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Генералниконцепт ид еолошкесвијестии
проблемрјешавањанасталогконфликта

Гле да но исто риј ски уви јек офи ци јел на ди пло ма ти ја во-
ђе на на ви шем ни воу до во ди на сце ну си ту а ци је ко је у крај-
но сти сво је оп ци је за по чи њу ма њим или ве ћим кон флик ти ма 
и ко ји не ми нов но на сце ну до во де и рат ни су коб као вр ху нац 
и про из вод офи ци јел не ди пло мат ске по ли ти ке. У су ко би ма 
као ка рак те ри сти ка ма  њи хо вог по чет ка уви јек се по ја вљу је 
гру па љу ди ко ја да ли де мо крат ски или на дру ги су про тан 
на чин на че лу офи ци јел не ди пло ма ти је по чи ње да се ин те-
ре сно су ко бља ва из че га он да не ми нов но по ра ђа су коб са по-
сле ди ца ма. Све што је ство ре но на не при ро дан и на при си лан 
на чин че кат ће свој исто риј ски тре ну так да се раз гра ди те да 
се вра ти на по чет не ста зе при то ме би ра ју ћи пу те ве ко ји ни-
су исти као пред ход ни пу те ви, али је су на од ре ђе ни на чин 
слич ни оним пред ход ним.

Исто ри ја чо вје чан ства је фак тор у ко јем чо вјек игра са-
мо сво ју уло гу и слу жи као сег мент кре та ња уз по моћ ко јег 
офи ци јел на ди пло ма ти ја  иде о ло ги је или по кре та ства ра се-
би пут ко јег је одав но за цр та ла. На том пу ту кре та ња пре-
ма сво јим ци ље ви ма не ми нов но се су сре ће  са ци ље ви ма и 
ин те ре си ма дру ге офи ци јел не ди пло ма ти је, а ко ја пред ста-
вља дру гу гру пу те се са истом или сла же или су ко бља ва 
све у за ви сно сти од по ду дар но сти, од но сно не по ду дар но сти 
сво јих крај њих ци ље ва. Друк чи ја рје ше ња оних супротних 
не ми нов но на ме ћу став да се ови супротни по на ша ју исто 
или дру га чи је, а што је све ли ми ти ра но ци љем ко ји се же ли 
по сти ћи.

У при сту пу из у ча ва ња кон фли ка та и њи хо вог пре ва зи-
ла же ња срж про бле ма ти ке је у ана ли зи ста ња при је кон флик-
та од но сно по дроб ној ана ли зи шта је до ве ло до та квог ста ња. 
На ста вак или усло ви за до ла зак ста ња са кон фликт ним по-
сље ди ца ма мо гао би се гло бал но по сма тра ти са аспек та не-
спо ра зу ма ко ји на ста ју у са мом дру штву због не сре ђе них од-
но са, па он да ти не сре ђе ни од но си уну тар дру штва чи не од-
раз и на гло бал ном свјет ском пла ну. Уну тра шњи кон флик ти 
мо гу да бу ду по кре ну ти деј ством из ва на, али да би за др жа ли 
при мат уну тра шњег, они су обич но на ло кал ном ни воу по ве-
за ни са иде о ло ги јом ко ја не пре за од вред но ва ња да ли је не-
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ка ње на иде ја тач на или по гре шна, штет на или не мо гу ће из-
во ди ва. На про тив, твр до ћа ста ва и не то ле рант ност на спрам 
упо зо ре ња о по гре шно сти иде је ко ја се спро во ди, обез бје ђу је 
у гла ва ма спро во ди ла ца си гур ност у на ка не спро во ђе ња.

Иде о ло ги ја јед ног дру штва у фа зи тран сфор ма ци је 
дру штва је ка те го ри ја ко ја је те же про во дљи ва од по ли ти ке 
и еко но ми је тог дру штва. Иде о ло ги ја на дру штво има до ми-
на ци ју и она оправ да ва дру штве ни по ре дак. Она не са мо да 
ту ма чи ствар ност дру штва не го и аку му ла тор ски ути че на 
оне ствар но сти и ври јед но сти ко је же ли по сти ћи у дру штву. 
Све што има по че так има и свој крај, та ко је исто ка да је у 
пи та њу и иде о ло ги ја. Ме ђу тим, код иде о ло ги је, ка да не ста је 
она и да ље у дру штву оста је до ми нант на па на осно ву то га на 
но ве дру штве не то ко ве мо же да дје лу је у ви ше пра ва ца ко јим 
би се евен ту ал но кре та ло дру штво у бу ду ћем свом пе ри о ду.

С об зи ром да је иде о ло ги ја ве за на и за при вред ни си-
стем дру штва, а што ука зу је да сва ки по ре ме ћај на ба зи по-
сто ја ња не мо гу ћих еко ном ских од но са не ми нов но тре се и 
ста бил ност иде о ло ги је у том дру штву, па у мо мен ти ма ку му-
ли ра ња еко ном ских по ре ме ћа ја до га ђа ји ко ји за тим сли је де 
љу ља ју или то тал но оба ра ју те ме ље на ко ме је за сно ва на по-
сто је ћа иде о ло шка сви јест дру штва. 

Курс иде о ло ги је од ре ђу је и смјер ни це офи ци јел ној ди-
пло ма ти ји зе мље ко ја про во ди иде о ло шку од ред ни цу. Оно 
што се ја вља као ал тер на ти ва зва нич ној ди пло ма ти ји је сви-
јест да се не раз ми шља иде о ло шки као што раз ми шља ве ћи-
на зва нич них и офи ци јел них, не го се ја вља из раз опо ни ра ња 
упра во у ста во ви ма за сту пље ним у дру штву, а ко је ми на зи-
ва мо на род ном во љом или у нај ма њем слу ча ју јед ним на сто-
ја њем ко јег ло кал на за јед ни ца осје ћа као на чин пре ва зи ла-
же ња си ту а ци ја ко је се по ста вља ју у дру штву као про бле ми. 
Слич но као у ме ди ци ни, ако не по сто ји из лаз у оздра вље њу 
од кли нич ко-ли јеч нич ке ин тер вен ци је он да се при бје га ва на-
род ним из во ри ма ли је че ња ко јим се санк ци о ни ше ста ње бо-
ле сти и те жи ка оздра вље њу.

За што ов дје на сто ји мо ис та ћи за сту пље ност иде о ло-
шког кон цеп та у пре ва зи ла же њу кон фликт ног ста ња? Па 
упра во из тог раз ло га што и зва нич на и она ка ко је ми на-
зи ва мо на род на ди пло ма ти ја сво је пр ве ко ра ке пра ве од иде-
о ло шке од ред ни це дру штва у кре та њу ка мо гу ћем прав цу 
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рје ше ња кон фликт ног ста ња. Сва ки пут про блем се на сто ји 
ри је ши ти на ба зи иде о ло шког ста ва или у окви ру истог. Са 
усва ја њем иде о ло шке дру штве не од ред ни це и из бо ром пу та 
ко јим се дру штво на сто ји по ве сти ја вља ју се и за сту пље не 
сви је сти ко је на сто је да кроз при зму иде о ло шке сви је сти ри-
је ше или по ку ша ју ри је ши ти на ста ли кон фликт.

