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Уводник
Тему трећег броја „Политичке ревије“ за 2013. годину чине
радови Из традиције, историје и културе, односно актуелизација
неких традиционалних вредности српског друштва које се јављају
као релевантна форма његовог организовања друштва, превасходно
његове економије, здравствене и социјалне заштите. Данас можемо
констатовати да је транзиција у Србији не само успорила него и
зауставила развој сеоског подручја, а тиме и укупан развој земље
(Д. Марковић). Сажет историјат социјалне заштите у Србији
показује нам неке светле примере из њеног немањићког периода,
и презентује критички осврт на социјалну компоненту савремене
српске државе (С. Шуљагић). Део тематског блока је и расправа о
српско-немачким културним везама, где се између осталог говори
о циљевима, карактеристикама и реализацији немачке културне
политике према другим земљама, па тако и према Србији (А.
Јовашевић).
У рубрици огледи и студије налазе се четири рада наших
уважених сарадника. Сваки од ових чланка је теоретски и
методолошки заснован, утемељен на одговарајућој литератури
и веома садржајан. Овде бисмо указали на научни и друштвени
значај рада Д. Новаковића о успостављању организационог
јединства СПЦ 1920. године, као и на рад С. Халиловића који
проучава филозофске основе политичке јуриспруденције у исламу.
Актуелне теме обрађују радови који се баве разноврсним и
веома актуелним питањима српског друштва. Определили смо се
да вам прикажемо ова три чланка. Један се бави питањем ЦЕФТЕ
- њеног доприноса регионалној сарадњи и атрактивности за
страна улагања, што је довело до бржег повезивања са Европском
унијом, други расправља, однедавно и у Србији веома актуелно,
питање хомосексуализма и популарне културе, која је у последњих
двадесетак година постала један од најважнијих инструмената за
промоцију хомосексуализма, а трећи се бави улогом политичког
комуницирања у јачању политичке партиципације грађана у
Србији.
- VII -

Указујемо вам поштовани читаоци на нашу сталну рубрику
осврти и прикази, која је, поред два приказа, овог пута обогаћена и
радом из домена научне критике и полемике (П. Вадим Иванович),
о православљу и његовој филозофско-правној мисли у контексту
филозофије Ивана Иљина.
Поштоване колеге, на крају овог уводника користимо прилику
да Вас обавестимо да ће аутори и рецензенти убудуће морати да
посвете посебну пажњу када се ради о коришћеној литератури,
односно да литература која се наводи на крају рада мора да се
поклопи са литературом цитираном унутар рада. До ове одлуке
је Редакција часописа Политичка ревија дошла припремајући
овај број часописа, а након сугестије ЦЕОН-а да су аутори у
појединим радовима током 2012. године наводили литературу која
није била цитирана у самом раду. Како Институт за политичке
студије поред овог часописа издаје и часописе Српска политичка
мисао и Национални интерес, оваква политика ће се примењивати
и у њима. Напомињемо да су аутори запослени на Институту за
политичке студије (радом на истом пројекту), често принуђени
да користе радове из политиколошких часописа, који нису бројни
у Србији те поред других, користе и радове објављене у нашим
часописима. Захваљујемо се на сугестији ЦЕОН-а и сматрамо да
ће она допринети увећању угледа нашег часописа.
Главни и одговорни уредник
Др Момчило Суботић, научни саветник

Радови сарадника Института за политичке студије
реализовани су у оквиру пројекта 179009
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ДЕМОКРАТСКИ КАПАЦИТЕТИ 
СЕОСКЕ САМОУПРАВЕ**

Сажетак
Основни циљ рада је да укаже на чињеницу да је
„транзиција“ у Србији, уместо да убрза, успорила и
готово зауставила развој сеоских подручја, као и уку
пан развој земље. Закључује се: да је масовна иници
јатива за решавање егзистенцијалних проблема сеља
на потиснута страначком борбом за власт, којом се
грађани од субјекта локалне самоуправе претварају у
објекат политичке манипулације; да владајуће и опо
зиционе странке теже монополизацији власти путем
које се улога локалне самоуправе маргинализује и ста
вља у функцију прикривања политичког монопола; да
су могућности за слободну иницијативу смањене, чи
ме је сеоска самоуправа практично сведена на локал
ну управу; да би сељани остваривали своју сувереност
требало би да путем референдума одлучују о свим ег
зистенцијалним питањима; да би сељани требало да
истичу своје кандидате за народне посланике незави
сно од њихове страначке припадности и да се веза из
међу бирача и њихових изабраника не може ограничи
ти само на изборе, већ мора бити трајна и узајамна.
Кључне речи: демократски капацитети; сеоска само
управа; демократизација; сеоска подручја.
ељак никада није имао утицаја на државну политику, и зато је
увек био у сукобу са државом. „Скоро у целом нашем јавном
животу сељак нигде сам ничим не управља, ни у чему он сам ниг

S
*
**

Научни саветник, Институт за политичке студије, Београд.
Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009, који финансира Министар
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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де не води послове. Њега поучавају у новинама, на зборовима, у
удружењима. Али он сам не пише чланке у новинама, не говори на
зборовима, не руководи удружењима. Њега организују у политич
ке партије, али он нигде не води организације. Он бира посланике,
али су његови посланици људи који нису сељаци“.1)
Капитализам је омогућио политичко организовање мада не и
суштински политичко активирање сељака, али је и то представља
ло значајан корак на путу њихове социјализације јер се и самим
политичким окупљањем врши одређено друштвено повезивање.
Све до данашњег дана сељак је остао политички статиста и обје
кат политичке манипулације у функцији остваривања неких туђих
интереса.
Сељачке партије нису у суштини биле сељачке. Не само што
их нису водили сељаци, него се партијска бирократија пре борила
за сопствену власт него за интересе села и сељака. Сељаштво је за
капиталистичку властелу представљало само гласачку машину, и
она му се демагошки додворавала само да би обезбедила некакав
демократски легитимитет своје владавине. А сељак је наивно ве
ровао својим политичким посредницима, са којима се сретао од
избора до избора.
Очекивало се да ће се оријентацијом на развој самоуправљања
стање битно променити али стварног самоуправљања изван сеоске
месне заједнице готово да није било. Транзицијом из једнопартиј
ског у вишепартијски систем сељак је и у политици више изгубио
него што је добио. Сељачке (као и радничке) партије су најмало
бројније, најнеорганизованије и практично без политичког утица
ја.
Пошто сељачке партије не освајају власт, оне у народним скуп
штинама немају своје представнике. А на представнике других
партија сељаци не могу утицати јер су они делегирани од стране
партијских руководстава, по чијим се директивама, да не би били
замењени, морају изјашњавати и гласати. Од анкетираних пољо
привредника око 52% је одговорило да имају мали, а преко 39% да
немају никакав утицај на одборнике и посланике.2)
1)
2)

Сретен Вукосављевић, Писма са села, Савремена школа, Београд, 1962, стр. 192.
Проф. др. Миладин М. Шеварлић, мр Марија М. Николић, Ставови директора задруга
и задругара о земљорадничком задругарству у Србији, Друштво аграрних економиста
Србије, Београд, 2012, стр. 8-10.
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Ни једнопартијски ни вишепартијски облик владавине нису
село и сељака усрећили јер је и при једном и при другом далеко
од власти. У једнопартијском систему наметано им је удруживање
које није одговарало њиховим стварним интересима, а у вишепар
тијском, сељаштво се вештачки разбија и унутар себе политички
конфронтира.
Сељаштво би се морало тако организовати и деловати да своје
аутентичне интересе, захтеве и ставове непосредно изражава и за
њих се, без лицемерних посредника, организовано само бори. А и
„време је да се сељак уведе у цео политички живот, па у изборну
борбу као активан сарадник. Да и он ту ради нешто, а не да само
слуша туђе говоре и гласа. Да и он бира а не само гласа. Да бира
између својих сељака, јер он једино ту уме бирати“. За то је „селу
потребно и прогресивно, динамично, јавно мњење, које би било
покретач и иницијатор“.3)
Да би се успешно развијала, сеоска самоуправа би морала де
ловати, пре свега, као самосталан демократски покрет који неће
бити ни испостава централне власти ни привезак било које поли
тичке организације, већ независно стециште и исходиште слобод
них иницијатива за решавање животних проблема сељана. Сеоска
самоуправа је и настала, с једне стране, услед нараслих заједнич
ких потреба становништва, а, с друге стране, услед немоћи државе
да тим потребама одговори. Непосредна самоуправа најпре је на
стајала управо тамо где је о заједничким потребама људи држава
најмање бринула. Проблеме сопственог живота које не могу ре
шити сами, људи покушавају да реше и решавају заједнички, при
чему покрећу заједничке акције, одлучују и спроводе заједничке
одлуке и на тај начин се сами организују као држава којом се ауто
кратска, од народа отуђена држава потискује из друштвене базе.
Сеоска самоуп
 рава управо се и развијала у тихој конфронта
цији са државном управом, под чијом се доминацијом читаво вре
ме налазила. Та конфронтација је неизбежна јер су државна управа
и самоуп
 рава непомирљиве супротности које се међусобно искљу
чују. Путем сеоске самоуправе сељани своје потребе задовољавају
непосредно, док се преко државне управе њихово задовољавање
врши посредно. Зато се оне у првом случају изражавају изворно,
док се у другом случају октроишу од стране државних органа, који
и парцијалне потребе једног, па и мањег дела становништва мо
3)

Сретен Вукосављевић, Писма са села, исто, стр. 193, 238.
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гу проглашавати општим потребама. „Специфичност савременог
тренутка је у томе да су процеси децентрализације и јачање ло
калне аутономије, иако постоје, снажно ограничавани централном
влашћу државе“.4)
Уместо да убрза, „транзиција“ је успорила, и готово заустави
ла индустријализацију и урбанизацију сеоских подручја. Основни
узрок томе је управо у спутавању масовне слободне иницијативе.
Упркос уставним прокламацијама о народној иницијативи и рефе
рендуму, стварне могућности за слободну иницијативу су смањене,
чиме је сеоска самоуправа практично сведена на локалну управу.
Масовна иницијатива за решавање егзистенцијалних проблема
људи потиснута је страначком борбом за власт, којом се сељани од
субјекта сеоске самоуправе претварају у објекат политичке мани
пулације. И владајуће и опозиционе странке теже монополизацији
власти, којом се улога сеоске самоуправе, као облика демократског
организовања, маргинализује и ставља у функцију прикривања по
литичког монопола.
Ретроградна приватизација имала је за резултат брзо богаћење
незнатне мањине на рачун огромне већине становништва, која је
практично пала на минимум животне егзистенције, те више нема
средстава ни за голо преживљавање, а камоли за улагања у развој.
Уместо из реализације развојних програма, државне касе се пуне
из све тањих породичних буџета, чијим се већим делом покривају
обавезе на које сељани немају никаквог утицаја.
Отуђивањем средстава, од сељана се отуђује одлучивање чак и
о елементарним условима живота. Сеоска самоуправа је практич
но претворена у локалну управу, без икаквих ингеренција грађа
на, што је довело до замирања и неких традиционалних, вековима
практикованих облика непосредне демократије. Ако нема утицаја
на одлучивање, не може бити ни иницијатива за заједничко при
вређивање и задовољавање животних потреба, које се на вишем
нивоу само заједнички могу задовољавати. У систему формалне
вишестраначке демократије остало је места за иницијативу стра
начких вођа.
Настојање политичких странака да судбину државе узму у сво
је руке може имати катастрофалне последице. Ако пољопривредна
4)

Проф. Др Мијат Дамјановић, Локална демократија, зборник, Магна Агенда, Београд,
2001, стр. 136.

-4-

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2013 год. (XXV) XII vol=37

стр: 1-16.

производња која је карактеристична за сеоска подручја буде пре
оптерећена порезима, произвођачи ће изгубити сваку могућност
и сваки интерес за унапређивање привређивања, а са неке друге
стране тешко да се може кренути путем препорода, због чега је
неопходно потпуно деблокирање масовне иницијативе, која подра
зумева стварну и пуну демократизацију економског и политичког
живота.
Све што је до сада постигнуто у подизању друштвеног стан
дарда сеоских подручја у Србији, урађено је на бази слободне ини
цијативе и самодоприноса. „Транзицијом“ је тај тренд успорен и
готово пресечен. Појавили су се нови душебрижници у лицу по
литичких странака, који би да, ради сопствене владавине, у свему
усрећују своје поданике, не допуштајући да мало и они сами о сво
јој срећи брину.
Истраживање показује да су иницијативе у задовољавању за
једничких потреба сељана спласнуле, да је самодопринос знатно
опао или потпуно пресушио, и да у своје руке све узима општин
ска администрација, која је под апсолутном контролом републичке
администрације и политичких странака. Друштвени стандард због
тога опада јер се не обезбеђује ни одржавање достигнутог нивоа.5)
За непосредно задовољавање заједничких потреба каракте
ристично је добровољно опредељивање путем самодоприноса, за
посредно друштвена принуда која се заснива на фискалној концен
трацији средстава. О непосредном задовољавању заједничких по
треба одлучује се непосредно, о посредном посредно. Први облик
одлучивања је начин остваривања локалне самоуправе, други др
жавне управе. У непосредном одлучивању изјашњавају се они који
су за задовољавање заједничких потреба животно заинтересовани,
у државном управљању професионални заступници, чија је заин
тересованост за оно о чему одлучују ирелевантна.
Главна покретачка снага развоја сеоских подручја треба да
буде слободна иницијатива, јер не може се очекивати да ће о по
требама грађана било ко други бринути више од самих грађана.
Најповољније решење би било да се сваком подручју препусти да
самостално одлучује о свему што се не тиче других, о чему оно
може и најмеродавније одлучивати. Али то би захтевало да марги
нална подручја на свим нивоима буду адекватно заступљена и у де
5)

Истраживање је урађено 2012. године у организацији ДО „Локална самоуправа Срби
је“.
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мократском одлучивању о ширим друштвеним интересима, што се
ни у једнопартијском ни у вишепартијском систему представнич
ког одлучивања не може постићи. Једину могућност за то пружа
систем непосредне демократије, која се остварује путем народне
иницијативе, референдума и других облика личног изјашњавања
уз непосредну заступљеност грађана у законодавним телима и дру
гим органима друштвеног управљања.6)
Систем непосредне демократије подразумева непосредно од
лучивање о начину и условима задовољавања заједничких потреба
свих о чијим се потребама ради, чиме се искључује могућност да
једни живе и уживају на рачун других, на чему су се до сада за
снивале привилегије метрополе над провинцијом. Са непосредним
одлучивањем те привилегије ће нестати, што може само појачати
стваралачке напоре на остваривању развојних амбиција и метропо
ле и маргиналних сеоских подручја.
Развијањем интегралног система непосредне демократије
отварају се широке перспективе и неограничене могућности за
развијање локалне самоуправе која је и сама изворни облик непо
средне демократије. Традиционални облици локалне самоуправе
не треба да се укидају, већ да се, у функцији економског и култур
ног развоја сеоских подручја, даље развијају коришћењем савре
мених и најсавременијих средстава јавног комуницирања..
Уместо отуђивања, „транзицијом“ би се морало онемогући
ти отуђивање сопственим радом стечене имовине, чиме би се, у
функцији општедруштвеног развоја, знатно повећала масовна мо
тивација за рад и стварање, ради чега би, поред производних де
латности, на задружним принципима требало организовати и јавне
услуге. Трансформацијом државних предузећа у акционарска дру
штва и задружне организације спречило би се отуђивање средстава
грађана и обезбедило њихово равноправно учешће у одлучивању о
квалитету, ценама и другим условима пружања јавних услуга.
Тиме би се у обостраном интересу и корисника и давалаца
услуга, обезбедило најрационалније организовање услужних де
латности и најрентабилније пословање услужних организација,
што је у досадашњој пракси већ потврђено. Нема никаквог еко
номског ни друштвеног оправдања да се једној локалној заједници
ускраћује могућност самоорганизовања у задовољавању заједнич
6)

Види: Драган Марковић, Демократија и партократија, Институт за политичке студи
је, Београд, 2009, стр. 73-87.
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ких потреба које су од интереса само за њене житеље, што се по
следњих година од стране општинске администрације често чини.
Развој локалне сеоске заједнице понајвише зависи од мо
гућности слободног удруживања средстава. Неопходно је, поред
смањивања фискалних обавеза, демократизовати својинске одно
се путем акционарства и задругарства. Задругарство представља
аутентичну друштвено-економску основу сеоске самоуправе. Сво
јина локалних сеоских заједница на сеоским подручјима треба да
се заснива на задружним принципима што значи да је она истовре
мено и колективно и индивидуално власништво оних који су било
чиме допринели њеном стварању. По томе се она разликује и од
државне и од индивидуалне приватне својине. Реална шанса за де
мократско самоорганизовање грађана је у развијању задругарства
на изворним задружним принципима који подразумевају начела
добровољности и независности, демократтичности и непосредног
и равноправног располагања задружном имовином. С обзиром да
и законодавна регулатива и задружна пракса битно одступају од
ових принципа, неопходне су корените промене у нашем задругар
ству које је дестимулативно, бирократизовано и потпуно затворено
према задругарству у свету.
Аутентично задругарство подразумева потпуно слободну ини
цијативу и потпуно слободно удруживање у свим облицима и у
свим сферама друштвене репродукције, што може представљати и
највећу узданицу убрзаног развоја маргиналних сеоских подручја.
Због тога ту слободу не би требало ничим ограничавати уколико се
њоме не угрожава ничија слобода.
Доследним развијањем задругарства на изворним задружним
принципима развијају се и производња и нови производни односи,
који побуђују интерес сваког задругара и за удруживање слобод
них средстава и за унапређивање заједничког рада и пословања.
Оно омогућава неограничену концентрацију земљишних поседа и
укупних производних средстава без отуђивања од њихових инди
видуалних власника, чиме се повећава и лична и колективна моти
вација за развој.
Само демократском концентрацијом слободних иницијатива
може се вршити и демократска концентрација слободних средста
ва у интересу самих њихових поседника али и целог друштва. Ди
ректна улагања у развој повући ће за собом и класичну штедњу,
али не преко отуђених финансијских институција, него на задру
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жним принципима, ради чега се морају отворити могућности и за
слободно развијање штедно-кредитног задругарства, којим ће се
штедише обезбедити од евентуалне пљачке и зеленашке експлоа
тације.
Преко задруга и задружних асоцијација може се развијати не
посредна сарадња са задружним организацијама у свету. Неогра
ничене су могућности за производну кооперацију, компензациону
размену производа и услуга, заједничка истраживања, међусобну
размену информација и искустава, задружно образовање, специја
лизацију стручних кадрова, и много шта друго у функцији развоја.
Сеоска подручја не могу се развијати без развоја локалне при
вреде, којег не може бити без развоја локалне самоуправе. „Главна
преокупација локалне самоуправе у свету представља управо раз
вој локалне привреде, без којег се не могу подмиривати ни елемен
тарне потребе локалног становништва“.7)
Развојне потенцијале маргиналних сеоских подручја Србије
представљају нарочито природне могућности за развој сточарства,
воћарства, водопривреде, шумарства и туризма, које се недовољно
или уопште не користе. Њихова перспективност је у томе што ће
„здрава природна храна, вода и чист ваздух постајати све насушни
ја потреба целог овоземаљског света“.8)
Локална самоуправа као облик демократског самоорганизова
ња грађана, представља главну покретачку снагу и кључни чини
лац развоја локалне привреде, о којој нико не може бринути боље
од оних који од ње живе. До сада бирократизована држава о разво
ју локалне привреде није много бринула, чак га је централизацијом
и спутавала, што је један од основних узрока економске маргина
лизације многих а нарочито сеоских подручја.
Постојећи економски јаз између развијених и неразвијених
подручја може се смањити само уколико се локална привреда осло
боди прекомерног фискалног захватања новостворене вредности.
Неопходна је коренита промена у самом систему друштвене репро
дукције тако да локалне заједнице саме брину о својим потребама
које се на локалном нивоу могу најуспешније задовољавати и да за
то самостално располажу потребним средствима, а да се у ширим
7)
8)

Проф. Живко Марковић, „Локална самоуправа и развој сеоских маргиналних подруч
ја“, у зборнику Међународни научни скуп „Власински сусрети 2006“, Завод за социо
логију развоја села, Београд, 2007, стр. 3.
Исто, стр. 4.
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заједницама концентришу средства само за потребе које се на ло
калном нивоу не могу задовољавати.
Демократизацијом својинских односа неопходно је спречити
отуђивање самодоприноса грађана, који су до сада готово редов
но присвајала јавна предузећа и државни органи. „Електрична и
путна мрежа као и други инфраструктурни објекти које су грађани
неразвијених подручја градили сопственим средствима, прешли су
у руке јавних предузећа, чије услуге они плаћају пуним ценама као
и корисници који нису ништа уложили“.9) Праведно и демократ
ско решење би било да се средства самодоприноса у виду акција
концентришу у акционарским друштвима, или у виду задружних
удела у задружним организацијама и да тако трајно остану у непо
средном располагању грађана.
Уколико се средства самодоприноса фискалним захватањем
умањују и самоуправа се сужава. Тако је у Србији „изведена изу
зетна централизација функција на републичком нивоу. У складу са
политичким концептом смањења локалне самоуправе, готово све
важније делатности финансирају се преко републичког буџета и
републичких фондова, али се зато и одлучивање о њима налази на
нивоу Републике“.10)
Уместо отуђених државних органа, сами сељани треба, у скла
ду са уставом и законом, да утврђују правила заједничког живота и
обезбеђују њихово поштовање, по чему локална управа заправо и
добија карактер самоуправе. За разлику од државне управе која по
чива на фискалној концентрацији средстава, друштвено-економску
основу локалне самоуправе чини самоиницијативно удруживање
средстава за заједничке потребе које се најчешће врши путем само
доприноса. Од свих средстава утрошених на друштвени стандард,
средства самодоприноса су најрационалније коришћена. У многим
сеоским насељима, самодоприносом је изграђен највећи део обје
ката друштвеног стандарда, који средствима буџета вероватно не
би ни били подигнути.
Самодоприносом, као главном материјалном основом локалне
самоуправе, треба да се обезбеђује не само изградња, него и функ
ционисање објеката друштвеног стандарда, што је један од услова
9) Исто, стр. 3.
10) Борис Беговић, Зоран Вацић, Бошко Мијатовић, Александар Симић, Управљање ло
калном заједницом, Центар за либерално-демократске студије, Београд – Смедеревска
Паланка, 2000, стр. 85-86.
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да удружена средства фактички остају у заједничком располагању
сељана и да се од њих не отуђују као до сада. Уколико се објекти
изграђени самодоприносом уступају другим корисницима који у
задовољавању заједничких потреба пружају одговарајуће услуге
мора се, на најповољнији начин, обезбедити повраћај вредности
уложених средстава која улагачи могу и даље заједнички користи
ти за нове намене.
Извори самодоприноса могу да буду све врсте прихода по ра
зним основама, независно од места стицања, укључујући и прихо
де наших радника на привременом раду у иностранству чији чла
нови породице живе у конкретној сеоској локалној заједници. То
се односи и на приходе свих привредних субјекта лоцираних на
подручју конкретне локалне заједнице независно од врсте власни
штва и места њиховог седишта. Ко ће бити ослобођен од плаћања
самодоприноса треба да одлучују сами сељани, али би у принципу,
у финансирању заједничких потреба, морали учествовати сви који
учествују у коришћењу одговарајућих услуга. То је нужан услов да
принцип солидарности не дође у колизију са принципом економ
ске рационалности.
Значајан извор задовољавања заједничких потреба сеоског
становништва представљају индивидуална улагања која за основ
ни циљ могу имати како само задовољавање одређених потреба та
ко и увећавање уложених средстава по принципима акционарства
или задругарства. То подразумева да се и ова средства, ради оства
ривања поменутих циљева, користе колективно као економска
основа локалне самоуправе. Један од значајнијих извора средстава
за задовољавање заједничких потреба могу бити и приходи од ко
ришћења употребних добара којима располаже локална заједница.
Средства којима се обезбеђује задовољавање заједничких по
треба не могу бити тестирана као допуна или остатак буџета, већ
као један од основних извора задовољавања животних потреба љу
ди. Да би локална самоуправа допринела развоју села неопходно је
зауставити тенденцију да се извори из којих се обезбеђују средства
за заједничке потребе исцрпљују фискалним захватањима. Уко
лико сељани средства за заједничке потребе сами удружују нема
никаквог оправдања да им се она за те исте потребе присилно од
узимају. Смањивање фискалних оптерећења пореских обвезника у
сразмери са удруживањем средстава за заједничке потребе систе
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матски би подстицало удруживање као економску основу развоја
локалне самоуп
 раве и развоја села.
Развој села и локалне самоуправе понајвише зависи од могућ
ности слободног удруживања средстава. Неопходно је, поред сма
њивања фискалних обавеза, развијати акционарство и задругар
ство путем демократизације својинских односа, односно својинске
трансформације приватних и државних предузећа у акционарска
друштва, задруге и задружна предузећа.
Истинска самоуправа не може се ни замислити без демократи
зације својинских односа која иде у правцу остваривања непосред
не и еквивалентне размене рада којом се, у принципу, искључује
међусобно искоришћавање корисника и давалаца услуга. То под
разумева да се услуга не плаћа ни према тренутном односу понуде
и тражње ни према трошковном принципу, већ по економској вред
ности односно према друштвено потребном раду. Државна управа
нити хоће нити може увести еквивалентну размену рада јер се она
и одржава на нееквивалентној размени преко које државна преду
зећа и службе покривају неконтролисане трошкове својих услуга.
У условима када доминира државни монопол локална самоупра
ва се своди на пуку формалност и практично представља локалну
управу као продужетак централне државне управе чији је главни
циљ економско потчињавање.
Помоћу државне управе село је одувек коришћено као неис
црпни резервоар не само за издржавање државног апарата, већ и за
подизање градских насеља, првобитну акумулацију индустријског
капитала, подмиривање трошкова јавних служби, па и за подиза
ње животног стандарда градског становништва. Велики јаз између
села и града стваран је сталним преливањем новостворене вредно
сти из првог у други све док није достигнута граница преко које се
више није имало шта преливати, и када је морао отпочети процес
индустријализације и урбанизације самог села.
Локална самоуправа може допринети модернизацији села
уколико се организује тако да већина већ у фази покретања зајед
ничких акција игра одлучујућу улогу, јер ко има иницијативу тај
фактички одлучује. Док државна управа приоритет даје потребама
повлашћење мањине, истинском локалном самоуправом обезбеђу
је се приоритет потребама већине.
- 11 -

Драган Ж. Марковић ДЕМОКРАТСКИ КАПАЦИТЕТИ СЕОСКЕ САМОУПРАВЕ

Да би сељани остваривали своју сувереност требало би да пу
тем референдума одлучују о свим егзистенцијалним питањима.
Могућност манипулисања референдумом требало би искључити
путем организовања претходне расправе у којој могу учествовати
сви заинтересовани. У сваком случају је пожељно да сви или бар
већина буду унапред упознати са предлозима одлука о којима ће се
на референдуму изјашњавати. Уколико се у јавној расправи окупи
већина сељана одређене одлуке се могу доносити и на збору под
условом да се за њих изјасни већина оних које те одлуке обавезују.
У сваком случају, одлучивање у локалној сеоској заједници
треба да се заснива на интересном принципу, што подразумева да
у одлучивању учествују само они којих се те одлуке тичу, и који ће
бити обавезни да их извршавају. Из процеса одлучивања би мора
ли бити искључени сви којих се дотичне одлуке не тичу и који неће
сносити никакве последице одлучивања. Пожељно је да се у одлу
чивању постиже што већа па и потпуна сагласност заинтересова
них субјеката, али се оно мора заснивати на већинском принципу,
јер би одлучивање путем консензуса било нереално. Одређене од
луке могу се доносити и квалификованом већином, о чему треба да
одлуче сами заинтересовани сељани.
Одлуке које се доносе личним изјашњавањем сељана припре
мају органи локалне заједнице чији рад би морао бити заснован
на иницијативама сељана и стално изложен њиховом увиду. Скуп
штина, као главни орган локалне самоуправе, треба да буде саста
вљена од непосредно изабраних представника сељана, којима су
непосредно одговорни, и по правилу, смењиви.
У локалној заједници, у циљу слободног испољавања и оства
ривања различитих интереса, мора бити омогућена пуна слобода
друштвеног и политичког организовања. За то је неопходно обез
бедити пуну равноправност свих облика друштвеног и политич
ког организовања и деловања кроз демократски дијалог, у којем ће
долазити до изражаја, пре свега, оне иницијативе које изражавају
интересе и потребе већине сељана. Зато се локална заједница не би
смела везивати ни за једну политичку странку, али ни једну стран
ку не би смела спречавати у њеном деловању.
Локална самоуправа морала би постати својеврстан катализа
тор стварне демократије, од којег ће се одбијати све што је усмере
но против интереса сељана, и које ће онемогућити било коју поли
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тичку организацију да сељанима своје страначке интересе наметну
као њихове. Стварна самоуправа може политичке странке примо
рати да се од међусобне борбе за власт окрену стварним проблеми
ма егзистенције сељана и да кроз здраву утакмицу конструктивним
деловањем допринесу њиховом решавању.
Како ће се државни органи односити према иницијативама и
захтевима сеоског становништва умногоме зависи од тога ко ће
сељане у тим органима представљати. Зато се у избору народних
представника не може све препустити политичким странкама и
њиховим руководствима. С обзиром да већи број сеоског станов
ништва не припада ниједној политичкој странци, групе сељана би
требало да истичу своје кандидате за народне посланике независно
од њихове страначке припадности.
Да би народни представници заиста заступали интересе наро
да, веза између бирача и њихових изабраника се не може ограни
чити само на изборе, већ мора бити трајна и узајамна. Неопход
но је да бирачи изражавају на организован начин своје интересе и
својим представницима постављају конкретне захтеве за решава
ње одређених питања у скупштинама и другим органима власти.
Локална самоуправа, као облик непосредне демократије, су
протставља се свим облицима аутократије и политичког монопо
ла. Зато је илузорно очекивати да ће се бирократизована државна
администрација борити за локалну самоуправу без које не може
бити ни стварне демократизације ни побољшања услова живота на
селу. Демократтизација друштва и напредак села није у интересу
ни политичких странака, јер је њима главни циљ борба за сопстве
но монополисање државне власти, иако се декларативно залажу за
друштвени прогрес.
Једина политичка шанса сељака је у систему непосредне де
мократије и скупштинском систему са сразмерном заступљеношћу
свих друштвених структура у народним скупштинама, непосред
ним изборима и непосредном одговорношћу народних представни
ка изборном телу. То подразумева да грађани о судбоносним пита
њима заједничког живота непосредно одлучују и да скупштински
мандат поверавају оним својим заступницима који најдоследније и
најодлучније заступају њихове интересе, претходно изражене зах
теве и ставове.
Политичко решење сељачког питања није ни у једнопартијској
ни у вишепартијској држави, јер се партије боре за монополиза
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цију политичке власти.11) Тек при непосредној, истински народној
власти могућа је пуна слобода политичког организовања и делова
ња, која омогућава да се и потиснуто сељаштво ослободи политич
ке подређености и испољи пуну иницијативу у борби за сопствено
економско и социјално ослобођење заједно са свим осталим екс
плоатисаним и потчињеним слојевима друштва.
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штво аграрних економиста Србије, Београд, 2012.

11) Види: Сања Шуљагић, Заснивање српског националног идентитета, Институт за по
литичке студије, Београд, 2012, стр. 357.
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•

стр: 1-16.

Шуљагић, Сања: Заснивање српског националног идентитета, Ин
ститут за политичке студије, Београд, 2012.

Dragan Z. Markovic
DEMOCRATIC CAPACITIES 
OF THE RURAL SELFGOVERNMET
Resume
To develop successfully, the rural selfgovernment would
have to act primarily as an independent democratic move
ment that will not be the offices of the central government
or pendant of any political organization, but an indepen
dent meeting place of origin and the free initiative to solve
everyday problems of villagers. Village government is for
med, on the one hand, due to the accrued common needs
of the population, on the other hand, due to the inability
of the state to respond to those needs. Direct government
has emerged where the common needs of the people we
ren’t properly met by the state. Problems of their own lives
that they can not resolve on their own, people are trying to
solve and resolve commonly, with joint actions, decisions
and implementing collective decisions and thus organize
themselves as a state that pushes autocratic state which is
alienated from the people.
In the local community, in order to free expression and
exercise of different interests, must be provided full fre
edom of social and political organization. Therefore is
needed the full equality of all forms of social and politi
cal organization and action through democratic dialogue,
which will come to the fore, above all, those initiatives that
reflect the interests and needs of the majority of villagers.
Therefore, the community should not attached to any po
litical party, but a party should not be allowed to prevent
its operation .
How will the authorities treat the initiatives and demands
of the rural population is highly dependent on who repre
sents the villagers in these bodies. Therefore, the elections
of representatives can not be left it the hands of political
parties and their leadership. Since most of the rural po
pulation does not belong to any political party, a group of
villagers should stand their own candidates for deputies
regardless of their party affiliation .
To ensure that representatives of the people truly repre
sent the interests of the people, the link between voters and
their chosen can not be limited only to election, but must
be continuous and reciprocal . It is essential that voters
- 15 -
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express an organized way of their interests and their re
presentatives set specific requirements to address certain
issues in the Parliament and other authorities.
Key words: democratic capacities, rural selfgovernment,
democratization, rural areas.

