра фи је и сту ди је на ста ле као ре зул тат ауто ро вог за ни ма ња за 
ову про бле ма ти ку. Да по ме не мо са мо не ке: Римокатоличкацркваи
хрватство:одилирскеидеједовеликохрватскереализације1453-
1941;ВатиканиЈугославија1853-1935;Србиримокатолицита-
козваниХрвати:„Србисвиисвуда“и„хрватскеземље“безХр-
вата;НикоБартуловићримокатоликчетникучетирикњигеитд.

Књи га ЂуроВиловићоджупникадочетникапред ста вља не 
са мо сво је вр стан пре глед идеј не и иде о ло шке, спи са тељ ске и по-
ли тич ке ак тив но сти овог зна чај ног књи жев ни ка, не го и је дан ши-
ри исто риј ски пре глед Рав но гор ског по кре та, по себ но у за пад ним 
срп ским зе мља ма . 

Књи га има 285 стра на са на по ме на ма и пет по гла вља и на кра-
ју ре зи ме, ре ги стар лич них име на и бе ле шку о ауто ру. 

Овом књи гом аутор, ка ко ис ти че у увод ним на по ме на ма, на-
ста вља ци клус ис тра жи ва ња иде о ло шко-по ли тич ког де ло ва ња 
„ју го на ци о нал них“ срп ско-ка то лич ких (хр ват ских) дал ма тин ских 
књи жев ни ка, ко ји су ина че у са вре ме ној хр ват ској књи жев ној 
исто ри ји при стра сно пред ста вље ни као „за блу дје ли си но ви хр ват-
ске књи жев но сти“. Ова ко су књи жев ни исто ри ча ри Иван Бо шко-
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вић и Бра ни мир До нат про зва ли дал ма тин ске књи жев ни ке (Ни ку 
Бар ту ло ви ћа, Сил ви ја Ал фи ре ви ћа, Си бу Ми ли чи ћа, Мир ка Ко-
ро ли ју и дру ге) због по др жа ва ња ин те грал ног и цен тра ли стич ког 
ју го сло вен ства, „ве ли ко срп ског хе ге мо ни зма“, дал ма тин ског ауто-
но ма штва па по том и рав но гор ског чет ни штва (то ком Дру гог свет-
ског ра та). О Ђу ри Ви ло ви ћу је пи са но да је на хр ват ској књи жев-
ној сце ни те шко на ћи пи сца с та квом жи вот ном при чом, ко ји је од 
ва тре ног пра ва ша и ри мо ка то лич ког све ште ни ка, до „апо ста та и 
ре не га та“, по том при хва тио ју го сло вен ску ор ју на шку иде о ло ги ју, 
при сту пио чет нич ком по кре ту, да би за вре ме Дру гог свет ског ра та 
по стао је дан од нај бли жих са рад ни ка рав но гор ског по кре та Дра же 
Ми ха и ло ви ћа.

У по гла вљу под на сло вом Ђу ро Ви ло вић ри мо ка тлич ки сје
ме ни шта рац и све ће ник 19041919, аутор пра ти спи са тељ ску, 
иде о ло шку и жи вот ну при чу свог ју на ка. Ђу ро Ви ло вић је ро ђен у 
Бре ли ма код Ма кар ске 11. де цем бра 1889, а умро у Бје ло ва ру 22. 
де цем бра 1958. го ди не. На кон за вр ше не гим на зи ји сту ди рао је и за-
вр шио ри мо ка то лич ку те о ло ги ју у За дру, а за тим Фи ло зо фи ју у Бе-
чу. Сво је књи жев не ра до ве об ја вљи вао је у омла дин ским и дру гим 
хр ват ским ча со пи си ма и но ви на ма, као што су Побратим,Кријес,
Младост,Луча. Жу тић де таљ но при ка зу је Ви ло ви ће ве књи жев не 
ра до ве у овом пе ри о ду. То је пе ри од у ко јем се Ви ло вић по ка зу-
је као до сле дан апо ло ге та на ци о нал ног кул та Ми хе Па вли но ви ћа, 
твор ца дал ма тин ског хр ват ства, ко ји је , ка ко ис ти че Ник ша Стип-
чић, „про гла сио ка то ли ци зам осо би ном хр ват ске на ци је“. Ви ло ви-
ће ва апо те о за Па вли но ви ћа при ка за на је у Кријесу па не ги рич ким 
епи та фом „Гроб Ми хо ви ла Па вли но ви ћа“, у ко јем са ди вље њем 
сли ка мо рал ни лик овог ве ли ко хр ва та. Слич не хва ло спе ве о Па-
вли но ви ћу по но вио је Ви ло вић у Младостии кле ри кал ној Лучи. 
Све у све му, то је пе ри од Ви ло ви ће вог не кри тич ког ро ман ти чар-
ског хр ват ства, у ко јем му је узор био „див и ју нак, Па вли но вић јак 
Ми хо вил“, ко ји је Ср бе, ко ји се на под руч ју Дал ма ци је и Хр ват ске 
ја вља ју пре Хр ва та , сма трао до шља ци ма ко ји су „бра ћа го сти, ну 
уви јек у на шој ку ћи, а на ша ку ћа је хр ват ска...“ О Па вли но ви ће вом 
ми то ло шком хр ват ству и ан ти срп ству нај бо ље је пи сао Са ва Бје ла-
но вић, во ђа дал ма тин ских Ср ба, у свом спи су ДонМихонаБрани-
ку, ко јем га под се ћа на ње го во срп ско по ре кло.

Аутор да ље ана ли зи ра кле ри кал ну ми сао не ких хр ват ских и 
сло ве нач ких ри мо ка то лич ких ду хов ни ка и њи хов вер ско-на ци о-
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нал ни са вез (Ан тун Мах нич: „Као Сло ве нац сам се ро дио, а као 
Хр ват ћу умри је ти“) , а за тим нас упо зна је са жи во том Ви ло ви ћа 
као ри мо ка то лич ког све ште ни ка (жуп ни ка). Ви ло вић је, на и ме, по-
сле за ре ђе ња ра дио као ка пе лан у Ло кви-Ро го зни ци, ода кле је уз 
до пу ште ње би ску па 1915. оти шао на сту ди је у Беч, где је та ко ђе 
на ста вио да пи ше и об ја вљу је, углав ном но ве ле, а за тим је не ко ли-
ко го ди на, вр ло крат ко, про вео као жуп ник у Ме ђу мур ју, што му је 
по слу жи ло да на пи ше ве о ма до бре и чи та не књи ге Хрватскисје-
веријуг и ро ман Мајстордуша,у ко јем на књи жев но-умет нич ки 
на чин при ка зу је пре ва лен тан ути цај ка то лич ког кле ра на се ло, за 
спас ду ше хр ват ског пу чан ства. Ви ло вић је у ње му об ра дио тра ге-
ди ју ка то лич ког све ште ни ка у ко ме се бо ре еле мен ти мла до сти и 
по ште ња, цр кве них дог ми и стро гих ста ту та. Ро ман је пре ве ден и 
на че шки је зик. У ро ма ну Трисата Ви ло вић ну ди ка рак те ро ло ги ју 
же не („же на је ро ђе ни си ро мах“- са сна жним жен ским ма те ри ја ли-
змом, али по ста вља и пи та ње : чи је је Ме ђи мур је? У књи зи есе ја 
под на сло вом Пицукаре, Ви ло вић при ка зу је дал ма тин ски ам би јент, 
кр шан и по стан пре део из ко јег су му шкар ци оти шли у мор на ре, 
а код ку ће их без из глед но че ка ју же не, па ће ни це и му че ни це, од 
те шког ра да по ру жне ле и ра но оста ре ле. То су дје ви чан ски не так-
ну те- пи цу ка ре, не у да те или тек уда те за мо ре плов ца ко ји се у се ло 
ви ше ни је вра ћао, а пи цу ка ре по ста ја ле рев но сне и же сто ке ка то-
ли ки ње и глав на сна га се о ског жуп ни ка у ње го вим ка то лич ким и 
ве ли ко хр ват ским про по ве ди ма. Кроз Пицукаре Ви ло вић при ка зу је 
ми кро струк ту ру хр ват ског на ци о нал ног по кре та и ње го ву ан ти-
срп ску и ан ти ју го сло вен ску де лат ност у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. 
Ов де Ви ло вић ис ти че да је у дал ма тин ском ри мо ка то лич ком се лу 
је ди на књи га ко ја се по ми ње би ла Ка чи ћев Разговоругоднинарода
словинскога, у ко јој се го во ри о Све том Са ви и Ко со ву, што је са да 
у ус та ла са ној кли ми све хр ват ства по ти ски ва но. Пицукаре су об ја-
вље не тек не дав но , 2010, ка да су ру ко пи си на кон смр ти удо ви це 
На та ли је (1997) до спе ле до Гор да не Ви ло вић. Ви ло вић на пи сао је 
и ве о ма ин те ре сант ну опе ру Дорицаплеше. 