 На кон уру ша ва ња иде о ло ги је ко ја је би ла за сту пље-
на у дру штву као ве ћин ска, а ни ка да као ап со лут на, јер у 
ства ри ни ка да у исто ри ји ни је по сто ја ло дру штво гдје су 
ми сли ли сви исто, на по вр ши ну из над по то ну лих раз ва ли на 
бив ше иде о ло ги је плу та ју и ис пли ва ва ју она кви иде о ло шки 
еле мен ти ко ји са зва нич ном (по то ну лом) иде о ло ги јом ни ка да 
ни су би ли у скла ду или су јој док је иста жи вје ла би ли уви јек 
су прот на стра на. Око та квих ем бри о нал них за че ћа по чи њу 
се оку пља ју ћи усмје ра ват у свом то ку и еко ном ско-по ли тич-
ки еле мен ти ко ји ће у бу ду ћем вре ме ну би ти осно ви ца но-
вог иде о ло шког по гле да дру штва. У та квом слу ча ју на род на 
ди пло ма ти ја се по ја вљу је уви јек као ал тер на ти ва зва нич ним 
иде о ло шким ста во ви ма у рје ша ва њу кон фликт ног ста ња. 
Она се уви јек ја вља као но вост и ал тер на тив ни при ступ за 
ста ња про у зро ко ва на оном иде о ло шком сви је шћу са ко јом се 
она ни је сла га ла или се су ко бља ва ла у кон цеп тив ном при-
сту пу при ли ком рје ша ва ња ста ња ко ја се озна ча ва ју као кон-
фликт на. За ма њин ску ал тер на тив ну иде о ло ги ју ни ка да ни-
је свој стве но на чел но сла га ње са офи ци јел ном иде о ло ги јом. 
Офи ци јел на иде о ло ги ја дру штва пре не се на са ма кро пла на у 
ми кро под руч ју исто та ко не да је ре зул та те фак то ра оздра-
вље ња због то га што упра во про из и ла зи из ге не рал не иде-
о ло шке вла да ју ће сви је сти. Та ко је она, у ства ри, са мо ло ша 
ко пи ја оног зва нич ног иде о ло шког дру штве ног ста ва пре не-
се ног у лoкалну за јед ни цу, гдје се уз по моћ љу ди из ло кал-
не за јед ни це на ло кал ном ни воу на сто ји ри је ши ти на ста ло 
кон фликт но ста ње-без у спје шно. Ако је бо ле сног па ци јен та 
не мо гу ће из ли је чи ти цје ло куп ним про пи са ним ли јеч нич ким 
трет ма ном, ал тер на ти ва се тра жи у та квом трет ма ну ли је че-
ња ко је ни је трет ман ски по ду дар но са оним зва нич ним или 
оним ли јеч нич ки про пи са ним ди јаг но за ма. У та квом слу ча-
ју, не ми нов но ће се при бје га ва ти ал тер на ти ви. На исти или 
сли чан на чин кон фликт на ста ња дру штва на сто је се ри је ши-
ти на ал тер на ти ван на чин у од но су на ге не рал ну иде о ло шку 
сви јест за сту пље ну у дру штву.
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Религијскоидеолошкиаспектиупревазила
жењуконфликтногстања

Сте пен ми ли тант но сти и скло но сти да се про блем (кон-
фликт) ри је ши на тај на чин је основ ни па ра ме тар у оцје ни ко-
ли ко је ре ли гиј ски по крет фун да мен та ли стич ки, гле да но са 
аспек та си ле и упо тре бе исте. С об зи ром на то у дје лу оних 
ко ји ислам ба шти не на ми ро љу би вој осно ви мо же се по че ти 
во ди ти пре го вор о рје ше њу кон фли ка та али ни ка ко са ре ли-
гиј ске осно ве. Ре ли ги ју у та квом слу ча ју тре ба упо тре бља-
ва ти са мо као ста би ли за тор ску осно ву при учвр шће њу ми ра. 
Сам при мјер ре ли гиј ског ислам ског по здра ва „се лам“ (мир) 
је ис кљу чи во јед но кон фе си о нал ног зна ча ја од но сно по здрав 
уну тар исла ма за исто вјер ни ке, док је са свим дру ги став у 
од но су на оне ко ји не при па да ју ре ли ги ји исла ма. Мир се 
ко ри стио са мо у си сте му ја ча ња ре ли ги је и ели ми ни са ња 
кон фликт них ста ња уну тар ислам ско-арап ске раз је ди ње не 
за јед ни це у пр во ври је ме ства ра ња ре ли ги је исла ма. Ми ли-
тант ност ди је ло ва исла ма се огле да у об је ди ња ва ју ћој иде-
ји и на сто ја њу да ре ли ги ја исла ма бу де ре ли ги ја цје ло куп не 
људ ске за јед ни це на сви је ту, а што с дру ге стра не не ми нов но 
ра ђа от пор оних ко ји не ми сле исто,  што на кра ју до во ди до 
ста ња по ре ме ће них од но са.1

 Не ми нов но је да се ислам ши ри и као дру штве ни су-
ве ре ни тет, што је основ ни раз лог што та кав на чин ре ли гиј-
ског ши ре ња не мо же во ди ти трај ном ми ру. Упра во у Бо сни 
и Хер це го ви ни (убу ду ће чи та ти БиХ) као при мјер, аспект 
ши ре ња др жав ног ин те гри те та не од го ва ра ни у ком сми слу 
пра во слав ном ста нов ни штву у БиХ, а ни би ло ком дру гом ко-
је не при па да ре ли ги ји исла ма. На то нас ста ње упу ћу је без-
број до го во ра и спо ра зу ма ко ји су кр ше ни упра во из раз ло га 
ислам ског гле да ња на кон цепт уре ђе ња др жа ве и рје ша ва ње 
про бле ма у др жа ви. (очи то на ре ли гиј ско прав ним осно ва ма 
уте ме ље ним на ислам ском по гле ду уре ђе ња дру штва)!

Та ко ђе нам на то  ука зу је и са ма си ту а ци ја су че ље них 
по гле да уну тар ислам ских ин те ре са у окви ру при пад ни ка 
ислам ске вје ро и спо ви је сти у БиХ. Ту упра во по сто је дви је 

1 Види: Мирољуб Јевтић, Религија и политика – увод у политикологију
религије, Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, 
Београд, 2002, стр. 304-311,
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стру је ко је су би ле на ро чи то до ми нант не у то ку гра ђан ско-
ре ли гиј ског ра та у БиХ као и у по страт ном пе ри о ду. Очи ти 
при мје ри за то су су ко би у Ца зин ској кра ји ни из ме ђу са мо-
про гла ше них ауто но ма ша Фи кре та Аб ди ћа и сна га ар ми је 
БиХ ло јал не Али ји Изет бе го ви ћу; за тим уну тра шња ме ђу-
му слимснска раз ра чу на ва ња у Са ра је ву, те низ дру гих рад њи 
ко је су пред у зи ма не у дру гим ло кал ним за јед ни ца ма, ка ко 
уну тар ре ли ги је исла ма та ко и у су ко би ма исте са дру гим 
ре ли ги ја ма то ком гра ђан ског ра та у БиХ. Ци је ло ври је ме је 
во ђен су коб на гра ни ци игре отво ре них ка ра та за ислам или 
про тив исла ма, као и са исла мом и са не и сла мом. Нео спор на 
је чи ње ни ца да су та кве кон фликт не ак тив но сти би ле кре и-
ра не не са мо уну тар ислам ског тки ва у БиХ, не го и ак тив но-
сти ма ко је су ин пу ти ра не из ва на ка ко са ислам ске та ко и са 
не и слам ске стра не.2 Кон фликт је уви јек тре ба ло хра ни ти да 
би се одр жа вао у жи во ту, а с тим што је он у БиХ уви јек имао 
глад на уста ви ше па се тај не до ста так хра не ја вљао као ге не-
ра тор но вог кон фликт ног ста ња.