Овај рад је примљен 10. јула 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27.
септембра 2013. године.
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Сања Шуљагић*

Институт за политичке студије, Београд

СО		
ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КАО БИТНО ОБЕЛЕЖЈЕ
СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА 
У СРЕДЊОВЕКОВНОМ ПЕРИОДУ**
Сажетак
У овом тексту аутор је аналитичко-синтетичком
методом анализирао настанак, развој и урушавање
система социјалне заштите у Србији кроз историју
од праисторијског времена до данашњег периода. На
водећи примере из оригиналних историјских повеља и
летописа и анализирајући промене у српском правном
систему у периоду успостављања модерне државе
Србије, аутор је издвојио као позитиван пример осни
ваче српске средњовековне династије Стефана Нема
њу и његовог сина Светог Саву и различите краљеве
и краљице из немањићке династије који су својим по
знавањем правних наука, социјалне заштите и човеко
љубљем засновали један успешан систем социјалне за
штите који је штитио старе људе, људе са телесним
недостацима, удовице, сиромашне жене и људе који
су трпели било какав вид насиља и неправде. Аутор је
такође анализирао неке недостатке у заснивању по
литичког и правног система у модерној Србији кроз
19. и 20. век све до данашњег стања у области соци
јалне заштите у Србији.
Кључне речи: социјална заштита, Номоканон, здрав
ствена заштита, династија Немањић, феудална ло
кална самоуправа, Грађански законик.
неолитском и мезолитском периоду у насељима Лепенски Вир,
Винча и другим насељима поред реке Дунав и поред њених

U
*
**

Научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд.
Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009, који финансира Министар
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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притока аутохтоно прото-српско становништво као једна скупина
припадника старог индо-арјанског народа који се касније у истори
ји појављује под именом „Словени“, („славни“, „писмени“) Спори
(Сбори, Сберати) и Срби („они који се сабирају и који одржавају
народне саборе“),1) установило је једну врсту живота у претечи по
родичне и сеоске задруге. У тим праисторијским насељима влада
ла је једна врста геронтократије и чланови насеља су организовали
живот и рад на основама пажљиве поделе рада, једнаких обавеза и
права свих чланова породице и на основу друштвене солидарно
сти.2)У предантичком и античком периоду становницима ових на
сеља су се придруживали у периодичним сеобама њима сродни3)
становници Кубана и Кимерског Босфора Синти (Синги, Сигуни,
Синди)4) који су, као и винчански Срби, били познати по развијеној
металургији.5) Овим „српско-склавинским племенима“, како их је
1)

2)
3)

4)

5)

John Gardner Wilkinson, Dalmatia and Montenegro, John Murray, Albemarble Street, Lon
don,1848, pp. 7-12, цит. Plin. iv. 13. Tacitus, 46.: Историчар и путописац Ђон Вилкинсон,
проучавајући дела Прокопија, Валеријана Красинског и Бопову компаративну грамати
ку, на основу упоредби старословенског језика са старим персијским Зенд и Санскрит
језицима, сврстава старе Словене у прастари индо-европски народ који се налазио или
померао ка обалама црноморских река и који се касније у историји појављује под име
ном „Словени“ („Славни“ или „Словни“ - народ који има „слово“, „језик“) и „Спори“,
односно „Сбори, Сберати“ („Срби“, „они који се сабирају и који одржавају народне
саборе“).
Сима Ћирковић, Историја српског народа, Књига прва, стр. 11, цит. Драгослав Срејо
вић, Лепенски Вир, стр. 141-150 и Zagorka Letica, „Ensevelissement et les rites funeraires
dans la Culture de Lepenski Vir“, Valcamonica Symposium 1972.
Gaius Plinius Secundus Maior, Naturalis HistoriaV
 I, 19: “...utriumque in ostio Cimmerium,
quod antea Serberion vocabantur.“ („насеље Симериумна ушћу реке Дон раније се звало
Серберион“); Живојин Андрејић, Владари Трибала, Центар за митолошке студије – Ра
ча, Колор Прес, Лапово, 2000., стр. 36-39, цит. Милан Будимир, „О подунавским Син
гинима“, Историјски часопис IX-X, Београд, 1969., стр. 21-33
Strabo, Geography, 10. 3. 16; Miodrag Grbić, “Preclassical Pottery in the Central Balkans
- Connections and Parallels with the Aegea, the Central Danube Area and Anatolia”; Marija
Gimbutas, “Anza, ca. 6500-5000 B. C.: A Cultural Yardstick for the Study of Neolithic Sout
heast Europe”; Peter A. Dimitrov, Thracian Language and Greek and Thracian Epigraphy;
M. M. Vasić, Preistorijska Vinča, I, sl. 97, a, s; Бранко Гавела, „Протоисториски и антички
Сингидунум“, стр. 6, цит. упор. Марић, Р., Београд у старом веку, Београд, 1954, 8.
Бранко Гавела, „Протоисториски и антички Сингидунум“, Посебан отисак из Годи
шњака Музеја Града Београда, књ. II, Београд, 1955., стр. 6, cit. Rostovtzeff, Iranians
and Greeks in South Russia, Oxford 1922, 12: Историчар Гавела на основу етимолошке
анализе првог дела хибридног топонима сматра да је овај древни народ изградио на
сеље Сингидунум пре доласка Келта и Римљана на то подручје. Исто, стр. 6, cit. He
rodot, History, V, 9; Strabon, Geography, V, 1, 6; Apollonius from Rhodos, Argonauts, IV,
320; 322:За њих су антички историчари и географи Херодот, Страбон и Аполониус са
Родоса писали да су били народ који је „живео преко реке Истрос, односно на левој
обали реке Дунав све до Јадранског мора“, „у пустињи поред реке Дунав“ и „на стени
на месту где се рачва Дунав“. Они су у доба пред-античког и античког паганизма са
винчанским прото-Србима делили заједничке култове бога Дунава или „реке Ноје“ Ди
онизија познатог још и по имену Сарбатије Према Херодоту (History, 5.7.1) трачки кра
љеви су сматрали Хермеса својим претком и зачетником своје династије. У понеким
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називао у својим записима византијски историчар Мојсије Хорен
ски,6) придруживала су се у даљим досељавањима остала сродна
племена у доба владавине византијских царева Јустинијана Првог
и Другог7) и цара Хераклија8) током петог, шестог и седмог века и
они су били део становништва које је имало своје државотворне
заједнице у Рашкој, Дукљи (Зети), Захумљу, Травунији, Помора
вљу и на Косову и Метохији у периоду пре заснивања јединствене
српске државе под владавином средњовековне династије Нема
њић. Битна одредница националног идентитета Србије након по
крштавања становништва изравно од Светог Павла, Андрије, Тита
и осталих првих хришћанских апостола9) било је хришћанство

6)

7)

8)

9)

делима Хермес се појављује под називима Сармис (Сарбис, Сарбат), односно Сармис
Василеус „онај који оре“, како је забележен на кованим архаичним дачким новцима,
или Армис (Valerius Flaccus, Argon. VI. 530; VIII. 219; Dionysius Per. v. 305; Nicephorus
Gregoras, Ann. M. 6791-6836), затим као Меркур или Алауниус (син Алана) („Алау
нус“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Alaunus) или Херкул (Хераклоид), или на подручју
данашње Румуније као Јован Јоргован, чије име кореспондира са грчким именом Геор
гиус, „пољопривредником“. (Horaci Flacci, Opera omnia, Ode XV, Volume II, A. J. Valpy,
London, 1825, p. 714). (О имену Сарбатије (Сарбатиус, Сарматиус, Серватиус) видети и
Nina Garsoïan 1967, „Politique ou orthodoxie? L’Arménie au IVe siècle“, Revue des Études
Arméniennes, n. s. 4, 1967 (désormais Politique) et „Armenia in the Fourth Century – An
Attempt to Redefin e the Concepts ‘Armenia’ and ‘Loyalty ““, Revue des Études Arménien
nes, n. s. 8, 1971., p. 92-93 n. 63.), богиње Артемиде, археолошких остатака и писаних
трагова.
Миодраг Милојевић, Стари српски век, Vandalija, Beograd, 2008., за израз „србо-скла
винске државе“ цит. Мојсије Хоренски, Географија, 670. г., Ватрослав Јагић и Констан
тин Порфирогенит. Такође видети Mauro Orbini, Il regno de gli Slavi hoggi corrottamente
detti Schiavoni, Pesaro, 1601.: Мавро Орбини је тврдио да је етникум „Склавин“ значио
„Србин“.
Византијски извори за историју народа Југославије I 1955 and II 1959, Византолошки
институт САНУ, Београд, cit. Chron. Pasch.: Chronicon paschale, rec. L. Dindorf, Bonnae,
1832. Такође видети A. N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century, Vol. V, Adolf M.
Hakkert, Amsterdam, 1980, p. 141: „Цар Јустинијан Други је одржавао добре односе са
принчевима Бугарске, Србије, Хрватске и Ломбардије који су му били подређени, али
су ипак владали независно од њега и нису му се никад замерали.“
Branimir Bratanić, “Uz problem doseljenja Južnih Slavena“, Zbornik radova Filozofskog
fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1951.; Никола Морача, Српске династије и вла
дари, Сима Лукин Лазић, Кратка повјесница Срба од постања српства до данас;
Кратка повјесница Срба, Штампарија Карла Албрехта, Загреб, 1894.; Caroli Du Fresne
Domini Du Cange, Illyuricum Vetus &Novum, Haer edum Roerianorum, Posonii, 1746.
Нови завет, „Посланица Светог Апостола Павла Римљанима“ (15.19); Ј. Gardener Wil
kinson, Dalmatia and Montenegro, Vol. 1, p. 17, cit. 2 Ep. Tim. iv. 10.; „Hrišćanstvo na
Balkanu“, Enciklopedija živih religija; Павел Шафарик, О имену Словена, цит. Vita S. The
odos. ap. Pag. T. II. p. 9; I. Zonaras, Hronika, Ruski Prevod u Vokolomanskom Manastiru.
Napecetan u Ct 31 Istor. I Drevn. Rus. U Moskv. Univ. 1847 god, str 58 Milos S. Milojevic,
Odlomci istorije Srba. Tom I. str 208-210, O. Lukovic-Pjanović, Srbi … Narod najstariji.,
AIZ Dosijе, Beograd, 1990. str. 62-63. Србија је такође имала своје прве свете мученике
– Свети Стратоник и Свети Ермил су по наредби римског цара били утопљени у реци
Дунав. (Житије светих, 31.) С друге стране, Словени који су живели источно од Ср
ба на подручју данашње Србије, односно племе Иљмени су у време доласка апостола
Андреја Првозваног живели на северу Црног мора организовани у једну врсту сеоских
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становништва на челу са владарима.10) Према оригиналним дома
ћим и страним изворима пред долазак војске османлијског Турског
царства у Србији су у време владавине династије Немањић били
развијени рударство, трговина, занатство и пољопривреда и здрав
ство и култура, како у доба владавине династије Немањић, тако и у
доба владавине цара Лазара11) и осталих наследника царске лозе
Немањић12) - његовог сина деспота Стефана Лазаревића13) и деспо

10)

11)
12)

13)

општина које ће касније прерасти у кнежевине. Д. Николић, „Словенско право“, http://
www.rastko.rs/rastko-ukr/istorija/dnikolic-slovenskopravo.html
Андрија Качић-Миошић, Разговори угодни народа словинског, http://www.archive.org/
stream/razgovorugodnin00miogoog/razgovorugodnin00miogoog_djvu.txt, Jovan Rajić,
Istorija raznih slavenskih narodov naipače Bolgar, Horvatov i Serbov...vo svet istoričeski
proizvedenaja Joannom Raičem, V Viene 1794.: О српским владарима из тог времена
било је забележено да су били „владари који су владали у хришћанском духу правде
и поштења и народ их је волео.“ A. N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century, Vol. V,
Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1980, p. 141: Српски принчеви су, иако под надлежношћу
цара Јустинијана Другог, владали независно од њега и одржавали су добре односе са
њим.
Миладин Стевановнић, „Престоница крај Мораве“, Вечерње новости, 24. фебруар
2011. године, Београд, 2011.; Миладин Стевановић, „Владарка и светитељка кнегиња
Милица“, фељтон Вечерње новости, 22. март – 3. април, Београд, 2009.
У Историји српског народа II, као и у српским летописима Љ. Стојановић, нав. дело,
200, 216—217. и пролозима (Охридски Пролог, 30.8) и другим књигама (Михаљчић,
Раде (1989). Лазар Хребељановић, Историја, култ, предање. Београд: БИГЗ., стр. 5253. Д. Тодоровић, Портре кнеза Лазара y Раваници, Манастир Раваница, Споменица
ο шестој стогодишњици (Београд 1981) 39—43) је забележено да је цар Лазар не само
преко венчане везе са царицом Милицом која је била родом из династије Немањић
него и због својих личних заслуга био проглашен за наследника владара из династије
Немањић. Сам кнез Лазар био је племенитог порекла, називан чак и „Принчев син.“
(Јован Рајић, Историја словенских народа, Немањићи, Мрњавчевићи, Грбљановићи и
Бранковићи, Београд, 2003, стр. 301) Забележено је да га је патријарх Јефрем крунисао
на државноцрквеном Сабору у присуству цариградског патријарха Филотеја и да се,
за разлику од остале српске властеле, потписивао као „самодржац“ или „самодржи
ви господин“ црвеним словима као и припадници династије Немањић. Као и његови
претходници из династије Немањић, и кнез Лазар је наставио да подиже манастире-за
дужбине широм земље, од којих је најпознатија била његова црква-задужбина у Рава
ници. На фрескама у манастиру Раваница брачни пар Лазар и Милица имају на себи
владарску одежду – пурпурни дивитисион са двоглавним орловима у окер, позлаћеним
круговима, као и касније њихов син деспот Стефан приказан на фресци у манастиру
Манасија, затим приказиван је на свом новцу са крстом на грудима, што је била такође
једна од тадашњих ознака владарске фигуре и дао је да се дозида припрата – егзонар
текс на манастиру Хиландар, што је била привилегија само владара из династије Нема
њић. Такође, на државноцрквеном сабору 1381. одлучено je да ce кнезу Лазару омогући
да подигне храм Св. Вазнесења, односно да ce изједначи y праву с краљем Стефаном
Првовенчаним и краљем Стефаном Дечанским. (Радомир Николић, „Када је подигну
та и живописана Раваница“, Историја српског народа, Друга књига, Доба борби за
очување и обнову државе (1371—1537), ур. Јованка Калић, Српска књижевна задруга,
Београд 1982., стр. 10-11; 311-312 или Исто, http://www.heritage.gov.rs/Download/Saop
stenja/Saopstenje-XV-1983/Saopstenje_XV_1983_Kada_je_podignuta_i_zivotopisana_Ra
vanica.pdf) Такође у манастиру Нова Павлица, задужбини браће Мусић, за цара Лазара
пише да је био „самодржац све српске земље.“
Марковић, Биљана, Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића, Вајат, Београд,
1999.
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та Ђурађа и Лазара Бранковића. У доба владавине српских деспота
Србија је, премда у сталној опасности од окупације османлијске
војске, имала не само развијену војску, него и културу и економију
у рангу савремених држава у Европи тог времена.14) Као и у већини
царстава и држава које су се временом формирале са строго одре
ђеном феудалном друштвеном хијерархијом, тако је и у средњове
ковној Србији званично феудални властелин помоћу витезова и
ратника штитио своје сељаке-најамнике, а изнад свих њих био је
цар, односно краљ. Друштвени односу су у доба средњовековне
немањићке династије били засновани на некој врсти народне само
управе себара под управом властеле и владара и децентрализова
них области, жупа, крајишта, села и градова са додељеним ауто
номним правима, на ћелијским облицима колективног живота на
рода са својим устаљеним правима и на обичајима демократске
управе и узајамности као што су били катуни, сабори и задруге. У
почетку су сељаци са својим породицама живели у полуземуница
ма и брвнарама, а касније и у правим кућама поред средњовеков
них манастира или феудалних градова-утврђења. У Србији је по
стојање сеоске задруге било забележено у деловима раних средњо
вековних и средњовековних аката који су указивали на задружни
живот сељака, као и у сакупљеним и забележеним одредбама оби
чајног права.15) На основу повеља српских средњовековних краље
ва, као што је на пример повеља о оснивању Српске ахриеп
 ископи
је 1219. године у Жичи крај Краљева, сеоска насеља са целокуп
ним становништвом, планине и пашњаци и други земљопоседи
били су потчињени и окупљени око главих манастира. Према овим
правним и дародавним актима српских владара тадашње друштво
се делило на три категорије становништва: властела, војници (ка
сније и властелчићи) и обично становништво, а помињу се још и
„власи“ и „земљани“ или „земаљски људи“, односно професионал
ни сточари и земљорадници.16) Као немањићки владари који су из
14) Мат. Станојловић, Мил. Ј. Гајић, Деспот Стефан Лазаревић – Историјска расправа,
Издање општине београдске, Царна радикална штампарија, Београд, 1894, стр. 101;
258-259.
15) Стојан Новаковић, Село, Српска књижевна задруга, Београд, 1965. Видети такође нај
познатији српски средњовековни правни документ Законик Цара Стефана Душана,
Бистрички рукопис, Одељење друштвених наука, Извори српског права, IV, књ. II, СА
НУ, Београд, 1981, чији се чланови 55, 65, 68 и 69 посебно односе на сеоску задругу, а
забележено је да су се чак и у време османлијске колонизације тих простора поједини
делови турског система односили на кућу указујући на сеоску задругу. Такође видети
Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Сабрана дела, Књижев
не новине, књ. 2, Београд, 1987. године
16) Сима Ћирковић, Историја српског народа, стр. 235, cit. Franjo Miklosich, Monumenta
serbica, стр. 13; Милош Благојевић, Земљораднички закон – средњовековни рукопис,
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нимно придавали пажњу социјалној заштити становништва у на
роду су посебно били омиљени незванични „отац нације“ Свети
Сава, краљ Милутин17), краљ Стефан Дечански и цар Лазар који је
омогућио сељацима релативно миран живот и на основу раније до
дељених им права у доба краља Милутина као „баштиника“ – сло
бодних сељака доделио сељацима право да могу да „баштине“, тј.
да наслеђују своју земљу и имовину.18) Свети Сава, наследник за
четника најпознатије српске династије Немањић Стефана Немање
и престолонаследник чије је световно име пре његовог замонаше
ња било Растко Немањић (c. 1175-1236), познат је као зачетник
писмености, образовања, оснивач српске државотворности, ауто
кефалне Православне цркве19) и правних наука у Србији. У народу
је остао упамћен као својеврсни брижни отац-просветитељ нације
који се није устезао на својим пропутовањима кроз Србију да лич
но учествује у градњи манастира20) и кућа, да учи сељаке и њихове
жене кућним и сеоским пословима и да их подучава вери, писме
ности и и моралним вредностима. Свети Сава се у тим својим про

17)

18)

19)

20)

стр. 234-235, цитирајући Franjo Miklosich, Monumenta serbica, 11-16; С. Новаковић,
Законски споменици, 571-575, Д. Синдик, Једна или две жичке повеље, ИЧ XIV-XV
(1963-1965), 309-315; Г. Шкриванић, Жичко епархијско властелинство, ИЧ IV (1954),
147-172.
Милош Благојевић, Земљораднички закон, стр. 294-295; Радош Љушић, Кнежевина
Србија (1830-1839), Београд, САНУ, 1986., цит. Закон људем црковним у Повељи ма
настиру Свети Стефан у Бањској (Светостефанска повеља): Овим законом краљ
Милутин је озваничио институцију сељака слободног баштиника у односу на ранији
положај зависности сељака себра од феудалног властелина.
Снежана Божанић, Чување простора, међе, границе – разграничења у српској држави
од 13. до 15. века, докторска дисертација, Одсек за историју, Филозофски факултет,
Универзитет у Новом Саду, 2010, стр. 113; С. М. Душанић и Д. Поповић, Приватан
живот у српским земљама средњег века, Clio, Београд, 1984, стр. 112-114 Милош Бла
гојевић, Средњовековни забел, ИЧ XIV–XV (1966), 1–17 и ЛССВ, 453 (С. Мишић): Се
љаци су удруженим породичним и задружним напорима гајили пшеницу, овас, јечам и
просо, воће и поврће, обрађивали винограде, држали кошнице са медом, гајили стоку,
солидарно радили сезонске послове и млели жито у заједничким сеоским млиновима.
Највећи број млинова се налазио на Косову и Метохији и у просеку је тридесет и седам
породица користило један млин. Миладин Стевановић, „Престоница крај Мораве“ У
време пре окршаја српске и турске отоманске војске на Косову у складу са преузетим
константинопољским и светосавским правним наслеђем цар Лазар је показао висок
степен социјалне заштите у државотворној политици такође и тиме што је збринуо
монахе и многобројне избеглице из јужних феудалних регија Србије и из суседне Ви
зантије и Бугарске.
Станоје Станојевић, Свети Сава, Херес, Београд, 1998. (фототипско издање из 1935.
г.) Сима Ћирковић, Историја Срба, стр. 301, цитирајући Острогорски, Автократор и
самодржац, Глас 141-148 (Сабрана дела IV), 323-327.: Одобрењем византијског цара
Теодора Првог Ласкариса и васиљенског патријарха Манојла Сарантена из Никеје Све
ти Сава је постао први српски Архиеп
 ископ 1219. године.
Студенички крст Светог Симеона“, YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=7e57ScdXek: Забележено је да је у изградњи манастира на Хиландару, Свети Сава и сам
учествовао као један од радника у изградњи манастира.
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светитељским напорима водио начелима хришћанског човекољу
бља и константинопољског правног наслеђа, али на њега је знача
јан утицај свакако имао и одгој његове мајке Ане, познате по томе
што је, иако је била супруга владара Стефана Немање и према мно
гим историјским изворима и сама царског порекла, живела скром
но попут осталих племкиња и сељанки (себранки) тог времена и
била позната по бризи о кући и о образовању и одгоју своје деце, а
при крају живота се и замонашила под именом Анастасија.21) Та
квим моралног понашања једне супруге владара Немањића водиле
су се касније и краљица Јелена Анжујска, краљица Теодора или
царица Милица, такође познате у народу по бризи за сиромашне и
немоћне, по образовној и финансијској помоћи сиромашним срп
ским девојкама и по подизању задужбина манастира и образовних
установа. Тако је у манастиру Пречиште код Топлице, у којем се
замонашила мајка Светог Саве Ана била основана прва женска
школа за разне кућне послове – плетење, везење и слично, а у ма
настирима Милешева, Пећка Патријаршија, Раваница, Сопоћани и
другим манастирима биле су осниване иконописне школе, препи
сивачке, правне и уметничке школе и касније и штампарије.22) Кра
љица Јелена Анжујска (1236–1314.), мајка будућих краљева Србије
Драгутина и Милутина, остала је упамћена у народу као велика
добротворка. У то време, када у читавој Европи није постојало
много интересовања за школовање сиромашних девојака, поготово
девојака нижег рода са села, краљица је на свом двору у Брњацима
у старом Колашину основала прву женску школу у којој је образо
вала сеоске девојке, подучавала их домаћинским пословима, зана
тима и ручним радовима, а када би оне одрасле и удале се, покла
њала им је мираз. Краљица је подизала манастире и цркве, међу
којима и манастир Градац на реци Ибар, радила је на образовању
народа и слози својих синова, помагала сиротињи и пред крај жи
вота се и она замонашила. Пошто у доба владавине Цара Уроша
Првог није било довољно обрадивог пољопривредног земљишта
које би подмирило прехрамбене потребе становништва у сушним и
21) Predrag Puzović, „Gospođa Ana, neznanog porekla“, Srpsko nasleđe – Istorijske sveske br.
5, maj 1998. g.: Готово сви историјски извори помињу да је мајка Светог Саве била
племенитог порекла. Неки извори је проглашавају кћерком француског или угарског
краља, док је одређена Житија проглашавају кћерком цариградског императора, па та
ко Доментијан у Животу светих српских просветитеља Симеона и Саве тврди за мајку
Светог Саве да је била велика кнегиња Ана, кћер цариградског императора Романа IV
(1168-1171), а у Акатисту Светом Сави пише да је Стефан Немања био „ожењен Аном,
кћерком грчког цара Романа.“
22) Драгослав Срејовић, Кад смо били културно средиште света, ТИА Јанус, Ars libri и
Кремен, Београд, 2001, Библиотека Лавиринт, Књига 10
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неродним годинама, краљица Јелена се лично старала о исхрани
народа увозећи по врло повољним условима одговарајуће количи
не житарица из Италије и Француске преко њој пријатељски одре
ђених градова и трговаца.23) Према историчару Миладину Стевано
вићу, краљица Јелена је именовала појединце (кефалије) да упра
вљају одређеним насељима у немањићкој Србији и разлику од др
жаве краља Милутина и Драгутина, државна управа краљице Јеле
не била је мала и ефикасна, подељена на централну управу – ону
која је била окупљена око њеног двора и обављала послове од ин
тереса за целу земљу, као и на територијалну управу која је оба
вљала послове од интереса у жупама и градовима на одређеном
подручју.24) Осим високог степена социјалне правде и уметничких
достигнућа династија Немањића је урадила много и на стварању
технолошких и архитектонских достигнућа као што су били си
стеми млековода и виновода у близини манастира и насеља где су
били развијени сточарство и пољопривреда, што је умногоме олак
шало живот обичном становништву и давало потицај локалној еко
номији.25) Сви ти напори владара из династије Немањић учврстили
углед династије Немањић у народу који је живео организован у
различитим територијалним облицима народне самоуправе и де
централизације (области, жупе, крајишта, села и градови-насеља
са додељеним аутономним правима) и у ћелијским облицима ко
23) Дејан Николић, Српске краљице и царице, Народна школа Ресавска школа, Деспотовац,
1998.
24) Миладин Стевановић, „Владавина мудре краљице“, фељтон, Вечерње новости, 11. јун,
2010.: Централна управа је обављала финансијске и царинске послове, одржавање реда
и мора, послове у вези са суседним земљама и обезбеђење и одржавање двора. Послове
финансијске природе (царине, други краљевски приходи, државни расходи, краљевска
ризница, занатство, трговина, рудници) обављао је краљевски службеник казнац који
је са својим повереницима боравио на двору краљице Јелене у Брњацима. Послове одр
жавања реда и мира обављао је капетан који је имао своје испоставе по жупама, док је
ове дужности по градовима обављала локална самоуправа
25) Vlad. R. Petković, Stari srpski spomenici u Južnoj Srbiji, 1924, http://www.rastko.rs/pro
jekti/cm/1/vpetkovic-spomenici_l.html, takodje videti Mladen Stančić, “Tajne mlekovo
da”, Novosti, 5. januar, 2009.; Opština Negotin, Vesti, 29.10.2007. “Ni traga od blaga”, цит.
aрхеолог и директор Историјског архива „Рас“ у Новом Пазару Драгица ПремовићАлексић, http://www.negotin.rs/article.php?lg=sr&id_article=1028.; Милош Луковић,
“Трасе средњовековних путева на дурмиторском подручју“, Зборник радова са научног
скупа (Плужине, 24–25. септембар 2006), Беране: Свевиђе - манастир Заграђе 2010,
стр. 177–178. http://www.eparhija.me/riznica/11/Scepan-polje-i-njegove-svetinje-kroz-ve
kove/Scepan-polje-i-njegove-svetinje-kroz-vekove-171-194.pdf.; Acta Diurna, Билтен
Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 33, април–август 2011, стр. 49, http://
www.ius.bg.ac.rs/bilten/Acta%20Diurna%2033%20za%20sajt.pdf, Такође о томе видети
Jelena Tasić, “Sjaj i beda Orahovačkog vinogorja”, Danas, 21. februar, 2010.: У доба цара
Душана виногради Метоха хиландарског у Великој Хочи давали су и до тридесет хи
љада товара грожђа и повезивали Ораховачко виногорје (Велику Хочу и Ораховац) са
Призреном и царским двором.
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лективног живота са својим устаљеним правима и обичајима уза
јамности и саборне управе (катуни, сабори, задруге). За жупама
испресецану средњовековну Србији биле су карактеристичне и ин
ституције жупских и сеоских зборова, или „зборова себара“, као и
државноцрквених сабора. Ове су биле постепено подвргаване
ауторитету централне политичке власти, односно упоредо са јача
њем политичке и војне власти централна власт је главне управне и
судске функције поверавала државним чиновницима и властели
нима - овлашћеним носиоцима хијерархијске власти.26) У доба вла
давине цара Душана администрација је била одвојена од судова и
постојале су, по узору на константинопољски закон, царске судије
које су судиле претежно у вези са земљама и казненим стварима, а
за грађанску правду били су задужени судови господара, црквених
добара и градова који су судили према правном наслеђу закона ца
ра Јустинијана, Прохирону, Синтагми, и према тестаментима и
облигацијама.27) Формирање жупа као главних политичких једини
ца је настало тако што је земљорадничко становништво за своја
станишта бирало углавном одвојене и пресецане разним преграда
ма пределе за обрађивање земље, тако да су та подручја чинила
мање географске, привредне и управне целине - жупе.28) О значају
река за живот средњовековних Срба сведочи и чињеница да су жу
пе, које су представљале основу политичке организације, често до
бијале имена по својим рекама.29) Прелазак исхране просом на ис
храну житом условио је пораст тадашњег становништва, а вишак
земљорадничких производа дао основу за специјализацију радова
и занатства, као на пример грнчарства и ковачког заната и златар
ства, ткалство, израда специјализоване обуће и одеће и штављење
коже, пчеларство, тесарски занат, прављење прехрамбених произ
вода од млека и меда, итд., и на селу су међу сточарима били рас
прострањени овчарство, говедарство и коњарство. Од једанаестог
века трговина накитом, фином керамиком, коњском опремом, ко
мадима оружја и појединим алатима и другим производима између
26) Петар Матић, “Развој локалне самоуправе у Републици Србији“, Политичка ревија,
2006, vol. 5, iss. 3, стр. 395.
27) Constantin Jirecek, Das Gesetzbuch des serbischen Caren Stephan Dušan, XXII Bände des
Archiv für slavische Philologie 22, 1900. у Бошко Сувајџић, „Преписка Илариона Рувар
ца и Константина Јиречека“,
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима - По
свећено успомени на др Живана Живковића, Филолошки факултет, Беог рад, 2006, стр.
203.
28) Сима Ђирковић, Историја српског народа, стр. 357-358, цитирајући С. Новаковић
29) Исто, стр. 165.
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села и градова постала је интензивнија, у сложним сеоским кућама
су живеле по три генерације са просечно осам чланова породице,
од којих су половину чинила деца.30) У таквим селима средњове
ковне Србије у којима су већином живели земљорадници, сточари
и занатлије временом су развијане и вредноване друштвене вред
ности као што су поштовање Бога као створитеља земље и природ
них појава о којима је сељак нераскидиво зависио, поштовање ста
ријих људи као ауторитета у породици и сеоској заједници, тежак
и поштен рад на пољу, слога у заједничким пословима сељака и
пријатељство и међусобно испомагање међу сеоским комшијама.31)