Ви ло вић је ра но на пу стио РКЦ и по стао апо стат. Не ки сма тра-
ју да га је страст пре ма же на ма и ерот ски раз ло зи одво ји ла од све-
ште нич ког зва ња. По ку шао је да пре ђе у пра во сла вље, ка ко би се 
оже нио пра во слав ном Срп ки њом, али му СПЦ ни је одо бри ла, па је 
још јед ном про ме нио ве ру и по стао про те стант. Кра јем 1919. по чео 
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је по ха ђа ти про те стан ску шко лу у Ста рој Па зо ви ка ко би по стао 
лу те ран и ти ме мо гао оства ри ти „љу бав пре ма же ни“. 

У по гла вљу у ко јем об ра ђу је Ви ло ви ће во ства ра ла штво у 
Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји од 1919. до 1932, Жу тић да је де-
та љан при каз Ви ло ви ће ве но ви нар ске де лат но сти, у ко јем нас оба-
ве шта ва и о ње го вој са рад њи и са „штро сма је ров ским“ ве ли ко-
хр ват ским Обзором, у ко јем ни су са ра ђи ва ли ли бе ра ли ин те грал-
но-ју го сло вен ског сме ра као што су би ли Иво Ан дрић, Вла ди мир 
Ћо ро вић, Ни ко Бар ту ло вић, Вик тор Но вак и дру ги, са ко ји ма ће 
Ви ло вић са ра ђи ва ти тек од 1935. го ди не у Јавности,Видицимаи
Новостима. Ви ло вић се огле дао и као ет но граф, кри ти чар и по-
ле ми чар. По ред мен та ли те та и на род них осо би на Ме ђи му ра ца 
и Дал ма ти на ца, опи сао је и мен та ли тет Цр но го ра ца. У ли бе рал-
ним за гре бач ким Новостима об ја вљи вао је кри ти ке и по ле ми ке 
од 1936. до 1939. го ди не. Ин те ре сант но је по ме ну ти да је Кр ле жа 
имао ло ше ми шље ње о Ви ло ви ћу, ваљ да из за ви сти што је био по-
пу лар ни ји књи жев ник од ње га у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Ви ло вић 
је са ра ђи вао и са Бар ту ло ви ће вој Јавности од 1935. до 1937. го ди-
не. Пи сао је о зна чај ним хр ват ским пи сци ма као што су Ан те Ко-
ва чић и Ан тун Гу став Ма тош, ко ји је не ко вре ме жи вео у Бе о гра ду. 
За Ма то ша ка же да је „као ни је дан дру ги Хр ват при је ни по сли је 
ње га, упо знао хр ват ску пу бли ку са срп ским пи сци ма; да је пи сао 
са за но сом о Бе о гра ду и о Ср би ји и да је у Бе о гра ду имао да ле ко 
ви ше при ја те ља и ме це на не го у За гре бу; те да је СВОЈ, хр ват ски 
је зик да ле ко ви ше на у чио у Бе о гра ду не го у За гре бу“. Ви ло вић 
је, ка ко ис ти че аутор, об ја вљи вао и у Ви ди ци ма кра јем три де се-
тих го ди на. Жу тић нам при ка зу је ин те ре сан тан текст Ви ло ви ћев 
о су ко бу за гре бач ког Кап то ла и Ри те ра Ви те зо ви ћа 1709. и 1710, 
и ње гов став да је Ви те зо ви ћа и ма те ри јал но и ду шев но уни шти ла 
„за гре бач ка пур га ри ја и кле ри ка ли ја“. По зна то је да је Ри тер на-
пи сао књи гу Ser bia il lu stra ta“, о по но во „ожи ве лој Ср би ји“ по сле 
Ве ли ког беч ког ра та (1683-1699). То је ло гич но. Ис по ста ви ће се да 
је Ви те зо вић пи сао за пра во књи гу под на сло вом „Illyria re di vi va“, а 
не „Cro a tia re di vi va“, на шта је ука зи вао и Де јан Ме да ко вић. Хр ват-
ски кле ри кал ни ра дак то ри, ме ђу тим, учи ни ли су сво је. 

Ли бе рал ну и ан ти кле ри кал ну књи жев ност Ђу ре Ви ло ви ћа чи-
не ро ма ни, при по вет ке и но ве ле. По ред на бро ја них ра до ва Жу тић 
на во ди и ро ман Међимурје, у ко јем Ви ло вић из но си сво ју фи ло-
зо фи ју жи во та, те пи ше: „При ро ди је ста ло са мо до то га да се 
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одр жи вр ста. Муж јак пје ва, а жен ка вла да и упра вља све к ци
љу да се одр жи под мла дак. Он ми сли сва шта, а она зна са мо 
јед но. Мај ке су зе маљ ски бо го ви, го спо да ри и ти ра ни“. Ро ман 
Звонојеоплакалодјевицу, у ко јем Ви ло вић кри ти ку је иде ју Ва ти-
ка на ко ји је Рим ску цр кву пред о дре дио за пред вод ни ка код про мо-
ви са ња хр ват ске на ци о нал не све сти. „Сад је мај ка бож ја кра љи ца 
Хр ва та. Сје тио се поп да осну је на не бу хр ват ски кра љев ски двор 
и од мах да уби ре по рез на не бе ске ви си не. Љу ди, зар не ви ди те по-
по ву игру? Та је не бе ска кра љи ца ста ри ја од Хр ва та, па тек је са да 
окру ни ше. А гдје су при је би ли. Ка ко се тог при је ни су сје ти ли?...
Збир ка при по ве да ка Загаљениживоти по све ће на је та ко ђе же ни, 
као што је же на глав ни ју нак го то во свих Ви ло ви ће вих спи са. Кри-
ти чар др Јо сип Бог нер, из ме ђу оста лог ка же да је ов де ви ше реч о 
сту ди ји жен ке не го же не, „ви ше сту диј љу бов це не го же не мај ке...
Страст је и ерот ско мах ни та ње и тје ле сна и ду шев на са др жај ност 
ових же на...Му шка рац је у њи хо ву жи во ту са мо играч ка ко ја се од-
ба цу је ка да игра њо ме до са ди“. Ро ман Мајстордуша, био је пре ма 
ан ке ти бе о град ске Прав де из 1932. го ди не нај по пу лар ни ји. Овај ро-
ман до био је мно ге по зи тив не кри ти ке у зе мљи, али и од ино стра не 
струч не јав но сти. 