Пре ла зак на ислам се огле дао у гу бље њу др жав ног су-
ве ре ни те та и при хва та њу ислам ског су ве ре ни те та. То је у 
ства ри цен тар и срж раз ми шља ња исла ма као на чи на у пре-
ва зи ла же њу кон фликт ног ста ња. То је злат на фор му ла ислам-
ског ши ре ња, тзв. уда рац ко јим се по сти жу рје ше ња два 
основ на ста ва као осно ве за пре ва зи ла же ње про бле ма (кон-
фликт ног ста ња), та ко и за ислам као ре ли ги ју на свом пу ту 
екс пан зи о ни стич ког ши ре ња. У том сми слу мо же се за кљу-
чи ти да ће ислам (фун да мен та ли стич ки) на сто ја ти ге не ри са-
ти кон флик те ка ко би то бо жњим рје ше њи ма истих по сти зао 
злат не ре зул та те ши ре ња су ве ре ни те та те ри то ри је, а ти ме 
и су ве ре ни те та прав ног уре ђе ња на тој те ри то ри ји. Гу бље-

2 У безброј примјера директног инфилтрирања разних облика уплитања и 
потпиривања вођења сукоба са јаком религијском позадином у БиХ јесте и 
чињеница увоза страних-исламских религијских бораца. У свом примјеру 
обесправљености у односу на права бораца након рата припадници 
муслиманске војске,  који нису на директан начин припадали и исламској 
конфесији истицали су ситуације: „... да се моје заслуге негирају (мисли се 
на неравноправност права борачке популације након рата)... уважавају се 
само муџахедини, а то се јасно види на сваком кораку у овој земљи... од 
прије неколико мјесеци као ратни војни инвалид своју инвалиднину могу 
подићи једино и искључиво у банци која се зове ШЕХ-ИН... сам наслов те 
банке све казује“ Види шире : Пинкас Зебулон, Жута јабука и други знакови, 
Културно умјетничко друштво „Гајрет“, Пурачић, 2009, стр. 7-11.
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њем су ве ре ни те та са при хва та њем исла ма ука зу је нам да су 
је ди ни од но си ко ји су пре о вла да ва ли у од но су на не и слам 
од но си ра та, тј. же ље исла ма да се и на под руч ју не и сла ма 
про ши ри вје ра ислам ског ис по ви је да ња. По ла зе ћи од то га да 
је ду жност сва ког при пад ни ка исла ма ми си ја „пре тва ра ње 
сви је та у је дин стве ну др жа ву у ко јој ће вла да ти трај ни мир 
ре гу ли сан ше ри ја том“3 до ла зи се до за кључ ка да се ин ди ви-
дуа или гру па ко ја по чи ва са осно ве исла ма као ре ли ги је ни је 
у ста њу на осно ву уни вер зал них мо рал них нор ми да из вр ши 
функ ци ју рје ша ва ња кон фликт ног ста ња, упра во из раз ло га 
је дин стве ног по гле да на уре ђе ње дру штве не за јед ни це ка ко 
на ло кал ном та ко и на гло бал ном пла ну. Ко на чан циљ исла ма 
је сте мир али та кав да под ра зу ми је ва са мо вла да ви ну јед не 
вје ре, од но сно исла ма.4 На тој осно ви же ље за ми ром мо гу да 
се те ме ље тврд ње рје ше ња кон фликт ног ста ња све до тле док 
се не поч не ула зи ти у су шти ну кон крет ног ми ра, па из тог 
раз ло га ислам као ре ли ги ја по зна је пе ри о де при мир ја. Усљед 
не мо гућ но сти са гле да ва ња си ту а ци је у де таљ ном оби му, те 
не мо гућ но сти на осно ву ре ли ги о зне дог ме чи ње ња два по сла 
уза јам но, во ђе ислам ских кон це па та уре ђе ња дру штва као је-
дин стве не ре ли гиј ске за јед ни це, че сто пу та за тра же при мир-
је упра во ра ди по тре бе са гле да ва ња ста ња до кле се сти гло 
у про во ђе њу до са да шњег ши ре ња ре ли ги је  и ко ли ко се под 
су ве ре ни тет ре ли ги је до ве ло оних ко ји су би ли из ван ње.

Као по твр да пред ход но из не се ног ста ва огле да ла би се 
у до ка зу прак се исла ма и ње го ве ме ђу на род не док три не ко ја 
про ис ти че из ка ко ин ди ви ду ал не та ко и ко лек тив не ми си је 
сва ког вјер ни ка да се бо ри за та кво уре ђе ње сви је та у ко ме би 
ре ли ги ја исла ма би ла је ди на ре ли ги ја, а гдје би све о бу хват-
ност ми ра би ла ре гу ли са на ислам ским прав ним по рет ком 
за сно ва ним на ше ри ја ту. У су прот ном, а по ше ри јат ској те о-
ри ји ме ђу на род них од но са, ислам је у стал ном и отво ре ном 
су ко бу са зе мља ма не и сла ма, од но сно они ма у ко ји ма ислам 
као ре ли ги ја не пред ста вља те мељ ну по став ку за сно ва но сти 
дру штва. У те о ри ји ме ђу на род них од но са гле да но из угла ре-
ли ги је исла ма да на шњи сви јет у ко ме ми жи ви мо ди је ли се на 

3 Види: Мирољуб Јевтић, Савремени џихад као рат, „Никола Пашић“, 
Београд, 2001, стр. 15-64.

4 Види: Магистарски рад, Мехмедалија Нухић, Третманвјерскогекстремизма
умеђународномправуоружанихсукобасапосебнимосвртомнаисламски
фундаментализам, Слобомир П Универзитет, Бијељина, 2009.
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осно ву та кве те о ри је на сви јет ми ра (дар ал ислам)  и сви јет 
ра та (дар ал харб).5 Про стор из ме ђу та два сви је та за сно ван 
на ше ри јат ском по гле ду на сви јет уоп ште ка рак те ри ше кон-
ти ну и ра но не при ја тељ ство са оним ко ји не при па да ју сви је-
ту исла ма оме ђе но пе ри о ди ма при мир ја тек та квим и то ли-
ким ко ји би са мо на тре ну так да ли при ли ку да спро во ди о ци 
ислам ске да ље (ши ре ња) са гле да ју до стиг ну то и за у зму курс 
пре ма за цр та ном. У том пе ри о ду при пре ме за на ред но ста ње 
кон фли ка та ислам је из гра дио и пре ла зни пе ри од за пре ва зи-
ла же ње кон фликт ног ста ња ко је су прот ној стра ни (не и слам-
ској) пру жа мо гућ ност да без отво ре ног су ко ба са исла мом 
ста не на ње го ву стра ну пу тем при хва та ња по ни жа ва ју ћег 
ста ња не и слам ске др жав не за јед ни це у од но су на ислам ску, 
а то је ста ње пла ћа ња дан ка (џи зи је) као пре ла зно ста ње до 
свје сног и си стем ског ста ња при хва та ња ислам ских ше ри јат-
ских прав них нор ми уре ђе ња дру штва.

На ве де ну те о ри ју ислам ских ме ђу на род них од но са и 
ни је мо гу ће јед но став но при мје њи ва ти па се на осно ву уче ња 
те мељ них прин ци па ре а ли за ци је Кур’ана од стра не ислам ске 
уле ме6 при би је же пар ци јал ном од но су на спрам оних ко ји не 
при па да ју прав но ислам ском си сте му уре ђе ња дру штва. Је-
дан ду го го ди шњи про цес спољ но-по ли тич ког опре дје ље ња 
му сли ман ских др жа ва је про цес ду жег по ми ре ња у ко ме би 
тре ба ла иде о ло ги ја исла ма би ти за сно ва на на ми ро љу би вом 
обра зов но-од гој ном по сте пе ном пре ла ску на ислам.7

  С дру ге стра не, на сто ја ње ожи во тво ре ња тра ди ци-
о нал не ислам ске те о ри је ме ђу на род них од но са су ка рак те-
ри сти ке по гле да фун да мен та ли стич ке оп ци је ко ја с по зи ци ја 
ра ди кал ног ши ре ња ре ли ги је исла ма же ли да ожи ви те о ри ју 
све о бу хват ног ши ре ња ре ли ги је исла ма за сно ва ног на прав-
ном си сте му про и за шлом на осно ву ше ри ја та. На та квој осно-
ви по гле да на сви јет да нас смо свје до ци та квих кон фликт них 
ста ња гдје је свјет ски мир на ро чи то уру шен та квим кон-
фликт ним ак тив но сти ма ко је су до те мје ре ра ди кал не гдје 
при пад ни ци јед не ре ли ги је, у овом слу ча ју исла ма, не жа-
ле ћи чак ни соп стве не жи во те свје сно их жр тву ју ћи са мо у 

5 Ви ди: Ми ро љуб Јев тић, Савремениџихадкаорат, „Ни ко ла Па шић“, Бе о-
град, 2001, стр. 18-24.