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
КАО БИТНА ОДРЕДНИЦА СРПСКЕ 
СРЕДЊОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ
У проучавању српске историје и српског националног иденти
тета и правних наука посебно место заузима Законоправило Светог
Саве, односно зборник грађанских и црквених прописа Номока
нон (гр. номос – грађански закон; канон – црквено правило) или
Крмчија. Свети Сава је у свом делу Крмчија на основу властитих
хришћанских моралних начела, као и на основу Мојсијевог зако
на и канона Светог Василија Великог, Теофила Александријског,
Теодосијевог закона, закона цара Јустинијана и на основу канона
Сардикијског, Картагенског, Анкирског, Гангрског, Антионијског и
других сабора васељенске цркве написао која лица и које инсти
туције су били најпозванији да у духу човекољуба воде бригу о
сиромашним, болесним и слабим лицима у друштву и држави. Већ
у уводном делу Свети Сава истиче потребу да се створи српско
законодавство које се заснива на социјалној правди, породичном
праву и обавезама друштва према појединцу.32) Он је однос према
30) Сима Ћирковић, Историја српског народа, стр. 164; Радивоје Арсић, Живот сељака у
средњовековној Србији, http://www.field-archaeo logy.com/clanci/arsic/index.php
31) Исто: Границе међу жупама биле су утврђене и условно подељене на два различита и
неједнака дела – заједничке и необрађене површине као што су пашњаци, шуме, воде
и суседна брда, које је целокупно становништво могло неометано да користи, док се
у преосталом делу налазио сав преостао простор подељен између земљорадничких
насеља у жупи. Свако село имало је свој атар или посед обележен утврђеним међама
које су сви познавали, признавали и поштовали. Заједничке неподељене и необрађене
површине које се нису могле или смеле делити и њихово право коришћења припадало
је свим мештанима једног села, док је на другом делу било обрадиво земљиште поде
љено између земљорадничких породица одређеног насеља.
32) М. Петровић, Крмчија Светог Саве о заштити обесправљених и социјално угрожених,
Библиотека Репринт, Штампарија Српске патријаршије, Београд, 1990, стр. 77.
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болесницима смештеним у болницама. било да су монаси или све
товна лица, било да су сиромашни или богати, одредио једном из
ричитом наредбом“… да не бринемо само о себи, него о ближњем
и нико да нема ништа више од другог; ни господар од слуге, ни
кнез над којим влада, ни цар од војника, ни премудри од ученог.“33)
Према овим правним одредбама сиромашни, ожалошћени и они
над којима се вршило насиље и неправда, којима је била потребна
милост и који су због тога обраћали се цару могли су да се обрате
и цркви, односно слабе и сиромашне штитили су црквени кано
ни, а под њиховим утицајем и грађанско законодавство.34) Према
одлукама Картагенског сабора црквени посланици морали су да
одбране сиромашне од насиља богатих, са чим се сложио и цар
Теодосије Други (408-450) када је 409. године указом наредио да
се црквени посланици – екдици постављају пошто се уведу у тај
не православне вере, бирани од епископа, свештеника, достојан
ственика, земљопоседника и посланика, а то су касније у истори
ји озваничили и цар Атанасије Први и цареви Јустинијан Први и
Други.35) Посебна пажња у књизи Крмчија била је посвећена бризи
за старије људе. Пошто се знало да старост често прате болест, не
моћ, сиромаштво и туга, водило се рачуна да старци као посебна
категорија социјалних случајева буду поштовани и законом шти
ћени.36) У том смислу у 48. глави књиге Крмчија под заглављем
„О поштовању светих стараца“ био је наведен одговарајући детаљ
из Мојсијевог законодавства: „Пред лицем седога устани и поштуј
лице старца“.37) Такође и према људима са телесним манама и уоп
ште према немоћним особама тражено је да опхођење буде беспре
корно и за оне који се ругају таквима била је предвиђена казна, а
такође је људима са телесним манама и немоћним особама била
омогућена заштита и материјално обезбеђење, било им је дато пра
во наследства, њихови сродници – кандидати за наследство, које
33) Исто, стр. 10-77.
34) Исто, стр. 77.
35) Исто, стр. 13, цит. Cod. Iust. I 55, 11. Исто, стр.. 14: У том смислу забележено је да је
цар Теодосије Први 385. године писао цариградском екдику Теодору да треба да има
„став оца према народу и да не дозволи угњетавање земљорадника и грађана порезима,
да помаже службеницима у дрскости архоната, чувајући поштовање њихове части... и
да их штити као децу...“ цит. Cod. Iust. I 55, 4 уп. I 55, 5.9 Стр. 16-17: У законодавству
цара Јустинијана (527-565) пише одредба за екдике да треба да ослободе од зла оне
којима се чини неправда (цит. Cod. Iust. Nov. 15 (Пролог) и да црква треба да штити
сиромашне. Цит. Cod. Iust. Nov. 15.1 и Епилог)
36) Исто, стр. 21.
37) Исто, цит. Мојс. 19:32.
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су људи са телесним манама и немоћни људи имали право сами
да одређују, неограничени временом приликом покретања тог или
било ког другог правног посла, били су дужни да им помажу или у
супротном нису могли да наследе њихову имовину.38) Велики зна
чај био је придаван и социјалним обавезама деце и родитеља, као и
заштиту жена од несигурности у браку, заштиту сиромашних жена
и жена које су трпеле неку врсту насиља.39) У погледу заштите пра
ва супружника Крмчија се, за разлику од римског права, ослањала
на грађанско константинопољско наслеђе,40) односно заштита по
родице је, за разлику од римског права, стављена на чвршће правне
темеље.41)
Посебну пажњу Свети Сава је у правном зборнику Крмчија по
светио области здравствене заштите становништва, о чему ће кроз
историју наставити да воде рачуна и остали чланови династије Не
мањић. Тако је забележено да је кнез Лазар даровао болницу на Хи
ландару 1380. године42)или да је на тлу Србије краљ Милутин, кога
Данило II назива „Незасити зидатељ“, у склопу скоро свих својих
46 задужбина оснивао болнице са „нарочито меким постељама“,
давао болницама „многа села“ и „многа злата“, плаћао „многе ле
каре само да непрестано буду код болесника“ и одредио нарочите
великодостојнике „краљевства му да редовно обилазе болеснике“,
јер „ниједан болесник не треба ни на шта да се жали, но што тражи
да му се даде“.43) Краљ Стефан Дечански, такође познато по добро
чинству и задужбинарству, помагао је многе болнице и манастире
и са поштовањем се односио према својим обичним поданицима,
о чему су, између осталих, и Архиепископ Данило II и биограф
Стефана Дечанског Григорије Цамблак оставили писмени помен.
Григорије Цамблак је о болници Високи Дечани која је радила до
средине осамнаестог века оставио овакав исказ: „...У болници је
Краљ лично вршио инспекцију, наређивао је да се мирисима заба
38) Исто, стр. 21-23.
39) Исто, стр. 25-30; 38-39, цит. Мојсијев закон, 8. и 9. Канон Сардикијског сабора, 49. и
22. Канон Светог Василија Великог, 11. Канон Анкирског Сабора
40) Исто, стр. 31, цит. Cod. Theod. III, 16.2, Cos. Iust. V, 17,8.9, Iust. Nov. 22,3-4, Athanasii
Nov. Justin. Tit. X(Heimb, I 128) , Basilic XXVIII, 7.
41) Исто, стр. 76.
42) Здравствена заштита, Ванредни број 3, стр. 9: Dosije: Prva srpska bolnica manastir
Hilandar 1198/99. Knez Lazar daruje bolnicu hilandarsku 1380. godine* * Iz: „Spisi o Koso
vu“, str. 99-100.
43) Радоје Чоловић, „800 година српске медицине и 140 година Српског лекарског дру
штва“, Предавање одржано на Другом научном скупу „800 година српске медицине“,
манастир Св. Прохор Пчињски, 9. до 12. јуна 2011. године. http://www.rastko.rs/cms/
files/books/5062e026b6628, Str. 16:
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шури болнички задах, говорио је са сваким болесником, једноме је
давао новаца, другога је тешио грлећи и љубећи га са очима пуним
суза. Често је Краљ Дечанскичитаве ноћи проводио крај постеље
каквога тешког болесника“. Овакав историјски извор навео је срп
ске интелектуалце на почетку двадесетог века да се чуде и диве
чињеници да је српски краљ Стефан Дечански био „болничар у
средњовековном веку суровости“.44)
Према званичним историјским изворима за најстарије српске
лекаре сматрају се извесни Првослав (Pervoslavus medicus, 1281. и
1298. г.) и Менца Баранин (Menca Antibaranus, medicus, 1330.г.).45)
О даљем развоју српске медицине и здравствене заштите, а тиме
и социјалне заштите српског становништва у доба династије Не
мањић сведоче материјални остаци и историјски записи о посто
јању наменских изграђених просторија (болница/странопријем
ница) при манастирским конацима;постојање стручне и научне
литературе, на српски језик преведених најауторитативнијих де
лова медицинских списа средњег века;постојање стручних меди
цинских израза као директан превод са латинског на српски;посто
јање болница организованих од стране еснафских удружења или
градова, па и обичних грађана;налаз медицинских инструмената
и помагала; брига за јавно здравство оснивањем лепрозаријума и
карантина;оснивање јавне службе при градовима која се на неких
начин бавила спречавањем епидемија (нпр. кацаморти); постојање
апотека од којих неке и дан дањи раде;постојању записаних име
на особа (лекара/физикуса, апотекара) које су се бавиле лечењем
обичног народа али и краљева, царева деспота; разне повеље о ма
теријалном обезбеђењу лекара;постојање законских одредби про
тив тровача, врачања и бајања;законске одредбе за бригу старих и
онемоћалих а напуштених, итд.46) О школованим српским лекари
ма током четрнаестог и петнаестог века сведоче и записи из Хи
ландарског медицинског кодекса, међу којима се помиње и извесни
Никола Врач који је у четрнаестом веку превео један медицински
латински запис „на српску књигу“.47) У немањићко доба је засно
вана посебна организација болница и у оптицају су биле такозване
44) Радоје Чоловић, „800 година српске медицине и 140 година Српског лекарског дру
штва“, стр. 17, цит. Владан Ђорђевић
45) Реља Катић, „O lekarima kod Srba u srednjem veku“, „700 godina medicine u Srba“, SA
NU, 1971. Beograd. У Здравствена заштита, Ванредни бр. 3, год. XXXVII, мај, 2008,
стр. 26, цит. Јиречек
46) Игњат Рељин, „Средњовековна медицина у Србији“, 800 година српске медицине, у
оквиру 15. Студеничке академије, јуна 2010. године
47) Реља Катић, „O lekarima kod Srba u srednjem veku“
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„лекаруше“ које су обиловале теоретским и практично-искустве
ним сазнањима из наслеђа константинопољске и српске медици
не.48) Цар Душан је следио законоправило Крмчија Светог Саве да
држава мора да се брине о појединцима, болеснима, старима, си
ромашнима, немоћнима, дужницима и заробљеницима. Међутим,
да је свест о важности социјалне заштите у средњовековном срп
ском друштву била висока сведочи и чињеница да су на територији
Србије и обични људи завештали своју имовину манастирима и
болницама.49)
У члану 28. Душановог Законика „О храни убогима“ пише: „И
по свим црквама да се хране убоги, како је уписано од ктитора,
а ко их од митрополита или од игумана не усхрани, да се одлу
чи од сана – части“. Законом је кажњавао надрилекарство (члан
20. Душановог закона „О врачацима“ или члан 109. „О отровима“
(„Мађионичар и отровник, који се нађе на делу, да се казни по за
кону светих отаца“), а забележено је да је 1342. године цар Душан
основао болницу у конацима манастира „Свети Архангели“ у При
зрену која је радила све док је није разорио Синан–паша 1613. го
дине и оснивао је болнице (стационаре) за смештај сиромашних и
хронично оболелих и кухиње за бесплатну исхрану сиромашних.50)
Кнез Лазар је усред турбулентних политичких прилика поклонио
болници у Холандару више села да се од њихових прихода сваке
године троши по 100 унгија „за неговање и утеху болесника“. У
манастиру Раваница 1381. године подигао је „болницу за монахе,
за странце и раслабљене“, а део болесника у Раваници лечен је и у
оближњем манастиру Сисојевцу, за чијег светог Сисоја се сматра
да је покровитељ лекара и медицине у Србији.51) Деспот Стефан
Лазаревић, како је написао његов биограф Константин Филозоф, у
Београду „...сазида болницу странпријемницу за болне на најсла
ђој води“, око ње „...засади свакојаког изабраног воћа и приложи
села и наследство много у којој болне и стране храњаше и олак
48) Игњат Рељин, „Средњовековна медицина у Србији“: Лекаруше су садржавале саставе
лекова, начине за њихово справљање, медицинску информацију насталу из српске на
родне медицине која је записивана од стране писмених калуђера, обиље практичних
савета за негу болесника и упутстава за лечење, а поједине лекаруше су садржавале и
савете за негу и лечење стоке, гајење пчела, одржавање шума, прављење вина, о подру
марству и слично. Многе ове лекаруше писали су народни лекари, тако да оне предста
вљају писану документацију њихове искуствено потврђене лекарске праксе.
49) Група аутора, Историја медицине и здравствене културе на тлу данашње Војводине,
Матица Српска/САНУ (огранак у Новом Саду), Нови Сад, 1994; стр. 159–160
50) Исто.; Радоје Чоловић, „800 година српске медицине и 140 година Српског лекарског
друштва“, стр. 17-20.
51) Радоје Чоловић, „800 година српске медицине и 140 година Српског лекарског дру
штва“, стр. 18.
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шања њима даваше“ и познато је да је био врло милостив према
губавцима.52) Житије Стефана Дечанског од Григорија Цамблака,
Житије Деспота Стефана Лазаревића од Константина Филозофа и
Статут града Котора из 1616. садрже прописе из комуналне хигије
не, али са пропашћу српске средњевековне државе домети српске
средњевековне медицине почели су да тону у заборав и лечење су
преузели лаици, тзв. народни лекари (видари, ранари, травари, али
и врачаре и варалице.53)
Неки политички аналитичари имају обичај да кривицу за да
нашње изузетно лоше стање српске политике, економије и културе
пребацују на затирање српског националног идентитета и државо
творности у доба владавине Османлијског турског царства на те
риторији Србије, пренебрегавајући чињеницу да је тај идентитет
у својој изворној форми преживео све до стварања модерне гра
ђанске државе Србије током деветнаестог века, када је правним
законима и методама и сама политичка елита Србије почела да ра
ди на његовом урушавању. Основно полазиште за стање здравља
народа у том периоду били су статистички подаци - због тачног
регистровања у сврху плаћања пореза 1834. године урађен је први
попис становништва у Србији, две године касније појавила се прва
књига из дечје медицине на српском језику штампана у Будиму –
„Чедољуб или неговање деце у првим живота годинама“др Гаври
ла Пекаревића, а три године касније званично су уведене матичне
књиге у Србији које су се налазиле код парохијског свештеника.54)
У модерној држави Србији такође су основане прве педијатријске
установе као Дом за сироту децу (1887.), Дом за глувонему и сле
пу децу (1893.) и друштво „Српска мајка“, тзв. Материнско удру
жење (1904.)55) Међутим, према оригиналном мемоарском запису
сеоског лекара Лазе Димитријевића (1858-1899) Како живи наш
народ из 1893. године, систем социјалне заштите у пракси није
добро функционисао. Српска државна власт је била подељена на
политичке струје које су подржавале две династије и неколико ме
ђусобно завађених партија, „чиновници који су водили политички
52) Исто, стр. 19.
53) Исто, стр. 20-21.
54) Славица Жижић Борјановић, „Патријарх здравствене културе нашој деци“, http://www.
rastko.rs/cms/files/books/5062e13ce3306, стр. 99, цит. Јовановић М. Б. Природни прира
штај становништва Србије и његов биотички значај. Београд: Библиотека Централног
хигијенског завода; 1932.
55) Pešić, V D, Pavlović B B, Prvi pedijatri i prve pedijatrijske ustanove u Srbiji, Grafički atelje
„Bogdanović”, Beograd, 2006.
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живот“ и локалне и државне политичке институције нису решава
ли проблеме инфраструктуре или загађене пијаће воде по селима
и њиховој околини. Због тога се сеоски народ масовно разбољевао
од стомачних болести, али није имао одговарајућу здравствену за
штиту, а статус свештенства је слабио у политичком и друштвеном
животу, док је упоредо са слабљењем традиционалне улоге све
штенства и сеоских локалних задруга и самоуправа растао број
баба врачара, гатања и враџбина по селима. Иако је књига запи
са лекара Димитријевића била распродата и доживела три издања
и иако је Просветни савет Краљевине Србије одлучио да се књи
га достави свим школским библиотекама,56) проблеми о којима је
писао лекар Димитријевић нису били решавани. Према записима
Лазе Димитријевића здравствено питање људи у селима у околи
ни Ваљева, Шапца, Ужица или Смедерева које је лечио далеко је
надмашивало сва друга питања од државног интереса, јер услед
непостојања одговарајуће здравствене заштите и неге сељаци су
за време дугих хладних зима масовно умирали од хладноће будући
да нису имали средстава да прибаве за себе топлу одећу.57) Једна
од грешака у процесу успостављања модерне грађанске Србије на
основама вестернизације, а не на основама надградње најбољих
тековина српске средњовековне културе уз паралелну позитивну
селекцију и имплементацију најбољих тековина западне цивили
зације које ће обогатити а не уништити дотадашњу српску кул
туру било је доношење Грађанског законика 1844. године који је
саставио правник Јован Хаџић на основу Аустријског грађанског
законика. Према овом закону задружна имовина је постала сусво
јина задругара и више није била колективна недељива целина.58) У
исто време примена тог Законика имала је за последицу деобу се
оске задруге и урушавање традиционалних локалних политичких
институција Србије (сеоских породичних домаћинстава, сеоских
задруга и сеоских сабора)59) и незваничних друштвених институ
56) Лаза Димитријевић, Како живи наш народ, Инфинитас, Београд, 2010, стр. 11.
57) Исто, стр. 12: Лаза Димитријевић је тврдио да је здравствено питање људи у селима у
околини Ваљева, Шапца, Ужица или Смедерева које је лечио далеко надмашивало сва
друга питања од државног интереса. Описивао је да је приликом сецирања умрлих се
љака открио да су им плућа била „од назеба толико прилепљена за ребра да је морао да
плућа цепа руком одвајајући их од ребара сељака “, јер нису имали средстава да купе
ни гуњ ни чакшире и само понеки је имао око груди кожух.“
58) Мирослав Ђорђевић, Увод у грађанско право, Правни факултет Универзитета у Београ
ду, Београд, 2004, стр. 71, цитирајући Драгољуб Стојановић, Оливер Антић.
59) Miroslav Đorđević, „Pravni transplanti i Srbijanski građanski zakonik iz 1844.“, Strani prav
ni život, 2008, iss. 1, Beograd, цитирајући Slobodan Jovanović, „Jovan Hadžić“ у Političke
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ција (ауторитета оца породице, сеоског старешине, надређеног вој
ног старешине и владара државе).60) На такве појаве и процесе у
српском друштву надовезали су се регионални и велики светски
ратови у којима је становништво Србије биолошки десетковано и
од чега се популационо језгро још увек није опоравило. О лошем
стању здравствене заштите у модерној Србији у доба ратова доста
говори извештај консултанта руског Црвеног крста у Српско-тур
ском рату 1876. године С. П. Коломин који је записао „Ми смо се
срели са народом који нема навику да се лечи и који и томе лечењу
не придаје никакав значај, посебно му је била страна оперативна
помоћ. До рата у сваком од 17 округа кнежевине постојала је мала
болница, али становници су се ретко обраћали за помоћ, тако да
су те болнице имале више формалан него стварни значај. Народ
није имао скоро никаквог појма о хируршком лечењу, зато што је у
Србији и сувише мало хирурга, и осим тога он је ретко видео тра
уматске повреде, због недостатка механичарских и сваких других
фабрика. Дошао је рат, и тај јадни народ почео је масовно да плаћа
ранама из ватреног оружја...“61)
Стање у погледу здравствене заштите и уопште судбине љу
ди у Србији није било ништа боље ни у двадесетом веку у доба
Балканских и великих светских ратова. Након Балканских ратова
у којима је учествовала и претрпела велике биолошке и материјал
не губитке Србија је била ослобођена од вишевековне Османлиј
ске власти, али и задужена, будући да је новац, уместо у изградњу
инфраструктуре, саобраћајница, здравство, школство и пољопри
вреду, био потрошен на вођење ратова и опорављање земље од
ратних губитака. С обзиром да је у том периоду милион српских
војника ратовало око годину дана, за то време био је заустављен
развој пољопривреде и уопште привреде у Србији. Л. Д. Троцког,
који је 1912. године боравио у Београду, потресао је призор „тра
гичне осуђености на пропаст“ мобилисаних српских сељака које
i pravne rasprave, Geca Kon, Beograd, 1908. стр. 87 и Мирослав Ђорђевић Увод у гра
ђанско право, цитирајући Драгољуб Стојановић, Оливер Антић
60) Лаза Димитријевић, Како живи наш народ, Инфинитас, Београд, 2010, стр. 194-196,
Momčilo Isić, Seljanka u Srbiji u prvoj polovini 20. veka, Оgledi br. 9, Helsinški odbor za
ljudska prava u Srbiji, Zagorac, 2008. Beograd, cit. Александар Petrović, Banjane, socijal
no-zdravstvene i higijenske prilike, Beograd, 1932, str. 118. и Vera St. Erich, n.d., str. 83, 90.;
Momčilo Isić, “Dete i žena u Srbiji između dva svetska rata”, у Srbija u modernizacijskim
procesima XIX i XX veka, Biblioteka Helsinške sveske br. 23, Beograd, 2006. str. 157-159,
cit. Istorijski arhiv Niš, Načelstvo sreza ražanjskog, k-1, br. 954, 1919.
61) Latinka Perović, „Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka“, Biblioteka Helsin
ške sveske br. 23, Beograd, 2006., стр. 25, Cit. prema: Rosskie o Serbii i Serbah... s. 662
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је имао прилику да гледа док су испраћени музиком кретали на
ратни фронт одевени у униформе са опанцима од лике и са зеле
ним гранчицама на шапкама.62) Иако је Србија, према мишљењу
Троцког, вапила за миром, радом и културом, предвиђао је да ће та
мобилизација, која је обух ватала 300.000 здравих мушкараца као
концентрисане радне снаге земље, укључујући и немоћне старце
и одојчад, истрнути на неограничено време те људе из привредног
тела земље и потрести основе постојања те младе земље.63) Тим
сељацима доношење европских закона као што је Српски грађан
ски законик настао по моделу Аустријског грађанског законика
1844. године и који је остао на снази све до 1946. godine, није до
нео толико потребан развој. Овај тзв. Грађански законик је донекле
сачувао облик раније сеоске задруге, али је проузроковао поделу
традиционалне српске велике фамилије која је бројала од двадесет
до четрдесет чланова и отворио је пут неограниченом уситњавању
земљишног поседа. Тако је пред избијање Првог светског рата две
трећине српских сеоских имања организованих у задруге распо
лагало мањим земљишним поседом него што је било неопходно
за покривање егзистенцијалног минимума.64) Најмање 5% сељака
је тражило додатни приход изван пољопривреде, јер више од по
ловине није имало потпуну запрегу, трећина није имала плуг нити
било коју земљорадничку алатку, 18% није имало своју сопствену
кућу, 28% је живело у изузетно нездравом смештају, 30 % увече
није имало светла и 38% ниједном није спавало у кревету.65) У на
редних шест година 35% целокупне популације је погинуло, умрло
и било радно онеспособљено,66) што је уједно значило да је биоло
шки потенцијал становништва био десеткован за даљу будућност.
Трагична последица Првог светског рата по Србију било је понов
но биолошко десетковање њеног становништва, од којег се касни
је српско становништво није значајније опоравило. Србији је пред
Први светски рат, након добијања ултиматума из Беча и негативног
62) Латинка Перовић, „Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka“, Хелсиншке
свеске бр. 23, Београд, 2006, стр. 25, цит. Д. Троцки, “Denj”, br. 3, 4. oktobra 1912. Cit.
prema: Russkie o Serbii i Serbah... s. 500.
63) Исто, Л. Д. Троцки, “Denj”, br. 3, 4. oktobra 1912. Cit. prema: Russkie o Serbii i Serbah...
s. 500.
64) Латинка Перовић, стр. 18, цит. анкету коју је међу својим члановима спровео Савез
српских земљорадничких задруга од 1910. до 1912. године
65) Исто, цит. Mari – Žanin Čalić, Socijalna istorija Srbije... s. 70.
66) Латинка Перовић, стр. 25, цит. (cit. Ljubodrag Dimić, Srbija 1804–2004 (suočavanje s pro
šlošću) u: Dimić, Stojanović, Jovanović, Srbija 1804–2004... s. 34.)
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одговора тадашње српске владе на њега, објављен телеграмом који
је стигао регуларном поштом рат 28. јула.67) Након велике траге
дије коју су српски народ и држава претрпели у Првом светском
рату, према подацима Конференције мира одржане 1919. године
у Паризу Србија је у том рату изгубила 1.247.435 људи, односно
28% од целокупног броја становника које је имала по попису из
1914. године. Од овог броја погинуло је или умрло од рана и епи
демије 402.435 војника, а убијено је или умрло 845.000 цивилних
становника, у логорима Аустроугарске се налазило око 40.000 љу
ди и конфисковане су залихе метала из српских рудника и залихе
хране.68) Према процени делегације Краљевине СХС на мировној
конференцији у Версају, односно на преговорима у летовалишту
Спа, ратна штета Србије износила је od 7 do 10 милијарди златних
франака (по ценама из 1914. године), а то је била половина њене
тадашње укупне националне имовине. У исто време, Србија је у
рату изгубила више од 28% становника, односно 62% мушког рад
ног становништва (53% погинуло и 9% трајних инвалида) између
18 и 55 година. Од тих губитака, три четвртине се односило на ужу
Србију и Косово и Метохију.69)
Након још једног рата и уведених санкција током деведесе
тих година двадесетог века, те након бомбардовања Србије 1999.
године у Србија је додатно десеткован број становника и у њој жи
ве стотине хиљада избеглица и стотине хиљада социјално угроже
них људи чија је економска перспектива врло суморна. На велики
проблем неравномерног развоја и незапослености становништва
подједнако по градовима и селима и на велике разлике и нерав
номерност у развоју локалних самоуправа у урбаним и руралним
67) Бојан Билбија, „Пронађена спомен-плоча првој жртви Првог светског рата“, Politika,
16.03.2013., cit. Bosko Savkovic
68) Слободан Вуковић: ”Стратегија лажног мира у кући (Економски односи између ре
гиона у Краљевини Југославији)“, Sociološki pregled 2005, vol. 39, iss. 4, стр. 464-465,
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0085-6320/2005/0085-63200504461V.pdf: Прили
ком преласка преко Албаније умрло је 77.455 војника, у борбама на Солунском фронту
1916-18. године 36.477, побијено или умрло у заробљеништву 81.214, а 34. 781 војника
умрло од рана или болести на територији Србије 1915. године. Од 200.000 грађана који
су пошли за војском преко Албаније погинуло је или умрло преко 140.000 људи. Епи
демија пегавог тифуса 1914/15 однела је 360.000 људи.
69) Исто: Пљачкање и малтретирање Срба вршено је на свим територијама на којима су
били насељени. Само у Банату и Бачкој опљачкано је око 6.000 српских породица које
су због терора биле принуђене да избегну. Аустријанци и Немци у Србији реквирира
ју нађене залихе бакра, месинга, никла, цинка, вуне, коже, затим жита, брашна, вина,
ракије, соли, стоке, петролеја, итд. Окупациона власт заводи драконске репресивне ме
ре и врши депортације и узимање талаца. Тако, на пример, у мају 1917. у логорима
Аустроугарске налазило се око 40.000 људи.
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срединама указују и резултати најновијег истраживања демографа
Владимира Никитовића из Центра за демографска истраживања
Института друштвених наука. Према тим резултатима удео станов
ништва Београда, Ниша и Новог Сада у укупној популацији др
жаве, услед смањивања становника у пограничним регионима др
жаве, поготово у источној, југоисточној Србији и у Банату, растао
је више од 50 посто од почетка деведесетих година прошлог века,
и дупло већом брзином од 2002. године наовамо.70) Статистички
подаци показују и да око 200,000 деце у Србији живи на граници
сиромаштва и неухрањености, са малим изгледима да ће се њихов
статус у економском, културном и здравственом погледу поправи
ти.71) Велики проблем у свему овоме је чињеница да простор који
се даје значају и активности локалних заједница који могу да по
мажу грађанима на разне начине је незаслужено мали у средствима
јавног информисања у држави или је на неодговарајући или суво
паран начин представљен и приближен грађанима. Један од зна
чајних проблема је и у чињеници да грађани у великом броју слу
чајева не познају правне одредбе које им омогућавају ангажман у
деловању локалне самоуправе у њиховом непосредном окружењу,
често из разлога што су они сами због свеопште садашње политич
ке ситуац
 ије, односно због незадовољства изборним системом или
профилом понуђених партијских кадрова и вестима везаним за ко
рупцију, непотизам и друге друштвене проблеме незаинтересовани
за рад тих институција.
Када се саберу сви статистички подаци и развој политичких
институција и система и цивилизацијских тековина у линеарном
историјском одређењу српске државности и друштва и добије јед
на одређена слика данашње презадужене,72) биолошки изумиру
ће,73) политичким, обавештајним, медијским и економским интере
70) Н. Ковачевић, „Београд, Нови Сад и Ниш – оазе у демографској пустињи“, Политика,
12. мај, 2009.
71) Нада Ерац, “У Србији 150.000 неухрањене деце“, Блиц, 12.12.2007.: У Србији живи око
150.000 неухрањене деце, а једна трећина деце предшколског узраста је анемична, ре
зултати су истраживања који су представљени на округлом столу у Скупштини Србије.
Чак 200.000 деце живи на ивици сиромаштва, а 15 одсто њих свакодневно користи ци
гарете. Најугроженија су ромска деца, затим деца избеглица, деца са сеоског подручја
и деца незапослених родитеља.
72) Јована Рабреновић, „Задужујемо се да бисмо се раздужили“, Политика, 14.5.2013, cit.
Мирослав Здравковић: Ранија власт је државу задуживала 53 евро у секунди, док нова
власт државу задужује троструко више – 181 евро у секунди.; Јована Рабреновић, „Го
дишње нам треба 4,5 милијарди евра за враћање дугова“, Политика, 22.01.2013.
73) В. Ц. Спасојевић, „У Србији милион људи моли за помоћ“, Новости, 19. април 2013.:
У Србији у којој расте број старих и немоћних људи око 225.000 најстаријих житеља
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сним групама испремрежене74) и економски девастиране75) и само
званично постојеће државе Србије може да се дође до закључка да
данашњи национални и демократски капацитети Србије не могу
да изнедре политичког геније мислиоце који би успели да осмисле
систем социјалне заштите који би у данашњој Србији заштитио
човека и његова угрожена људска права, односно омогућио му за
штиту у духовноморалном, економском, технолошком, правном, и
институционалном смислу на основама човекољубља и успешног
повезивања традиције и модерности као што је то био случај са
средњовековном српском државом.
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крива мање од трећине основних потреба. Само 0,1 % домаћинстава је потврдило да им
је социјална помоћ у потпуности довољна за живот..
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Sanja Suljagic

SOCIAL WELFARE AS AN IMPORTANT TRAIT 
OF SERBIAN NATIONAL IDENTITY 
IN MEDIEVAL PERIOD
Resume
In this paper author made an analysis of emergence, de
velopment and decline of social welfare system in Serbia
throughout history using an analytic-synthetic method.
The analysis started with prehistoric period when protoSerbs lived in the valley of the river Danube and its tribu
taries and formed a sort of village-like communities which
were forerunners of family and village cooperatives. They
were organized in some type of gerotoncracy and they li
ved and worked on the basis of a careful division of labor,
equal obligations and rights of all members of the village
communities on the basis of social solidarity. According to
original historical sources, fter the Serbs were converted
into Christianity in time of Paul, Tit, Andrew and other
Apostles on their territory, they formed a type of inheri
ting monarchy with prevailing harmonic relation between
its rulers and people. After a medieval Nemanjic dynasty
members had formed Serbian medieval state as an auto
nomous monarchy-state and Autocephalous Serbian Ort
hodox Church, the Crown heir Rastko Nemanjic became
a monk and wrote a collection of legal rules Nomokanon
(Krmcija) based on benevolence and Constantinople’s
Christian Orthodox moral and legal heritage and canons
of Ecumenical Councils regarding old people, people with
physical disabilities, widows, poor women and people who
suffered from some kind of violence and injustice. After the
rules and procedures from this book became implemented
and widespread, various kings and queens of the Nemanjic
dynasty exhibited a high level of benevolence providing
good medical care and other segments of social welfare
to their citizens. However, a several centuries long reign
of Ottoman Turkish Empire in this region caused disconti
nuity in this practice which had been an important trait of
Serbian national identity.
Following disintegration of the Ottoman Empire reign in
the territory of Serbia throughout 19th century, establis
hment of modern Serbian state with its legal reforms based
on Western and Middle European laws caused further dec
line of Serbian traditional medieval and pre-medieval so
cial practices of joint solidary work in the villages. It also
caused disintegration of traditional village cooperatives
and other traditional forms of social welfare. Subsequent
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great wars which took place on this territory took away
millions of human lives and such turbulent history of 19th
and 20th centry has left traces on devastated economy and
social life in Serbia in 21st century.
Current state of affairs in Serbia reflects further decline
of social welfare systemand so far there have not been
any genius-like political philosophers who could envision
and implement protective mechanisms in the field of social
welfare for hundreds of thousands of poor people in Serbia
on the basis of benevolence and successful political, cul
tural and economic connection of tradition and modernity
as it used to be case with Serbian medieval state back in
the history..
Key Words: social welfare, Nomokanon, medical care, Ne
manjic Dynasty, feudal local self-government, Civil code.