По гла вље Ви ло вић у Дру гом свет ском ра ту об ра ђе но је у 
тре ћем по гла вљу Жу ти ће ве књи ге. Аутор ов де опи су је уста шку 
и „ха е се сов ску“ оку па ци ју Спли та, а по том до ла зак Ита ли ја на и 
Ви ло ви ћев бег од уста ша у ита ли јан ски Сплит, а за тим од ла зак у 
„Сло бод не срп ске пла ни не“. До ла зак уста ша сплит ски Хр ва ти ма-
сов но су до че ка ли и по здра ви ли, баш као што ће ма сов но до че ка ти 
и ита ли јан ску власт. Оче ки ва ли су и ра до ва ли се Нем ци ма, али је 
Сплит пре ма де мар ка ци о ној ли ни ји на ци-фа ши стич ких са ве зни ка 
од 23. апри ла 1941. при пао Ита ли ји. Рим ским уго во ри ма 18. ма ја 
1941. Дал ма ци ја и ве ћи на остр ва при по је ни су Ита ли ји, док ста тус 
Спли та у то вре ме ни је био фе фи ни тив но утвр ђен.

У је сен 1942. Ви ло вић је као „чо вјек и Ју го сло вен“ сту пио у 
чет нич ку ор га ни за ци ју у Спли ту. У Спли ту се зна ло да је као уред-
ник Народноглистапи сао про тив хи тле ров ске по ли ти ке.

У Спли ту се Ви ло вић упо знао са сплит ским рав но гор ци ма: 
про том Сер ги јем Уру ка лом, књи жев ни ком Сил ви јем Ал фи ре ви-
ћем и при кљу чио се Од бо ру за по моћ из бе гли ца ма у ко ме су још 
би ли књи жев ник Ни ко Бар ту ло вић, Рад ми ло Гр ђић, со кол ски ста-
ре ши на, До бро сав Јев ђе вић, бив ши на род ни пшо сла ник из Пра че, 
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Ми лан Узе лац, тр го вац из Ли ке и дру ги. Са про том Уру ка лом Ви-
ло вић је са ра ђи вао око пи са ња ру ко пи са о „кр ва вој цр кви-уста шкој 
цр кви“. 

Кроз лик и пу те ше стви је Ђу ре Ви ло ви ћа Жу тић при ка зу је 
исто ри јат Рав но гор ског по кре та у за пад ним кра је ви ма. Или ја Три-
фу но вић Бир ча нин , ко ји је био пред сед ник На род не од бра не и 
вој во да из Бал кан ских ра то ва и ре зер вни пу ков ник вој ске Кра ље-
ви не Ју го сла ви је, по стао је ко ман дант бо сан ско-хер це го вач ких и 
лич ко-дал ма тин ских чет ни ка. Бир ча нин је у је сен 1941. са Ни ком 
Бар ту ло ви ћем, др Јак шом Ра чи ћем, Јер ком Ма ту ли ћем и дру гим 
Хр ва ти ма-Ју го сло ве ни ма осно вао Срп ски на ци о нал ни ко ми тет, а 
у но вем бру 1942. Ју го сло вен ски ре во лу ци о нар ни по крет. По ред 
Срп ског на ци о нал ног ко ми те та Бир ча нин је у Спли ту ор га ни зо вао 
и вој ни штаб- Ко ман ду за пад но бо сан ских, лич ко дал ма тин ских и 
хер це го вач ких вој но-чет нич ких од ре да. По ред мно гих Ср ба пра во-
слав не ве ре би ло је и ка то ли ка-Хр ва та- Ју го сло ве на. Нај и стак ну ти-
ји су би ли ма јор Ма рин Сту де, ка пе та ни Кре ши мир Бо рас, Бран ко 
Шу шлић, Вој мир Ал фи ре вић (син Сил ви ја Ал фи ре ви ћа), Дра го 
Ла у рић, и по руч ник Ма те Амат. Вој во да Бир ча нин је имао стал ну 
ве зу са Дра жом Ми ха и ло ви ћем. У де пе ша ма ко је је слао Дра жи 
Бир ча нин је у ви ше на вра та ис ти цао да про тив Ита ли ја на не тре ба 
от по чи ња ти бор бу јер би то омо гу ћи ло уста ша ма да по но ве по кољ 
и де фи ни тив но ис тре бље ње Ср ба.

Ма јор Ма рин Сту де ко ји је по слан лич но од Дра же Ми ха и ло-
ви ћа имао је за да так да ор га ни зу је ју го сло вен ску вој ску у хр ват-
ским кра је ви ма, и он се као и дру ги по ме ну ти, по ка зи ва њу Бир ча-
ни на, ви ше осе ћао Ср би ном не го Хр ва том. Сту де је био ко ман дир 
че те ко ја је са још 40 при пад ни ка, од ко јих су ве ли ка ве ћи на би ли 
„ро ђе ни Хр ва ти“, 7. де цем бра 1942. оти шла из Спли та на дал ма-
тин ско Ко со во и при кљу чи ла се Ди нар ској ди ви зи ји вој во де Мом-
чи ла Ђу ји ћа. 

То је вре ме у ко јем Ви ло вић уре ђу је лист Крикизјама, по тре-
сне при че о стра да њу Ср ба на под руч ју мон стру о зне НДХ. Жу тић 
де таљ но об ра ђу је при ли ке у ко ји ма је осно ван Ју го сло вен ски ре во-
лу ци о нар ни по крет ја ну а ра 1943. По крет су осно ва ли Ни ко Бар ту-
ло вић, др Бе рош и др Звон ко Ши му нић, а др Рад ми ло Гр ђић пред-
ло жен је за по ли тич ки од го вор но ли це ЈРП-а.

У пи сму ко је је Гр ђић упу тио Дра жи, на во де се мон стру о зна 
стра да ња срп ског на ро да од стра не хрв ат ских уста ша, па из ме ђу 
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оста лог сто ји да „Не ма двој бе да је рас по ло же ње за за јед нич ки жи-
вот у јед ној др жа ви осла би ло код срп ског ди је ла на ро да“.