6 Дра ган Но ва ко вић, Школствоисламскезаједнице, ЈУ НИР, Ниш, 2004, стр. 
153-155.

7 Исто.
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ци љу оства ре ња је дин стве ног по гле да на уре ђе ње сви је та у 
ко јем би тра ди ци о нал но ислам ска те о ри ја ме ђу на род них од-
но са чи ни ла око сни цу по ли ти ке ислам ских – му сли ман ских 
зе ма ља. 

Заблудеизанемаривањаокоснагевјерског
утицаја

Пад бер лин ског зи да озна чио је по че так та квог по гле-
да на под руч ју ју го и сточ не Евро пе ко ја је сво ју пер спек ти ву 
мул ти ет нич ког дру штва по че ла гле да ти кроз на сто ја ња да се 
отво ре про це си ре и ден ти фи ка ци је иден ти те та кроз исто риј-
ску пер спек ти ву и сте ре о ти пе ко ји су ис кљу чи ва ли пој мо ве 
де мо кра ти је и људ ских пра ва у име све те про шло сти. На тим 
осно ва ма БиХ пред ста вља дру штво гдје се у ре ли гиј ским за-
јед ни ца ма не при зна је дру ги и друк чи ји већ се фа во ри зи ра 
сво ја ет нич ка за јед ни ца, а дру ге за јед ни це при зна ју са мо под 
при ти ском европ ских стан дар да гра ђан ског дру штва, док у 
са мој ре ли ги ји ни пра во ма њи не ни пра во гра ђан ства ни су 
при зна та пра ва.8

За у ста вља ње ра та у БиХ и кон сти ту и са ње ми ра као и 
ор га ни зо ва ње де мо крат ских про це са те кло је уз по моћ стра-
не ин тер вен ци је при че му су људ ска пра ва и сло бо де ре ду-
ци ра на9 у ин те ре су ста бил но сти у ре ги о ну та ко да ве ћи на 
за ко на на мет ну тих од стра не ви со ко-на мје снич ког апа ра та 
ри мо ка то лич ке Евро пе у зе мљи раз др ма ној гра ђан ско-ре ли-
гиј ским су ко бом ни до да нас не га ран ту ју спрем ност на ре-
фор ме ко је би тре ба ло под у зе ти од стра не гра ђан ске ал тер-
на ти ве. Су ко бом у БиХ ин спи ри са ним и во ђе ним у знат ном 
ни воу и уз бла го слов су ко бље них ре ли гиј ских за јед ни ца у 
пе ри о ду на кон за у ста вља ња истог во љом оних ко ји су прет-
по ста вља ли да је су ви ше ма ли јаз аку му ли ра не те жње ре-
ли ги о зне до ми на ци је на под руч ју Бал ка на, по ку ша ли су да 
про цес до ла же ња до исти не и оства ри ва ње прав де ство ре на 
те ме љу из град ње по вје ре ња и по ми ре ња, у свр ху из град ње 
со ци јал ног ми ра на ба зи ме ђу ре ли гиј ског спо ра зу ми је ва ња, 

8 Види: на интернет страници: www.http://WWW.IPCSA.ba/konjic_uvodno_izl-
aganje.php

9 Види: Под лупом. Људска права 1991-95, Фонд за хуманитарно право, 
Београд, 1997
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упра во на оним кон цеп ци ја ма од ко јих ни јед на ре ли ги ја из 
Бо сан ског су ко ба ни је од сту пи ла, ка ко у ври је ме рат ног ста-
ња, та ко и у по сли је рат ном пе ри о ду. И упра во из тог раз ло га, 
у зе мљи у ко јој се кон фро та ци ја по ти ца на са ре ли гиј ске осно-
ве и кон ти ну и ра но по др жа ва на из ва на, на ме ће се као пре пре-
ка људ ским пра ви ма у на мје ри пре ва зи ла же ња кон фликт ног 
ста ња, те до во ди до све ве ће ап сти нен ци је гра ђа на на из бо-
ри ма и од у ста ја ња од ак тив ног су дје ло ва ња у про це си ма пре-
ва зи ла же ња кон фликт ног ста ња у зе мљи.

 У та квој зе мљи са ста њем кул ми ни ра ју ћег кон фликт-
ног ста ња ко јег још рје ша ва Европ ска ди пло ма ти ја на мет ну-
тим ви со ко пред став нич ким на мје снич ким апа ра том у зе мљи 
у ко јој се кроз при зму ре ли ги о зних по гле да на сто ји про на ћи 
нај бо ља по зи ци ја за пре ва зи ла же ње кон фликт ног ста ња на 
на чин ту ма че ња исти не и прав де уну тар сво јих ре ли ги о зних 
за јед ни ца не мо гу ће је до ћи до ста ња рје ше ња кон флик та.

Пре ва зи ла же ње кон фли ка та у та квим ви ше ре ли гиј-
ским за јед ни ца ма мо же да се од ви ја са мо у усло ви ма гдје 
се при ли ком спо ра зу ми је ва ња и ме ђу соб ног ко му ни ци ра ња 
при зна ју и ува жа ва ју раз ли чи то сти, а што је основ на прет-
по став ка за дје ло ва ње у прав цу рје ше ња кон фликт ног ста ња.

 С об зи ром да ислам као ре ли ги ја у сво јој те мељ ној 
осно ви има за циљ ши ре ње и не по мир љи ви док три нар ни 
став из ра жен кроз по тре бу кон ти ну и те та у по што ва њу ре-
ли гиј ске дог ме из ра же не кроз ста во ве ре ли гиј ског вје ро ва ња 
да не ма ми ра са оним ко не при па да сви је ту исла ма (дар ал 
ислам), а об зи ром да су кар те основ них по те за ба зи ра не на 
по пу ла ци ји ста нов ни штва оку пље ног и свр ста ног на ре ли-
ги о зној осно ви, офи ци јел ној по ли тич кој ди пло ма ти ји то да је 
мо гућ ност бла го ста ња на вла сти уз би је ду гра ђа на с дру ге 
стра не, ко ји су ме ђу соб но по ди је ље ни на осно ву по ри је кла и 
на чи на жи во та у Бо сни и Хер це го ви ни.