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

ВЕЗЕ НЕМАЧКЕ И СРБИЈЕ 
ИЗ УГЛА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак
Предмет овог рада је представљање спољне културне
политике СР Немачке и организација које су њени но
сиоци према Србији кроз анализу карактеристика ње
не културне политике према различитим државама,
а посебно места, улоге и значаја које поједине инсти
туције, као главни посленици немачке културе, имају
у остваривању циљева ове политике и изградњи, уна
пређењу и побољшању међусобних културних односа
и сарадње Србије и Немачке. У овом раду биће говора
о појму, циљевима и карактеристикама и реализацији
спољне културне политике СР Немачке уопште, и у
односу на Србију. Анализирана је улога појединих ор
ганизација као носилаца немачке културе у иностран
ству. Кроз опис и анализу активности ових организа
ција добија се јаснија слика какву званичну државну
спољну културну политику Немачка води према Срби
ји и које су њене особености.
Кључне речи: Немачка, спољна културна политика,
Србија, међународна културна сарадња, организације.
рбија, иако са бројним прекидима, има дугогодишњу сарадњу
са Немачком. Привредни и политички односи зачети су још у
19. веку када су 25. децембра 1882. године закључена два билате
рална уговора1) и то: 1) Трговински уговор и 2) Конзуларну конвен
цију. Но, ипак се о савременим политичким односима ових држава
може говорити тек од периода после Другог светског рата. Односи
Србије, односно тадашње СФР Југославије и Западне Немачке су

S
1)

Б. Павлица, Привредни и политички односи Србије са Немачком, 1882-2005, Београд,
2008, стр. 267.
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поново почели да се изграђују, како на културном, тако и на дру
штвено-политичком и привредном плану. Ти односи били су опте
рећени бројним проблемима насталим као последица непријатељ
ства у току оба светска рата, као што су „репарације, обештећење
жртава нацизма и бројна политичка емиграција која је дуго време
на била најактивнија управо на подручју СР Немачке“2). Због тога
је поновно успостављање политичких, па и свих других веза двеју
држава ишло тешко.
Осим тога, сарадњу је отежавала и чињеница да је Савезна Ре
публика Немачка прекинула дипломатске односе са Југославијом
због успостављања дипломатских односа3) са Демократском Репу
бликом Немачком 1957. године. Такав став Југославије није био у
складу са Холштајновом доктрином које се СР Немачка придржа
вала. Она је изричито одбацивала дипломатске односа са државама
које имају односе са ДР Немачком. Али „прекидом дипломатских
односа'' није дошло и до прекида економске размене, већ се она
и даље повећавала, да би поново успостављање односа учинила
неопх одним после одређених политичких промена у самој Немач
кој. Југословенско-западнонемачким односима умногоме је давала
карактер и бројна југословенска радна снага запослена у СР Не
мачкој што, заједно са великом економском разменом и развитком
политичких односа, укупне односе чини изванредно развијеним и
пријатељским“4). СФР Југославија и СР Немачка обновиле су ди
пломатске односе и сарадњу 1968. године. Њихови билатерални
односи данас су, на првом месту, одређени деловањем дипломат
ске мисије, као званичне државне политике.
Демократске промене у октобру 2000. године у Републици Ср
бији означиле су почетак нових односа, како на политичком и при
вредном, тако и на културном плану. Немачка је кроз билатералне
пројекте, као и до краја 2005. године кроз пројекте у оквиру Пакта
стабилности за југоисточну Европу, пружала пуну подршку демо
кратским властима на успостављању модерне и европски оријен
тисане Србије. У првом плану немачке спољне политике према
Србији јесте пуна подршка политичким и економским реформама
ради очувања стабилности у земљи. За СР Немачку, Србија има
2)
3)
4)

В. Гавранов, М. Стојковић, Међународни односи и спољна политика Југославије, Бео
град, 1972, стр. 227.
И. Јанев, М. Перић, Дипломатија, Београд, 2013, стр. 34-38.
В. Гавранов, М. Стојковић, Међународни односи и спољна политика Југославије, оп.
цит., стр. 227.
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веома важну улогу у очувању стабилности у региону, па је тако и
ангажман Немачке кроз различите пројекте у Србији усмерен ка
„демократизацији, јачању правне државе и изградњи инфраструк
туре као темеља за успешан развој привреде“5).

УЛОГА И ЗНАЧАЈ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ ДРЖАВА
Спољна политика је дефинисана још шездесетих година про
шлог века као „активност једне државе и њено деловање у одно
сима са другим државама, у оквиру међународне заједнице и ме
ђународних односа, али мотивисано властитим интересима“6). Ти
односи су надгледани и контролисани са циљем да се повећа добит
од билатералне и мултилатералне сарадње. Спољна политика је
осмишљена да чува национални интерес и националну сигурност,
као и идеолошке циљеве и економски просперитет, што се може
постићи кроз мирнодопску сарадњу између народа или експлоата
цију, какав је чест случај био у прошлости. Она одређује како ће
једна држава сарађивати са другим државама на економском, поли
тичком, друштвеном и војном плану – и у мањем обиму, али данас
све значајнијем, како ће се односити према недржавним актерима.
Тако се може говорити о спољној политици у ужем смислу, као
искључиво политичкој активности – нпр. дипломатији и војним
односима и спољној политици у ширем смислу која обухвата цело
купне односе једне државе са страним актерима – нпр. у економ
ско-трговинским, културним, образовним и спортским односима.
Теоретичари спољне политике имају различита мишљења о
носиоцима те политике и неки од њих „одређују државу као из
вориште спољне политике“7). Други сматрају да ту политику воде
„и други субјекти међународних односа, ,изнад’ и ,испод’ нивоа
државе, поједини политички покрети, међународне организације,
регионалне интеграције (Европска унија), војни савези, цркве“ и
такав став је ближи савременој спољној политици, која се данас
све чешће тумачи као уређење политичко-друштвених, економ
ских и културно-образовних међународних односа. Оправданост
таквог мишљења је у томе што осим уређења политичко-економ
ских односа, култура и образовање имају све већи значај у изград
5)
6)
7)

www.belgrad.diplo.de, приступљено 24.01.2010.
В. Гавранов, М. Стојковић, Међународни односи и спољна политика Југославије, оп.
цит., стр. 14.
И. Висковић, Спољна политика, Репетиторијум, Београд, 2005, стр. 7.
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њи и побољшању односа међу државама. У савременој политичкој
теорији користе се различити термини који означавају „међународ
не културне односе“, па се тако овај појам често замењује појмо
вима „културна дипломатија“, „међународна културна сарадња“,
„културна размена“ и „међународна културна политика“. Без обзи
ра који се од ових израза употребљава, култура се сматра једном од
три главне компоненте спољне политике државе, заједно са еконо
мијом и политиком.

ПОЈАМ И ЗАДАЦИ СПОЉНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ
Готово све државе су у прошлости водиле неке облике спољне
политике према другим земљама. До прошлог века, та политика
углавном није била дефинисана и често се мењала зависно од дру
штвено-политичког контекста, а била је условљена и недефиниса
ношћу држава и њихових правних система, честим променама гра
ница и ратовима. Ипак, постојала је размена, како материјалних,
тако и нематеријалних добара. Постојале су и дипломатске мисије
које су водиле преговоре, потписивале споразуме, уговарале пак
тове, а можемо говорити о „дипломатији“ као појму који постоји
колико и интеракција међу народима. Ако културну дипломатију
дефинишемо као „размену идеја, информација, вредности, систе
ма, традиције, веровања, уметности, као и других аспеката култу
ре, у циљу подстицања и неговања међусобног разумевања“, онда
можемо говорити да је и културна дипломатија, као инструмент
спољне културне политике вековима била пракса8).
Истраживачи, путници, путописци, наставници, просветите
љи, уметници, па чак и авантуристи могу се сматрати првим ам
басадорима или неформалним културним дипломатама. Успоста
вљање редовних трговачких путева омогућило је честе размене
информација и културних добара између трговаца и представника
власти. Сви ти облици културне размене се могу идентификова
ти као рани примери културне дипломатије, а свака интеракција
са различитим културама у прошлости, као и данас, означава ва
жан облик културне размене или културног дијалога. Културна раз
мена се може одвијати у различитим областима уметности, науке и
привреде. Такве размене подразумевају комуникацију и поштова
8)

М. Џ. Визомирски, С. П. Шнајдер, Културна дипломатија, Балканкулт, Београд, 2006,
стр. 19.
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ње између култура и културних актера који су укључени и која се
одвија на основу разумевања одговарајућих вредности. Циљ што
бољег разумевања јесте да се омогући боља интеракција и сарад
ња. Културна дипломатија је покретање или олакшавање такве раз
мене са циљем дугорочне користи, било да промовише националне
интересе, да изграђује односе или да унапређује друштвено-кул
турно разумевање9).
У спољној политици која одређује међународне односе могу
се разликовати два приступа: „тврда моћ“ и „мека моћ“10). „Мека
моћ“ је „способност да се убеди кроз културу, вредности и иде
је“, за разлику од „тврде моћи“, која „осваја или присиљава кроз
војне моћи“. Слично томе, британски политички тhink-таnk Демос
дефинише „тврду моћ“, као „могућност да се присили“, а „меку
моћ“ као „средство за привлачење и убеђивање“11). Историјски по
сматрано приступ „тврде моћи“ у спровођењу спољне политике и
грађењу међународних односа био је чешће примењиван. Ипак,
крајем 20. века, на светској сцени се све више јавља потреба за
међусобном сарадњом на новим нивоима и унапређењем диплома
тије - те се ту отвара простор за спољну културну политику какву
данас познајемо. Тако да се може рећи да спољна културна поли
тика представља саставни део политичких односа и политичких
активности једне државе према другој.
Кроз историју се култура често користила као средство иска
зивања државне или владарске надмоћи и изградње дуготрајних
односа међу народима. Објективно гледано, у спољној културној
политици, улога културе и културне размене, била је пожељна, али
не и обавезна пракса. Иако се кроз културну размену и сарадњу мо
гу подстицати и јачати односи између држава, та пракса је подређе
на друштвено-правним односима, законима, конвенцијама, билате
ралним и мултилатералним уговорима, као и војним и економским
односима тих држава. То потврђује и раскорак између средстава
која се посвећују културној дипломатији са иностранством и фор
малној дипломатији. Актери спољне културне политике тврде да
данас, више него икада пре, култура и културна размена и сарадња
имају значајну улогу у међународним односима и оправдано тра
же да им се тај значај и призна, јер „културна размена нам пру
9) www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy, приступљено 11.01.2010.
10) Joseph S. Nye, Soft power, Foreign policy, No. 80, 1990, pp. 164.
11) K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, Demos, London, 2007, str. 23.
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жа могућност да разумемо сличности и, тамо где постоје разлике,
да разумемо мотивацију и људскост које се налазе у њима“. Ови
атрибути одређују културу као критички форум за преговарање и
медијум сарадње за изналажење заједничких решења, „форум за
незваничну изградњу политичких односа, који отвара простор за
преговарање са државама где политички односи нису погодни”12).
Ти актери не траже да спољна културна политика буде једи
ни инструмент јавне дипломатије и међународних односа, али на
глашавају вредности културних активности које се заснивају на
њиховој независности и слободи, кроз представљање и повезива
ње, на првом месту људи (група и појединаца), а не државних и
политичких позиција. У прилог томе говори то да се „данас све
више удаљавамо из света где ови појмови припадају свету елите,
непроменљивих и традиционалних културних обележја која су
била део амбасадорско-политичких уговора, у свет где је култура
медијум између људи на масовном плану“. Концепт културне раз
мене Мany-tо-many се све више развија и оставља ефекте, тако да
културна дипломатија сада директно утиче и може чак и да усме
рава традиционалне форме јавне дипломатије. Њени актери желе
да се значај међународне културне сарадње призна и наглашавају
разноликост националних приступа у решавању овог питања, као
и универзални изазов проналажења успешне везе између културе
и политике.
Пре него што је спољна културна политика добила на држав
ном, односном међународном значају који данас носи, култур
на дипломатија у прошлости је тумачена више као ентузијазам и
авантуристички дух појединаца, који су у времену када још тех
нологија није омогућила да покретљивост буде поједностављена
као данас, путовали, ширили културни утицај народа из ког су до
лазили и преузимали утицаје народа које су сретали – и сматрана
је више приватном иницијативом, а не државном сфером. Ипак,
овако идеалистички постављено виђење међународних културних
односа руше чињенице да су државе управо финансирале та пу
товања, попут путовања Колумба и Марка Пола или истраживача
који су пратили Наполеона на његовим експедицијама у Египту13).
Може се закључити да је међународна културна сарадња врло рано
постала саставни део политичких односа и она се може испоља
12) K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, ибид., стр. 12.
13) А. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, Council of Europe, Strasbourg, 1974, стр. 27.

- 46 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2013 год. (XXV) XII vol=37

стр: 41-62.

вати на различите начине и имати различите нивое примене. На
првом месту, схваћена као политичка активност, вођење спољне
културне политика се јавља од стране јавног сектора, односно вла
де и других државних органа који међународне односе, односно
културну сферу тих односа, користе за промоцију националних и
регионалних интереса, пружање информација о земљи или регио
ну порекла, стварање слике о тој земљи, посебно њеном народу и
култури, побољшавање или промену имиџа и имају јасну намеру
да промовишу своје вредности и културу.
Те активности често укључују и економску добит, унапређење
билатералне и мултилатералне сарадње са међународним партне
рима, промоцију политичких ставова, вредности и убеђења у ино
странству. Могу пружати и алтернативу традиционалној диплома
тији, када званично преговарање, на пример, из неког разлога ни
је могуће. Док је у прошлости државно спонзорисање и подршка
културној дипломатији била повезана са намером да се наметне
одређени начин живота на другом простору, у новије време фокус
се мења: од агресивног наметања до транспарентног и несебичног
нуђења културе. Ипак, у примерима државног спонзорисања кул
турне дипломатије и утицања на спољну културну политику посто
ји јасна намера: свака држава је заинтересована за пренос инфор
мација о сопственим вредностима и начину живота са циљем него
вања симпатија или прихватања истих. Резултат су боље економске
и политичке везе са другим земљама. Национална култура се на
тај начин користи да промовише нацију и побољша њено место на
међународној сцени.
Као други актер спољне културне политике једне земље јавља
се цивилни сектор – цивилно друштво. Невладине организације и
институције кроз међународне културне односе, делујући ван јав
ног сектора или у сарадњи са њим, подржавају интерес свог ре
гиона или земље, подижу свест о одређеном културном питању
и мотивисане су могућностима да развију и подстакну културну
платформу за међусобну размену. У основи би требало да су во
ђени филантропским разлозима да подрже и ојачају међукултурне
односе, а њихове активности могу попримити облик сарадње кроз
размену корисних стручних информација, база знања, асоцијаци
је или умрежавање. Праксе независне или полунезависне спољне
културне политике, односно посредничких институција, као што је
Гете институт, нуде примере модерне информативно-културне раз
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мене засноване на националним културним стратегијама спољне
културне политике. Овакав начин размене је у знатно већем обиму
него појединачни програми размене и олакшава мобилност поједи
наца из обе културне и академске сцене. Добри примери су, такође,
Ерасмус програм или билатерални програми за размену уметни
ка. Мотивација индивидуалних уметника, академика и стручњака,
који су ангажовани на директним разменама културе, огледа се у
томе да добију прилику да покажу свој рад и способности, али и
да науче о другима и од других. Она је најчешће лична и не мора
имати политичку или економску димензију.
Међународна културна размена која је започета у сфери при
ватног сектора и приватних иницијатива, одвија се и данас. При
ватне компаније и други заинтересовани актери из лукративног
сектора често учествују у међународној културној сарадњи са
циљем подизања свести о својим активностима на међународном
плану, чиме би себи омогућиле најоптималније радне услове; оне
се укључују на пољу корпоративне друштвене одговорности14) и
тако обезбеђују успех у инвестирању и раду на новом међународ
ном тржишту. Та глобална предузећа нису само важан пут преко
ког се неформална културна размена одвија, већ су заинтересова
на за интеркултуралну комуникацију и интеркултурно учење, као
средство за побољшање своје ефикасности и праксе.
У корпорацијама и предузећима, кроз константно развијање
области корпоративне друштвене одговорности и друштвено од
говорних улагања, развијају се многе иницијативе да се помогне у
јачању дијалога, разумевања и поверења између народа и култура.
У свакој прилици кад је појединац у иностранству или када ради у
страној канцеларији, јавља се могућност да делује као незванични
културни дипломата. Фондације приватног сектора послују у све
већем броју земаља и региона широм света. У многим случајевима
њих финансирају власници фирми приватног сектора, али, бар зва
нично, раде независно од њих у некомерцијалне сврхе. Подржава
јући пројекте и манифестације у локалним заједницама у домаћем
и међународном контексту, они нуде другачији начин контакта из
међу различитих култура и зато су важни актери културне размене
и међународног дијалога.
14) Corporate Social Responsibility (CSR) је начин на који привредна предузећа (компаније)
остварују равнотежу између економских, еколошких и друштвених (културних) импе
ратива истовремено испуњавајући пословне циљеве и очекивања својих власника – ак
ционара.
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ОДЛИКЕ СПОЉНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ НЕМАЧКЕ
Појам немачке спољне културне политике почео је да се ко
ристи почетком 20. века и био је повезан са порастом броја немач
ког становништва које је живело у иностранству, што је, пак, било
условљено економским факторима: порастом немачке индустрије
и трговине. После „Версајског мировног уговора“ који је закључен
1919. године број немаца или особа немачког порекла, који су жи
вели у иностранству је порастао. Као циљ ове политике прихваће
на је брига о идеји германизма међу тим људима. У овом периоду
су се циљеви спољне културне политике односили само на немачко
становништво у иностранству, одржавање језичке и културне за
једнице између народа у земљи и у иностранству, а није било речи
о тумачењу спољне културне политике у данашњем смислу, које
подразумева подизање свести међу народима, разумевање, изград
њу односа и сарадњу.
Тек је у Вајмарској Републици у оквиру Министарства спољ
них послова, 1920. године отворена Дирекција за германизам у
иностранству и културне односе. Године 1925. отворен је Сервис
за немачку академску размену (ДААД) са мисијом да организује
размену студената и предавача са иностранством – са правим за
датком међународне културне размене, за разлику од бриге о гер
манизму у иностранству. Нешто касније су у оквиру Немачке ака
демије (ДА) постављени оквири и за Гете институт са циљем про
мовисања наставе немачког језика у иностранству15). Данас је за
спољну културну политику СР Немачке задужено Министарство
спољних послова.
Када је реч о спољној културној политици Немачке и њеном
спровођењу, подразумевамо њено деловање само под управом „за
падног блока“. Прекинути дипломатски односи у периоду рата и
нешто пре њега, услед национал-социјалистичког режима, утица
ли су и на прекид у културној дипломатији. Обнова међународних
културних односа СР Немачке после Другог светског рата отпоче
ла је тек 1950. године када се успоставила Заједничка канцеларија
између Савезне канцеларије и Високог савезног комитета16). Иако
без званичне сарадње, у овом периоду је постојала незванична
„међународна културна сарадња“ немаца у „западном блоку“ и три
15) А. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, оп. цит., стр. 33.
16) А. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ибид, стр. 101.
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државе које су управљале тим блоком. У првим годинама, чак се
може говорити и о првим деценијама после рата, наследство прет
ходног режима играло је значајну улогу, у негативном контексту.
У периоду државне, а тиме и културне обнове, што даље
условљава и обнову културне дипломатије немачке државе, ва
жну улогу преузимају Савезно министарство спољних послова и
Министарство образовања. Правна питања су остављена свакој
покрајини17) појединачно, што усложњава међународне културне
конвенције. Савезна држава мора сачекати потврду свих савезних
покрајина пре него што Савезна Држава Немачка може да потпише
споразум. У јуну 1950. године Канцеларија је преуређена у Одеље
не спољних послова, да би 1951. било формирано Савезно мини
старство спољних послова, на чијем челу је био Конрад Аденауер.
Године 1950. Немачка је постала придружени члан Савета Европе,
а следеће године и њен пуноправни члан. Исте године је постала и
чланица Уnesco-a и ове новине су значиле прекретницу у спољној
политици Немачке која се окреће развоју културне дипломатије/
спољне културне политике. Успостављани су „културни уговори“
са иностранством, првенствено на пољу науке, студентске размене
и уметничке сарадње.
У овом периоду, кроз културне уговоре, билатералне и мулти
латералне природе, свест о Немачкој у иностранству се мењала.
Подизање свести о Немачкој и унапређење имиџа државе и данас
је један од главних циљева спољне културне политике Немачке.
Осим успостављања културне дипломатије између Немачке и ино
странства, Затлер је успостављао и јачао односе између разли
читих нивоа децентрализоване државне управе, али и приватног
сектора. Кулминација ових активности потврдила се 1960. године
када је управљање над немачким културним институцијама у ино
странству преузела приватна институција Гете институт.
Културна дипломатија се, као инструмент спољне културне по
литике, вредновала као сегмент традиционалне јавне дипломатије,
а не као општа идеја културне размене и сарадње између народна
17) Према Основном закону (Уставу) СР Немачке од 23.5. 1949. године са изменама од
8.10.2008. године одређено је : у члану 73. да Савезна држава има искључиво законо
давну надлежност, између осталог, у заштити немачког културног добра против изно
шења у иностранство (тачка 5. a) и у правној заштити индустријске својине, ауторских
и издавачких права (тачка 9), док је у члану 74. одређена конкурентна надлежност Са
везне државе и земаља : регулисање помоћи у образовању и унапређењу научног рада
(тачка 13).
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– „мека сила“ разумевања и заједничког живота, како се културна
дипломатија у савременом смислу тумачи. Савет за културну поли
тику је основан 1960. године као саветодавно тело састављено од
чланова који не долазе из политичког, већ из културног живота Не
мачке. Они су се састајали неколико пута годишње и по њиховим
смерницама Дирекција за културне односе морала се управљати.
Та дирекција је сарађивала са многим органима ван Министарства
спољних послова, као што су Министарство унутрашњих послова,
Министарство за научно истраживање и Министарство за породи
цу и омладину.
Немачки приступ спољној културној политици18) представљен
је кроз позитиван став према сарадњи са другим европским држа
вама, као и остатком света. Мисија, интерни документи и прак
тичне активности званичних немачких актера у иностранству у
културној и образовној области показују да је Немачка представ
ник идеје о што повезанијој спољној културној политици Европ
ске уније. Неке историјске чињенице и даље обележавају немачку
спољну политику данас. Најпре, савремени културни и образовни
односи са остатком света (који су саставни део спољне политике)
морају бити сагледани у светлу Хитлерове фашистичке диктатуре
од 1933. до 1945. године са свим својим последицама на европски
и светски поредак. Такође, значај за спољну политику Немачке има
и то што данас постоји 16 независних савезних покрајина које ути
чу у одређеној мери на спољну културну политику Савезне владе.
И трећи фактор је то што Немачка, за разлику од неких других ли
дера Европске уније, никада није имала битну улогу као колонијал
на сила, што је оставило трага на данашњу спољну политику, као и
унутрашње културне односе19).
Савезно министарство спољних послова20) је главни страте
шки актер, који учествује у планирању, спровођењу, управљању и
контролисању немачке спољне културне политике. Званични ци
љеви спољне културне и образовне политике су21): 1) да се про
мовише немачка културна и образовна сфера; 2) да се ослика сва
кодневни живот у савременој Немачкој; 3) да се развије дијалог о
18)
19)
20)
21)

А. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, оп. цит. стр. 112.
www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, приступљено 13.01.2010.
www.auswaertiges-amt.de, приступљено 10.02.2010.
У теорији и годишњим извештајима Савезног министарства спољних послова Немачке
се појам спољне културне и образовне политике изједначава са појмом спољне култур
не политике.
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вредностима и спречава конфликт и 4) да се промовишу европске
интеграције. Савезна канцеларија спољних послова је поставила
низ приоритета ради постизања ових циљева : 1) од 2002. је покре
нут специјалан програм под називом Еuropean-Islamic Intercultural
Dialogye, који је осмишљен да промовише сусрет и сарадњу запа
да и исламског света; 2) потрошња великог дела буџета за немачке
културне односе и образовање на активности у 27 држава Европске
уније са циљем промовисања „шире и дубље“ Уније; 3) унапре
ђење немачког профила у високом образовању кроз промовисање
размене и међународне сарадње на академском нивоу; 4) помоћ не
мачким школама у иностранству и 5) непрекидни напори да се сти
мулише интересовање за немачки језик у иностранству, као главна
компонента културних односа и образовне политике.
Имплементацију ових политика Савезно министарство спољ
них послова у одређеној мери препушта посредничким институ
цијама и организацијама, под геслом: „што мање мешања државе,
то боље“ и „културни односи и образовна политика нису само пи
тање „доброг, лепог и истинитог“, већ саставни део немачке спољ
не политике у циљу спречавања конфликата и одржавању мира“22).
Министарство има проактиван став према европском заједништву
да „културни идентитет јесте и биће одређен кроз регионе и на
роде“, а залаже се да „транснационални утицај добије на значају.
Често подељена улога културе мора се заменити интегративном
улогом“23). Због тога, најзначајнија од тих посредничких органи
зација – Гете институт, не само да подржава „европски садржај“,
већ и охрабрује сарадњу страних културних институција, амбаса
да, као и сарадњу са цивилним сектором унутар Европске уније и
шире. Није зачуђујуће што Гете институт има потписане уговоре
са Британским саветом и Шпанским институтом Сервантес, као и
то да је члан ЕУNIC24).
Наклоност такве политике ка европском региону је не само
због природне географске повезаности и гео-политичких приори
тета, већ и због покушаја да се „излече“ ране из Другог светског
рата, да обнови поверење међународне заједнице, да заступа без
беднији светски поредак и зато се спољна политика СР Немачке
фокусирала, од самог почетка, на процесе европске интеграције у
22) www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, приступљено 13.01.2010.
23) http://www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, приступљено 13.01.2010.
24) European Union National Institutes for Culture – www.eunic-brussels.eu, приступљено
20.01.2010.
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прилог трансатланској оси. У прилог томе, Министарство је иста
кло чињеницу да је велики број нових читаоница Гете института
основан у европским земљама у последњих петнаест година, чему
сведочи и чињеница да је две трећине Гете института данас сме
штено у државе Европске уније и у државе бившег Совјетског Са
веза.
Уз политичке и економске програме и активности културни од
носи засновани на заједништву представљали су такозвани трећи
стуб спољне политике Немачке. У послератним годинама, друге
европске државе су биле позване и чак финансијски стимулисане
да успоставе културне односе са Немачком. Немачки стратешки
decision-makers били су свесни да би требало да се од представља
ња „редуковане, опране од кривице и лепе Немачке“ окрену „из
возу“ немачког језика и културе у иностранство. Тиме је отворен
критички дијалог и успостављена интеркултурна двосмерност.
Међународна културна сарадња полази од основних принци
па спољне политике – „равноправне сарадње са свима који то же
ле и немешање у унутрашње послове других“. Културна сарадња
са иностранством може да буде билатерална (са једном земљом) и
мултилатерална (са више земаља). Билатерална сарадња једне зе
мље са појединим страним земљама остварује се на основу међу
државних уговора и споразума (са дугорочним важењем) или на
основу двогодишњих програма међудржавне културно-просветне
сарадње. Мултилатерална културна сарадња остварује се, најче
шће, посредством међународних организација културе. При томе
је важно да се избегну крајности културне политике - „оне која во
ди у зависност и губитак властитог културног идентитета и друге,
не мање погубне крајности, која завршава у затворености за уни
верзалне културне вредности човечанства“25).
СР Немачка је од 1956. године до данас са преко 100 држа
ва потписала културне споразуме, у којима су обострани интере
си партнерских држава у међусобној културној размени уређени,
и то у следећим областима: образовање, наука, школска сарадња,
стручно образовање, ликовне и визуелне уметности, музика и књи
жевност. На спољну културну политику Немачке, поред различи
тих државних уговора и споразума са појединачним државама, и
односе које успоставља са иностранством, утиче и мултилатерална
сарадња, чијим се начелима и принципима прилагођава, задржава
25) М. Драгићевић Шешић, В. Стојковић, Култура, менаџмент, анимација, маркетинг,
Clio, Београд, 2003, стр. 261.
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јући властиту кохерентност и комплементарност. Према члану 24.
Основног закона (Устава) СР Немачке26), Савезна држава може за
коном да преноси елементе своје државне власти на међународне
институције. На спољну културну политику утиче културна поли
тика Европске уније, чија је Немачка чланица. Културну политику
одређује Европска комисија кроз „Европску културну агенду у зна
ку глобализације“, са циљем да се јача повезивачка улога културе у
Европској унији, али да се основне надлежности држава чланица о
културној политици сачувају. Као стратешки циљеви ЕУ културне
агенде су подршка : културном диверзитету, интеркултурном дија
логу, културним и креативним индустријама и јачање улоге култу
ре у односима Уније са трећим државама.
У закључку агенде дате су препоруке о прироритетима будућег
рада у оквирима Европске уније на пољу културе. Главни фокус је
на побољшању услова за мобилност уметника и других културних
стваралаца, подршка приступу култури, развој података, статисти
ка и метода у културном сектору. За спољну културну политику
Немачке значајна је и медијска политика ЕУ, односно политика
Европске уније о области аудио-визуелног стваралаштва. На пољу
мултилатералне сарадње која утиче на спољну културну политику
Немачке, значајна је и образовна политика Европске уније. Основа
европске образовне сарадње је стварање једног европског образов
ног оквира, који би свим грађанима Европе омогућавао прекогра
ничну мобилност у основном и високом образовању, као и при
знавање стечених квалификација. Тај образовни оквир започет је
увођењем „Болоњског процеса“.
Други циљ је очување иновације и квалитета европског обра
зовног система. Неки од програма су: LEONARDO DA VINCI
(опште пословно и стручно образовање 201027)), ЈЕАN МОNNET
(програм перманентног образовања28)), COMENIUS (школски про
грам), ЕRASMUS (високошколски програм), GRUNDTVIG (обра
зовање одраслих), SOKRATES (ЕУ-програми образовања), DAAD
и програми Савезног министарства за образовање и истраживање.
Осим значаја политике Европске уније на спољну културну поли
тику Немачке, значајно је и деловање Савета Европе29), међународ
26) Oсновни закон је донет 23.05.1949. године (BGBI. s. 1) са изменама од 8.10.2008. годи
не (BGBI. I s. 1926).
27) Allgemeine und Berufliche Bildung 2010.
28) Programm für Lebenslanges Lernen: www.lebenslanges-lernen.eu
29) www.coe.int/T/d/Kulturelle_Angelegenheiten, приступљено 20.02.2010.
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не владине организације, који се бави заштитом људских права, по
дршком демократије и правног уређења, али образовни и културни
задаци30) постају све више тежиште његовог рада и ОЕCD, чије је
учешће у образовној политици са примарно привредним циљеви
ма31).
UNESCO, као посебна организација за образовање, науку и
културу у оквиру Организације уједињених нација, делује у раз
личитим областима међународне сарадње, како би остварио један
од основних циљева, а то је очување светског мира подстицањем
сарадње међу народима. Он укључује и спољну културну полити
ку и Савезно министарство спољних послова Немачке помаже у
имплементацији тих циљева где се посебно ангажује у програмима
заштите светске културне и природне баштине и међународним на
учним програмима32).

РАЗВОЈ КУЛТУРНИХ ОДНОСА НЕМАЧКЕ И СРБИЈЕ
Културна размена (сарадња) Немачке и Србије, посматрано из
историјског угла може се посматрати у два периода.
Први период се односи на 19. век када долази до успоставља
ња културне размене између ових држава, чак и много пре него што
је та сарадња и званично успостављена потписивањем међудржав
них уговора. То је период у коме се посебно истиче активност Вука
Караџића и његових просветитељских идеја задојених у вишедеце
нијској сарадњи са угледним немачким културним посленицима.
Тек потом следе и званични културни односи у склопу културних
политика Немачке и Србије. Привредни и политички односи, који
ма нужно следе и културни односи, институционализовани су 25.
децембра 1882. године. Тада су, наиме, закључена два билатерална
уговора који чине правну основу ове међудржавне сарадње. То су :
1) Трговински уговор и 2) Конзуларна конвенција.
Но, интензивни и садржајни политички и културни односи и
сарадња ових двеју представљају одлику 20. века. Односи Србије,
односно тадашње СФР Југославије и Западне Немачке су поново
почели да се изграђују, како на културном, тако и на друштвено30) У области културе Савет Европе се залаже за концепт културне демократије који омо
гућава да заједничко културно наслеђе буде доступно свим грађанима Европе, али и да
свако може да га разуме на начин који у највећој мери ослобађа његову креативност.
31) www.pisa.oecd.org
32) www.unesco.org/webworld/mdm, приступљено 21.02.2010.

- 55 -

Ана Јовашевић

КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ НЕМАЧКЕ И СРБИЈЕ ИЗ УГЛА ...