Жу тић нам по ка зу је ка ко се Ни ко Бар ту ло вић ни је сла гао са 
на ци о нал ном стра те ги јом Или је Бир ча ни на, ко ја по ње му ни је 
ишла до вољ но у ју го сло вен ском сме ру. Бар ту ло вић је, ка ко при-
ме ћу је Жу тић, са ју го сло вен ске стра не ишао ка по сте пе ном при-
бли жа ва њу пар ти за ни ма, а Ви ло вић са срп ске по зи ци је чу ва ња 
из вор не чет нич ке бор бе за срп ство, па по том и за уни тар но мо нар-
хи стич ко ју го сло вен ство. Са Ал фи ре ви ћем Ви ло вић је упо зо ра вао 
на опа сност од уста шке ин фил тра ци је у пар ти зан ске ре до ве, што 
се, уоста лом, ма сов но и план ски из во ди ло. (138)

По чет ком фе бру а ра 1943. умро је вој во да Би ча нин, и од мах 
је по чео рас кол, јер је кре ну ла хај ка пре ма љу ди ма ко је Бир ча нин 
пред ло жио за сво је за ме ни ке: про ту Уру ка ла и Сил ви ја Ал фи ре ви-
ћа за по ли тич ке по сло ве и Ра до ва на Ива ни ше ви ћа и Мла де на Ко-
сти ћа за вој не по сло ве. Осим тог не ким Хр ва ти ма-Ју го сло ве ни ма, 
по пут Ни ка Бар ту ло ви ћа, сме тао је пре лаз не ких ри мо ка то ли ка у 
пра во сла вље (С. Ал фи ре вић и дру ги), и он је то до жи вео као на пад 
на хр ват ство и из да ју хр ват ства. Нај зад су по ли тич ко и вој но ру ко-
вод ство у чет нич ком шта бу у Спли ту пре у зе ли Ви ло ви ће ви дру го-
ви –рав но гор ци срп ске на ци о нал не ори јен та ци је- др Јак ша Ра чић, 
про та Сер ги је Уру ка ло и Сил ви је Ал фи ре вић.

Ви ло вић у Крикуизјама пи сао не са мо о уста шким зло чи ни ма 
над Ср би ма, не го и о пар ти зан ском ан ти срп ском по кре ту, а за мен-
тал ни склоп „уста шког на ро да“ кри вио је „по га ни дух Св. Сто ли це. 
Го во рио је још да су „Ста ри са ве зни ци“ ко му ни сти и уста ше ство-
ри ли „но ве“ пар ти за не уз по моћ па ро ле о осло бо ђе њу Хр ват ске. 
„Ка то лич ки по по ви и фра три те па ју пар ти за ни ма: Хр ват ска шу ма, 
хр ват ски ко му ни сти. Ви ло вић је од го во рио и би ску пу Бо не фа чи ћу 
ко ји је у па стир ском пи сму гло ри фи ко вао НДХ и по ми њао Ср бе 
као ма зо хи сте ко ји „во ле“ да да ју до бро вољ не жр тве, те од уста ша 
тра жи да „пре у зму“ Ђу ру Ви ло ви ћа. Ви ло вић је на вео. „...С на ма 
тје сно игра је зи ву игру пре ко 600.000 срп ских ко сту ра по ја ма
ма без дан ка ма. То не ка ни ко не за бо ра ви...“

У Кри ку из ја ма од 20. мар та 1943. Ви ло вић (са Ал фи ре ви ћем) 
ис ти че чет нич ку „Ре зо лу ци ју му сли ма на“, до не се ну у Ка ли но ви ку 
17. мар та 1943, ко јом се Му сли ман ска вој на ор га ни за ци ја ста вља 
под чет нич ку вр хов ну ко ман ду. Ре зо лу ци ју су пот пи са ли чла но ви 
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из вр шног од бо ра др Исмет По по вац, Фе хим Му са ка дић и Му ста фа 
Му јо Па шић.

Жу тић да ље пи ше вој но-по ли тич кој ми си ји Мла де на Жу јо ви-
ћа, бе о град ског адво ка та и ре зер вног по руч ни ка (псе у до ним пу ков-
ник Аћи мо вић), ко ји је као члан ЦНК и је дан од нај бли жих Ми-
ха и ло ви ће вих са рад ни ка пре у зео ко ман ду над чет нич ким шта бом 
у Дал ма ци ји. Жу јо вић је на сто јао уме сто срп ске на мет ну ти ју го-
сло вен ску на ци о нал ну ли ни ју, па су у ју ну 1943. ухап ше ни Ма рин 
Сту де, јед но вре ме на чел ник шта ба Ди нар ске ди ви зи је, али и Жу-
јо вић, док Бир ча ни но ви нај бли жи са рад ни ци-пред став ни ци срп ске 
ли ни је-Уру ка ло и Ал фи ре вић ни су би ли ухап ше ни.

По сле ита ли јан ске ка пи ту ла ци је у сеп тем бру 1943, про та Сер-
ги је Уру ка ло и Сил ви је Ал фи ре вић до жи ве ли су тра гич ну суд би ну 
ли кви да ци је од ко му ни стич ких сна га ко је су при вре ме но за по се ле 
Сплит. Ухап ше ни су и ли кви ди ра ни и др Јак ша Ра чић са Хва ра, као 
и Ма ту лић са не ко ли ци ном чет нич ких ру ко во ди ла ца. Ко му ни сти 
су из вр ши ли ве ли ки по кољ у Ве ли ком Ло ши њу ( 80 ли ца) и Бри-
би ру (173 ли ца) где су по би је ни углав ном офи ци ри и под о фи ци ри, 
али је би ло и мно го же на и де це.

У че твр том по гла вљу Жу тић пи ше о до ла ску и ра ду Ђу ре Ви
ло ви ћа у Шта бу Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа 19431945. Ви ло вић 
је пре ко Цр не Го ре до спео у штаб Дра же Ми ха и ло ви ћа. То је би ло 
мар та 1943, и ка ко је ко му ни стич ким ислед ни ци ма ре као „не са ци-
љем да до ђе Дра жи Ми ха и ло ви ћу, не го да се скло ни од Ита ли ја на 
и уста ша“. Ту је ра дио у про па ганд ном од се ку чет нич ке вр хов не 
ко ман де, где су пре ње га ра ди ли Дра ги ша Ва сић и Сте ван Мо ље-
вић. Од 1944. Ви ло вић је био на че лу Про па ганд ног од се ка. Чет-
нич ку про па ган ду пре но си ли су мно ги ли сто ви: „Рав на Го ра, „Глас 
То по ле“, „Ис ток“, „По лет“, „Ви дов дан“, „Ује ди ње но Срп ство“, за-
тим ра дио ста ни це „Рав на Го ра“ и „Ка ра ђор ђе“ и слич но. Ци вил ни 
штаб код Ми ха и ло ви ћа са чи ња ва ли су др Мо ље вић, Дра ги ша Ва-
сић и Мла ден Жу јо вић.

 Ви ло вић и Мо ље вић одво ји ли су се од Дра же 23 апри ла 1943, 
због од лу ке Ми ха и ло ви ћа да се вра ти у Ср би ју. С њи ма је био и 
Му ста фа Му ла лић и жiвели су у јед ној се љач кој ку ћи ци у бо сан-
ским пла ни на ма .