 Ап стракт но и го то во за ма ра ју ће је ис ти ца ње рје ше ња 
кон флик та на под руч ју Бал ка на на осно ву ис ти ца ња иде је о 
та ко зва ној гра ђан ској оп ци ји уре ђе ња дру штве не за јед ни це у 
Бо сни и Хер це го ви ни у ко јој по дје ле ба зи ра не на ет ни ци те-
ту про ду жу ју до стиг ну то ста ње гдје се и на да ље у мно го ме 
за сту па ста ја ли ште вјер ског у од но су на про блем ско. Исте 
оне дру штве не за јед ни це у ко јој су во љом вјер ске те жње и 
уз по моћ дру гих по кре ну ти про це си рат ног ста ња, и у ко јој 
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ни су ни у ком слу ча ју до ки ну ти сно ви кон ти ну и ра них исто-
риј ских те жњи и не за бо ра вље них да на из про шло сти гдје је 
од стра не јед не ре ли ги је пре о вла да ва ло ста ње и ње не ап со-
лут не до ми на ци је.10 Про це си не се ку ла ри зо ва но сти или не до-
вољ не се ку ла ри за ци је ре ли ги је исла ма про и за шли из уче ња 
да је не мо гу ће би ло ко је про це се у дру штву одво ји ти и њи ма 
упра вља ти од по и ма ња истих из ди рект не су шти не исла ма 
не да ју у бу ду ће ври је ме та кве из гле де ко ји би ука зи ва ли на 
ста ња ри је ше но сти кон фликт них дру штве них од но са упра-
во из раз ло га док три нар ног уче ња та кве ре ли ги је. Јер, кон-
фликт но ста ње гдје се у име ње го вог и нај ма њег из ра же ног 
ста ва у во љи за ње го во рје ше ње, при би је же упу та ма ко је сво-
ју сна гу про на ла зе уте ме ље ну на прет по став ка ма ислам ског 
по гле да и уре ђе ња ме ђу на род них од но са не да је го то во ни-
ка кву шан су раз ли чи то сти ма ко је ни су пред ви ђе не и ба зи-
ра не на основ ним по сту ла ти ма исла ма, а ти ме усло жња ва ју 
пу те ве ко ји во де ка из ла зу за рје ша ва ње кон фликт них ста ња. 
На осно ву та квог ста ња и при сту па про це си ма рје ша ва ња 
кон фликт не про бле ма ти ке не ми нов но се за па да у ла ви ринт 
за мр ше них и на ре ли ги ји уте ме ље них не по мир љи вих ста во-
ва, а што нам ука зу је и кон фликт но ста ње од но са у Бо сни и 
Хер це го ви ни то ли ко го ди на и на кон ра та.

Историјскезаблудекојесупродуковале
стањаконфликтниходноса

Да би ушли у са му про бле ма ти ку са гле да ва ња и по јав-
ног ра зу ми је ва ња кон фли ка та на ста лих на под руч ју со ци ја-
ли стич ке Ју го сла ви је или бо ље ре ћи у свр ху ра зу ми је ва ња 
бал кан ског су ко ба, мо ра мо кре ну ти од јед ног, на бр зу ру ку 
пред ста вље ног ста ња, ко је је у ства ри и узро ко ва ло из би-

10 Тако је нпр. Адил Зулфикарпасшић који се представља као либерални 
интелектуалац, казао: „Познато је да је на овим просторима до Балканских 
ратова била Турска држава... То је била наша држава, држава која је 
испуњавала наше интересе. Дакле ми смо своју еманципацију, свој 
просперитет, своју будућност везивали за ту турску државу и настојали 
да је ојачамо. Када се турска империја повукла... Срби су у дубини душе 
остали наши противници – рушитљи наше земље.“ Цитирано према СТАВ, 
Нови Сад 21.02.1992. стр. 21, цитат преузет из: Мирољуб Јевтић, Религијаи
политика–уводуполитикологијурелигије, Институт за политичке студије, 
Факултет политичких наука, Београд, 2002, стр. 494.
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ја ње кон фли ка та. Ако узме мо у об зир чи ње ни цу да узрок 
ра ђа по сље ди цу он да је кон фликт на под руч ју Бал ка на по-
ро ди ла си ту а ци ја оних зе ма ља ко је су уче ство ва ле у ства-
ра њу пр ве Ју го сла ви је-Вер сај ске тво ре ви не, све до њи хо ве 
уло ге раз гра ди о ца и гро ба ра сво је тво ре ви не. Ин те ре си, ко-
ји су по стиг ну ти на те ме љи ма иде је сло вен ског је дин ства,11 
умно го ме су од ра зи ли за блу де и на те за ња око ци ље ва ко ји 
су ти ме тре ба ли би ти по стиг ну ти. За ми сао ри мо ка то лич ке 
цен тра ли за ци је са тен ден ци јом ши ре ња ка ис то ку до вео је 
до не у спи је ха са мог пла на ши ре ња, од но сно до шло је са мо до 
ко ма да ња срп ске на ци је и рас па да ња Ју го сла ви је по ре цеп-
ту ри „ка то лич ког се це си о ни зма“12 Да би де таљ но при ка за ли 
си ту а ци ју ко ја је не ми нов но во ди ла рас па ду Ју го сло вен ске 
фе де ра ци је нео п ход но је кре ну ти од ста ва свјет ских си ла из 
пе ри о да 1918-19. го ди не, ка да је у пе ри о ду 20. ви је ка во љом 
„ве ли ких“13пру же на огром на и је дин стве на шан са кра ље ви-
ни Ср би ји да ство ри по свом на хо ђе њу соп стве ну ле ги ти ми-
за ци ју. Ме ђу тим исто риј ски јаз, ко ји као коб пра ти окол но-
сти у Ср би ји уви јек је на сце ну по ли тич ких пре ра чу на ва ња 
ис плу та вао од лу ку ко ја је би ла као јед на ве ли ка игра из ме ђу 
тра ди ци је на јед ној и мо дер ни за ци је на дру гој стра ни. Упра-
во на том нео д луч ном ста ву Ср би је у то ври је ме мо же мо об-
ја сни ти ду бо ко уко ри је ње не че сти це рас па да Ју го сла ви је од 
са мог ње ног ра ђа ња.

Вер сај ски ми ров ни спо ра зум сред њу Евро пу је бал ка-
ни зи рао, а та ко бал ка ни зи ра на сред ња Евро па ко ја је ди ри-
гент ском па ли цом да та на во љу Ср би ји да то учи ни, не са мо 
да су на та кав на чин ста ре кон фликт не си ту а ци је оста ле не-
ри је ше не не го су се чак и ме ђу ет нич ке на пе то сти ма њин ских 

11 Ви ди: ЈединствоправославнихСловена,књигапрва, при пре мио Зо ран Ми-
ло ше вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ис точ но Са ра је во, 2006.

12 Ви ди: Ср би ја и Сред ња Евро па, на хттп://www.пе сца ник.нет/цон тент/
виеw/940/85/

13 Вер сај ски мир је ре зул тат ра том из ми је ње ног од но са сна га. То је уго вор о 
ми ру за кљу чен 28.6.1919. у Вер са ју (Ver sa il les) из ме ђу си ла Атан те из I свјет-
ског ра та и Ње мач ке на за вр шет ку кон фе рен ци је ми ра у Па ри зу, на ба зи ко-
јег је тре бао да по чи ва свјет ски по ре дак на кон I СР, а ко ји је омо гу ћио до-
ми на ци ју Фран цу ске у Евро пи и ја ча ње Пољ ске и Ру му ни је, као сaнитарног 
ко ри до ра про тив бољ ше ви зма, на ра чун те ри то ри је Со вјет ске Ру си је. Но ва 
на ста ла др жа ва Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, због от по ра Ита ли је, ни је при-
зна та од ве ли ких си ла, већ је тре ти ра на као др жа ва у на ста ја њу. Ви ди: Војна
енциклопедија, дру го изд., књ. 10, ВИЗ, Бе о град, 1975, стр. 442-443
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за јед ни ца по че ле аку му ли ра ти за су коб на тлу бу ду ће СФРЈ, 
ко ји је еска ли рао ус по ста вља њем на ци о нал них др жа ва упра-
во на ње ном тлу ство рив ши да нас си ту а ци ју у ре ги о ну ско-
ро без из ла зну, а што је нај ја че ви дљи во да нас на те ри то ри ји 
бив ше со ци ја ли стич ке ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не. Та-
кво на ста ло ста ње ство ри ло је си ту а ци ју двој но сти ко ја је 
по ра ђа ла кон флик те на тлу Бал ка на. Не сна ла же ње у та квој 
си ту а ци ји би ло је оме ђе но ту ма ра њем из ме ђу, с јед не стра не 
же љом за спро во ђе ње тра ди ци о нал не исто риј ске по ли ти ке 
са пре о вла ђу ју ћим еле мен ти ма ре ли гиј ског ути ца ја и оп ци је 
мо дер ног Европ ског мо нар хи стич ког уре ђе ња са дру ге стра-
не.