политичком и привредном плану. Ти односи били су оптерећени
бројним проблемима насталим као последица непријатељства у
току оба светска рата, као што су „репарације, обештећење жртава
нацизма и бројна политичка емиграција која је дуго времена била
најактивнија управо на подручју СР Немачке“. Због тога је понов
но успостављање политичких, па и свих других веза двеју држава
ишло тешко33).
Спољну културну политику СР Немачке у савременом смислу
и њен историјат можемо посматрати у периоду после завршетка
Другог светског рата, у мају 1945. године. Када се немачки Рајх
распао, управљање државом су преузеле силе победнице : САД,
Француска и Велика Британија које су касније обележене као „за
падни блок“ и „гвозденом завесом“ одвојени СССР који је предста
вљао „источни блок“. Када је реч о спољној културној политици
Немачке и њеном спровођењу, подразумевамо њено деловање само
под управом „западног блока“. Прекинути дипломатски односи у
периоду рата и нешто пре њега, услед национал-социјалистичког
режима, утицали су и на прекид у културној дипломатији. Обнова
међународних културних односа СР Немачке после Другог свет
ског рата отпочела је тек 1950. године када се успоставила Зајед
ничка канцеларија између Савезне канцеларије и Високог савезног
комитета. Иако без званичне сарадње, у овом периоду је постојала
незванична „међународна културна сарадња“ Немаца у „западном
блоку“ и три државе које су управљале тим блоком. У првим го
динама, чак се може говорити и о првим деценијама после рата,
наследство претходног режима играло је значајну улогу, у негатив
ном контексту34).
Актери немачке културне дипломатије су увек морали да узи
мају у обзиру могућност да одређене активности, које би се сма
трале потпуно нормалним од стране њихових некадашњих про
тивника, могу подстаћи сећања или предрасуде на штету слике о
Немачкој коју су они желели да представе. Други значајан проблем
немачке културне дипломатије лежао је у чињеници да је некада
шњи главни град – Берлин, који је поред друштвено-политичког
центра, представљао и културну престоницу, сада био подељен и
окружен совјетском влашћу. Нова престоница Бон није давао знаке
33) В. Гавранов, М. Стојковић, Међународни односи и спољна политика Југославије, оп.
цит., стр. 227.
34) А. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, оп. цит., стр. 101.
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да може постићи културни значај. Следећу „препреку“ у културној
обнови нове државе представљало је и то да су само три петине
немачких универзитета били у „западном блоку“, док су и многи
центри културе (попут Вајмара) остали у Источној Немачкој. Те
шка културна позиција Немачке, у послератном периоду, односила
се и на значај немачког језика у Европи. Енглески и француски
језик убедљиво односе победу, али се, ипак, не може занемарити
чињеница да се 90 милиона становника у Немачкој, Аустрији, у
делу Швајцарске и међу другим мањинама и даље служе немачким
језиком. Такође, велики број немачких емиграната, који су после
Првог и Другог светског рата отишли у Северну и Јужну Америку
шире свој језик, али и културу ван граница аутентично немачког
говорног подручја.
Билатерални уговори су се у првој линији успостављали изме
ђу „западног блока“ којим су, подељено, управљале Велика Бри
танија, Француска и САД и тих држава. Први је потписан 1953.
године, а остали билатерални споразуми су следили у наредним
годинама. Немачко-инострана друштва су се формирала. Deutsces
Auslands Institut (основан још 1917. године) 1951. године обновио
је своју делатност као Институт за међународне односе у Штутгар
ту. Гете институт у Минхену је такође поновно успоставио своју
активност прекинуту због Другог светског рата тражећи финансиј
ску помоћ од државе. Поред успостављања дипломатских миси
ја у иностранству, поново су отворане немачке школе и радило се
на успостављању наставе немачког језика. У томе је најзначајнију
улогу, као и данас, имао Гете институт. Истовремено и друге ра
није основане институције студентске размене, као што су DAAD
(Немачка служба за академску размену) и фондација Александра
Хумболта обновиле су своју делатност. Ови актери и данас имају
централну улогу у спољној културној политици Немачке. Такође
су основани Carl Duisberg Society (1949), Inter Nationes (1952), De
utscher Kunstrat - Немачки уметнички савет (1954), Deutscher Mu
sikrat - Немачки музички савет (1955) који су подстицали међуна
родне културне односе, размену између Немачке и иностранства и
пружали подршку сарадњи у различитим областима културног и
уметничког живота.
У овом периоду осим успостављања веза са иностранством,
радило се и на изградњи унутрашње инфраструктуре, између Ми
нистарства спољних послова и других министарстава, са другим
партнерима покрајина Немачке, али и приватним сектором. Спољ
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на културна политика Немачке била је децентрализовано заснова
на и њом је управљало Министарство спољних послова и његова
тела на различитим нивоима, али и неке недржавне институције.
Чињеница да административни центар није уједно био и култур
ни центар, као и то да није постојао само један културни центар,
већ више њих, као и децентрализована државна управа подељена
на савезне покрајине, довела је до тога да су модели Француске,
Велике Британије и САД у области спољне културне политике од
бијени – и поред тежње ових држава да контролишу и овај сегмент
нове немачке државе.
Дитер Затлер који је тада управљао културним сектором Ми
нистарства спољних послова преузео је задатак стварања немачког
система културне дипломатије и постизање његове успешности35).
У овом периоду, кроз културне преговоре, билатералне и мулти
латералне природе, свест о Немачкој у иностранству се мењала.
Подизање свести о Немачкој и унапређење имиџа државе и данас
је један од главних циљева спољне културне политике Немачке.
Осим успостављања културне дипломатије између Немачке и ино
странства, Затлер је успостављао и јачао односе између разли
читих нивоа децентрализоване државне управе, али и приватног
сектора. Кулминација ових активности потврдила се 1960. године
када је управљање над немачким културним институцијама у ино
странству преузела приватна институција Гете институт.
Културна дипломатија се, као инструмент спољне културне по
литике, вредновала као сегмент традиционалне јавне дипломатије,
а не као општа идеја културне размене и сарадње између народна
– „мека сила“ разумевања и заједничког живота, како се културна
дипломатија у савременом смислу тумачи. Савет за културну поли
тику је основан 1960. године као саветодавно тело састављено од
чланова који не долазе из политичког већ из културног живота Не
мачке. Они су се састајали неколико пута годишње и по њиховим
смерницама Дирекција за културне односе морала се управљати.
Та дирекција је сарађивала са многим органима ван Министарства
спољних послова, као што су Министарство унутрашњих послова,
Министарство за научно истраживање и Министарство за породи
цу и омладину. Одговорности за спољну културну политику сно
си савезна држава Немачка и ту политику спроводи првенствено
Савезно министарство спољних послова – односно Дирекција за
35) А. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ибид., стр. 108.
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културне односе. Ова Дирекција сноси одговорност за спољну кул
турну политику и финансијску политику, даје смернице, алоцира
средства и учествује у неколико децисион-макинг тела, заједно са
другим представницима Савезне државе и министара образовања
покрајина Немачке. Удео Дирекције је донекле ограничен, те Са
везно министарство спољних послова и Дирекција за културне од
носе подржавају неколико институција и организација у њиховој
делатности у иностранству36).

***
Спољна културна политика Немачке се, на првом месту, зала
же за „њено представљање као државе са живом, разноврсном и
међународно признатом културном сценом“, тако да можемо ре
ћи да културни програм представља основу деловања спољне кул
турне политике СР Немачке. Задатак културног програма је да у
иностранству прикаже слику висококвалитетног и разноврсног
уметничког живота и достигнућа у Немачкој и представи је као
креативну, иновативну, модерну и културну државу Европе. То се
остварује кроз представљање немачке културе и уметности, пого
тово савременог стваралаштва, у иностранству. Ипак, то прикази
вање немачке уметности у областима литературе, филма, музике,
играних и визуелних уметности у иностранству није једносмеран
и статичан процес, већ даје значајан допринос интеркултурном ди
јалогу и разумевању.
Тај дијалог и сарадња нису само између посредника спољне
културне политике Немачке (нпр. Гете института) и појединаца,
организација и институција у иностранству, већ и између иностра
не културе и уметности са једне стране и Немачке са друге – чи
ме се ојачава сарадња Савезног министарства спољних послова и
иностраних културних институција у Немачкој, а и подршка њихо
вим културним програмима и културним недељама. На тај начин
се пружа и могућност иностраним уметницима да се представе у
Немачкој. Тиме Министарство подржава не само немачке пројекте
или уметничка остварења и културне вредности Немачке у ино
странству, већ у духу „културне двосмерности“ даје и финансијску
подршку културним достигнућима других држава, посебно земља
ма у развоју, што се најчешће обавља преко Гете института, Инсти
36) А. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ибид., стр. 108.
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тута за иностране културне односе (Ифа) и сарадње са приватним
инициијативама грађана. Добар пример те двосмерности су актив
ности у оквиру Haus der Kulturen der Welt у Берлину.
Највећи део делатности спољне културне политике Немачке
представљају активности из области културе и уметности у ино
странству. Најважнији инструменти ових активности су: 1) подр
шка литератури и књижевности – објављивање књига и културних
часописа, брига о немачким библиотекама и читаоницама у ино
странству, учествовање на сајмовима у иностранству, помоћ при
превођењу, позиви иностраним издавачима и олакшице при доби
јању ауторских права, библиотекарски рад и сарадња, подстицање
књижевних вечери и сусрета, као и учествовања аутора и издава
ча; 2) подршка филму – приказивање актуелних немачких фил
мова у иностранству (често у оквиру ЕУ филмских фестивала) и
подршка немачком филму, учествовање немачких режисера на ме
ђународним филмским фестивалима, подршка копродукцији, као
и подршка страним филмовима и редитељима при гостовању на
немачким филмским фестивалима (нпр. на Међународном филм
ском фестивалу у Берлину); 3) подршка гостовањима – турнејама
музичких оркестара, хорова ансамбала и група, плесних и позори
шних трупа у иностранству; 4) подршка фестивалима, конгресима,
семинарима; 5) подршка кроз саветовање тј. услуге информиса
ња (у земљама у развоју и транзиције); 6) подршка изложбама –
представљању немачких уметника у иностранству и 7) уметничка
размена. Критеријуми за избор пројеката су уметнички квалитет.
Такође, значајна је и подршка уметничким пројектима који нису
претходно подржани од стране Европске уније, савезне државе, са
везне покрајине или приватних спонзора.
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Аna Jovasevic
THE CULTURAL RELATION BETWEEN GERMANY 
AND SERBIA FROM ANGLE EUROPEAN INTEGRATION
Resume
Although with numerous interruptions, Serbia and Ger
many have a long standing cooperation. Economic and
political relations began in 19th century when two bilate
ral agreements were concluded 1) Comercial Agreement
2) Consular Convention. However about contemporary
political relations between those two states we can speak
only after the Second World War. Relations between Ser
bia (then SFRY) and West Germany have emerged again
on cultural as well as on social-political and economic
scale. Those relation suffered under numerous problems
which were the consequences of world war hostility such
as “reparations, compensation for victims of Nazism and
numerous political emigration, which for a long been was
the most active in the Federal Republic of Germany”. The
refore, the re-establishment of political, as well as other
ties between the two countries went hard.
Beside that, cooperation between two nations was compli
cated by the fact that Federal Republic of Germany broke
diplomatic relations with SFRY in 1957. because it esta
blished diplomatic relations with Democratic Republic of
Germany. Yugoslavian attitude was in inconsistent with
Holstein doctrine, which was abided by FRG. It declined
diplomatic relations with countries that have relations
with DRG. However, interruption of diplomatic relations
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wasn’t followed with interruption of economic coopera
tion, which rose and made political contact necessary af
ter some changes in FRG. Yugoslavia and FR Germany re
newed their relations in 1968. Today, their bilateral rela
tions are certified by diplomatic mission at the first place.
Democratic changes in Serbia in 2000. marked a new
bigining in relations between two countries on cultural,
economic and political level. Through bilateral relation
and since 2005. through Stability Pact for South Eastern
Europe, Germany gave full support to new democratic go
verment in their striving for a modern and proeuropean
Serbia. First of all, German foreign policy gave Serbia a
full support for political and economic reforms in order to
preserve stability in the country. For FR Germany, Serbia
has a very important role in maintaining stability in the re
gion, and so the involvement of Germany through various
projects in Serbia aimed at “democratization, strengthe
ning the rule of law and building the infrastructure as a
foundation for successful economic development.”
Most of the activities of foreign cultural policy of Germany
are activities in the field of culture and arts abroad. The
most important instruments of these activities are: 1) sup
port to the literature , 2) film support, 3) support to appea
rances, touring musical orchestras, choirs, ensembles and
groups, dance and theater companies abroad, 4) support
for festivals, conferences, seminars, 5 ) support through
counseling services and information (in developing coun
tries), 6) support to exhibitions of German artists abroad
and 7) art exchange.
Criteria for project selection is artistic quality. Experts
from different fields deciede about the quality of the pro
jects, depending on the application type, application area
in the partner country - the relevance and sustainability
of the project, assessing the Goethe Institute, the working
group of the Ministry and foreign representatives of the
jurisdiction where the project is implemented. Also impor
tant is support to art projects that have not been supported
by the European Union, the federal government, the fede
ral states or private sponsors.
Key words: Germany, foreign cultural policy, Serbia, in
ternational co-operation, organisations.

Овај рад је примљен 25.јула 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27.
септембра 2013. године.
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ЕТНИЧКО НАСИЉЕ И ИДЕНТИТЕТ

Сажетак
У овом чланку аутор разматра непосредан однос из
међу насиља и идентитета у процесима етничке мо
билизације и сукоба. Утицај етнички мотивисаног
насиља на идентитет, као и идентитета на насиље,
је толико јак да се може рећи да су ова два феноме
на међузависна; постојање снажног осећаја етничког
идентитета значајно олакшава колективну мобили
зацију и подстиче сукобе, док, са друге стране, сукоби
и насиље јачају етничке везе, емпатију и идентитет.
Истиче се то да посебан значај улоге етнички моти
висаних оружаних конфликата у афирмацији иденти
тета лежи у чињеници да се насиљем у јако кратком
временском периоду постижу резултати за које би,
иначе, биле потребне деценије, некад чак и векови, као
и то да су етнички идентитети афирмисани на овај
начин снажнији, отпорнији и дуготрајнији од иденти
тета насталих „класичним“ културним обликовањем.
Насиље, стога, како захваљујући свом деструктив
ном, тако и стваралачком потенцијалу, представља
вероватно најзначајнији фактор обликовања етнич
ког и националног идентитета.
Кључне речи: етничка заједница, етнички / национал
ни идентитет, етничка мобилизација, етнички сукоб,
насиље, рат.

*

Докторант, Факултет политичких наука, Београд.
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ЕТНИЧКИ ИДЕНТИТЕТ И ЕТНИЧКИ СУКОБИ

И

дентитет представља један од важнијих квалитета личности
који се дефинише како унутрашњим својствима личности,
тако и њеним окружењем, односно спољашњим утицајима – еко
номским, политичким, идеолошким итд.1) Појам идентитета као

социолошког концепта односи се првенствено на везу између
појединца и одређене категорије или групе. Процес изград
ње идентитета заправо је процес класификације и повези
вања појединца са неким или нечим другим,2) обзиром да је
идентитет заснован на истовременом опажају сличности и
разлика. На индивидуалном нивоу идентитет је увек више
слојан – свака особа истовремено припада одређеном броју
категорија и група људи на основу свог пола, етницитета,
држављанства, религијске припадности и других карактери
стика. У случајевима када одређена категорија постане основ
формирања групе, идентитет постаје друштвена веза између
појединца и заједнице, што је случај са етничком и национал
ном припадношћу.3)
Етничка заједница представља заједницу насталу на скупу
заједничких карактеристика које укључују порекло, територију,
језик, културу, историју и, у многим случајевима, религију. Уко
лико оваква заједница поседује политичку свест, односно уколико
је у стању да политички формулише своје аспирације и интересе,
она такође, истовремено, може да се дефинише и као национална.
Етничке групе и нације карактерише висок ниво друштвене соли
дарности и сложен осећај идентитета; оне деле сећања и поседују
континуитет, учествују у заједничким активностима и обично су
везане за одређену територију, чак и ако нису настањене на њој.4)
Ове заједнице увек имају неку врсту друштвено потврђене пове
сти о свом народу, приказану у усменим или музичким предањима,
историјским уџбеницима и другим јавно расположивим извори
1)
2)
3)

4)

Зоран Милошевић, „Улога идеологије у развоју личности“, Политичка ревија, бр.
1/2009, стр. 55-66, Институт за политичке студије, Београд, 2009, стр. 61.
Richard Jenkins, Social Identity, Routledge, London, 1996, pp. 3-4.
Погледати: Јасна Милошевић, „Значај националног идентитета“, Српска политичка
мисао, бр. 1-4/2003, стр. 155-168, Институт за политичке студије, Београд, 2003; Јован
Базић, „Национ
 ални идентитет у процесу политичке социјализације“, Српска поли
тичка мисао, бр. 4/2011, стр. 335-354, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
Погледати: Anthony D. Smith, Nationalism, Polity Press, Cambridge, 2010.
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ма.5) Њихов заједнички идентитет укључује реторику о нераздељи
вости, суверенитету или аспирацији ка суверенитету, политичкој
легитимности, заједничком језику, култури, пореклу и посебном
односу према одређеној територији која се сматра домовином.
Иако јe етнички / национални идентитет само један у низу
групних идентитета са којима појединац може да се поистовети,
он и даље представља доминантну врсту идентитета у савременом
друштву; идентификација на етничкој и националној основи у све
ту под утицајем сталних промена пружа припадницима одређене
заједнице смисао и суштину, стога им помажући да се изборе са,
често контрадикторним, осећањима и искуствима са којима се суо
чавају у свом свакодневном животу. Како наводи Радослав Гаћино
вић, човек са идентитетом представља значајан субјекат друштва,
док друштво са идентитетом представља стабилан темељ индиви
дуалне, социјеталне и националне безбедности.6) Етнички иденти
тет је, заправо, „извор смисла и искуства једног народа“7), док је
етничка припадност основни начин стварања заједништва и реда
из оног што би, иначе, био хаос.
Моћ етницитета великим делом лежи у перцепцији повезано
сти путем заједничке историјске судбине, с обзиром да се етничка
група у основи може дефинисати као колективитет у оквиру ширег
друштвеног система са стварним или претпостављеним сећањи
ма на заједничко порекло и историјску прошлост, и културним фо
кусом на једном или више симболичких елемената дефинисаних
као епитом етничке / националне заједнице.8) Ово су управо оне
карактеристике које често етнички идентитет постављају испред
свих осталих модела идентификације који се налазе на распола
гању појединцима и заједницама. Према речима Вокера Конора,
„интуит ивно убеђење у заједничко порекло је оно због чега је ет
но-национални идентитет дубље укорењен и моћнији него што су
5)
6)
7)
8)

Погледати: Michael Hechter, Containing Nationalism, Oxford University Press, Oxford,
2000; Anthony D. Smith, Ethmo-Symbolism and Nationalism: A Cultural Approach, Rout
hledge, London and New York, 2009.
Радослав Гаћиновић, „Национални идентитет и безбедност модерне државе“, Наука,
безбедност и политицја,бр. 1, стр. 17-31, Криминалистичко полицијска академија, Бе
оград, 2011, стр. 17.
Миша Стојадиновић, „Изазови формирања идентитета у савременом друштву“, Поли
тичка ревија, бр. 3/2011, стр. 69-82, Институт за политичке студије, Београд, 2011, стр.
71.
R.A. Schermerhorn, Comparative Ethnic Relations: A Framework for Theory and Research,
Random House, New York, 1970, p.12, Погледати: Anthony D. Smith, The Cultural Foun
dations of Nations: Hierarchy, Covenant and Republic, Blackwell, London, 2008.
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то идентитети који нису засновани на сродству, као што су класа,
заједничка вера, регион или држављанство”.9)
Етничка лојалност почива на изразито комплексним процеси
ма идентификације и стварања хијерархије, као и културне дифе
ренцијације и промена, који затим стварају основу за модел кате
горизације других особа, ширење граница у оквиру групе, као и за
идентификацију захваљујући којој људи почињу да гаје дубока и
интензивна осећања према великим друштвеним ентитетима, која
далеко превазилазе непосредно лично искуство. Социобиолошки
процеси, стога, модификују исконске солидарности.10) Другим ре
чима, заједничка искуства, или перцепција тих искустава у исто
ријском контексту, истог „третмана“ чланова једне етничке групе
од стране „других“, стварају осећај заједничке судбине.
Ово је, вероватно, највећи разлог што, без обзира на предвиђа
ња појединих социолога и политиколога из шездесетих и седам
десетих година о тренду опадања утицаја етницитета, културе и
религије на државу и друштво генерално, услед економског и тех
нолошког развоја, међународна политичка сцена од почетка осам
десетих година, а нарочито након завршетка хладног рата, показује
управо супротне тенденције – етницитет и религија, у различитим
облицима, и даље представљају факторе који у великој мери об
ликују међународне односе и врше утицај на њих, а у појединим
случајевима чак имају превласт над економијом и геополитиком.11)
У савременом, глобализованом свету снага и привлачност етнич
ких и религијских корена и веза, заправо, само добијају на тежини,
пружајући људима острва сигурности у мору брзих и несигурних
промена. Како примећује Семјуел Хантингтон, „људи не живе ру
ководећи се једино разумом. Они не могу да калкулишу и делују
рационално док не дефинишу своје сопство. Политика интереса
претпоставља идентитет. У временима брзе друштвене проме
не успостављени идентитети се растварају, сопство мора да буде
редефинисано и створени нови идентитети“.12) За све оне који су
суочени са потребом дефинисања или редефинисања сопственог
Walker Connor, “The Nation and its Myth”, in Ethnicity and Nationalism, Anthony D. Smith
(ed.), pp. 48-57, E.J. Brill, Leiden, 1992, p. 53.
10) Robin M. Williams Junior, The Wars Within: Peoples and States in Conflict, Manas Publica
tions, New Delhi, 2004, p. 26.
11) Погледати: Војислав Становчић, Политичке идеје и религија, Удружење за политичке
науке и Чигоја штампа, Београд, 2003.
12) Семјуел Хантингтон, Сукоб цивилизација, Романов, Бања Лука, 2000, стр. 107.
9)
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идентитета, етницитет и религија пружају логички и емоционално
прихватљиве моделе идентификације, као и, макар привидне, осе
ћаје сигурности и посебности. Уосталом, оно на шта људи у кризи
идентитета (али и многим другим кризама) могу да рачунају су крв
и уверења, вера и породица. Људи се удружују са онима који имају
сличног претка, религију, језик, вредности и институције, а удаљу
ју од оних код којих је то различито.13)
Феномени „оживљавања етницитета“ и „експлозије иденти
тета“, са којима се свет суочио у двадесетом веку14), довели су,
између осталог, и до успона још једног феномена – пораста бро
ја етнички мотивисаних ратова у периоду након завршетка Дру
гог светског рата, а нарочито после хладног рата.15) Етнички мо
тивисани сукоби чинили су око половину свих грађанских ратова
током четрдесетих и педесетих, и око три четвртине грађанских
ратова током следећих деценија; интензитет побуна етничких гру
па утростручио се између раних педесетих и касних осамдесетих
година.16) Предвиђања великог броја утицајних политиколога о бу
дућности ових конфликата подједнако су суморна као и њихова
реалност у најближој историји. Према мишљењу Хантингтона, „у
овом новом свету најважнији и најопаснији сукоби неће бити су
коби између друштвених класа, богатих и сиромашних или других
економски одређених група, него између људи који припадају раз
личитим културним ентитетима“.17) На сличан начин, Жак Делор
сматра да „ће будуће сукобе пре изазвати културни него економски
чиниоци или идеологија“.18)
Поред тога што представљају највише заступљену форму ове
врсте политичког насиља, етнички мотивисани ратови такође су
13) Исто, стр. 140.
14) Војислав Становчић, „Појам националне мањине и третирање индивидуалних и ко
лективних права“, Годишњак Факултета политичких наука, стр. 479-503, Факултет
политичких наука, Београд, 2008, стр. 479.
15) Период друге половине двадесетог века и политичке, економске и културне глобализа
ције, између осталог, карактерише сталан пораст броја грађанских, најчешће етнички
мотивисаних, ратова, као и експанзија других облика политичког насиља. Погледати:
Радослав Гаћиновић, Политичко насиље и глобализација, Драслар Партнер, Београд,
2008; Ненад Кецмановић, Домети демократије, ФПН, Београд, 2005; Радомир М. Ми
лашиновић и Срђан М. Милашиновић, Основи теорије конфликата, Факултет безбед
ности, Београд, 2007.
16) Семјуел Хантингтон, Сукоб цивилизација, Романов, Бања Лука, 2000, стр. 283.
17) Исто, стр. 28.
18) Jacques Delors, “Questions Concerning European Security”, Adress, International Institute
for Strategic Studies Brussels, 10.09.1993, p. 2.
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познати по својој изразитој бруталности, деструктивности и ду
готрајности. Насилни конфликти у којима су примарне линије по
деле етнички идентитети често су изузетно сурови и тешко их је
зауставити... Када једном почну, у први план на свим странама из
бија само преживљавање; процес конфликта, сам по себи, ствара
страх од истребљења, жељу за осветом и дубоко неповерење према
сваком договореном решењу.19) Основни проблеми који се јављају
при покушајима обуздавања и заустављања етнички мотивисаног
комуналног насиља у највећој мери су изазвани високим степеном,
често разорне, емотивности која лежи у корену ових сукоба, а чи
ји се интензитет повећава интензивирањем и пролонгирањем кон
фликта. За разлику од ратова који се воде из „чистих интереса“,
етнички мотивисани ратови првенствено настају из усковитланих
емоција и дубоких страхова, а ови исти мотиватори имају главне
улоге и у осталим фазама конфликта. У својој анализи комунал
них сукоба између различитих етничких заједница, које он назива
„ратовима због неодговарајуће границе“, Хантингтон наглашава да
„насиље због неодговарајуће границе може потпуно да се заустави
за одређени период времена, али ретко се трајно завршава. Рато
ви због неодговарајуће границе обележени су честим примирјима
и прекидима ватре, али не и свеобухватним мировним уговорима
који решавају главна политичка питања. Они имају тај опет-и-опет
квалитет, зато што су укорењени у дубоким сукобима ...који об
ухватају антагонистичке односе између група из различитих ци
вилизација. Ови сукоби потичу из географске близине, различи
тих религија и култура, одвојених друштвених структура и исто
ријског сећања два друштва. Током векова то може да се развије
и да основни сукоб испари. Или сукоб може да ишчезне брзо и
брутално, ако једна група истреби другу. Ако се ниједно од овога
не догоди, сукоб се наставља, као и рекурентни периоди насиља.
Ратови због неодговарајуће границе одвијају се са прекидима; су
коби због неодговарајуће границе су непрекидни“.20) Илузорно је и
размишљање о томе да је у већини оваквих конфликата могуће по
стићи трајно компромисно решење које би, бар у одређеној мери,
задовољило обе стране. Много чешћи резултат ових ратова је ста
ње „бесконачне привремености“ које може да траје јако дуго, нека
да деценијама, можда и чешће вековима. Етнички сукоби када се
19) Robin M. Williams Jr., The Wars Within: Peoples and States in Conflict, Manas Publications,
New Delhi, 2004, p. 5.
20) Исто, pp. 323-324.
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догађају унутар држава трају шест пута дуже него ратови између
држава, а као резултат њиховог продуженог карактера имају за по
следицу велики број мртвих и избеглица.21) Поред тога, чак и „када
се постигну споразуми, њих често не потпишу сви учесници и они
обично не трају дуго“. Из овог разлога „многи од ових савремених
ратова су, једноставно, последња рунда у продуженој историји кр
вавих сукоба“.22) Управо у овој чињеници лежи основни проблем и
разорна моћ етнички мотивисаних оружаних конфликата, која их
ставља на чело свих оружаних сукоба, како по деструктивности,
тако и по недостатку могућности предвиђања и контроле.