Ви ло вић је са још не ко ли ко ри мо ка то ли ка Хр ва та, му сли ма на 
и Сло ве на ца уче ство вао на Рав но гор ском кон гре су у се лу Ба под 
Су во бо ром (од 25. до 28. ја ну а ра 1944), као „пред став ник Хр ва та“. 
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Кон гре су је при су ство ва ло 274 де ле га та, од ко јих су по је ди ни пу-
то ва ли и ви ше од 25 да на. Дал ма тин ски пред став ни ци ни су сти-
гли због сне жног не вре ме на у Хер це го ви ни. На Кон гре су су уче-
ство ва ли и со ци јал де мо кра та Жив ко То па ло вић, „ес де со вац“ Адам 
При би ће вић, а Кон грес је отво рио члан ИО ЦНК књи жев ник Дра-
ги ша Ва сић. Кон гре сом је пред се да вао Жив ко То па ло вић, а дво ји-
ца од че тво ри це пот пред сед ни ка би ли су Сло ве нац Ан тон Креј чи 
и Ср бин ислам ске ве ре Му ста фа Му ла лић. Са Кон гре са су упу ће ни 
те ле гра ми кра љу Пе тру Дру гом, пред сед ни ку САД Ру звел ту, мар-
ша лу Ста љи ну, пред сед ни ку Чер чи лу, ге не ра лу Де Го лу, као и грч-
кој, пољ ској и че хо сло вач кој вла ди. (199)

Ви ло ви ћев рав но гор ски при ја тељ, аутор сту ди је „Хо мо ге на 
Ср би ја“ др Сте ван Мо ље вић, у из ла га њу на Кон гре су од у стао је 
од кон цеп та ује ди ње них срп ских зе ма ља, и под бри тан ским при-
ти ском као и дру ги иде о ло зи рав но гор ског по кре та по чео да раз-
ми шља о Ју го сла ви ји три ја ли стич кој мо нар хи стич кој фе де ра ци ји. 
Фе де ра ци ју су на ме та ли и ко му ни стич ки ли де ри, због очу ва ња Хр-
ват ске, што се укла па ло у бри тан ску по ли ти ку ства ра ња Ју го сла-
ви је као фе де ра тив не др жа ве-др жа ве рав но те же, ра ди укла ња ња 
Со вјет ског ути ца ја.

Са да је за про хр ват ску про па ган ду ЈВуО вр шио Вла ди мир 
Пре да вец, по зи ва ју ћи Хр ва те да се ода зо ву по зи ву Дар го љу ба Ми-
ха и ло ви ћа.

Ви ло вић је кра јем ју на 1944. по стао члан ЦНК, и иза бран је за 
пред сед ни ка Про па ганд ног од бо ра ЦНК, као „ван пар тиј ски рав но-
го рац“. Жу тић на во ди ин те ре сан тан по да так по ко јем је Адам При-
би ће вић пред ла гао да Ср би ја са Хр ват ском нор ма ли зу је од но се , тј. 
да се не жр тву је за 100.000 дал ма тин ских Ср ба, док је Ви ло вић био 
при ста ли ца при са је ди ње ња се вер не Дал ма ци је Ср би ји, са За дром 
као „глав ном лу ком се вер не Дал ма ци је“.

У ме ђу вре ме ну су, ка ко де таљ но опи су је Жу тић, одр жа ва ни 
кон гре си по уну тра шњо сти Ср би је на ко ји ма је уче ство вао и Ви-
ло вић. У сво јим про па ганд ним члан ци ма за УједињеноСрпство,
РавнуГору и дру ге ли сто ве, Ви ло вић је по зи вао у бор бу про тив 
уста ша. Је дан ње гов чла нак на сло вљен је са : „Ср би су кри ви што 
су жи ви“. Ни је ште део ни пар ти за не, па су га ко му ни стич ке вла сти 
оп ту жи ва ле за из ја ву: „Уста шко про ду же њеко му ни сти са Хр
ва том Ти том на че лу“. Ово је на су ду об ја шња вао ре чи ма: „Ис-
па ло из пе ра не што што сам у се би но сио“. Пи шу ћи чла нак „По-
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след ња стро фа ускоч ког ци клу са“ Ви ло вић, об ја шња ва ју ћи ми си ју 
срп ских уско ка ко ји „тра же да Ср би ја њих по тра жи и ис тра жи као 
сво ју ме ђу на за па ду“, из ме ђу оста лог ка же: „Мар шал Ти то јед-
на ко као и по глав ник хо ће да Дри на бу де за пад на гра ни ца Ср би је, 
а Уско ци су то ме ја ка смет ња и за то их ко љу и по глав ник и мар-
шал...“(219) Ви ло вић је у ра ту из гу био си на је дин ца. 

Сво ју спи са тељ ску и људ ску че сти тост Ви ло вић је по ка зао пи-
шу ћи књи гу Крвавацрква-хрватскипоповиифратриураспаду
ЈугославијеиупокољимаСрба,у ко јој , ка ко ис ти че Жу тић, не до-
ста је че тр де се так стра ни ца из вор ног ма те ри ја ла, чи ји се фраг мен-
ти, ка ко се прет по ста вља, на ла зе у Збир ци Вик то ра Но ва ка ко ја 
ни је до ступ на за јав ност („збир ка на сре ђи ва њу“)

Ви ло вић је у увод ном де лу ове бро шу ре ис та као да са зна ње о 
де ло ва њу хр ват ских по поа и фра та ра на мет ну ло сви ма: „Још у пр-
вим да ни ма рас па да мно го стру ко из да не Ју го сла ви је и већ из пр ве 
ви је сти о ши ро ком, сви ре пом кла њу Ср ба по те ре ни ма у Ју ди ној 
Хр ват ској, чу ло се од не у ка и од шко ло ва на, од му шке и жен ске 
, по вик из не на ђе ња: Ово су учи ни ли по по ви и фра три!“ (223) 
По себ ну од го вор ност за уста шке хр ват ске зло чи не Ви ло вић при-
пи су је је зу и ти ма ко ји ни су мо гли да за ми сле жи вот ка то ли ка с пра-
во слав ним у јед ној др жав ној за јед ни ци. Је зу и ти су сву где у све ту 
пред вод ни ци цр не ин тер на ци о на ле, а са мо у Хр ват ској-хр ват ски 
па три о те? За ка то лич ку цр кву го во рио је да је она `ужасна уста но-
ва и не при ја тељ људ ског рода` (266)

У по след њем, пе том по гла вљу Жу тић се ба ви су ђе њем и за
тво ре нич ким да ни ма Ђу ре Ви ло ви ћа 19451952. Са Ми ха и ло-
ви ћем су оп ту же на 23 ње го ва са рад ни ка. Др Сте ван Мо ље вић је 
дру го оп ту же ни, Мла ден Жу јо вић (3), др Жив ко То па ло вић (4), Ђу
ро Ви ло вић (5), Ра до слав Ра де Ра дић (6), Сла во љуб Вра не ше вић 
(7), Ми лош Гли шић (8), Сло бо дан Јо ва но вић (9), др Бо жи дар Пу-
рић (10), др Мом чи ло Нин чић (11), Пе тар Жив ко вић (12), Ра до је 
Кне же вић (13), др Ми лан Га ври ло вић (14), Жи ван Кне же вић (15), 
Ко наст6ан тин Фо тић (16), Дра го мир Дра ги Јо ва но вић (17), Та на-
си је Та са Ди нић (18), Ве ло бор Јо нић (19), Ђу ра До кић (20), Ко ста 
Му шиц ки (21), Бо шко Па вло вић (22), др Ла зар Ла за Мар ко вић (23) 
и др Ко ста Ку ма ну ди (24).

Ви ло вић је, нај кра ће ре че но, оп ту жен за сво ју при пад ност чет-
нич кој ор га ни за ци ји и про па ганд ну ак тив ност про тив пар ти зан-
ског по кре та, за ко је је твр дио да су про ду же ње уста ша. По себ но 
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су ко му ни стич кој вла сти сме та ли ње го ви тек сто ви о уста шком бе-
со муч ном по гро му срп ског на ро да. Ви ло вић се на су ду бра нио ка ко 
је знао и умео. Пред сед ник су да био је пу ков ник Ми ха и ло Ђор ђе-
вић, за ко јег се твр ди да је по след њих го ди на жи во та по лу део, а 
ту жи лац је био пу ков ник Ми лош Ми нић, ко ји се пред крај жи во та 
још јед ном обру као уда ра ју ћи на срп ске на ци о нал не и др жав не ин-
те ре се, ста ју ћи на стра ну сло ве нач ких, хр ват ских и му сли ман ских 
се це си о ни ста у ју го сло вен ском гра ђан ском ра ту 1990-1995. 