Упра во та кво ста ње ја за из ме ђу тра ди ци је и мо дер ни-
за ци је гдје кра ље ви на Ср би ја у ври је ме 1918. го ди не ни је 
кре ну ла пу тем у то ври је ме по ну ђе ног јој ри мо ка то лич ко-
аме рич ког пла на мо дер ни за ци је и про ши ре ња Аустро у гар-
ске мо нар хи је (пре те че да на шње Европ ске уни је) из раз ло га 
те жње за осло ба ђа њем од роп ства упра во од те мо нар хи је с 
јед не стра не те стра ха да би та ква мо нар хи ја мо гла по ста ти 
са ве зни цом та да шње Ње мач ке, од лу чу је се на пут ства ра ња 
др жа ве ко ја би се је ди на на Бал ка ну мо гла су про ста ви ти и 
од у при је ти њи хо вом ути ца ју. Ри мо ка то лич ко-аме рич ка за-
ми сао ства ра ња ја ке про тив те же Ње мач ком ути ца ју као и 
Фран цу ско-Ен гле ска бо ја зан од спо зна је да Ње мач ка не ће 
би ти за у ста вље на у сво јим на мје ра ма агре сив но-екс пан зи о-
ни стич ког ши ре ња ка ис то ку, у то ври је ме Ни ко лу Па ши ћа14 
при мо ра ло је да од у ста не од иде је по зна те још из пе ри о да 
1830. и ње ног чу ве ног твор ца Или је Га ра ша ни на у дје лу На-
чер та ни је, да срп ску на ци ју до ве де до јед ног ци ља тј. оку пља-
ња Ср ба ко ји жи ве у свим стра ним др жа ва ма (у то ври је ме) у 
јед ну срп ску др жа ву. Сред њо е вроп ска иде ја, ри мо ка то лич ко 

14 Никола Пашић, рођен 18.12.1845. у Зајечару. Дугогодишњи предсједник 
владе Србије и Краљевине Срба Хрвата и Словенаца. На уједињење свих 
Јужних Словена пристао је преко воље само под условом да се на све земље 
изван Србије прошири постојећа власт србијанске монархије и династије, 
оправдавајући то своје понашање теоријом да се нова држава може базирати 
само на покушајној државности Срба. Био је предсједник делегације 
Краљевине СХС на мировној конференцији у Паризу 1919. године. Позната 
његова реченица коју је изговарао: „ Срби јесу мали народ, али већег између 
Беча и Цариграда немамо“. Види: интернет страницу www.http://sr.wi ki pe-
dia.org/wi ki/%d0%9D%D0        .... 
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се це си о ни стич ко на сто ја ње и ин те ре си та да шњих ве ли ких 
си ла при мо ра ли су Ни ко лу Па ши ћа на пут са основ ном ка-
рак те ри сти ком кон зер ва ти ви зма и сна жног цен тра ли зо ва ног 
др жав ног уре ђе ња - од но сно ус по ста ву зе мље ко ју ће ка сни је 
ко му ни сти ре а ли зо ва ти на кон дру гог свјет ског ра та на фе де-
рал ној осно ви. Ти ме је би ло за вр ше но јед но раз до бље уми-
ре ња узро ка ко ји су про ду ко ва ли кон флик те с јед не стра не, 
а са дру ге са мо је на трен од ло жен про је кат сред њо е вроп ске 
иде је од стра не ри мо ка то лич ке Евро пе15 да би по том оне сна-
ге ко је су се упра во за ла га ле за ства ра ње Ју го сла ви је на кон 
пре да ха на ста ви ле раз град њу  иде ја сло вен ског је дин ства ко-
је су не ми нов но во ди ле про јек ту рас па да њи хо ве тво ре ви не и 
ства ра ња ма њих ва зал них др жав них је ди ни ца ко је би лак ше 
та ко усит ње не би ле во ђе не за по тре бе њи хо вих даљ них иде ја 
и ре а ли за ци је истих.

И упра во сад, по истом ре цеп ту ства ра ње ду а ли стич-
ког ста ња ко је је Ср би ји би ло ну ђе но 1918-19. го ди не, а ко је 
је због ње не нео д луч но сти, на ње ну ште ту, и на ште ту срп-
ског на ци о нал ног ти је ла од ра зи ло се ја ко по губ но у пе ри о-
ду дру гог свјет ског ра та и у пе ри о ду рас па да со ци ја ли стич ке 
Ју го сла ви је од стра не истих оних „ве ли ких си ла“, у ства ри 
спро вод ни ца иде ја за пад ног кр шћан ства под њи хо вим ин те-
ре сним при ти ском до ве ло је до про ду жа ва ња кон фликт них 
ста ња ко ја су има ла по гу бан ре зул тат за на ро де на тлу Ју го-
сла ви је.16

Са гле да ва ње чи ње нич но-исто риј ског ста ња, уоча ва ње 
сво јих гре ша ка и по гре шно ода бра них пра ва ца иза зва них и 
по ти ца них стра ним ин те ре си ма и њи хо вим крај њим на мје-
ра ма, су основ ни еле мен ти ко је тре ба да про на ла зе и узи ма ју 
за из град њу сво јих по чет них ста во ва и офи ци јал на и на род на 
ди пло ма ти ја као и гра ђан ско де мо крат ске ор јен та ци је, а све 
у свр ху ода би ра пра вих пу те ва у 21. ви јек. И упра во тај страх 
да се у са да шње ври је ме по ред ја ких вањ ских при ти са ка и 
по ли тич ког мен тор ста ва из ва на по но во не на чи ни по тез ко ји 
би ре зул ти рао но вом за блу дом, те не ра зу ми је ва њем од стра-
не дру га два на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни ста ња ко је је ка-

15 Види: Унија, политика Римокатоличке цркве према православним
Словенима, приредио др. Зоран Милошевић, Институт за политичке студије, 
Београд, 2005.  

16 Види: Маријан Корошић, Југословенскакриза, Напријед ЕИЗ, Загреб, 1988.
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рак те ри стич но и кон фликт но, та ко да се у ства ри са мо ра ђа ју 
и мно же но ви кон флик ти у ра зним сфе ра ма и об ли ци ма у 
Бо сни и Хер це го ви ни и про ду ку ју та кве од но се ко ји ука зу ју 
да Бал кан ски кон фликт ни је још уви јек ри је шен.