ЕТНИЧКА МОБИЛИЗАЦИЈА, НАСИЉЕ И ИДЕНТИТЕТ
Значај који разлике између етничких група имају „интензивира
се у временима нестабилности, друштвених и политичких проме
на, односно онда када је потребан „други“ као „непријатељ“, како
би се у „атмосфери угрожености“ лакше придобила подршка при
падника заједнице. С тим циљем активира се етнички идентитет
који „одређује симболичку конструкцију културне разлике и дихо
томизацију других као странаца.““23) Свака претња систему вред
ности, идентитету, територијалном интегритету и, на крају крајева,
физичком опстанку етничке групе доводи до мобилизације њених
чланова. Оваква чињеница није необична, с обзиром да тенденција
идентификовања појединца са групом представља опште присутну
појаву која посебно добија на значају у периодима друштвених и
политичких криза у којима долази до пораста егзистенцијалне не
сигурности припадника одређене заједнице. У случајевима етнич
ки мотивисаних оружаних сукоба, стога, долази до јачања односа
и веза по етничким линијама, као и јачања улоге свих компонената
ове врсте идентитета у свести и свакодневном животу чланова гру
пе. Припадници угрожене заједнице на спољашњу претњу реагују
тако што „затварају“ границе око своје групе, искључујући тако
оне који јој не припадају; истовремено долази до стварања опште
21) Исто, pp. 280-281.
22) Исто.
23) Милена Пешић, „Национални идентитет и интеркултурни дијалог“, Национални инте
рес, бр. 2/2012, стр. 165-197, Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 184.
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сагласности о питањима која се тичу опстанка и одбране групе, по
већавања самосвести и унутрашње контроле.24)
Утицај етницитета на конфликт и насиље и обратно толико је
јак да се може рећи да су ова два феномена међузависна; посто
јање снажног осећаја етничког идентитета значајно олакшава ко
лективну мобилизацију чланова групе, док, са друге стране, сама
мобилизација јача етничке везе, емпатију и идентитете. Према ре
чима Едварда Ц. Толмана, код људских бића постоји фундаментал
на склоност ка заједничком животу, што не представља искључиво
сарадњу у оквиру групе, већ такође, с обзиром на тенденцију поје
динца да се идентификује са заједницом, колективну одбрану гру
пе од било какве претње споља. Идентификација са, и лојалност
према групи су врло, врло дубоке. Када је она угрожена појединци
који је чине хрле у њену одбрану, пошто ништа не зближава члано
ве групе онако како то чини заједнички непријатељ.25) Никада се не
осећамо тако чврсто спојени са својим пријатељима као онда када
се ујединимо са њима у борби против заједничког противника.26)
Снага етницитета, која постаје нарочито опипљива у кризним
ситуацијама, не може се, међутим, приписати искључиво егзи
стенцијалним страховима појединаца; етнички идентитет, како је
већ истакнуто, сам по себи представља један од најмоћнијих мо
дела идентификације, посебно у смислу стварања границе изме
ђу „припадника” и „странаца”, односно успостављања поверења и
сарадње унутар заједнице и, истовремено, стварања анимозитета
према оним, етнички другачијим, групама које се доживљавају као
непријатељске. Однос према другима, суштински, у великој мери
дефинише и објашњава концепт етничког и националног иденти
тета.27)
Неповерење и непријатељство између припадника различитих
заједница, иначе, нису искључиво карактеристике етничких група
и нација, нити јединствени продукти идеологије национализма, већ
24) Robin M. Williams Junior, The Wars Within: Peoples and States in Conflict, Manas Publica
tions, New Delhi, 2004, p. 115.
25) Edward C. Tolman, “Drives toward War”, in War, Bramson and Goethals (eds.), Basic Books,
New York and London, 1964, pp.174-176.
26) Gordon W. Allport, “The Role of Expectancy”, in War, Bramson and Goethals (eds.), Basic
Books, New York and London, 1964, p. 182.
27) Сандра Раденовић, „Национални идентитет, етницитет, (критичка) култура сећања“,
Филозофија и друштво, бр. 3, стр. 221-237, Институт за филозофију и друштвену тео
рију, Београд, 2006, стр. 231.
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крајњи резултати процеса одређења и класификације, који дефини
шу сваки облик групног идентитета. Групни идентитет се, уоста
лом, конструише и одржава управо у супротности и интеракцији
са „другим“, док је нејасно да ли би, без такве интеракције, уопште
и дошло до његовог стварања.28) Као што истиче Хантингтон, „...
људски је мрзети. За самоодређење и мотивисаност људима су по
требни непријатељи: конкуренти у послу, супарници у постигнућу,
противници у политици. Они природно не верују и доживљавају
као претњу оне који су различити и могу да им нашкоде,29) из чега
произилази да је оно што је људима заједничко више осећај зајед
ничког непријатељства, него преданости заједничкој култури.30)
Осећај припадности заједници и „дизање“ морала пре, током
и након сукоба не одиграва се, међутим, увек спонтано, већ се,
углавном, подстиче од стране политичких и интелектуалних ели
та, медија, образовних система и других канала утицаја, сталним
истицањем заједничких карактеристика припадника једне етничке
групе или нације, а нарочито оних које ту групу чине другачијом од
непријатеља. Процес етничке мобилизације разликује се од случа
ја до случаја, али такође постоје нека генерална правила везана за
ову врсту политичке акције. Главни услови за успешну мобилиза
цију на етничкој основи укључују осећај заједничког идентитета,
као и повезаност у оквиру групе, колективне проблеме у сферама
политике, економије или културе и могућност деловања у односу
на репресивну контролу државе. Културна дискриминација и кон
фликти (савремени и историјски) са другим, етнички различитим,
групама ојачавају идентитет и стварају осећај дуготрајне неправ
де. Јак идентитет и заједнички осећај неправде углавном доводе
до појаве лидера и кључних активиста; уз минималну могућност
политичке акције, вероватноћа мобилизације се повећава.31) У ве
ликом броју случајева етничких обнова, односно етногенеза, доми
нантан модел је рана појава интелектуалаца који разрађују приказе
митова, интерпретирају историју, дефинишу колективне претње
и непријатеље, и позивају се на заједничке интересе. Патриотске
28) Pal Kolsto, “Introduction: Assessing the Role of Historical Myths in Modern Society”, in
Myths and Boundaries in South-Eastern Europe, Pal Kolsto (ed.), Hurst & Company, Lon
don, 2005, p. 15.
29) Семјуел Хантингтон, Сукоб цивилизација, Романов, Бања Лука, 2000, стр. 144-145.
30) Исто, стр. 354.
31) Погледати: Ted Robert Gurr, Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts,
United States Institute of Peace, Washington D.C., 1993.
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фразе које се понављају изнова и изнова у ратничком контексту
навикавају људе на могућност рата, док националистички бирои
„пропаганде и просвећености” промишљено изграђују очекивања
јавности. Онда када се људи навикну да посматрају одређеног не
пријатеља као претњу, следећи корак је стварање „коначног очеки
вања” које ће довести до самог оружаног сукоба, што лидери обич
но постижу формулацијом националних захтева; „ултиматум” се
шаље непријатељу и, када је одбијен, људи осећају да ништа друго
није могуће осим рата.32)
Оштра граница између припадника различитих заједница про
дубљује се стварањем „критичке когнитивне перцепције нечијег
суседа као „другог“. Ово иницијално психолошко дистанцирање од
доскорашњих пријатеља и суграђана, које представља заједничку
одлику већине грађанских ратова између различитих етничких за
једница, олакшава евентуалан процес дехуманизације „другог”.33)
Дехуманизација и демонизација „другог“ обично су праћене пред
стављањем „наше групе“ као супериорне и пуне врлина.
Према речима Алпорта, амбиваленција и конфузија, које се че
сто јављају у животу, од човека могу да направе жртву различитих
концепција других људи. Сигурност се проналази само у оквиру
групе, у оквиру породице, цркве, племена, нације. Све друго из
гледа непознато и опасно. У периодима криза и сукоба појављују
се митови којима се велича „наша група“ и легенде које описују
претњу или инфериорност „непријатељске групе“. Из слике која се
ствара о „непријатељској групи“ често произилази веровање у не
избежност оружаног конфликта. Представе „непријатеља“, иначе,
ретко кореспондирају са реалношћу како због основног непозна
вања чињеница, тако и због тенденција ка упрошћавању мотива и
карактеристика „непријатељске групе“, чиме се оправдавају нега
тивна осећања.34)
Етничка мобилизација, стога, служи као основа за стварање
и јачање концептуалног оквира теорије „пријатеља и непријате
ља“,35) чиме се даље обликују идентитети и стварају границе нео
32) Исто, p. 185.
33) K.R. Monroe, “Review Essay: The Psychology of Genocide”, Ethics and International Affa
irs 9, pp. 215-239, 1995, p. 216.
34) Gordon W. Allport, “The Role of Expectancy”, in War, Bramson and Goethals (eds.), Basic
Books, New York and London, 1964, p. 193.
35) “friends and enemies” представља концепт познатог немачког политиколога Карла
Шмита; погледати: Карл Шмит, “Пријатељ - Непријатељ”, у Теорија политике, Драган
Симеуновић (ур.), Наука и друштво, Београд, 2002.
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пходне за разликовање, понекад танке линије између „нас и њих“.
Иако се „други“, то јест непријатељ, често дехуманизује у процесу
интензивне етничке мобилизације, ово није неопходан корак у од
ређивању оштрих граница и припреми људи за сукоб. Карл Шмит
наводи да „специфично политичко разликовање на које се могу
свести политичке радње и мотиви јесте разликовање пријатеља
и непријатеља... Разликовање пријатеља и непријатеља има сми
сао да означи крајњи степен интензитета везивања или раздваја
ња, асоцијације или дисоцијације; оно може теоријски и практично
постојати, а да истовремено не би морала да се примене сва она
морална, естетска, економска или друга разликовања. Нема потре
бе да политички непријатељ буде морално зао, нема потребе да он
буде естетски ружан; он се не мора јављати као привредни конку
рент и може чак изгледати пробитачно да се с њим праве послови.
Он је управо онај други, странац, и за његову суштину је довољно
да је у посебно интензивном смислу егзистенцијално нешто друго
и страно, тако да су у екстремном случају с њим могући конфлик
ти који се не могу решити ни неким унапред донетим генералним
нормирањем нити пресудом неког „неучествујућег“ и зато „непри
страсног“ трећег... Екстреман случај конфликта могу решити једи
но сами учесници међу собом, посебно свако од њих може једи
но сам одлучити да ли у конкретном случају конфликта другост
странца значи негацију сопственог начина егзистенције, па се због
тога одбија или савлађује како би се сачувао властити, бивствова
њу примерени начин живота“.36)
Друштвена конструкција „другог” заснована је на једној од
најмоћнијих људских емоција, страху, с обзиром да би било немо
гуће етнички мобилисати групу против заједничког непријатеља
уколико се тај непријатељ не би посматрао као потенцијална прет
ња и опасност. Као и све остале емоционалне оријентације, карак
теристичне за етничке и националне заједнице, страх представља
културну конструкцију, као и друштвено подстакнуту и изнуђену
појаву.37) Он укључује „реторички процес, симболичке ресурсе и
репрезентујуће форме, којима се ствара демонизовани, дехумани
36) Карл Шмит, „Пријатељ - Непријатељ”, у Теорија политике, Драган Симеуновић (ур.),
Наука и друштво, Београд, 2002, стр. 271.
37) Robin M. Williams Junior, The Wars Within: Peoples and States in Conflict, Manas Publica
tions, New Delhi, 2004, p. 140.
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зовани и претећи, етнички дефинисани ′други′“.38) Осећај страха
je такође неопходан фактор у процесу етничке мобилизације, зато
што је „људе могуће ′ускомешати′ само уколико осећају да посто
ји нешто што би требало да изазове њихову реакцију, као што су
страхови за будућност заједнице; мобилизација мора да буде резо
нантна да би функционисала”.39)
Како би се идентитети успешно створили или обновили, ме
ђутим, у већини случајева није довољно само ускладити јавни
дискурс са циљевима националне идеологије, барем не уколико се
очекују успешни резултати у кратком временском периоду; далеко
већа ефикасност постиже се „стварањем историје на терену”, које
се углавном састоји од драматичних друштвених и политичких до
гађаја уз које неизбежно долази и нека форма политичког насиља,
с обзиром да ништа није тако делотворно у јачању постојећих и
стварању нових колективних идентитета као што су то „крв, патња
и жртва”.40) То је, уједно, и једини начин да се постигне потпуна
или готово потпуна етничка хомогенизација и да се ућуткају сви
они, евентуални, гласови који се противе насилним решењима спо
рова и, притом, омаловажавају и критикују значај и неопходност
постојања јаког осећаја етничког и националног идентитета.
Насиље има велики утицај на етнички / национални иденти
тет, који се огледа како у његовом деструктивном, тако и у ства
ралачком потенцијалу и „вероватно не постоји врста друштвених
релација која може наново да створи и замисли колективитете и
лојалности, да прецрта и ојача друштвене границе тако радикал
но као насилна конфронтација”.41) Насиље, стога, представља је
динствен друштвени феномен који има моћ да, не само уништи
животе и друштвене везе, већ такође да буде креатор друштвених
светова.42) Како се насиље повећава, почетна питања теже да бу
ду искључивије редефинисана као „ми“ против „њих“, што дово
ди до повећавања групне кохезије и преданости. Политичке вође
38) R. Brubaker and D.D.Latin, “Ethnic and Nationalist Violence”, Annual Review of Sociology
24, pp. 423-452, 1998, p. 442.
39) George Schopflin, Nations, Identity, Power: The New Politics of Europe, Hurst & Company,
London, 2000, p. 258.
40) Погледати: Anthropology of Violence and Conflict , Ingo W. Shroder and Bettina E. Schmidt
(eds.), Routhledge, London, 2001.
41) Ingo W. Shroder and Bettina E. Schmidt, “Violent Imaginaries and Violent Practices”, in
Anthropology of Violence and Conflict , Ingo W. Shroder and Bettina E. Schmidt (eds.), Ro
uthledge, London, 2001, p. 20.
42) Исто.

- 76 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2013 год. (XXV) XII vol=37

стр: 65-89.

проширују и продубљују своје апеле етничким присталицама, а
доминантан постаје онај идентитет који је најзначајнији у односу
на сукоб. Појављује се „динамичка мржња“ која може да се упоре
ди са „безбедносном дилемом“ у међународним односима, у којој
узајамни страхови, неповерење и анимозитети хране једно друго.
Свака страна драматизује и увеличава разлику између сила добра и
зла, и, евентуално, покушава да ту слику трансформише у основну
разлику између брзих и мртвих. Како сукоб даље одмиче, умерени
са ограниченијим циљевима, као што је аутономија, а не незави
сност, не остварују ове циљеве кроз преговоре који, скоро увек, на
почетку не успевају, и допуњују их или истискују радикали који
су посвећени остваривању екстремнијих циљева помоћу насиља.43)
У периодима етничких криза и сукоба рационални начин раз
мишљања често смењују емоцијама набијене мисли и активности,
што, само по себи, повећава привлачност националних идеологија
и интензивира осећај етничког / националног идентитета. Учесни
ци етничких сукоба, како непосредни, тако и посредни, углавном
испољавају врло висок ниво емотивности, a емоције „пружају иде
јама, идеологијама, идентитетима, као и интересима, мотивациону
моћ. Као што морају да одговоре на когнитивне мреже и морал
не визије, организатори и учесници покрета се ослањају и пози
вају на већ постојеће емоције као што су страх, бес, или чак љу
бав”.44) Сваки процес мобилизације на етничкој основи и оружаног
конфликта који произилази из ње праћен је правом експлозијом
мешавине интензивних, негативних и позитивних, емоција. Јака
осећања страха, беса и мржње према непријатељу углавном се ја
вљају упоредо са осећајима емпатије, ентузијазма и наде у оквиру
граница саме групе. Што је сукоб дужи, а насиље бруталније и
масовније, то и емоције, нарочито негативне, постају све интен
зивније; неповерење, бол, стид, безнађе, мржња, осветољубивост
у потпуности преплављују већину, посредних и непосредних, уче
сника у конфликту. Након дужег времена и поновљених циклуса
насиља осећања „чисте“ мржње јачају до те мере да су у стању
да подстакну насиље без икаквог повода, што доводи до „ратног
хаоса“ који карактерише већину дуготрајних оружаних етничких
конфликата.45) У исто време долази до пораста осећаја емпатије на
43) Исто, pp. 295-296.
44) J. M. Jasper, “The Emotions of Protest: Affective and Reactive Emotions in and around So
cial Movements”, Sociological Forum 13 (3), pp. 397-424, 1998, p. 420.
45) Robin M. Williams Junior, The Wars Within: Peoples and States in Conflict, Manas Publica
tions, New Delhi, 2004, p. 139.
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етничкој основи, везаности за заједничку културу, религију и све
карактеристике и симболе који одређују заједницу. У рату се, исто
времено, изоштравају и бришу границе и разлике; у жаришту су
коба готово да није могуће задржати амбивалентну позицију, пого
тово ако се ради о припадницима једне од заједница које учествују
у конфликту; у процесу своје међусобне интеракције, идентитет и
насиље хране једно друго. Како сукоб одмиче умањује се свака мо
гућност евентуалног компромиса; тежиште је искључиво на лини
ји раздора, свака заједница постаје све мање пријемчива за ставове
оне друге, а проток информација у оквиру групе почиње да цирку
лише у друштвеном ехо простору. Сваки од сукобљених колекти
витета ствара своју сопствену реалност, своју сопствену историју,
свој скуп „чињеница”, своја дистинктивна „објашњења” догађаја,
истовремено игноришући, трансформишући или одбијајући алтер
нативна веровања и интерпретације. У крајњем случају, сваки ко
лективитет развија сопствену систематичну идеологију усмерену
ка ригидној, затвореној слици света. До неке границе, што је дужи
низ насилних интеракција, то је већа вероватноћа да ће читав про
цес добити аутономан, само-обнављајући карактер.46)
Невероватна моћ насиља у великој мери лежи у чињеници да,
једном када сукоб почне, он више не оставља много опција оним
сегментима друштва који га иницијално нису подржавали. Другим
речима, када „потече крв” она убрзо ућутка „слабе и неодлучне”
припаднике одређене етничке заједнице, стављајући их пред „свр
шен чин” који им не оставља много избора. Употреба насиља, која
неминовно изазива одмазду против припадника групе, има нарочи
то упадљив ефекат у томе да учвршћује етнички расцеп, „доказује”
да заједнички интереси иду искључиво линијом тог расцепа, стога
потврђујући представу (идеју) етничке групе као праве целине са
правим, објективним интересом у односу на друге групе, на исти
начин на који је уређен однос између међународног система и по
јединачних држава. Насиље намеће ову етницизовану реалност као
нешто природно, на тај начин даље лимитирајући будуће политич
ке опције.47)
Насиље је делотворно како због својих непосредних, физич
ких резултата, тако и због моћи и легитимитета који из њега произ
46) Исто, p.190
47) V.P. Gagnon Jr,. “Ethnic Conflict as an Intra-Group Phenomenon: A Preliminary Frame
work”, Revija za sociologiju,  26 (1-2), str. 81-90, Zagreb, 1995, str. 88-89.
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илазе. Наиме, рат као дуготрајан процес само с времена на време
кулминира насиљем и на свим зараћеним странама постоји вели
ки број појединаца који нису суочени са његовом директном прет
њом, али се ефикасност насиља као представе протеже кроз време
и простор, шаљући јасну поруку огромној већини људи који нису
директно погођени њиме.48)
Сваки чин насиља у међуетничком сукобу има моћ да моби
лише људе на етничкој основи и допринесе њиховом национал
ном „освешћивању”; што је злочин бруталнији и масовнији, то је
и његов потенцијал да окупи људе у оквиру исте заједнице већи,
као и његова моћ да створи и одржи ратна сећања у свести вели
ког броја припадника групе; на сличан начин, што је непријатељ
јачи, а конфликт дужи и деструктивнији, колективни идентитети
постају доминантнији, а перцепција етничких посебности све јаче
изражена.49) Дуготрајан конфликт продубљује јаз и разлике између
сукобљених група, дефинишући „непријатеља” у складу са њего
вом улогом у сукобу и утицајем на супротну страну, док се и она,
истовремено, сама позиционира и дефинише великим делом упра
во кроз свој однос опозиције према противнику.

НАСИЉЕ И ПОЛИТИКА ИДЕНТИТЕТА – ЕТНИЧКО 
И КУЛТУРНО ЧИШЋЕЊЕ
Насиљем се, брзо и ефикасно, постижу резултати који се не
могу постићи ни на један други начин. Освајањем територија, про
теривањем непријатељског становништва и уништавањем трагова
његовог постојања, историје и културе, „чисти” се простор будуће
егзистенције победничке етничке заједнице; истовремено се бри
шу сви елементи и „докази” заједничког живота различитих група
како у материјалном свету, тако и у свести самог становништва,
било да се ради о жртвама насиља или његовим починиоцима. На
сиље и страх имају застрашујућу моћ да у тренутку униште осе
ћања и везе грађене годинама. Након свега, поверење је крхко у
смислу да је потребно дуго времена да се изгради, а релативно га
48) Ingo W. Shroder and Bettina E. Schmidt, “Violent Imaginaries and Violent Practices”, in
Anthropology of Violence and Conflict , Ingo W. Shroder and Bettina E. Schmidt (eds.), Ro
uthledge, London, 2001, p. 6.
49) Погледати: Glenn Bowman, “The Violence on Identity”, in Anthropology of Violence and
Conflict, Ingo W. Shroder and Bettina E. Schmidt (eds.), Routhledge, London, 2001, pp.
25-46; Robin M. Williams Junior, The Wars Within: Peoples and States in Conflict, Manas
Publications, New Delhi, 2004.
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је лако уништити.50) Насиљем се често ствара „празан простор”,
брисањем старих сећања и истовременим стварањем нових. На тај
начин се сложени, вишеструки или ослабљени идентитети бришу,
уступајући место поједностављеним, јасно дефинисаним модели
ма идентификације, конструишу се чврсте и непробојне границе
око чланова групе, а „нечисто“ се претвара у „чисто“.
Већина националних идеолога заступа теорију према којој
друштвене и културне границе морају да буду недвосмислене, ја
сно оцртане и „дигиталне“ или бинарне из чега, између осталог,
произил ази и то да оне морају да се поклапају са просторним,
политичким границама.51) Да би модерна национална држава не
сметано функционисала њој је, стога, неопходно извесно „појед
ностављивање“, у одређеним случајевима комплексне, етничке ре
алности на терену, односно стварање конкретних, недвосмислених
етничких / националних идентитета из којих проистиче подела на
припаднике „наше” и „других” заједница, из које даље произилази
јачање осећаја припадности и везаности за државу и њене инсти
туције.52) У појединим случајевима ова поједностављивања нису
верне представе реалности, али пошто иза њих стоји државна моћ,
она имају могућност да мењају реални свет, чинећи га сличнијим
поједностављеном и лако разумљивом моделу посматрања.53)
У комплексним, изразито етнички хетерогеним државама са
историјом међуетничких конфликата, „поједностављивање“, ина
че сложених односа између различитих заједница, често је могуће
постићи једино оружаним сукобима, који за последицу углавном,
између осталог, имају и територијално раздвајање становништва у
оквиру етнички хомогенизованих целина, процес познат под нази
вом „етничко чишћење”.54) Наиме, циљ етничких сукоба понекад
је контрола над људима, али много чешће у питању је контрола
над територијом. Циљ бар једне стране је да освоји територију и
50) Погледати: Peter Hakansson and Fredrik Sjoholm, “Who do you Trust? Ethnicity and Trust
in Bosnia and Herzegovina “, Working Paper 216, Europe-Asia Studies, Lund University,
Lund, 2005.
51) Thomas Hulland Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives, Pluto
Press, London, 1993, p. 114.
52) Погледати: Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford, 1983.
53) Погледати: James Scott, “State simplific ations: Nature, space and people“, Journal of Poli
tical Philosophy, Vol. 3, Issue 3, 1995, pp. 191-233.
54) Robert M. Hayden, “Democracy Without the Demos? The Bosnian Costitutional Experiment
and the Intentional Construction of Nonfunctional States”, East European Politics and Soci
eties, Vol 19, No.2, 2005, p. 240.
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ослободи је од људи тако што ће их протерати, побити или обоје,
тј. спровести „етничко чишћење“. Ови сукоби су жестоки, ружни и
обе стране се ангажују у масакру, тероризму, силовању и мучењу.
Територија која је у питању често је за обе стране симбол њихове
историје и идентитета, света земља на коју имају неприкосновено
право“.55) Дубок емотиван значај који одређена територија има за
обе, или чак више етничких група, значајно отежава компромис
јер су у свести сукобљених страна јасно уцртане границе „њихове
земље“, а такву земљу је тешко поделити – могуће ју је само „по
кидати“, што се у оваквим ратовима често и дешава; свака страна
„граби“ колико може територије, успут је „чистећи“ од нежеље
ног становништва друге етничке припадности. Политика ове вр
сте „етничког инжињеринга” представља масовну појаву у савре
меним грађанским ратовима између различитих етничких група.
Џорџ Шопфлин истиче да је идеја иза овог 'решења' „то да је ет
нички очишћена држава углавном стабилнија, боље интегрисана,
мање оптерећена сталним проблемима везаним за мултиетничност
и слично. Моралне сумње због убијања или протеривања великог
броја људи другачије етничке припадности не постоје управо зато
што су етнички другачији. Стога овај метод представља ултима
тивну реалност етницизма, сурову, али несумњиво ефективну по
резултатима“.56)
„Етничко чишћење“ не значи само истребљење припадни
ка „друге групе“; оно такође значи елиминацију алтернативних
избора идентитета,”57) што представља неопходан корак у циљу
„поједностављивања“ сложених односа у мултиетничким држа
вама. Сврха етничког чишћења је, између осталог, успостављање
оштрих линија разграничења између различитих етничких иден
титета и истовремена елиминација „алтернативних” опција иден
тификације. Процеси етничке хомогенизације и чишћења су, стога,
мотивисани и неопходношћу стварања јединствених и недвосми
слених идентитета, нарочито у случајевима мешовитог етничког
порекла, и брисања свих елемената мешавине и неодређености,
који би представљали претњу постојећим или новоствореним на
55) Семјуел П. Хантингтон, Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка, Рома
нов, Бања Лука, 2000, стр. 280.
56) George Schopflin, Nations, Identity, Power: The New Politics of Europe, Hurst & Company,
London, 2000, p. 269.
57) Katherine Verdery, “Ethnicity, nationalism, and state-making – ‘Ethnic groups and boun
daries’: Past and Future”, in Hans Vermeulen and Cora Govers (eds.), The Anthropology of
Ethnicity: Beyond “Ethnic Groups and Boundaries”, Het Spinhuis, Amsterdam, 1994, p. 38.
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ционалним државама. У оружаним сукобима политика етничког
чишћења суштински отвара пут прекрајању граница и стварању
моноетничких, „чистих” региона, што, на неки начин, утиче на
промену тока историје и њеног „мултикултурног наслеђа“, и, исто
времено, „изнова исписује текстуалност територије”.
У великом броју случајева, циљ рата није само освајање тери
торија и физичко уништење људи, већ такође систематично уни
штење њихове културе, традиције и историје, односно потпуно
искорењивање трагова историјског постојања одређене етничке
групе на одређеној територији. Из тог разлога, уколико се рат по
сматра као колективно искуство, може се рећи да се његов основни
утицај на жртве одвија путем њиховог присуствовања уништењу
друштва оличеног у њиховој историји, идентитету и систему вред
ности.58)
Етничко чишћење је, заправо, готово увек праћено системат
ским уништењем свих трагова постојања „непријатељске” заједни
це, од којих су најважнији религијски објекти и други споменици
културе. Уништавање културних споменика, у суштини, заправо,
рефлектује често „нелагодну” историјску коегзистенцију разли
читих етничких група константно ангажованих у борби за моћ и
територију. Обзиром да се етничке групе симболично конституи
шу на границама којима се „једно“ дефинише у односу на „друго“,
материјална култура која се везује за одређену групу може, између
осталог, да представља ту разлику, чак и између оних заједница ко
је су доста сличне. Нарочито у кризним периодима, културни сим
боли често добијају огроман значај који у великој мери дефинише
и ствара осећај различитости. Док се разлика одбија, истоветност
пружа извор легитимитета. Идеја повезаних концепата културе и
права обезбеђује моћну мобилишућу дијалектику која има моћ да
алтернативно привилегује и негира, блиско утичући на саму идеју
легитимитета.59)
Већина етнички мотивисаних ратова за територију праћена је
неком врстом етничког и културног чишћења, увек из истих раз
лога: брисања трагова постојања једне етничке / културне групе у
циљу стварања новог простора и новог почетка за другу заједницу.
58) Погледати: Derek Sumerfield, “The Impact of War and Atrocity on Civilian Populations:
Basic Primciples for NGO Interventions and a Critique of Psychosocial Trauma Projects”,
Overseas Development Institute, London, 1996.
59) Погледати: J.K. Cowan, M.B. Dembour and R.A. Wilson, Culture and Rights: Anthropolo
gical Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
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Циљ ових чинова је брисање свих знакова постојања непријате
ља и, накнадно, стварање новог моноетничког простора лишеног
присуства другачијих култура, религија и етницитета. Наиме, с об
зиром да су етничке групе културно дефинисане, оне могу да буду
елиминисане уколико нестане њихова култура, чак и ако не дође до
физичког уклањања људи. Стога систематско и намерно уништа
вање материјалне културе која делимично дефинише такву етнич
ку групу чини интегрални део тог културног чишћења... Брисање
материјалне културе... у ствари оправдава читав процес поричући
оно што се дешавало раније и поричући постојање и целисходност
етничке различитости.60) Моћ обезвређивања или брисања културе,
стога, фундаментално утиче на легитимност групе и, у екстремним
случајевима, њено право да постоји, с обзиром да исто као што за
једнице могу да буду „замишљене”, могућ је и супротан процес у
оквиру кога се оне „дематеријализују”.
Културно чишћење територије пружа политички легитимитет
онима који „владају земљом”, с обзиром да територија представља
више од комада земље; она има дубок симболички значај за поли
тичку моћ етничке групе, универзалну прихватљивост њене мо
ралне вредности и гаранцију њене културне репродукције.61) Уни

штавање, некада стотинама година старих, културних и рели
гијских споменика често се једноставно доживљава као на
чин брисања одређеног периода историје и спречавања било
какве будућности за нежељену етничку заједницу на спорној
територији. Ово је обично праћено порицањем самог исто
ријског постојања уништених споменика и светилишта, као
и релативно брзим подизањем нових културних и верских
објеката на местима старих, тиме презентујући „нову исто
рију” и нову будућност за победнике на спорном делу земље.
На овај начин се „пружа опипљив и потенцијално растегљив
резервоар 'легитимитета' који се може користити у циљу по
тврђивања историјских права на територију и идентитет, на
рочито етнички идентитет. Уништити материјалну културу
која дефинише или се сматра да дефинише групу делимично
свакако представља покушај брисања, врсту damnatae memo
60) Pamela De Condappa, “Cultural Genocide in Bosnia and Herzegovina - Destroying Herita
ge, Destroying Identity”, Spring 2006 Genocide Studies Seminars, Yale University, 2006, pp.
1-2.
61) George Schopflin, Nations, Identity, Power: The New Politics of Europe, Hurst & Company,
London, 2000, p. 240.
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riae која је одувек карактерисала и консолидовала победнич
ку верзију историје”.62)
***
Насиље, вероватно, представља најјачу силу која се налази иза
процеса стварања, развоја и обликовања етничког / националног
идентитета, док је рат најделотворнији начин да се помоћу крви и
патње изазову промене које се неизбрисиво урезују у колективно
памћење народа. Вечито присутни потенцијал код појединаца да
се поставе у позицију раздвајања и пројектовања себе самих у „до
бре“ (хероје) и „лоше“ (непријатеље) најделотворније се постиже
ратном реториком у којој позитивна и негативна идентификација са
„другима“ мења границе групе стварајући консталацију идентите
та. Свака претња физичком опстанку и идентитету етничке или на
ционалне групе доводи до мобилизације унутар заједнице и тесног
повезивања њених чланова. У оквиру такве заједнице развијају се
јаке противречне емоције - анимозитет и отпор према непријатељу,
и, истовремено, блискост и солидарност са другим припадницима
групе. Иако сваки оружан сукоб подстиче стварање заједништва у
оквиру групе у циљу одбране територије, културе и живота њених
чланова, међу којима је један од најзначајнијих афирмација етнич
ких / националних идентитета, у ратовима изазваним, мотивиса
ним и представљеним етничким разликама углавном се испољава
далеко виши степен емотивности, док се насиље уклапа у културне
шаблоне и постаје симбол културних вредности што најчешће до
води до јачања стварних или перципираних узрока конфликта – ет
ничких идентитета. У периодима етничких мобилизација и сукоба
насиље и идентитет изузетно снажно утичу једно на друго. Јак осе
ћај етничког идентитета у кризним периодима олакшава колектив
ну мобилизацију и подстиче сукобе; са друге стране, конфликти
и насиље јачају етничке везе, емпатију и идентитете. Последице
оваквих сукоба готово увек укључују ојачане етничке и религијске
идентитете, оне исте због којих је рат и вођен, територије освајане,
а људи протеривани и убијани; сви други, „успутни” идентитети
губе се и нестају под притиском насиља. Посебан значај улоге ет
нички мотивисаних сукоба у афирмацији идентитета лежи у чиње
62) Pamela De Condappa, “Cultural Genocide in Bosnia and Herzegovina - Destroying Herita
ge, Destroying Identity”, Spring 2006 Genocide Studies Seminars, Yale University, 2006, pp.
1-2.
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ници да се насиљем у јако кратком временском периоду постижи
резултати за које би, иначе, биле потребне деценије, некад чак и
векови. Поред тога, етнички идентитети „урезани у крви“ показују
се као снажнији, отпорнији и дуготрајнији од идентитета насталих
„класичним“ културним обликовањем.
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Jelena Vukoicic
ETHNIC VIOLENCE AND IDENTITY
Resume
Ethnic wars and violence have multiple significant social
functions, out of which one of the most important is the
ir role in the formation and affirmation of individual and
collective ethnic / national identity. Although every armed
conflict starts a number of mechanisms crucial for the cre
ation of the cohesion of a community in order to defend the
territory, culture and lives of its members, out of which one
of the most important is the affirmation of ethnic / national
identities, conflicts caused, motivated and represented by
ethnic and / or religious differences often manifest much
higher level of emotionality, while the violence is fitted
within a cultural frame, becoming a symbol of cultural va
lues, which consequently leads to the strengthening of the
real or imagined causes of conflict ethnic and religious identities. The direct experience of
war has an immense impact on humans, affecting their
sense of self in multiple ways. Every threat to the physical
survival and identity of the ethnic or national group leads
to the mobilization of the community and close bonding
of its members. Individuals and communities faced with a
danger of physical extinction naturally turn toward each
other for that increases their chances of survival and the
ability to fight off the enemy. The collective arousal of a
political crisis within a society, where one man’s opportu
nity is another’s danger, can cause rapid shifts and polari
sations which confound what has gone before. Within such
a community, strong, contradictory emotions are being
developed – animosity and resistance towards the enemy,
and, at the same time, closeness and solidarity with the
other group members. The structure of the relations and
connections between ethnic violence and identity is extre
mely complex, for these two phenomena have symbiotic
relationship and influence each other in different ways –
every threat to a national collectivity leads to the cohesion
within a community and rise of all the factors which deter
mine its ethnic and cultural characteristics, while, on the
other hand, a strong feeling of national identity facilitates
and encourages mobilization on the ethnic base in the case
of the threat of conflict.
In many cases, the aim of the war is not only the gain of the
territories and the physical destruction of the people, but
also the systematic destruction of their culture, tradition
and history, that is, the complete eradication of the histo
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rical existence of the particular national or ethnic group
on a particular territory. Therefore, if a war is observed
as a collective experience it could be said that its primary
impact on victims is through their witnessing the destruc
tion of a social world embodying their history, identity and
living values.63) Faced with a possible eradication of their
culture and value systems people naturally or, in some ca
ses, even forcibly tend to start identifying themselves in et
hnic and national terms. The other reason for the empha
sis on a shared culture in the times of crisis is its ‘bonding
power.’ The sense of “the community” and the boost of the
morale is further enhanced by the emphasis on al the sha
red traits of an ethnic group or a nation, particularly those
that make it distinguishable and different from an enemy.
The first-hand experience of the war, therefore, serves as
a base for creating the conceptual frame of the “friends
and enemies” theory which serves to further shape iden
tities and create boundaries necessary for distinguishing,
at the times, the thin line between “us and them.” Indivi
duals and communities, therefore, in most cases emerge
from the wars being more aware of their sense of identity,
and feeling strongly about traits shared by their national
or ethnic group.    
Key words: ethnic community, ethnic / national identity,
ethnic mobilization, ethnic conflict, violence, war .

63) Derek Sumerfield, “The Impact of War and Atrocity on Civilian Populations: Basic Prim
ciples for NGO Interventions and a Critique of Psychosocial Trauma Projects”Overseas
Development Institute, London, 1996.
Овај рад је примљен 15. августа 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27.
септембра 2013. године.
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Сажетак
Аутори овим радом желе да укажу на комплексност
феномена који се означава именом револуције, као и
да својом теоријском анализом допринесу разумевању
њене природе и смисла. Основне методе које се кори
сте у овом раду су метод анализе садржаја и компа
ратавни метод. Рад започиње анализом револуције
као облика друштвеног кретања. Након тога следи
кратак приказ пута који је овај појам прешао од самог
почетка, па све до онога што ми данас подразумевамо
под револуцијом. У другом делу се анализирају промене
до којих је дошло у XVIII веку, као и значај који су ове
промене имале за конституисање овог појма. На крају
се излажу схватања Лава Троцког и Чарлса Тилија ко
ји су, сваки на свој начин, покушали да дођу до сушти
не овог процеса пуног противуречности.
Кључне речи: револуција, друштвено кретање, перма
нентна револуција, револуционарна ситуација, револу
ционарни исход, демократија.
еволуција спада у ред појмова који се веома често идеализу
ју и идеологизују. Да би смо дошли до значења које овај по

*
Истраживач сарадник, Институт за политичке студије, Београд
** Научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд
*** Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009, који финансира Министар
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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јам има данас било је потребно да се пређе један дуг пут. Било је
потребно да дође до, како би то Томас Кун [Thomas Kuhn] рекао,
промене парадигми. Тачније било је потребно да се нешто деси да
би се схватање о револуцијама као цикличном понављању истог,
променило у оно што ми данас називамо револуцијама. Један од
кључних догађаја који је свакако у многоме допринео овоме јесте
толико помињана, хваљена, али и критикована Француска револу
ција. Са Француском револуцијом појам револуције добија једно
ново социолошко и политичко значење.
Поступак свођења искустава различитих револуција на неке
заједничке именитеље, или обрасце није нимало захвалан. Један од
проблема који додатно отежавају покушаје њиховог упоређивања
зарад извлачења неких општих закључака представља и то што не
постоји сагласност о овим појавама. Имајући ово у виду покуша
ћемо да у нашем раду превазиђемо ове потешкоће да би проникли
у природу и смисао процеса револуције. Како би испунили овај ам
бициозни циљ на самом почетку разматраћемо појам револуције, а
затим ћемо се послужити Француском и Америчком револуцијом
да бисмо указали на сву комплексност овог процеса. Том приликом
поменућемо неке од најзначајнијих теоретичара који су се бавили
овим феноменом. Такође, посветићемо посебну пажњу Лаву Троц
коме [Лев Дави́дович Тро́цкий] и Чарлсу Тилију [Charles Tilly], тј.
њиховим анализама процеса револуције. Лав Троцки спада у ред
теоретичара чије име као да је заборављено у науци. У том смислу,
осећамо се обавезним да овог великог теоретичара и његово зна
чајно дело ,,Перманента револуција” поново актуализујемо. Што
се тиче Чарлса Тилија сматрамо да не треба пуно трошити речи на
значај који његова анализа има за разумевање овог проблема и да
је потребно упознати се са његовим појмовима: ,,револуционарна
ситуација” и ,,револуционарни исход”.