Као што је по зна то Дра го љуб Ми ха и ло вић је осу ђен на смрт 
стре ља њем, тра јан гу би так по ли тич ких и по је ди них гра ђан ских 
пра ва и кон фи ска ци ју це ло куп не имо ви не. Ко ман дант дал ма тин-
ских чет ни ка (по сле смр ти Бир ча ни на), Мла ден Жу јо вић осу ђен је 
у од су ству та ко ђе на ка зну смр ти стре ља њем, а иде о лог чет нич ког 
по кре та Сте ван Мо ље вић на ка зну ли ше ња сло бо де са при нуд ним 
ра дом у тра ја њу од 20 го ди на, гу би так по ли тич ких и по је ди них 
гра ђан ских пра ва сем ро ди тељ ских у тра ја њу од 10 го ди на и на 
кон фи ска ци ју це ло куп не имо ви не. 

Ње гов бли ски иде о ло шки са рад ник, књи жев ник Ђу ро Ви
ло вић, осу ђен је на ка зну ли ше ња сло бо де са при нуд ним ра дом 
у тра ја њу од се дам (7) го ди на, гу би так по ли тич ких и по је ди них 
гра ђан ских пра ва у тра ја њу од три (3) го ди не и на кон фи ска ци ју 
це ло куп не имо ви не.

Ка зну за тво ра из др жа во је у срем ско ми тро вач ком за тво ру. О 
то ме је за ни мљи во све до чан ство оста вио др Дра го љуб Јо ва но вић, 
во ђа Зе мљо ра нич ке стран ке, та ко ђе Ти тов за тво ре ник, у сво јој 
књи зи Медаљоникњ.IV.

За Ђу ру Ви ло ви ћа је, из ме ђу оста лог, ре као да је овај био убе-
ђен да се у ње му ова пло ти ла ду ша про те Ма те је Не на до ви ћа, а Ср-
би га ни кад ни су при зна ли за сво га. Као ка то лич ки све ште ник у 
дал ма тин ском се лу , из гу био је ве ру, за љу био се у се љан ку и оти-
шао би ску пу да му све по ште но при зна. Та да је од би ску па до био 
од го вор да „ни је ну жно да све ште ник бу де врућ у ве ри“и да је од 
вер ских фа на ти ка „ цр ква има ла ви ше ште те не го ко ри сти“. Али 
Ви ло ви ћа то ни је за др жа ло у окви ру РКЦ, ње га је за ни ма ла же на, 
оже нио је Срп ки њу и до шао у Бе о град да пре ђе у пра во слав ну ве-
ру. Ус пео је тек да по ста не про те стант. Ако је у Дал ма ци ји из гу био 
ве ру, у Бе о гра ду је сте као но ви култ: срп ску сла ву, ко ју ће, као „нај-
ве ћу ствар на све ту“, опе ва ти у јед ном са ста ву, ко ји је сма трао за 
нај бо ље што је на пи сао. Ви ло вић је ра но по стао сло бод ни зи дар.
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Нај ве ћа Ви ло ви ће ва фик сна иде ја, ка ко ис ти че Жу тић, би ла 
је ње го ва те о ри ја да `нема Хрвата`: по сто је са мо Ср би и Сло
вен ци. Они ко ји се на зи ва ју Хр ва ти ма јед но су или дру го: јед но 
кад су кај кав ци, дру го кад су што кав ци. Сма трао је да су Ср би и 
Сло вен ци је ди не исто риј ске на ци је на про сто ру Ју го сла ви је, јер је-
ди не ис пу ња ва ју тра ди ци о нал не кри те ри ју ме ко ји чи не на ци ју, као 
што су је зик, ра сне од ли ке, оби ча ји, ет но ло шка зна ме ња и слич но. 
Жу тић ов де ин тер ве ни ше, па ка же да Ви ло вић ни је умео да од го-
во ри шта су ча кав ци, у ко је је и сам спа дао. 

Још да до да мо да је Ђу ро Ви ло вић у Бре ли ма по се до вао ле пу 
ви лу у ко јој се овај хе до ни ста и стра стве ни же но љу бац че сто и ра-
до од ма рао у го ди на ма пред рат, а ко ју је ње гов ро ђе ни брат хтео 
да при сво ји, тра же ћи од су да да Ђу ру Ви ло ви ћа осу ди на смрт као 
на род ног не при ја те ља. 

 Овај рад је примљен 20. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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Др Ра до слав Га ћи но вић, ,,Без бед но сна функ ци ја 
др жа ве’’, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2012, 

339 стра на
У из да њу Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је је не дав но иза шла 

књи га под на зи вом ,,Без бед но сна функ ци ја др жа ве’’ ауто ра др Ра-
до сла ва Га ћи но ви ћа у скло пу про јек та Ми ни стар ства про све те и 
на у ке ,,Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти-
ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја.’’

Ако је ,,рат отац свих ства ри’’ као што ка же Хе ра клит, он да 
се мо же ре ћи да је по сто ја ње ове мо но гра фи је оправ да но. Аутор 
ко ји се ду жи низ го ди на ба ви овим фе но ме ном се упу стио у јед ну 
све о бу хват ну ана ли зу пој ма без бед но сти ко ји је уткан у са ме те-
ме ље сва ке са вре ме не (и не са мо са вре ме не) др жа ве. С об зи ром на 
ви ше слој ност овог пој ма ја сно је да не по сто ји јед на, на свет ском 
ни воу оп ште при хва ће на де фи ни ци ја без бед но сти, по го то во има ју-
ћи у ви ду да оне укљу чу је и ,,мо рал не, иде о ло шке и нор ма тив не 
еле мен те’’ (стр. 12). На ве де на чи ње ни ца пак ни је спре чи ла ауто ра 
да на стра ни 14. сме ло из не се сво ју де фи ни ци ју без бед но сти, иако 
у на став ку сту ди је кон ста ту је да се ,,ње го во зна че ње до те ме ре 
про ши ру је да из да на у дан по ста је све о бу хват ни је’’ (стр. 55). 

С дру ге стра не, оп ште по зна та је чи ње ни ца да без бед но сна 
функ ци ја има сво ју пре вен тив ну и ре пре сив ну ком по нен ту, с тим 
што аутор не спор ну пред ност да је пре вен тив ној, где та ква функ ци-
ја ,,сво јим по сто ја њем пред ста вља ин стру мент од вра ћа ња од свих 
об ли ка и из во ре угро жа ва ња’’ (стр. 39). Др Га ћи но вић ло гич но сма-
тра да је без бед ност као по јам и вред ност не рас ки ди во по ве зан са 
прав ним по рет ком јед не зе мље. У осно ви је то сво је вр стан дво сме-
р ни од нос- с јед не стра не, без бед ност је је дан од са мих сту бо ва др-
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жав но-прав ног по рет ка, а с дру ге стра не пак, то је јед на од те мељ-
них вред но сти ко је шти ти по зи тив но пра во јед не зе мље.