За Му сли ма не је Ју го сла ви ја озна ча ва ла под руч је је-
дин стве не вјер ске за јед ни це, а за Ср бе је дин стве не на род не 
на ци о нал не за јед ни це. Му сли ма ни вјер ни ци се по ко ра ва ју 
во љи бо жи јој из над ко је не по сто ји ви ше ни шта, а во ља бо-
жи ја на осно ву ислам ског ту ма че ња је тврд ња да не по сто ји 
на ци ја, по сто ји и при зна је се са мо за јед ни ца вјер ни ка (исто-
вјер ни ка). Рас пад Ју го сла ви је за Му сли ма не је озна ча вао у 
ре ли гиј ском сми слу удар на је дин стве ност ислам ско вјер ског 
про сто ра, од но сно еле ме нат уру ша ва ња је дин стве не ре ли гиј-
ске за јед ни це на том про сто ру.17 

Из тог раз ло га, во ђа бо сан ских Му сли ма на Али ја Изет-
бе го вић при је из би ја ња бра то у би лач ког и гра ђан ског ра та на 
про сто ру бив ше Ју го сла ви је из у зет но се за ла гао за оп ста нак 
исте упра во из раз ло га оп стан ка је дин стве не ре ли гиј ске за-
јед ни це, ко ја би у кон фе де ра тив ном ста њу има ла кон ти ну и-
тет даљ њег по сто ја ња с тим што би се власт де цен тра ли зо-
ва ла та ко да би при мат др жав не уло ге пре у зе ла у цје ло сти 
фе де рал на је ди ни ца уз до ми нант ну вла да ју ћу по пу ла ци ју 
исла ма на том под руч ју. Оп ста нак је дин стве не ре ли гиј ске за-
јед ни це је на та кав на чин зна чио дис кон ти ну и тет је дин стве-
не на ци о нал не за јед ни це, а што срп ском на ро ду ни ма ло ни је 
од го ва ра ло, па је на та квој осно ви и ро ђе на кли ца кон фликт-
ног ста ња ко ја ће ка сни је кул ми ни ра ти у ору жа ни су коб су-
про ста вље них стра на. Кон фликт но ста ње бу ду ћег рас па да 
ју го сла вен ске је дин стве но сти је упра во од му сли ман ског 
ру ко вод ства бра ње но ста вом очу ва ња земљеислама. На и ме, 
кла сич но ислам ско схва та ње ко је бра ни ову те зу је сте у ста-
ву да јед ном зе мља осво је на од стра не исла ма оста је у трај-
ни ама нет ислам ска, од но сно јед ном пот чи ње на зе мља под 
окри ље прав но ислам ског ре жи ма, на осно ву ше ри јат ског ту-
ма че ња оста је вјеч но ислам ска.

Оп ста нак исла ма као ре ли ги је на под руч ју Бал ка на мо-
гао би се по сма тра ти у об ли ку по сто ја ња чи ње нич них гре ша-
ка ко је су по чи ње не или за не ма ру ју ћих ста ња од но са гле да ња 

17 Види: Србија и Средња Европа, на  http://www.pe sca nik.net/con tent/vi-
ew/940/85/
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та да шњих вла сти у од но су на ре ли ги о зно ислам ске те жње у 
та да шњој Ју го сло вен ској за јед ни ци из пе ри о да 1918. го ди не. 
Гло бал ни за хват у ис ка за ној ла ко ћи схва та ња, од но сно не-
схва та ња од стра не срп ске та да шње ин те ли ген ци је, на род не 
при пад но сти ислам ске по пу ла ци је, од но сно не схва та ња „ни-
шта од оног што бит но опре дје љу је му сли ман ске ма се“,18 а 
то је упра во ре ли ги ја ко ја об је ди њу је и иде о ло шки усмје ра ва 
кре та ње те ма се има ло је за ре зул тат на го ми ла ва ња кон фли-
ка та у ра зним сфе ра ма ко ји ће кул ми ни ра ти у су ко би ма во-
ђе ним на Бал кан ском под руч ју. Исто та ко на кон 1945. го ди не, 
си стем ко ји је ус по ста вљен за не ма ри вао је ути цај ре ли ги је, 
те је раз ми шљао да уз по моћ кул ту ре са ре во лу ци о нар ном 
иде јом во де ћи ма се за со бом у но во на ста ли си стем дру ге Ју-
го сла ви је,  пре ва зи ћи ути цај ре ли ги је и сма трао је да у ње му 
не ће би ти мје ста „ре ли ги о зних пред ра су да“,19 од но сно да ће 
ре ли ги ја због то га што је опи јум ски дје ло ва ла до са да на ма-
се пре ста ти да та ко дје лу је у бу дућ но сти. За не ма ре на је чи-
ње ни ца ре ли ги о зног стр пљи вог и про ра чу на тог дје ло ва ња од 
стра не ислам ских та да шњих ка дро ва, ко ји до би ва ју ћи по ли-
тич ке функ ци је у но вој Ју го сла ви ји по си сте му на ци о нал ног 
кљу ча, а што је на кра ју во ди ло и до ве ло до при зна ња му сли-
ман ске на род но сти, ко ја и та ква „ни је мо гла да оде да ле ко од 
исла ма као вје ре“20 Ства ра њем, од но сно при зна ва њем му сли-
ман ске на род но сти умно го ме је до при ни је ло пред ста вља ње 
ру ко во ди ла ца ислам ске вје ро и спо вје сти сљед бе ни ци ма ре во-
лу ци о нар но идеј ног пу та ко ји је у ства ри тра си рао упра во 
на мје ре ко је су по ка за ле сво је пра во ли це у го ди на ма пред 
по че так и у то ку про те клог гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це-
го ви ни.21 И упра во у про те клом ра ту у Бо сни и Хер це го ви ни 

18  Види: Мирољуб Јевтић, Религија и политика – увод у политикологију
религије, Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, 
Београд, 2002.

19 Види: Србија и Средња Европа, на http://www.pe sca nik.net/con tent/vi-
ew/940/85/

20 Види: Мирољуб Јевтић, Религија и политика – увод у политикологију
религије, Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, 
Београд, 2002, стр. 286.

21   „...они су се јавно проглашавали Србима мислиманске вјере или Хрватима 
и тако заваравали и једне и друге. Напросто, скоро нико међу водећим 
српским и хрватским интелектуалцима није познавао шеријат па самим 
тим нису могли ни знати за институт који се назива такијах... њега могу 
примјењивати они који слиједе свету књигу ислама... Такијах даје право 
муслиману да, када је у опасности, може да се прикрива и да чак негира да 
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мо гла се ви дје ти кул ми на ци ја ре ли ги о зно иде о ло шке те жње 
ко ја је у од ре ђе ном мо мен ту да ва ла на ду вра ћа ња исла му зе-
мље исла ма ко ја је не ка да то би ла.

Стра хо ва ња му сли ман ске ин те ли ген ци је од чи ње ни-
це ка ко да ље кроз бу дућ ност,  а  ко ја је оста ла на под руч ју 
Кра ље ви не Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца, на кон ње ног ства ра ња 
1918. го ди не, и на кон рас па да ото ман ске им пе ри је, одво је на 
да ле ко од и она ко се ку ла ри зо ва не Тур ске од стра не Ке ма ла 
Ата тур ка, сво ју је на гло по вра ће ну сна гу осје ти ла упра во у 
мо мен ту ка да је свјет ска ди пло ма ти ја од лу чи ла да кон фликт 
на Бал ка ну ри је ши та ко што ће и фак тич ки при зна ти Бо сну 
и Хер це го ви ну, од но сно ње ну са мо стал ност. Сва про бле ма-
ти ка свјет ске ди пло ма ти је ве за на за под руч је рје ше ња Бал-
кан ског про бле ма ма ни фе сто ва ла се при зна том са мо стал-
но шћу Бо сне и Хер це го ви не ко ја је тим ак том да ла ула зну 
кар ту свим кон флик ти ма ко ји ће на ста ти то ком гра ђан ског 
ра та у Бо сни и Хер це го ви ни. Обим и сло же ност кон флик та 
нај бо ље се огле да у свим уло же ним на по ри ма ме ђу на род не 
за јед ни це да за у ста ви оно че му је она тво рац би ла, а што се 
огле да ло у те жи ни си ту а ци је у ци љу за у ста вља ња су ко ба ко-
ји је во ђен на под руч ју Бал ка на са из ра зи то ја ком при мје сом 
ре ли ги о зно ислам ског еле мен та у ка рак те ру су ко ба. Исто та-
ко ка ко у рат ном та ко и у по сли је рат ном пе ри о ду Бал кан ска 
тво ре ви на ме ђу на род не за јед ни це и ве ли ких си ла упра во из 
раз ло га же ље за до ми на ци јом на цје ло куп ној те ри то ри ји зе-
мље, а од стра не ру ко вод ства бо сан ских Му сли ма на ја вља се 
су штин ски про блем на ко јег не му сли ман ски на род не мо же 
да при ста не, а ко ји се од ра жа ва у те жњи уни јат ског на чи на 
уре ђе ња зе мље.