ПУТ КА ДАНАШЊЕМ СХВАТАЊУ ПОЈМА РЕВОЛУЦИЈЕ
Од свих речи којих се можемо сетити револуција можда спада
у оне које самим својим помињањем изазивају најјаснију слику у
главама оних који чују ову реч. Наравно овде не желимо рећи да
револуција представља један јасан феномен чију је суштину једно
ставно назрети, већ да она спада у ред феномена о којима већина
људи ствара унапред неку одређену слику: слику америчког патри
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оте који се бори са енглеским наметима, слику француског грађа
нина у борби против апсолутне монархије, слику руског сељака у
борби против угњетавања, слику борбе са доста проливене крви...
Све ово, међутим, може само загрепсти површину феномена рево
луције.
Сам појам револуције је за означавање друштвених промена
употребљен релативно касно. Иако велики број аутора указује да
корени овог појма воде у античку Грчку ниједан од појмова који
се тада употребљавао нема истоветно значење са значењем које
овај појам има данас. Сматра се да је реч револуција за означавање
једног преокрета у друштвеном, а не у природном, а пре свега у
астрономском значењу, први пут употребио француски краљ Анри
IV пред крај XVI века када је за своје преобраћање у католицизам
рекао: То је револуција (Енциклопедија политичке културе 1993:
995). У овом случају, исто као и у астрономији, нарочито после
дела Николе Коперника [Nicolaus Copernicus] De revolutionibus or
bium coelestium (1543), реч је значила кружно кретање, тј. враћање
на почетак. Догађаји у Енглеској који су се одиграли у XVII веку
су заиста били револуција у данашњем смислу речи. Међутим, у
оно време је револуцијом називан тек онај чин када је 1660. године
дошло до поновног успостављања монархије.
Џон Лок [John Locke] свакако представља једног од најбрили
јантнијих умова XVII века чије су се идеје директно супротставља
ле конвенционалном мишљењу да краљеви владају према божан
ском праву. Он је за време свог живота искусио две значајне поли
тичке револуције, које су резултовале свргавањем краља Чарлса I
и Џејмса II. Прва револуција је спроведена од стране пуританаца
који су се у енглеском Парламенту побунили против Чарлса I, ко
ји је одбио да напусти престо. Све је то довело до револуције која
је прерасла у грађански рат који су пуританци добили, ухапсили
краља и осудили га на смрт. Након овог догађаја је прошло једана
ест година када је власт краља поново успостављена и када је на
престо дошао Џејмс II. Поновни долазак краља опет се није славно
завршио, јер је он резултирао поновном револуцијом, додуше ово
га пута ненасилног карактера по чему је и добила назив Glorious,
или Bloodless Revolution.
О усхићењу које има велики број људи, научника, писаца...,
када се помене појам револуције, додуше са једном дозом опомене,
можда најбоље говоре речи америчког филозофа, есејисте и песни
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ка Ралфа Валда Емерсона [Ralph Waldo Emerson] (XIX век), који је
рођен исувише касно да би искусио Америчку револуцију, али који
је живео у вихору промена које су се дешавале како у Америци, та
ко и широм европског континента:
,,Уколико постоји период у коме би неко желео да се роди, -да
ли то није доба револуција; када старо и ново стоје једно уз дру
го, и када допуштају да се међусобно пореде; када је енергија свих
људи прожета страхом и надом; када историјска слава старога
може бити компензована богатим могућностима новог доба? Ово
време је, као и сва друга времена, веома добро време, под условом
да знамо шта  да радимо са њиме.”1)
У природи револуције је да се одвија брзо доносећи изненадне
и радикалне промене. У случају политичких револуција оне углав
ном резултирају најзначајнијим променама у односу на постојећи
систем владавине. Међутим, треба истаћи да није свака политичка
промена једнака револуцији. Историја је пуна устанака сељака, пу
чева, чији број учесника може достићи на хиљаде, чак десетине хи
љада људи. Али, није сваки покушај да се збаци владајући систем
власти уједно и револуција. На пример: политички противници
могу убити политичког вођу неког система, поставити неког свог
представника, а да се систем владавине у својој бити не промени.
Такав догађај се не може сматрати револуцијом. Када би промена
резултирала усвајањем једног потпуно новог система владања, тек
онда би се такав догађај смео назвати именом које се веома често
узалуд узима, именом револуције.
Овде би свакако требало поменути однос између друштвених
и политичких револуција. ,,Друштвене револуције представљају
брзе, базичне трансформације друштвене и класне структуре, које
прати и носи класни револт одоздо. Политичке револуције мењају
државну структуру али не и друштвену и оне не морају нужно да
се остварују путем класне борбе. Оно што друштвене револуције
одваја од осталих врста конфликата и промена јесте комбинација
следећих подударности: подударност промена друштвене структу
ре са класним померањем; подударање политичких са друштвеним
променама.” 2)
1)
2)

Tim McNesse, Political Revolutions of the 18th, 19th, and 20th Centuries, Infobase Publis
hing, Chelsea House, 2005, стр. 13.
Theda Skocpol, States and Social Revolutions – a Comparative Analysis of France, Russia,
and China, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, стр. 4.
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Револуција свакако представља дугогодишње средство дру
штвених промена, међу којима свакако истичемо политичке про
мене. Трагови насилног збацивања са власти се могу наћи још у
најранијој људској историји, у време примитивног племенског вођ
ства. Међутим, модерна револуција је најбоље представљена по
литичким успоном у протеклих четиристо година. У XVI и XVII
веку многи Европљани су почели да гледају на свет око себе дру
гачијим очима. Научници су почели да развијају природне науке и
да дефинишу научне законе који нуде једно сасвим другачије, ново
објашњење света који нас окружује. У домену естремизма полити
чари који су желели да истакну карактер својих идеја називали су
их револуционарним.3)
На исти начин на који су научници природних наука дошли до
открића законитости дошло је до преокрета и у другим сферама
науке, научници су се бацили на откривање законитости у домену
својих наука желећи да са истом поузданошћу дођу до открића и
објашњења свега онога што окружује човека. Свакако би треба
ло поменути теоретичаре који почињу да користе ,,новину” звану
разум зарад проналажења законитости. Овде се наравно мисли на
период просветитељства, који је обележила тежња да се интелек
туалним светлом унесе светлост у таму која окружује људски ум.

ВЕК КАДА СЕ СВЕ ПРОМЕНИЛО
Крај XVIII века свакако представља период великих проме
на, период у коме су се одиграла три, можда најзначајнија догађаја
у људској историји. Овде мислимо на Индустријску, Америчку и
Француску револуцију. Овде се нећемо много бавити анализом Ин
дустријске револуције, чији је значај неоспоран, већ ћемо се фоку
сирати на природу Америчке и Француске револуције, које су ујед
но и најзаслужније за формирање концепта револуције какав данас
постоји. Иако се, веома често, веће заслуге приписују Француској
револуцији, према нашем скромном мишљењу судбине ових на
рода током револуција су међусобно исувише испреплетане да би
се могле разматрати независно једна од друге. Свака од њих носи
заслуге на свој начин.
3)

Душан Достанић, ,,Одређење екстремизма – проблеми и недоумице”, Српска политич
ка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2/2013.
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Америчка револуција је прва антиколонијална револуција.
Идеју за борбу америчких колонија за независност је подстакао
сам британски краљ Џорџ III, који је у једној прокламацији и у го
вору на парламенту рекао да су Американци побуњеници који има
ју за циљ стварање независне државе, због чега са њима никакав
компромис није могућ.4) Ове његове речи су браћа Адамс протума
чили као проглашење америчке независности, па је остало само да
и сами Американци то учине. Џорџ III, познатији као краљ који је
изгубио Америку, није био, како то Американци веома често тврде,
тиранин у правом смислу те речи, али је тежио проширењу свог
утицаја. Џорџ III је доношењем двају закона навукао прави гнев
Американаца на себе: Закон о таксама (1765) и Закон о чају (1773).
Подсетимо се да су ратна дешавања Америчке револуције започе
ла чувеном Бостонском чајанком, када је чај у вредности негде око
10.000 фунти бачен у море. Ништа друго на бродовима тада није
оштећено. Један од многих који су тада посматрали овај догађај
био је и Џон Адамс [John Adams] који је касније написао:
,,Три терета црног кинеског чаја су бачена у море... Толико је
достојанства, величанствености, узвишености у овом последњем
напору патриота... Ово уништење чаја, толико смело, храбро,
снажно, неустрашиво, мора имати... важне последице... на епоху
и историју.” 5)
Да ће овај догађај имати велике последице на историју Џон
Адамс је свакако био у праву. Из његових речи се може видети сав
понос Американаца револуцијом и борбом за независност.
Оно што је специфично за Америчку револуцију се можда нај
боље може видети из тврдње Џона Адамса, америчког државника
и учесника револуције од првих њених фаза, да је Америчка рево
луција била изведена пре него што је уопште дошло до оружаног
сукоба. Оружани сукоб је последица промене до које је дошло у
друштвеној свести и која је створила масовно расположење и од
лучност да се неће више живети по старом.
Револуционари су успостављали установе нове власти које су
једно време постојале са органима старе власти и тако доводиле
до привременог двовлашћа. Тела са називом комитети за допи
4)
5)

Љубинко Милосављевић, Под/стицање слободе-нововековна мисао у друштву, Фило
зофски факултет, Ниш, 2008, стр. 143.
Tim McNesse, Political Revolutions of the 18th, 19th, and 20th Centuries, Infobase Publis
hing, Chelsea House, 2005, стр. 64.
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сивање, које су колонисти оснивали да би преко њих размењивали
искуства о проблемима у вези са захтевима британским колони
јалним властима, прерасла су у локалне органе власти.6) На исти
начин паралелно са британским гувернерима и скупштинама ус
постављене су револуционарне скупштине.
Томас Пејн [Thomas Paine] је емигрирао из Енглеске управо у
периоду када се Америчка револуција спремала да прокључа. Ње
гова најзначајнија дела Здрав разум и Људска права су написана у
одбрану револуције. За Пејна је свака тиранијска влада била мо
рално погрешна. Он сматра да је свака форма монархије једнака
тиранији, јер монархија не дозвољава да народ учествује приликом
избора државних вођа. Погледајмо шта Пејн каже за револуцију:
,,Свака наследна влада је у својој природи тиранска. Наследна
круна, или наследни престо, или како год ми називали такве ствари
нема другог значајнијег објашњења до тога да је људски род са
мо наследно власништво. Наследити владу значи наследити народ,
као да је он ништа друго до крдо. Уколико погледамо бедне услове
у којима људи живе под монархијском и наследном владавином,
осиромашени више од стране пореза него непријатеља, можемо
видети колико су ови системи лоши и да је општа револуција у
принципима и конструкцији облика владавине неопходна.”7)
Америчка револуција је дала прве декларације о правима ко
је су биле инспирисане револуционарним природноправним тео
ријама и идејама народног суверенитета. Америчка револуција је
започела доношењем горе поменутих закона а завршила се 1787.
године, две године пре почетка Француске револуције.
Француска је била савезник Америке у рату за независност,
што је довело до тога да се између ове две земље једно време
развију тесни пријатељски односи. Чак су америчке декларације
о правима послужиле као основ Декларације о правима човека и
грађанина из 1789. године. Колико су судбине ових двеју земаља, а
самим тим и револуције, биле испреплетане говори и податак да је
дом Томаса Џеферсона [Thomas Jefferson], америчког амбасадора у
Паризу, био стециште револуционара. Међутим, оно што се не мо
же порећи Француској револуцији је да ни један други догађај није
оставио трага на појам револуције као она.
6)
7)

Исто, стр 120.
Исто, стр. 11-12.
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Француска револуција је изазвана дубоким противречностима
нагомиланим у друштву чији је економски напредак био успораван
феудалним ограничењима наметнутим ради контролисања привре
де са много пореза, такса, царина. Водећу улогу у таквом једном
друштву су имали племство и свештенство док су грађани били
правно неједнаки са положајем који је зависио од сталешке при
падности. Такође, црква је контролисала развој науке и културе. У
времену просветитељства, времену све веће вере у човеков разум,
Француске феудалне установе су деловале сасвим супротно разу
му. Француска револуција представља прави пример рушења уста
нова које су временски застареле и које представљају кочницу за
развој друштва. Луј XVI, тадашњи краљ Француске нашао се пред
великим изазовима. За њега веома често кажу да није био рођен да
буде краљ. Луј је био пристојан бравар и занатлија и вероватно би
био много срећнији једноставнијим животом.8) Он свакако није био
дорастао изазовима који су се тада наметнули пред њим.
Франсоа Фире [François Furet] указује да се веома често од
1789. године сматра да историја почиње управо са француском
револуцијом, тако да 1789. представља нулту годину у историји
новог света заснованог на једнакости. Историја француске револу
ције има сврху одржавања приче о пореклу и такво стање траје све
до 1917. године када социјалистичка револуција постаје стварност.
Франсоа Фире, међутим, сматра да је инсистирање на томе
да је револуција почетак нечег новог утолико чудније што је врло
тешко схватити идеју о радикалном прекиду у друштвеном ткиву
једне нације.9) Свака концептуализација историје револуције треба
да почне са критиком оне идеје о револуцији коју су имали актери
и коју су одржавали њихови наследници, идеје о револуцији као
радикалној промени и почетку једног новог доба. Без ове критике
историје остају верне револуционарном доживљају из XIX и XX
века.
У том смислу промена коју доноси Алексис де Токвил [AlexisCharles-Henri Clérel de Tocqueville] добија на значају. Он поставља
питање својим савременицима: сматрате ли да је Француска ре
волуција брутални рез у нашој националној историји? Револуција
је пре експанзија наше прошлости и она не само да није рез, него се
8)
9)

Исто, стр. 94.
Франсоа Фире, О Француској револуцији, Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
Срeмски Карловци, 1990, стр. 19.
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може схватити само у историјском континуитету и кроз њега. Она
само изгледа као рез, док у стварности остварује континуитет. Тако
Француска револуција представља само један период током кога
се друштвена и политичка еволуција која је већ претходно посто
јала убрзава. Токвил је значајна личност у проучавању револуције,
јер он проучава револуцију на један јединствен начин. Револуција
тиме постаје предмет систематског проучавања у коме се издва
јају неки елементи, нарочито процес административне централи
зације под старим режимом и његов утицај на демократизацију
друштва. Према њему се револуција надовезује на стари режим.
За Токвила је суштински смисао револуције стварање централизо
ване државе, али то је такође и смисао старог режима. Револуција
само даје ново име тој држави и она је револуција јер верује да ју
је измислила. Токвил сматра да су револуционарни периоди нај
непрозирнији у историји .10) Треба напоменути да он сматра да је
револуција у Америци имала сасвим другачији ток ,,јер ова држава
није одвајкада постојала, већ су је створили дисиденти из једног
аристократског друштва”.11) Тамо му се демократија чинила потпу
ном у односу на Француску. Французи су у великој мери били при
нуђени да се одређују према својој аристократској прошлости, док
Американци за тим немају потребе ,,јер они нису постали једнаки,
већ су рођени једнаки.12)
Франсоа Фире каже да је револуција новина и ремећење равно
теже, и да она покреће толико непознатих снага да се традиционал
ни механизми политике тиме мењају управо зато што се револу
ција смешта у један празан простор, тј. буја у сфери власти која је
до јуче била забрањено поље а онда је нагло освојена. Револуција
окреће ствари против државе, а у корист друштва. Она мобилише
друштво, а разоружава државу. Енглеска и Француска револуција
имају многе заједничке карактеристике, али ниједна од тих карак
теристика није довољна да обезбеди Енглеској револуцији улогу
коју је имала Француска револуција. Франсоа Фире предност ове
друге види у демократској политици која постаје важан чини
лац који пресуђује о судбини људи и народа. Демократска политика
представља систем веровања на коме се заснива нови легитими
тет заснован у револуцији према коме народ који је завео слободу
10) Исто, стр. 12-27.
11) Љубинко Милосављевић, Под/стицање слободе - нововековна мисао у друштву, Фило
зофски факултет, Ниш, 2008, стр. 203.
12) Исто, стр. 203.
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и једнакост мора сломити отпор непријатеља. Иронија је, према
Фиреу, да иако се сматрало да Француска револуција остварује Ру
соове [Jean-Jacques Rousseau] идеје, у стварности се показало да је
Русоов песимизам оправдан. Русо је сматрао да постоје само два
решења за остваривање друштвеног уговора, о чему он говори у
свом писму оцу Мирабоу 26. јула 1767. године:
1. правно стање, тј. човек који се покорава закону, што је не
прекидна игра огледала између појединачних воља и опште
воље и
2. ако тога нема онда је још увек најбоље постојеће стање у
коме је човек постављен изнад закона захваљујући сувере
ности грађана која је прешла у руке апсолутног деспота који
бар гарантује друштвени мир.
Русо каже да не види неку могућу средину између најригорозни
је демократије и најсавршенијег хобсизма, јер сукоб између људи и
закона који уноси у државу непрекидни унутрашњи рат је најгоре
од свих политичких стања (Фире 1990: 41). Француска револуција
представља добар пример различитости демократске теорије и де
мократске праксе.
Оно што се не може порећи је да је идеја Француске револу
ције рођена у идејама Русоа. Колико је његово стваралаштво било
утицајно говори и чињеница да је Робеспјер [Maximilien François
Marie Isidore de Robespierre] у току револуције себе и своје приста
лице декларисао као ученике бесмртног Жан Жак Русоа.
Жан Антоан Кондорсе [Jean-Antoin e Condorcet] се 1793. годи
не, дакле у време када је Француска револуција пролазила кроз
најбурнију фазу, посебно бавио значењем речи револуционаран.
Он у спису О значењу речи револуционарног каже да смо од речи
револуција извели реч револуционарно чије се значење односи на
све што се тиче револуције коју смо ми у пракси извели у једној
држави која је толико дуго била под стегама деспотизма, а за свега
неколико година постала једина република у којој је слобода за
снована на једнаким правима људи. Према њему се реч револуцио
нарно може применити само на револуције које као свој циљ имају
слободу.13) Он сматра да је револуција стање историјске нужности
у којем је оправдано све што доприноси очувању револуције и ње
13) Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Беог рад, 1993, стр.
1000.
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них резултата. Овде оправдано постављамо питање о томе како би
његово гледиште било да је знао да ће га та иста револуција, за коју
је толико хвале имао, коштати живота.
Један од жестоких критичара Француске револуције јесте сва
како Едмунд Берк [Edmund Burke]. На питање шта је Француска
добила револуцијом он каже:
,,Прорачунајте ваш добитак: погледајте само шта сте доби
ли тим екстравагантним и претенциозним спекулацијама које су
подуч
 иле ваше вође да презиру своје претке и своје савременике,
па чак и саме себе све до тренутка када су заиста постали достој
ни презира. Идући за овим лажним светлима Француска је купила
нескривену несрећу по вишој цени од оне по којој је било која на
ција добила најнеспорнију срећу. Француска је купила беду зло
чином!”14)
Он сматра да је ситуац
 ија која је настала након велике револу
ције у Француској једна подла превара, у којој они који се не слажу
са револуционарном струјом морају бити третирани као заступни
ци ропства. Та нова власт која наступа као чиста демократија је,
према њему, на правом путу да постане погубна и срамна олигар
хија. Он не верује тврдњама да је дотадашња власт била у толикој
мери лоша да није могла да се реформише, већ је морала да на
један тако ужасан начин буде свргнута.
Када је револуција започела 14. јула 1789. године народ Фран
цуске је срушио омражену тврђаву – тамницу, Бастиљу. Тада је
Француски краљ узвикнуо: Па то је побуна! Његов саговорник
војвода Рошфуко Лианкур му је тада одговорио: не господару, то је
револуција.15) Лианкур је притом рекао да ,,оно што се тамо дешава
тако је неопозиво као и путања звезде којој чак ни краљ не може
заповедати”.16) Овим је у Француској појам револуције био изра
жен на један другачији начин. У наредном периоду се он уобличио
означавајући, уместо цикличног враћања на почетак, радикалне и
насилне политичке промене.

14) Берк Едмунд, Размишљања о  револуцији у Француској, Филип Вишњић Београд, 2001,
стр. 49.
15) Љубинко Милосављевић, Под/стицање слободе - нововековна мисао у друштву, Фило
зофски факултет, Ниш, 2008, стр. 143.
16) Хана Арент, О револуцији, Филип Вишњић, Београд,1991, стр. 39.
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ПЕРМАНЕНТНА РЕВОЛУЦИЈА
Овде свакако треба поменути и појам перманентне револуције
који уводи Лав Троцки. Перманентна револуција, у оном смислу
какав је Маркс [Karl Marx] дао том појму, значи револуцију која
се не мири ни с којим обликом владавине, која се не зауставља на
демократској етапи, прелази на успостављање социјалистичких
мера, револуцију чија се свака наредна етапа заснива на претход
ној и која се може завршити само потпуном ликвидацијом класног
друштва.17) Подсетимо се да је Маркс за револуције рекао да су
локомотиве историје.18) Троцки је међу првима почео да оспорава
схватање марксистичке ортодоксије која је тврдила да ,,револуци
је морају најпре избити у најразвијенијим земљама”.19) Владимир
Лењин [Влади́мир Ильи́ч Улья́нов Ле́нин] је ово схватање преузео
у својим Априлским тезама 1917. године на основу чега је и спро
ведена Октобарска револуција.20)
Троцки сматра да се ради бољег схватања проблема теорије
перманентне револуције она мора рашчланити на три врсте идеја
које су сједињене у њој:
1. Она обухвата проблем преласка из демократске револуције
у социјалистичку. Појам перманентне револуције први пут
употребљавају Маркс и његови следбеници средином 19.
века. Ова теорија је обновљена 1905. године и приказивала
је како демократски задаци заосталих буржоаских нација у
наше доба воде у диктатуру пролетеријата која ставља на
дневни ред социјалне задатке. Пут ка демократији за нераз
вијене земље пролази кроз диктатуру пролетеријата.
2. Аспект перманентне теорије карактерише социјалистичку
револуцију као такву. Једна етапа преображаја непосредно
произилази из друге. Револуције привреде, технике, науке,
породице, живота и нарави одвијају се у сложеном међусоб
ном сплету, не допуштајући друштву да успостави равноте
жу и у томе је значај социјалистичке револуције као такве.
17) Лав Троцки, Перманентна револуција, Отокар Кершовани, Ријека, 1972, стр. 10.
18) Theda Skocpol, States and Social Revolutions – a Comparative Analysis of France, Russia,
and China, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, стр. 3.
19) Ђурковић Миша, ,,Трансформација троцкизма крајем двадесетог века”, Српска поли
тичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2/2009, стр. 172.
20) Исто, стр. 172.

- 102 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2013 год. (XXV) XII vol=37

стр: 91-109.

3. Међународни значај социјалистичке револуције, који твори
трећи аспекат теорије перманентне револуције, проистиче
из стања економског и социјалног система друштва. Соци
јалистичка револуција започиње на националном тлу, али се
ту не може и завршити.21)
Он је тврдио дуго након победе револуције да се совјетска
власт не може одржати без глобалне трансформације привредног
и економског уређења света, због њене угрожености од глобалне
буржоазије и домаћег сељачког становништва. Стаљин [Иосиф
Виссарионович Сталин] је крајем 1924. оштро напао ово станови
ште назвавши га антилењистичким. Према Стаљину ,,СССР мора
да успостави поредак, политички, економски и безбедоносни, ко
ји ће бити способан да се одржи и развија без обзира на глобалне
околности, односно тражио је начин да такав СССР укључи у ре
ално постојоћи међународни поредак”.22)
Троцкијев модел перманентне револуције је трпео бројне кри
тике међу којима сам Троцки наводи следеће:
1. Троцки је занемаривао разлике између буржоас ке и соција
листичке револуције. Већ је 1905. сматрао да пред руским
пролетаријатом стоји задатак остваривања непосредног со
цијалистичког преокрета.
2. Троцки је потпуно заборављао аграрно питање. За њега се
љаштво није ни постојало. Револуцију је приказивао као
двобој пролетеријата са царизмом.
3. Троцки није веровао да ће светска буржоазија дозволити
имало дуготрајније постојање диктатуре руског пролетери
јата и сматрао је њезин слом неизбежним ако пролетаријат
Запада не освоји власт у најкраћем року и не притекне им у
помоћ. Тиме је Троцки потцењивао притисак западног про
летеријата на своју буржоазију.
4. Троцки уопште не верује у снагу пролетеријата, у његову
способност да самостално изгради социјализам и зато се
уздао само у међународну револуцију.23)

21) Лав Троцки, Перманентна револуција, Отокар Кершовани, Ријека, 1972, стр. 10-13.
22) Ђурковић Миша, ,,Трансформација троцкизма крајем двадесетог века”, Српска поли
тичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2/2009, стр. 173.
23) Лав Троцки, Перманентна револуција, Отокар Кершовани, Ријека, 1972, стр. 10-13.
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За прве две тврдње Троцки каже да су лажне у самој основи јер
је он полазио од буржоаско-демократског значаја револуције и до
шао је до закључка да дубина аграрне кризе може довести на власт
пролетаријат неразвијене Русије. Што се тиче треће оптужбе њу
је диктирала нестална вера у могућност неутрализације импери
јалистичке буржоаз ије на неограничено време уз помоћ разумног
притиска пролетеријата. Четврти приговор је усмерен на период
до 1905. до 1917. године када је био неуморно оптуживан зато што
допушта вероватноћу да руски пролетаријат дође на власт пре про
летаријата западне Европе. До тада устаљено мишљење је било да
ће се то прво десити у Енглеској и другим развијеним земљама, а
да ће тек онда доћи на ред Русија.

РЕВОЛУЦИОНАРНА СИТУАЦИЈА 
И РЕВОЛУЦИОНАРНИ ИСХОДИ
Чарлс Тили каже да одговор на питање о томе који се европ
ски догађаји могу оквалификовати као стварне револуције у мно
гоме зависи од одређења овог појма. Уколико револуцију и сувише
уско одредимо инсистирајући на томе да је револуција нешто што
треба да личи на борбе вођене у Француској или Русији, онда ће
мо наћи веома мали број догађаја који би могли да носе ово име.
Уска дефиниција револуције има предност са становишта Комуни
стичког манифеста који на њу гледа као на редак догађај који је
могућ једино под изузетним околностима и који мења целокупну
људску историју. Са друге стране шира дефиниција има предност
јер усмерава пажњу на проблеме које уска дефиниција занемарује.
Према Тилију ,,ма шта друго у себе укључивале, нужни елеменат
револуција је насилно преузимање власти над државама, те отуда
свако плодно објашњење револуција мора, између осталог, одгово
рити на питање на који начин државе и употреба силе варирају у
времену, простору и друштвеном контексту”.24)  Oн жели да покаже
како се велике револуције не развијају sui generis, подвргнуте за
конима који их потпуно одвајају од рутинских облика политичких
промена. Изгледи за револуцију и карактер револуције зависили су
од промена организације држава и система држава и у будућности
ће зависити од њих. Друштвени процеси у окружењу једне државе
на посредан начин условљавају вероватноћу за избијање револуци
је и њен карактер:
24) Тили Чарлс, Европске револуције, 1492- 1992, ЦИД, Подгорица, 2005, стр. 6.
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1. обликовањем државне структуре дате државе и њеног одно
са према подређеној популацији;
2. одређивањем главних актера унутар сваке посебне државне
заједнице, као и начина њиховог приступа политичкој бор
би; и
3. утицањем на то колико великом притиску ће бити изложена
држава и из којих праваца ће се тај притисак вршити.
Разматрајући суштину револуција на примеру помрачења сун
ца и саобраћајног застоја Тили каже да револуције пре подсећају
на застоје у саобраћају, који настају изненада, дешавају се у разли
читим околностима из различитих разлога и варирају по облику и
оштрини. Он дефинише револуцију на следећи начин:
,,Одредимо револуцију као процес насилног преузимања вла
сти над државом током којег бар два различита блока претендената
истичу међусобно неспојиве захтеве за контролу над државом при
чему сваки блок има подршку знатног дела популације која се на
лази под јурисдикцијом те државе. Блокови могу бити компактни
актери, рецимо класа крупних земљопоседника, али се они често
састоје од коалиције које владају, чланова друштва и/или изазива
ча. У револуцији државна заједница престаје да се понаша као пре
ње; дистинкције између, управљача чланова друштва и изазивача
замагљују се и потом мењају. Током револуције, дакле, не – претен
денти се често мобилишу и постају претенденти; када једна власт
над државом дође озбиљно у питање, сваки интерес који зависи од
државне акције угрожен је. Захваљујући минимуму рутинске орга
низације и веза између припадника популације, увид у чињеницу
да су заједнички интереси изненада угрожени нагони сваку попу
лацију да предузме снажну иницијативу и да се мобилише.”25)
Тили указује на то да револуција има две компоненте: револу
ционарну ситуацију и револуционарни исход. Револуционарна си
туација укључује мултипликацију суверенитета када два или више
блока истичу ефективне, међусобно неспојиве претензије на кон
тролу државе, док се револуционарни исход дешава онда када се
државна власт са оних који су је држали пре почетка мултиплици
рања државног суверенитета пренесе на нову владајућу коалицију.
Посматрано кроз историју мали број револуционарних ситуација
је имао револуционарне исходе. Узроци за сваку од њих се могу
видети у следећој табели.
25)

Исто, стр. 9.
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Табела: Узроци револуционарних ситуац
 ија и исхода
Револ уционарна сит уација
1. Појава претендената или коа ли
ција претендената, који испоста
вљају међусобно суп ротстављене
захтеве за конт рол у над државом
или нек им њеним сегментима.
2. Опредељење за те захтеве од стра
не знатног сегмента грађанства.
3. Неспособност или неспремност
владара да потисну алтернативн у
коа лицију и/или опредељење за
њене захтеве.

Револ уционарни исходи
1. О
 тцеп љење чланова државне за
једнице.
2. Стицање оружаних снага од стра
не револ уционарних коа лиција.
3. Неу т рализација или отцеп љење
иск ључиве, ривалске захтеве за
конт рол у.
4. Контрола државног апарата од
стране чланова револуционарне
коалиције.

Извор: Тили Чарлс, Европске револуције, 1492-1992, ЦИД, Подгорица, 2005, стр. 52.

Да би смо, према Тилију, имали револуцију у истинском об
лику морамо имати оба ова аспекта испуњена, тј. морамо имати и
револуционарну ситуацију и револуционарни исход. Његовом од
ређењу револуције се може приговорити да је прешироко, јер њиме
у револуције могу бити укључени и догађаји који то нису, као што
су то на пример сецесионистички ратови, али свакако је битно упо
знати се са њиме.

И НА КРАЈУ...
Револуција, дакле, представља радикалне и веома често насил
не промене у друштву. Иако се о овом појму могу наћи многоброј
на разматрања не може се рећи да смо до краја истражили његову
суштину. Револуције могу рецимо бити покренуте тежњом за осва
јање власти зарад ,,ослобођења” а да њихов резултат буде управо
супротно, неограничена власт и ограничена слобода. То може до
вести до тога да се неке револуције претворе у скупе и безуспешне
експерименте. Поред индивидуалних амбиција и властољубиво
сти, револуционаре је веома често одводио на странпутицу и емо
тиван занос, фанатизам, због чега су избегавали умереност, која би
била изражена у уставима и законима.
Овај процес препун противуречности је присутан током чита
ве људске историје, мада се појам револуције устоличио онаквим
каквим га ми данас познајемо тек након Француске револуције.
Тада је коначно напуштено старо мишљење о револуцијама као о
цикличном враћању истог и усвојено схватање о револуцијама као
радикалних и често насилних политичких промена. ,,Демократска
револуција је проистекла из историјске тежње за што већом јед
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накошћу; у том смислу она се може сматрати неумољивом револу
цијом. Многи сматрају да је пут ка демократији друштвени процес
који се не може зауставити.”26)
Француска револуција, можда најконтроверзнија од свих, сва
како представља један од најзначајнијих историјских догађаја. Она
је веома често разматрана, анализирана, хваљена и критикована.
Углавном, она представља догађај који је означио, како то велики
број теоретичара тврди, почетак једне нове епохе. Мада се Фран
соа Фире не би сложио са тиме да револуција доноси нешто ради
кално ново, већ да као што то Токвил каже представља само екс
панзију наше прошлости. Додуше да би се револуција остварила
у садашњости она се мора припремити у прошлости, тј. морају се
припремити услови за њен почетак. О томе можда најбоље сведо
чи пример Америчке револуције у којој су многобројне промене
извршене пре самог њеног почетка. Тиме тумачење о револуцијама
које даје Чарлс Тили добија на значају. У овом раду смо поменули
и Троцког, човека чији је име изгледа незаслужено заборављено у
науци. Његов појам перманентне револуције свакако да заслужује
пажњу, јер су новине које он уводи у таквом једном друштвеном
окружењу, као што је за време његовог живота била Русија, уто
лико битније јер се не подударају са тада владајућим и идеолошки
усмереним схватањима.
Можда су промене које револуције доносе значајне, добре, и
можда су оне пут којим свако друштво мора поћи на путу свог
развоја, али оно што стално морамо имати на уму је да су мерено
укупним бројем жртава неке револуције захтевале исувише високу
цену за оно што је произашло као њихов исход!