Аутор та ко ђе у увод ном де лу сту ди је да је је дан за ни мљив 
исто риј ски пре глед раз во ја др жа ве, од пр вих ан тич ких па до са-
вре ме них, уз на гла сак на без бед но сни сег мент раз вит ка. У том 
кон тек сту, аутор на во ди је дан ин ди ка ти ван де таљ ко ји се од но си 
на пр ви у исто ри ји за бе ле жен ме ђу на род ни спо ра зум за кљу чен из-
ме ђу еги пат ског фа ра о на Рам зе са II и хе тит ског ца ра Ха ту ши ла у 
XI II ве ку п.н.е. Из на ве де ног про ве ја ва за кљу чак да то ком исто ри је 
др жа ве ни су при сту па ле учвр шћи ва њу без бед но сти на гло бал ном, 
свет ском ни воу, док је по ве зи ва ње у вој не са ве зе и ко а ли ци је ста-
ро мал те не као и сам свет. Тек у 20. ве ку на ста је ве ли ки пре о крет 
за вр шет ком нај ве ћег вој ног су ко ба ко ји је исто ри ја до та да по зна-
ва ла- Пр вог свет ског ра та. 

У том кон тек сту, ства ра ње Дру штва (Ли ге) на ро да је ви ше за-
ни мљи во и зна чај но са ста но ви шта уви ђа ња по тре бе на свет ском 
ни воу за ус по ста вља њем ко лек тив ног си сте ма без бед но сти у окви-
ру ко јег би се кон тро ли са ла упо тре ба си ле, не го што је оства ри ло 
не ке кон крет не ре зул та те на том пла ну, по го то во има ју ћи у ви ду 
да не ке од нај ве ћих свет ских си ла ту ни су ни кад (САД) или су пак 
ка сно при сту пи ле (Не мач ка, СССР).

Упе ча тљив пре о крет, па и сво је вр сна ини ци јал на ка пи сла за 
про ду бље но про у ча ва ње фе но ме на без бед но сти је ства ра ње Ор га-
ни за ци је ује ди ње них на ци ја (1945), као и ви ше де це ниј ски хлад ни 
рат ко ји је на сту пио из ме ђу иде о ло шки су прот ста вље них бло ко ва 
све до по чет ка ‘90-их го ди на. Аутор и сам кон ста ту је да се ,,без бед-
ност као на уч на ди сци пли на по сма тра тек у дру гој по ло ви ни XX 
ве ка’’ (стр. 91), а при том раз ма тра уну тра шњу без бед ност раз ла жу-
ћи је на три де ла: ин ди ви ду ал ну, со ци је тал ну (дру штве ну) и на ци-
о нал ну. Ши рој, па и струч ној јав но сти је сва ка ко нај бли жи тер мин 
на ци о нал не без бед но сти, ко ју је пр ви пут по ме нуо Вол тер Лип ман 
(Wal ter Lip pmann) 1943. у свом де лу ‘’U.S. Fo re ign Po licy’’. Од тог 
тре нут ка је ова син таг ма по ста ла пред мет из у ча ва ња ве ли ког бро ја 
струч них де ла, др жав них стра те ги ја, по ли тич ких про гра ма и сл. 
Из дво ји ли би смо ов де јед ну од де фи ни ци ја ко је аутор по ми ње а 
ко ју су да ли Бен ко виц (Ben ko witz) и Бе кет (Bac ket) пре ма ко ји ма је 
на ци о нал на без бед ност ,,спо соб ност др жа ве (на ци је) да сво је уну-
тра шње вред но сти за шти ти од спољ них опа сно сти’’ (стр. 114).
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По јам ин ди ви ду ал не без бед но сти, пак, је ба зи чан и као ка те го-
ри ја се по ја вљу је у мно гим зна чај ним де кла ра ци ја ма по чев од Де-
кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на (1789), па до Уни вер зал-
не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма (1948). С дру ге стра не, знат но 
не ис тра же ни ји је по јам со ци је тал не или дру штве не без бед но сти. 
Јед но од мо гу ћих од ре ђе ња је да су то ,,си ту а ци је ко је дру штво 
раз у ме, од но сно схва та као прет ња оно ме што се мо же на зва ти ње-
го вим иден ти те том’’ (стр. 118). Ова иде ја по чи ва на до не кле не-
ја сном раз два ја њу др жа ве и дру штва. На ауто ру је да кле оба ве за 
(као и на сви ма они ма ко ји се ба ве из у ча ва њем овог фе но ме на) да 
на уч но про ши ри овај кон цепт, по го то во има ју ћи у ви ду да он ,,ни је 
у те о риј ско-ис тра жи вач ком сми слу уоб ли чен, већ се раз ви ја по сте-
пе но’’ (стр. 118).

Да ље, срж ове сту ди је пре ста вља по је ди нач но про у ча ва ње су-
бје ка та си сте ма без бед но сти у јед ној др жа ви, а пре ма ауто ру то су: 
1) по ли ци ја, 2) вој ска, 3) оба ве штај не слу жбе, 4) ци вил на од бра на, 
5) ца рин ске слу жбе, 6) пра во суд ни и ин спек циј ски ор га ни.

Аутор зна чај ну па жњу по кла ња на пр вом ме сту по ли ци ји као 
јед ном од кључ них фак то ра без бед но сти у др жа ви. Ова ин сти ту ци-
ја свој убр за ни раз вој до жи вља ва у пе ри о ду ства ра ња и пу ног про-
цва та ве ли ких ап со лу ти стич ких мо нар хи ја (пре те жно XVII- XVI II 
век) са из ра же ним цен тра ли стич ким упра вља њем; у пр вом ре ду 
се од но си то на Фран цу ску. Вр ло ра но, по ред ,,кла сич не’’ по ли-
ци је чи ји је за да так пр вен стве но одр жа ва ње јав ног ре да и ми ра, 
ја вља се и тзв. по ли тич ка или тај на по ли ци ја чи ја се ,,основ на уло-
га сво ди ла на одр жа ва ње по сто је ћег по рет ка свим рас по ло жи вим 
сред стви ма при ну де пре ма чла но ви ма за јед ни це’’ (стр. 168). По-
ред то га, ва жно је по ме ну ти да по ред цен тра ли зо ва не фор ме по-
ли ци је ко ја се ја вља у окви ру ап со лут не мо нар хи је се у исто вре ме 
ја вља и не ка вр ста по ли циј ског ,,уста ва’’ у Фран цу ској. Очи глед-
но, аутор на во ди на за кљу чак да сла ва и моћ Лу ја XIV и оста лих 
фран цу ских ап со лу ти стич ких мо нар ха не би то ли ко ду го ве ко ви ма 
оп ста ја ла без по ли ци је (у раз ли чи тим об ли ци ма ор га ни зо ва не) као 
вр ло ја ког и не за ме њи вог сту ба пот по ре. Ме ђу тим, др Га ћи но вић 
се с пра вом освр ће на пу но зна че ње ре чи ,,по ли ци ја’’ ко је је мно-
го ши ре од оно га ко је углав ном да нас под ра зу ме ва мо, те би био 
,,нај бли жи зна че њу грч ке ре чи ,по ли те ја’, ко ја озна ча ва це ло куп но 
др жав но упра вља ње у ин те ре су др жа ве и гра ђа на...’’ (стр. 171), а 
у том екс тен зив ни јем зна че њу се узи ма ло и у Фран цу ској на ве де-
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ног пе ри о да. Освр ћу ћи се на по јам ,,по ли циј ске др жа ве’’ у че му 
је и на ша зе мља на жа лост има ла бо га то ис ку ство, аутор на во ди 
јед ну ин ди ка тив ну, а ми би смо ре кли и тач ну ми сао По ла Ва ле ри ја 
(Paul Valéry), фран цу ског књи жев ни ка, ко ји сма тра да је ,,по ли ци-
ја нај бо ља сли ка дру штва’’ (стр. 191). Тек по чев од 19. ве ка се из 
над ле жно сти по ли ци је из у зи ма ју не ка, за да на шње при ли ке ,,не-
стан дард на’’ овла шће ња управ не при ро де, а у том истом ве ку се и 
да је пр ва са вре ме на де фи ни ци ја по ли ци је (стр. 180-181). Аутор из-
ла га ње о по ли ци ји као без бед но сном чи ни о цу за кљу чу је да ва њем 
кла си фи ка ци је (5 мо де ла) на ци о нал них по ли ци ја ши ром све та у 
за ви сно сти од на чи на функ ци о ни са ња, тач ни је ре че но по ме ри ли-
ма цен тра ли за ци је и ко ор ди на ци је, као и на бра ја њем до брих стра-
на и не до ста та ка сва ког од њих. Ова по де ла по ред те о рет ског има 
и од ре ђен прак ти чан зна чај, јер про у ча ва о цу овог фе но ме на омо-
гу ћа ва пре глед ни ју сли ку по ли циј ске ин сти ту ци је у ве ли ком бро ју 
зе ма ља. 