 Као за кљу чак ов дје се на ме ће раз ли чи то ми шље ње 
у по гле ду учвр шће ња др жав но сти Бо сне и Хер це го ви не, од 
стра не на ро да ко ји жи ве у њој и то упра во она кве др жав но-
сти ко ја би омо гу ћа ва ла даљ ње стра те шко на пре до ва ње и 
ши ре ње ре ли ги је исла ма ка Евро пи, од но сно та кве др жав но-

је муслиман, а у блажој форми да једно ради, а друго мисли“. Тај институт 
се заснива на Кур’анском ставку: „Оног који занијече Аллаха, након што је 
у њега вјеровао - осим ако на то буде приморан, а срце му остане чврсто у 
вјер и - чека Аллахова казна“ Види: цитирано, Мирољуб Јевтић, Религијаи
политика–уводуполитикологијурелигије, Институт за политичке студије, 
Факултет политичких наука, Београд, 2002. стр. 286.
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сти ко ја би уви јек у бу дућ но сти свјет ским мен то ри ма рје ше-
ња Бал кан ског кон флик та пру жа ла искру за упа ље ње не ког 
но вог бу ре та ба ру та на под руч ју Бал ка на, а у ци љу да љег ре-
ли ги о зног кон фрон ти ра ња и евен ту ал ног вјер ског ши ре ња.  

Религијаирјешењеконфликата
убудућности

Иде о ло ги ја је дру га стра на вје ре, па из тог раз ло га и не 
мо же да бу де до за ко ја сми ру је су коб. На ро чи то су ко би ко ји 
се де ша ва ју и ко ји ма је по за ди на ре ли гиј ски основ. Оно што 
је би ло ге не ра тор ска сна га су ко ба не мо же да бу де осно ва 
сми ре ња су ко ба. У од но су ко ли ко је јед но дру штво успје ло 
да по ти сне вјер ско из си сте ма рје ша ва ња кон флик та, уто ли-
ко оно успи је ва да ре а гу је аде кват но на про блем. Су шти на 
ула ска у про блем је от кри ти бит по чет ка су ко ба, а са чи јим 
ре зул та том се тре ба ју ком про ми сно сло жи ти оне сна ге ко је 
су уче ство ва ле у су ко бу. Ако не ма из ми ру ју ћег ста ва и ком-
про ми са уну тар стра на у су ко бу не ма ни мо тор не сна ге ко ја 
би во ди ла про цес по ми ре ња. Еле мен ти : еко но ми ја, су жи вот, 
при пад ност на ро ду, је зик, род би на, за јед нич ки су жи вот у за-
јед ни ци при је из би ја ња кон флик та, све су еле мен ти ко ји мо-
гу да бу ду осно ва ста бил но сти.

У зе мља ма у ко ји ма по сто ји ви ше ре ли гиј ских кон фе-
си ја не мо гу ће је про бле ме рје ша ва ти са по зи ци ја тих ре ли ги-
ја. Ути цај ме ђу на род не за јед ни це у тим зе мља ма на по љу рје-
ша ва ња кон флик та, као тре ће стра не, огле да се са мо у рје ша-
ва њу тех нич ких про бле ма као нпр. еко ло шких, еко ном ских, 
ко му ни ка циј ско ин фра струк тур них, а ни ка ко осје тљи вих 
од но са због ко јих је и на ста ло кон фликт но ста ње. Су шти на 
кон флик та на ме ће и на чи не ка ко се исти тре ба и ри је ши ти. 
На ро чи ту уло гу у рје ша ва њу су ко ба има ју сред ства ин фор-
ми са ња. Онај ко кре и ра сви јест ма са, кре и ра и на чин рје ша-
ва ња су ко ба. Сва ки кон фликт не рје ша ва се пре би ја њем си-
ту а ци је пре ко ко ље на ни ти за не ма ри ва ње ср жи јер у та квој 
фа зи до ла зи до то га да се са мо вр ши исто риј ско за та шка ва ње 
за од ре ђе но ври је ме или од го ду за ври је ме ко је ће се че ка-
ти па да се на да ље ге не ри ше ста ње кон флик та у го рем об-
ли ку не го при је. Ин те гра ци о не те жње су ге не ри са ле раз не 
про бле ме, па ка да на мо ме нат за ста ну про блем се учи ни као 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2010,год.Vvol.8 стр.127148

145

ри је шен, та ко да се на но во отво ри чим се ство ре усло ви ко ји 
вла да ју у сви је ту ин те гра ци о них те жњи. 

Ме ђу ре ли гиј ски ди ја ло зи не мо гу до ве сти до сми ре ња 
си ту а ци је22 из раз ло га за то што сва ка кон фе си ја има свој циљ. 
С об зи ром на су прот не ци ље ве ко ји су би ли и оста ли по ла-
ри за ци ја кроз цје ло куп ну исто ри ју та ко да те ре ли гиј ске за-
јед ни це ни су у ста њу да пре ва зи ђу про блем. Сва ки кон фликт 
по чи ње са ста вом, од но сно крај њим ци љем и сва ки су коб 
по сје ду је на чин рје ша ва ња. Ком про мис је тај на рје ша ва ња. 
А нај бо љи по зна ва о ци тај не ком про ми са на ла зе се на ло кал-
ном ни воу, упра во на оном мје сту гдје је кон фликт имао свој 
нај ве ћи учи нак. Офи ци јел на ди пло ма ти ја ни ка да не за тва ра 
вра та кон флик ту, она то чи ни са мо до оног ни воа док га као 
та квог не ло ка ли зу је. Офи ци јел на ди пло ма ти ја је као и ва ри-
ја бла ко ја уви јек има про мје њи ву ве ли чи ну, док жи вот ко ји 
ко ри сти те мељ не по став ке за сно ва не на основ ној за јед ни ци 
гдје и про блем има свој учи нак, упра во на том мје сту га је и 
нај лак ше ри је ши ти. Кон фликт гле дан из ба зе гдје му је жа ри-
ште мо же да бу де са свим друк чи је ин тер пре ти рен на ви шем 
ни воу, па је ре цен зи ја офи ци јел не ди пло ма ти је у ства ри ње на 
при мје на у ба зи, на мје сту гдје је и кон фликт за по чео.    
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Summary

Fromhistoricalpointofview,humancivilizationhassub
stantiallybeenmadeofbiggerorsmallerconflictsituationspro
ducing the type of relations between the conflicted sides that
usually peaked in the conflict incandescence or thewar. Vari
ous interestshavecausedvariousconflictsituations.Consider
ing thebasisof theemergedconflictsituationsaswellas their
backgroundsitispossibletonoticeinterestsasabasicstarting
point that led to the conflict situations.Both indistantand re
centpastandinthesetimesofourlivingoneofmanycausesthat
hasbeennoticeableandthathascausedemergenceandrealiza
tionoftheconflictsituationsisideologicalreligiousconscious
ness–religion.Exactlythisaspectofconflictsituationbasedon
religiousinterestsandintheBalkanregionisthethemeofthis
paper,inwhichauthoranalyzedandsubstantiallyunderlinedits
significanceinresolvingconflictsinnewarchitectureoftheBal
kanregion.
KeyWords:religion,conflict,Islam,religiousideology,overcom

ingconflictsituations,etc.