По ред по ли ци је, др Ра до слав Га ћи но вић на нај ви ше ме сто по 
зна ча ју без бед но сних фак то ра ста вља ин сти ту ци ју вој ске. Оде-
љак о вој сци је по де љен на 5 под це ли на где се раз ма тра исто риј-
ски аспект раз во ја вој ске, за тим ње на дру штве на уло га, по том се 
го во ри о мо дер ној вој сци, и на кра ју о вој нич кој ети ци и зна ча-
ју прин ци па суб ор ди на ци је у вој ној ор га ни за ци ји. Кон ста ту је се 
да су ,,др жа ве ско ро до пред крај XX ве ка огра ни ча ва ле про блем 
на ци о нал не без бед но сти на вој на пи та ња и из во ди ле га пре све-
га у вој ним ак тив но сти ма’’, а при том и ука зу је на све ве ћу уло гу 
,,не вој них сред ста ва и ме ха ни за ма у без бед но сним де лат но сти ма’’ 
(стр. 122). Чи ни се да аутор, с об зи ром да на осно ву свог ра ни-
јег про фе си о нал ни ог ис ку ства до бро по зна је вој ну сре ди ну, у овом 
сег мен ту ма те ри је из но си нај ди рект ни је ста во ве и за кључ ке. Та ко 
на при мер го во ре ћи о кон цеп ту оп ште на род не од бра не као sui ge-
ne ris док три ни со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је ис ти че да, без об зи ра 
на ње го ву тре нут ну за по ста вље ност и не ак ту ел ност, он је ,,и да ље 
је ди но ре ше ње у од бра ни ма лих зе ма ља од на па да моћ ни јег и ја-
чег про тив ни ка’’ (стр. 227). Ме ђу тим, иако до бро по зна је си стем 
од бра не бив ше СФРЈ и до не кле има раз у ме ва ња за ње гов кон цепт, 
аутор ипак не ро бу је иде о ло шким дог ма ма што се ви ди по ње го вој 
кри ти ци кон цеп та те ри то ри јал не од бра не ко ји је на стао као при-
ме на марк си стич ке иде је о на о ру жа ном на ро ду. Он сма тра да de 
fac to оса мо ста ље не од са ве зних вла сти ре пу блич ке те ри то ри јал не 
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од бра не у зо ру рас па да бив ше СФРЈ су на те ре ну пре суд но до при-
не ле раз би ја њу бив ше др жа ве, као не фор мал но за о кру же не на ци-
о нал не вој ске.

По ред то га, аутор има ју ћи у ви ду но ве тен ден ци је у окви ру ме-
ђу на род них од но са по чет ком 21. ве ка ис ти че да вре ме кла сич них 
ме ђу др жав них ра то ва по ла ко про ла зи, а да на њи хо во ме сто сту-
па ју све ви ше уну тар др жав ни су ко би. То ло гич но пред са вре ме не 
ору жа не сна ге ста вља пред но ве за дат ке у сми слу де ли мич не мо ди-
фи ка ци је не ких аспе ка та ње ног де ло ва ња. Стро го ре а ли сти чан по-
глед ауто ра на вој ну функ ци ју се огле да и кроз, ре ци мо, раз ма тра-
ње вој не ети ке за ко ју ка же да је ,,пе си ми стич ка, ко лек ти ви стич ка, 
скло на исто ри ји, скло на си ли, на ци о на ли стич ка... кон зер ва тив на’’ 
(стр. 257). 

Ко ли ки зна чај аутор при да је вој ном аспек ту без бед но сти др-
жа ве и дру штва ви ди се и из ње го ве тврд ње да ,,вој на без бед ност 
др жа ве мо ра би ти на пр вом ме сту. Мо рал ни ци ље ви и иде о ло шке 
те жње не сме ју би ти оства ри ва ни на ра чун без бед но сти’’ (стр. 251). 
Још јед ном ње гов ре а ли сти чан при лаз до ла зи ов де до из ра жа ја.

Не што ма њу па жњу др Га ћи но вић по кла ња оста лим чи ни о ци-
ма без бед но сти, не спо ре ћи уз то њи хов зна чај, ма да за не ке од 
њих, као што су ре ци мо оба ве штај не слу жбе кон ста ту је да је ту 
,,на у ка скром но при сут на’’ (стр. 263). Уз то, иден ти чан пе ри од је 
ре ле ван тан за на ста нак ових слу жби као и за вој ску и по ли ци ју- то 
је епо ха ка пи та ли зма и ства ра ње ја ких др жа ва. Њи хо ва де лат ност 
се мо же по сма тра ти кроз три сег мен та: оба ве штај ну, кон тра о ба ве-
штај ну и суб вер зив ну. С дру ге стра не, код ци вил не од бра не ис ти че 
да не по сто ји је дин стве на де фи ни ци ја овог пој ма, иако је ре гу ли са-
на же нев ским кон вен ци ја ма из 1949.

На кра ју, као за кљу чак би смо ис та кли да је де ло ауто ра Ра до-
сла ва Га ћи но ви ћа ,,Без бед но сна функ ци ја др жа ве’’ јед но ко ри сно 
шти во за струч ну и ла ич ку јав ност ко ја да је је дан ко рек тан пре глед 
основ них те о риј ских по став ки пој ма без бед но сти, као и глав них 
чи ни ла ца оства ри ва ња без бед но сне функ ци је др жа ве. С тех нич ке 
стра не го во ре ћи, сту ди ја има 339 стра на, го то во 100 би бли о граф-
ских је ди ни ца и ко ри стан ин декс име на на кра ју. С дру ге стра не, 
има ју ћи у ви ду да се ра ди о ди сци пли ни ко ја тек тре ба да се озбиљ-
но на уч но за о кру жи, ја сно је да је дан ин тен зи ван рад пред сто ји у 
бу дућ но сти на ра све тља ва њу кључ них и оста лих пој мо ва и ин сти-
ту та ве за них за без бед ност. На рав но, ка ко при ме ћу је аутор ,,си стем 
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без бед но сти ни је сам по се би свр ха, већ по сле ди ца по тре бе да се 
пре ко ње га, од но сно ње го вим де ло ва њем, оства ре од ре ђе ни дру-
штве ни ци ље ви’’ (стр. 143). 

 Овај рад је примљен 17. септембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 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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