Литература
•

Арент Хана, О револуцији, Филип Вишњић, Београд,1991.

•

Берк Едмунд, Размишљања о  револуцији у Француској, Филип Ви
шњић Београд, 2001.

•

Достанић Душан, ,,Одређење екстремизма – проблеми и недоуми
це”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Бео
град, 2/2013.

26) Вишња Станчић, ,,Либерална демократија”, Српска политичка мисао, Институт за по
литичке студије, Београд, 4/2010, стр. 153-172.

- 107 -

Петар Матић, Миша Стојадиновић

РЕВОЛУЦИЈА ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ...

•

Ђурковић Миша, ,,Трансформација троцкизма крајем двадесетог ве
ка”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Бео
град, 2/2009.

•

Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Бе
оград, 1993.

•

Lee Kaid, Lynda, Holtz-Bacha Christin, Encyclopedia of Political Com
munication, SAGE Publications, 2008.

•

Милосављевић Љубинко, Под/стицање слободе-нововековна мисао
у друштву, Филозофски факултет, Ниш, 2008.

•

Митровић, Љ. Социологија, Институт за политичке студије, Београд,
2003.

•

McNesse Tim, Political Revolutions of the 18th, 19th, and 20th Centuri
es, Infobase Publishing, Chelsea House, 2005.

•

Skocpol Theda, States and Social Revolutions – a Comparative Analysis
of France, Russia, and China, Cambridge University Press, Cambridge,
1979.

•

Тили Чарлс, Европске револуције, 1492- 1992, ЦИД, Подгорица, 2005.

•

Троцки Лав, Перманентна револуција, Отокар Кершовани, Ријека,
1972.

•

Фире Франсоа, О Француској револуцији, Издавачка књижарница Зо
рана Стојановића, Срeмски Карловци, 1990.

Petar Matic, Misa Stojadinovic
REVOLUTIONS BETWEEN THEORY AND PRACTICE
Resume
The authors in this article want to point out the complexity
of the phenomenon that is been called revolution. There
are numerous papers about revolutions that either glorify
or criticize them. Revolution is a radical and often violent
change in a society. Although there are numerous analyzes
about this problem there is no theoretical unity about its
essence. Revolutions can be triggered by the desire for fre
edom, but instead of that their results can be limited free
dom and unlimited power. Individual ambitions and desire
for power are not the only reasons why revolutions did
not fulfill its purpose. One of the reasons of this problem
can be the fact that revolutionaries very often can be blin
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ded with emotional fervor and fanaticism. The results of
revolutions are maybe being important for societies, and
revolutions are maybe the way for their development, but
we must always keep in our minds that the price that they
demand sometimes can be too high.
Key words: revolutions, social movement, permanent re
volution, revolutionary situation, revolutionary outcome.

Овај рад је примљен 10. јуна 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27.
септембра 2013. године.
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УСПОСТАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 
ЈЕДИНСТВА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ 
ЦРКВЕ 1920. ГОДИНЕ
Сажетак
Представљен је сложени процес успостављања ор
ганизационог јединства Српске православне цркве
после уједињења и обнове Патријаршије. Правилно
процењујући да Црква сопственим снагама не може
благовремено да формира централна тела и тако на
канонски начин отклони раније успостављене разлике
између покрајинских цркава, државни органи су кроз
две уредбе централизовали управну и судску власт у
Патријаршији и утврдили састав и надлежности
Светог архијерејског сабора и Синода. Ефикасност
државних органа проистекла је и из наговештених
уставних решења, према којима би признатим верама,
на основу раније усвојених и издатих документа, била
гарантована равноправност. Неспремност народа у
појединим деловима државе да се лиши аутономних
права стечених под страном влашћу, успешно је неу
тралисана позивањем на више циљеве и усаглашеном
акцијом државних и црквених органа. Користећи ис
казивану кооперативност епископата опредељеног да
не прихвати промене из којих је произлазило губљење  
државног статуса Цркве, држава је постепено успо
стављала контролу над различитим сегментима цр
квеног живота. Државни контролни механизми често
су били на граници кршења канонског поретка, али ту
оцену треба посматрати у контексту чињенице да је
Црква успешно превладала тешкоће, успоставила ор
ганизацију и формирала органе способне да је предво
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де као целину и преузму одговорност за вршење мисије
и деловање у новим условима.
Кључне речи: Српска православна црква, уредбе, др
жава, успостављање јединства, Сабор, Синод.   
роглашењем Краљевине СХС и дефинисањем граница кроз ви
ше међународних уговора, свих шест покрајинских цркава, ко
је су окупљале српски народ, нашле су се у територијалном оквиру
нове државе. На иницијативу Краљевске Владе 18. децембра 1918.
године сазвана је Прва конференција свих епископа обласних цр
кава у Сремским Карловцима и том приликом прихваћен је став
митрополита из Босне и Херцеговине, који су 1. децембра 1918. го
дине одлучили о сједињавању тамошњих епархија са Београдском
митрополијом и примљена одлука Светог архијерејског синода
Карловачке митрополије од 16. децембра 1918. године о уједиње
њу и поновном успостављању Српске патријаршије. Доношењем
позитивне одлуке Светог архијерејског сабора Цркве у Србији 27.
фебруара 1919. године о уједињењу и давањем сагласности Цркве
у Црној Гори на одлуке из Сремских Карловаца, стекли су се усло
ви и заказана Друга конференција епископа покрајинских цркава у
Београду 24. маја 1919. године. Утврдивши једногласну вољу свих
цркава, конференција је 26. маја донела одлуку о духовном, морал
ном и административном јединству Цркве у свим српским обла
стима.
Мешовита црквено-државна делегација отпочела је преговоре
са буковинским митрополитом ради отпуста далматинско-истар
ске и боко-которске митрополије и Васељенском патријаршијом за
укључивање митрополија у Босни и Херцеговини, Македонији и
на Косову и Метохији у састав уједињене Српске православне цр
кве. После успешно завршених разговора добијен је отпусни лист
за приморске епархије, што је омогућило Светом архијерејском си
ноду Карловачке митрополије да 20. децембра 1919. године донесе
одлуку о канонском пријему у свој састав. Краљевска влада водила
је преговоре са Васељенском патријаршијом из којих је произашла
одлука Светог архијерејског синода од 19. марта 1920. године о
признавању Свете Аутокефалне Уједињене православне Српске
Цркве.
Успешно обавивши све планиране послове, поново сазвана
конференција прогласила се Светим архијерејским сабором, који
је 30. августа 1920. године у Сремским Карловцима донео Одлу

P
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ка о подизању Аутокефалне уједињене православне Српске цркве
на ступањ Патријаршије. Свечаном чину присуствовали су регент
Александар, председник Владе, председник Народне скупштине и
друге високе званице. Током свечаности министар вера прочитао је
указ краља Петра I којим је потврђена одлука Светог архијерејског
сабора о успостављању Патријаршије и одређена титула врховном
поглавару „Српски патријарх Православне Цркве у Краљевини
СХС“.
Сматрајући да постојећи канони то омогућавају, Свети архи
јерејски сабор изабрао је 15. септембра 1920. године митрополи
та Србије Димитрија Павловића за првог патријарха уједињене
Цркве. Одбијајући да прихвати такав начин избора, Влада је 23.
октобра 1920. године издала и озаконила Уредбу о избору Првог
српског Патријарха Успостављене Патријаршије, према којој су у
Изборни сабор укључени цивили из свих делова друштвеног жи
вота. Уважавајући однос снага и мотивисан жељом да се што пре
заврши успостављање организације и конституисање свих тела и
органа, Свети архијерејски сабор је прихватио понуђена решења.
Изборни сабор је потврдио кандидата раније изабраног од Светог
архијерејског сабора, чиме се изашло у сусрет Цркви и отклоњени
могући неспоразуми и евентуални прекид већ успостављених до
брих односа између државних и црквених органа.

УРЕДБА О ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈИ УПРАВНЕ И СУДСКЕ
ВЛАСТИ У СРПСКОЈ ПАТРИЈАРШИЈИ
Уредбом о устројству Министарства вера, Привременом уред
бом о Српској патријаршији и Уредбом о избору првог српског
патријарха успостављене Патријаршије, које су донете од 31. јула
1919. до 23. октобра 1920. године, започели су сложени процеси
организационог обједињавања покрајинских цркава ради ствара
ња функционалних централних тела способних да у духу канона
управљају Црквом као целином. Настављајући са започетом по
литиком, 13. децембра 1920. године донета је Уредба о централи
зацији управне и судске власти у Српској патријаршији. Одређене
измене вршене су непосредно пред ступање на снагу Видовдан
ског устава 12. јуна 1921. године. Текст започиње неком врстом
преамбуле у којој регент Александар „као врховни заштитник свих
вера у Краљевини Нашој и као веран син Српске Православне Цр
кве“ понавља основне чињенице о поступку уједињења и уздизања
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у ранг Патријаршије, наводи све до тада издате указе и саопштава
да је Уредба донета на предлог министра вера, по саслушању Ми
нистарског савета и у споразуму са Светим архијерејским сабором.
Уредба ће имати привремени карактер до доношења законодавства
којим ће се уредити укупан положај Српске православне цркве у
Краљевини.
Законодавац на почетку одређује сједињење свих врховних цр
квених, управних и судских, као и средишњих аутономних власти
раније одељених црквених подручја у врховне, управне и судске
власти Српске Патријаршије. Утврђени делокруг рада митрополи
та Србије, прописан чланом 22. Закона о црквеним властима, ми
трополита карловачког одређеног актом о Синодском устројству
из 1911. године и митрополита Црне Горе изложеног у Уставу Св.
Синода од 1903. године, преноси се на патријарха Српске цркве у
Краљевини СХС.1) Епископи у Србији и јужним крајевима имаће
канонски однос према патријарху, Светом архијерејском сабору и
Сталном Архијерејском синоду Српске патријаршије на исти на
чин као према митрополиту Србије и Архијерејском сабору, одно
сно у складу са одредбама Закона о црквеним властима.2) Када су
у питању архијереји карловачке и црногорске митрополије, епи
скопи Босне и Херцеговине и владике приморских епархија, њи
хов канонски однос према патријарху, Сабору и Синоду потпуно је
идентичан оном предвиђеном за великодостојнике Цркве у Србији.
Надлежност Архијерејског сабора Цркве у Србији утврђена у чла
новима 19. и 77. Закона о црквеним властима преноси се на Архи
јерејски сабор и Синод. Делокруг рада Светог архијерејског си
нода Карловачке митрополије дефинисан Синодским устројством
од 1911. године и Светог Синода Цркве у Црној Гори изложен у
1)

2)

Видети, Устројство Светог архијерејског синода православне српске Митрополије
карловачке потврђено највишом одлуком његовог царског и апостолског краљевског
величанства од 8. новембра 1911. године, Сремски Карловци, 1912; Устав Светог си
нода у Књажевини Црној Гори, Цетиње, 1904.
Видети, Закон о црквеним властима источно православне цркве од 27. априла 1980.
год., - са изменама и допунама од 26. априла, 1895. год., - 29. јуна, 1898. год., - 11. ја
нуара, 1899. год., - 2. јануара, 1900. год., и – 30. новембра, 1910. год. Поред наведеног
Закона на територији бивше Краљевине Србије и јужним областима примењивани су и
Закон о уређењу свештеничког стања од 31. децембра 1882. године; Закон о фонду за
издржавање удовица и деце умрлих свештеника и ђакона источно-православне цркве у
Краљевини Србији од 11. марта 1891. године са изменама и допунама од 30. новембра
1910. године и Закон о начину како ће се поступати кад оће да се граде нове цркве од
17. јуна 1863. године, „Црквено законодавство Српске православне цркве“, свеска 77,
књига прва, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1926, 43-119, 116-119, 120-132,
133-135.
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Уставу Светог Синода из 1903. године дели се на Свети архијереј
ски сабор, Архијерејски синод и Духовни суд Патријаршије. За
кон о црквеним властима Краљевине Србије од 27. априла 1890.
године, укључујући и касније измене, проширује се на епархије у
јужним крајевима. Окружни протојереји и намесници задржавају
статус административних органа и право на плату из државног бу
џета. Уредбом је разрешен дужности администратор Карловачке
митрополије.
Уређујући духовно судство, Уредба предвиђа преношење над
лежности Великог духовног суда у Београду, Митрополитанскоцрквеног савета Карловачке митрополије садржаног у акту о уре
ђењу Митрополитанског-црквеног и народно-школског савета од
27. маја 1871. године и Великог црквеног суда изложеног у Уредби
црквено просветне управе српско-православних епархија у Босни
и Херцеговини од 1905. године, на Велики духовни суд Српске
патријаршије.3) Велики управни савет Патријаршије, који ће кон
ституисати министар вера у споразуму са Сталним архијерејским
синодом, преуз има дотадашње послове Саборског одбора изложен
у устројству Српског народног црквеног сабора од 14. маја 1871.
године и Просветног савета из Уредбе црквено православне управе
Српских православних митрополија у Босни и Херцеговини. Де
локруг рада народно-школског Савета Митрополије Карловачке
садржан у уређењу Митрополитско-црквеног и народно-школског
Савета од 27. маја 1871. године преноси се на Министарство про
свете. Чланови Митрополитско-црквенога и народно-школског Са
вета и Врховног Одбора Митрополије Карловачке, као и Великог
управнога и просветног савета за Босну и Херцеговину, разреша
вају се дужности.
Организацију врховног духовног судства Уредба решава изме
ном члана 79. Закона о црквеним властима којим је био уређен са
став Великог духовног суда у Београду. Према новим решењима,
Велики духовни суд Патријаршије чине председник и потпредсед
ник из реда архијереја, девет редовних и девет почасних чланова,
од којих по један архимандрит и по осам свештеника мирског реда.
Челнике Великог духовног суда бира Архијерејски сабор на годину
дана. Приликом избора редовних и почасних чланова мора се по
3)

Видети, Уређење митрополитско-црквеног и народно-школског савета, Збирка уредаба
у стварима српске православне народно-црквене автономије, Нови Сад, 1897; Уред
ба црквено-просвјетне управе српских православних епархија (митрополија) у Босни и
Херцеговини са проведбеном наредбом, Мостар, 1905.
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штовати територијални паритет према коме од девет предвиђених
четири треба да буду из Србије и епархија јужних крајева, два из
Карловачке митрополије и по један из Босне и Херцеговине, Црне
Горе и Далмације. Редовне и почасне чланове бира Архијерејски
сабор и постављају се на три године краљевим указом на предлог
министра вера. Великом духовном суду стављају се на располага
ње три секретара, три писара и потребан број званичника и служи
теља. Када су у питању секретари предвиђено је да буду из Србије,
Карловачке митрополије и Босне и Херцеговине. Секретари и пи
сари имају статус државних чиновника и поставља их краљ указом
на предлог министра вера и Архијерејског сабора.
Званичници и чиновници средишњих аутономних власти Кар
ловачке митрополије и народно-црквених фондова из Сремских
Карловаца стављају се на располагање министру вера, а школски
референти министру просвете. Исти статус, односно стављање на
располагање министру вера, предвиђен је и за чиновнике и зва
ничнике средишњих призивних власти у Босни и Херцеговини.
Комплетан црквено-просветни прирез епархија у Босни и Херце
говини скупљаће се и делити епархијским управама и просветним
саветима за њихове потребе. Пренесене послове средишњих цр
квених и аутономних власти Карловачке митрополије и Цркве у
Црној Гори и Босни и Херцеговини, Архијерејски сабор, Среди
шњи архијерејски синод и Велики духовни суд, решаваће на осно
ву прописа којим је уређиван дотадашњи делокруг рада. Одредбе
посебних закона и аутономних прописа противне Уредби стављене
су ван снаге. Православне епархије, или њихови делови ван тери
торије Краљевине СХС, задржаће организациони, јерархијски и
материјални однос према Патријаршији на већ успостављен начин
са митрополијама уједињеним у Српску Цркву. Ликвидација свих
послова предвиђених Уредбом извршиће се у року од шест месеци
од дана ступања на снагу.4)
Објављивање наведене Уредбе, која је правничком логиком
стварала централне органе и без неопходних консултација уру
шавала оригиналне и кроз велику борбу створене аутономне и на
родним потребама примерене облике духовне власти, изазвало је
значајно противљење у појединим крајевима. Понуђена решења
4)

Уредба о централизацији управне и судске власти у Српској Патријаршији од 13. де
цембра 1920. год., са изменама и допунама од 12. јуна 1921. године, Службене новине
Краљевине СХС, бр. 13. од 20. јануара 1921. године.
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протумачена су као очигледна намера да се целој Цркви наметне
пракса уобичајена у Србији и да се постепеном и систематском
централизацијом власт повери епископату и из управе црквеним
пословима искључи народ, о чему један познати каноничар каже
следеће: „Пошто је ово била крња уредба, са њом се много није
постигло. Напротив, створила се конфузија јер се са чл. 6 и 12 очи
гледно ишло на то, да се Закон о црквеним властима, у својој по
следњој редакцији из 1910. године, који је донет за цркву у Србији,
сада протегне на целу Српску цркву. По тој редакцији Закона о цр
квеним властима, сва власт била је сконцентрисана у рукама епи
скопата, пошто су црквене општине укинуте, а епархијски савети
нису били ни предвиђени, па је учествовање народа у црквеним
пословима било сведено на минимум“.5) Предмет оспоравања ма
ње су били Сабор, Синод и Велики духовни суд као носиоци јерар
хијске, управне и духовне власти већ Управни савет Патријаршије,
као орган за материјалне и световне послове. Правилно је проце
њивано да тело са недовољно прецизираним надлежностима, које
чине патријарх као председник, четири члана Архијерејског сино
да, један старешина манастира, три свештеника, шест световњака
и канцелар Патријаршије, неће успети да замени укинуте самоу
правне органе у којима су лаици доносили готово све финансијске
одлуке.6) Посебна забринутост исказивана је према опредељењу да
се школа измести из окриља Цркве и препусти на старање држави
обавезној да штити равноправност свих вера.
Незадовољство Уредбом исказивано је у појединим местима
Србије, широм територија које је обухватала Карловачка митро
полија, али је врхунац достигло у Босни и Херцеговини. Одржа
вани су бројни скупови на којима је указивано да Министарство
вера и епископи показују одлучност за доношење различитих уре
даба и прописа без учешћа народа и свештенства. Неуважавајући
историјска искуства и специфичности организације у појединим
покрајинама, Архијерејски сабор је заузео становиште да предста
вља једину законодавну и управну власт, не само у унутрашњим
него и у спољним црквеним пословима. Следећи праксу Србије
Министарство вера без консултација базе планира да укине епар
хијске савете и црквене општине као органе кроз које је своја ми
5)
6)

Б. Гардашевић, „Организационо устројство и законодавство православне цркве између
два светска рата“, у Српска православна црква 1920-1970, споменица о 50-годишњици
васпостављања Српске Патријаршије, Београд, 1971, 47.
Хришћански живот, бр. 5, 1922, 334.
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шљења и ставове износила лаичка структура Цркве. Настојећи да
заштите своје интересе, епархијски савети и црквене општине из
БиХ упутили су половином 1921. године специјалног представни
ка у Београд чији задатак је био да у Министарству вера и пред
надлежним црквеним органима укаже на незадовољство и затражи
да се приликом доношења прописа обавезно уважавају специфич
ности Босне и Херцеговине. После доношења Уредбе више пута
тражено је одржавање ликвидационе седнице Великог управног и
просветног савета, али је то из Београда спречено. Уместо тражене
седнице, из Београда су дошле комисије, које су однеле комплетну
архиву и документацију.
Изражавајући незадовољство због таквог односа, сарајевска
црквена општина заказала је и 2. априла 1922. године одржала
скупштину на којој је усвојена резолуција од седам тачака. Већина
тачака је слична и односи се на захтев за укидање и промену уреда
ба донетих без учешћа народа: спречити даље доношење прописа
без саслушања ставова црквених општина; обезбедити изборни си
стем према коме ће народ и свештенство бирати чланове црквених
одбора, епархијских и средишњих самоуправних тела; изабрати
ново тело уместо Великог савета Српске патријаршије; саставити
комисију стручњака са циљем да припреми законодавство уједи
њене Српске цркве и исплати дуг епархијама у БиХ одређен чла
ном 14. Уредбе о централизацији управне и судске власти.7) Разма
трајући Резолуцију на седници од 4. маја 1922. године, Епархијски
савет у Сарајеву закључио је да се одржи заједничка конференција
делегата свих епархијских савета у БиХ. Указано је на јасно уоч
љиву тенденцију да се посебним актима укине самоуправа цркве
них општина и епархија у БиХ и световњаци и свештеници пот
пуно искључе из управе Црквом. Резимирајући стање, усвојени су
закључци од шест тачака у којима су уз мање измене и преформу
лације потврђени ставови сарајевске црквене општине. Затражено
је сазивање Великог народног црквеног сабора на коме би се раз
мотрила ситуац
 ија и утврдила начела за организовање верског уре
ђења. Државном и црквеном руководству упућена је јасна порука
да народ БиХ неће борбу, али да је спреман да је прихвати уколико
се несмотреним потезима наметне и да ће поново активирати све
7)

С. Љубибратић, Нацрт Устава и самоуправно уређење Српске православне цркве, Са
рајево, 1925, 26.
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потенцијале и искуство стечено током борбе за црквену самоупра
ву у Аустро-Угарској.
Договорена конференција српских православних епархијских
управних и просвјетних савјета, црквених општина и свештеника
Босне и Херцеговине одржана је у Сарајеву 3. децембра 1922. годи
не. После конституисања и предаје пуномоћја упућен је телеграм
краљу и краљици у коме су представници народа из БиХ изјавили
лојалност суверену, али га и отворено упознали са разлозима оку
пљања. Подносећи реферат, који је касније усвојен као заједнички
акт свих делегата, др Саво Љубибратић укратко је представио про
цес уједињења Српске цркве, указао на доношење првих уредаба
и прецизно дефинисао намеру да се кроз централизацију пониште
самоуправна права за чије озакоњење је народ БиХ деценијама во
дио борбу са страном влашћу. После дискусије изабран је Извр
шни одбор и донета резолуција из које се по значају издвајају прве
две тачке: „1. Конференција не одобрава рад Архијерејског сабо
ра у израђивању нацрта за уређење Српске цркве, јер је без уче
ствовања народа и свештенства и осуђује сваку тежњу и покушај
да се народу (свештенству и свјетовњацима) ускрате или умање
досадашња права, била она законима загарантована или традици
јом освјештана; 2. Одобрава се досадашњи посебан рад појединих
Епархијских савјета и Црквених Општина у томе правцу и усвајају
се идеје и начела, истакнута у њиховим представкама и резолу
цијама“.8) Пробуђена енергија народа и усвајане резолуције нису
дали очекиване резултате, јер је процес централизације власти и
њено преношење на јерархијске органе настављено уз стално гу
шење отпора уз помоћ државних органа.

УРЕДБА О СВЕТОМ АРХИЈЕРЕЈСКОМ САБОРУ 
И СВЕТОМ АРХИЈЕРЕЈСКОМ СИНОДУ СПЦ
Уредба о Светом архијерејском сабору и Светом архијерејском
синоду Српске православне цркве донета је 14. децембра 1920. го
дине, односно један дан после Уредбе о централизацији управне и
судске власти у Српској Патријаршији.9) Српска православна црква
8)
9)

Исто, 40-41.
Ради се о опширном акту, који се састоји из Општих одредаба (од 1. до 11. члана); Пр
вог дела – састав Архијерејског сабора и Архијерејског синода (од 12. до 15. члана);
Другог дела – делокруг рада Архијерејског сабора и Архијерејског синода (16. и 17.
члан) и Трећег дела – Пословни ред Архијерејског сабора и Архијерејског синода (од
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је аутокефална и не зависи од било које друге Цркве, али одржа
ва догматско јединство са Васељенском патријаршијом. Поглавар
Српске православне цркве је патријарх. Свети архијерејски сабор
је највише јерархијско представништво и власт у пословима вере,
богослужења, црквеног поретка и унутрашње управе Цркве. Нај
виша извршна, управна и надзорна црквену власт је Свети архи
јерејски синод под председништвом патријарха. Уредбе и начелне
одлуке за целу Цркву, наведени органи доносе увек са знањем и
учешћем патријарха, уз обавезу да одлуке усвојене у његовом од
суству због хитности накнадно буду поднете на одобрење. Пунова
жне саборске и синодске одлуке, укључујући и оне донете простом
већином гласова, обавезне су за председника и чланове тих тела.
Уколико се упразни трон, патријарха замењује Синод, који о томе
обавештава епископе и државне власти. Током таквог стања оба
вљају се само текући послови без могућности доношења канон
ског законодавства и вршења реорганизације Цркве. Обављајући
поверене послове Сабор и Синод руководе се догматским учењем,
основним прописима православне цркве и својим уредбама и на
челним одлукама. Саборске и синодске одлуке канонско-црквене
природе у вези са вером, богослужењем, црквеним поретком и уну
трашњом управом аутоматски су извршне, док акти спољне при
роде такав статус добијају када их одобри Министарски савет на
предлог министра вера. Поверене послове наведени органи врше
непосредно или преко подручних органа, односно епископа или
тела и лица које установе и поставе за поједине области црквеног
живота.
Сабор сачињавају патријарх као председник и сви епархиј
ски архијереји. Уколико је место патријарха упражњено дужност
председавајућег обавља по посвећењу најстарији митрополит или
епископ, члан Синода. Архијерејски синод у састав укључује па
18. до 31. члана). Овој уредби претходила је Привремена уредбу о Српској Патријар
шији, коју је Влада озаконила 23. октобра 1920. године. Уредба има укупно пет чланова
и на почетку се утврђује да је патријарх поглавар целокупне православне цркве и да
стоји на челу Српске Патријаршије. Свети архијерејски синод, под председништвом
патријарха, представља највишу извршну (управна и надзорна) власт. Састоји се од
четири епископа и два заменика изабрана од Светог архијерејског сабора. Законодавна
власт у пословима који се тичу поретка и унутрашњег живота цркве припада Светом
архијерејском сабору. Највише јерархијско представништво сачињавају сви архијере
ји под председништвом патријарха. Дужност је Светог архијерејског сабора да одржи
најмање једно заседање годишње. Предвиђено је да се посебном уредбом дефинише
састав, надлежности и пословни ред Светог архијерејског синода и Светог аријерејског
сабора. Привремена уредба о Српској Патријаршији, Службене новине, бр. 238 од 27.
октобра 1920. године.
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тријарха као председника, четири епископа – редовни чланови и
два у својству заменика. Избор свих чланова врши Сабор на две
године, с тим да заменици обављају дужност редовних у случају
њихове привремене или трајне спречености. Канцеларијама цен
тралних црквених тела руководи канцелар Српске патријаршије,
који је и шеф административног персонала. Канцелар присуствује
седницама Сабора и Синода са правом објашњавања и даје упут
ства секретару приликом израде записника са заседања свих тела.
Бира га Сабор, а поставља краљ указом на предлог министра ве
ра. Државни је чиновник са платом и осталим принадлежностима
утврђеним за чланове Државног савета. Уклањање са положаја је
могуће само уколико пресудом редовних судова буде лишен слу
жбе или по посебној одлуци Светог архијерејског сабора. Стручна
свештена и световна лица православне вере, која се одликују до
бром вером, познавањем науке и примерним животом, могу бити
позвана на седнице Сабора и Синода.
Утврђујући делокруг рада, Уредба прецизира да Архијерејски
сабор доноси уредбе за целу Цркву у вези са црквеним учењем,
свештенодејством, духовним дисциплинским споровима и унутра
шњом управом Цркве. Наведене надлежности разврстане су у три
десет две тачке: објашњава право црквено учење и бори се против
кривоверја; уређује унутрашњу и спољну мисију Цркве; одлучује о
књигама по којим се може предавати хришћанска наука и васпита
ње у школама; прописује квалификације кандидата за све редовне
и ванредне црквене службе; уређује заводе и установе за спремање
свештеника; договара се са Министарством вера уколико се бого
словије издржавају државним средствима; регулише сва обредна
питања; уређује заводе за израду живописа, црквених предмета и
свећа; расуђује о проглашењу светих и прописује начин поштова
ња реликвија; тумачи законске и опште црквене прописе; даје об
јашњења у спорним брачним питањима; прописује дисциплинске
уредбе; уређује живот манастирског монаштва; формира своје и
органе Синода; даје смернице за исповедничку службу; одређује
број и опсег парохија и одлучује о уздизању епархија на ступањ
митрополија; доноси решења о оснивању и укидању манастира;
предузима мере за редовно исплаћивање свештеника и црквених
службеника; оснива домове за сирочад и незбринуту децу свеште
ника; сарађује у поступку доношења закона у вези са Црквом и све
штенством; доприноси правилном уређењу односа између Цркве и
државе; бира достојна лица за епископе; утврђује број потребних
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викарних епископа и врши њихов избор; предлаже уредбу за из
бор српског патријарха; бира чланове Великог духовног суда; даје
чин архимандрита и напрсни крст; води надзор над радом Синода;
одобрава годишње рачуне централних тела; располаже приходима
црквеног фонда; контролише рачун фонда за издржавање удови
ца и деце умрлих свештеника; одобрава коришћење манастирске
имовине у јужним крајевима; уређује свој пословник и разматра
годишњи извештај Великог духовног суда. Тачком тридесет два
судске надлежности Светог архијерејског сабора подељене су на
прву и другу инстанцу. Неспоразуме између архијереја и Синода,
архијереја и патријарха, као и канонске кривице патријарха, Свети
архијерејски сабор суди у првој и последњој инстанци. Другој и
последњој инстанци припадају размирице између архијереја, ка
нонске кривице епископа, брачни спорови краља и краљевског до
ма и сви предмети по којима је у претходној инстанци судио Свети
архијерејски синод.
Архијерејски синод врши највиши канонски надзор и врховну
управу над црквеним поретком и укупним унутрашњим животом
Цркве и издаје потребне наредбе и одлуке непосредно или преко
својих органа. Наведене надлежности рашчлањене су на тридесет
пет тачака: одржава догматско и канонско јединство са Васељен
ском патријаршијом и свим православним црквама; чува и брани
чистоту учења православне цркве о вери и моралу и сузбија крива
учења, предрасуде и лоше обичаје; шири православну веру и ру
ководи пословима спољне мисије Цркве; стара се за зближавање
и уједињење хришћанских цркава; оцењује и награђује уџбенике
веронауке у школама, као и оне који се користе у богословијама;
брине се за рад установа за спремање и васпитање кандидата за све
црквене службе; бира и предлаже наставничко особље у богосло
вијама у складу са законом; договара се са Министарством вера о
особљу завода финансираних из буџетских средстава; врши најви
ши надзор над веронаучним и проповедничким радом свештеника;
унапређује црквену књижевност и награђује писце; управља зва
ничним листом Српске патријаршије и другим синодским издањи
ма; руководи пословима у вези са преводима Светог писма и дела
светих отаца; захтева најтачније извршавање светих тајни и одржа
ва једнообразност црквених обреда; припрема реформу богослу
жења и календара; оцењује богословске књиге и њихове преводе;
даје сагласност на црквени живопис; издаје одобрење за изградњу
храмова и манастира у складу са предвиђеним стилом; даје упут
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ства за израду црквених предмета и одежда; уводи једнообразност
у црквено појање и усавршава црквену музику; предузима мере ра
ди правилног чувања светих моштију; подстиче црквену уметност
и чува историјске споменике и старине; усавршава пастирски рад у
парохији; врши врховни надзор над духовним напретком манасти
ра; штити светињу брака и сузбија незаконите брачне заједнице;
врши надзор над радом архијереја и канцеларијом Сабора и Си
нода; духовно надзире војне и свештенике у затворима; спроводи
врховну управну власт над црквама, манастирима, епископијама и
њиховим имањима; даје чин протопрезвитера и игумана на пред
лог епископа; управља црквеним фондовима и завештањима побо
жних хришћана; решава жалбе против регулације распореда паро
хија; настоји да се односи Цркве и државе и између конфесија одр
жавају у складу са законом и без штете по интересе СПЦ; припре
ма дневни ред, спрема предлоге за Архијерејски сабор и извршава
донете одлуке; образује секције од стручних духовних и световних
лица, бира своје чиновнике и формира органе; доноси пословник о
раду, одобрава правила постојећих и нових свештеничких и мона
шких удружења и проучава годишњи извештај о целокупном раду
Великог духовног суда и прослеђује га Архијерејском сабору. Пре
ма тачки тридесет пет Архијерејски синод суди у првој инстан
ци међусобне размирице архијереја, канонске кривице епископа,
брачне спорове краља и краљевског дома, дисциплинске кривице
својих органа и пресуђује њихове неспоразуме.
Архијерејски сабор је обавезан да једном годишње одржи ре
довно заседање. Уколико неодложни послови то захтевају Сабор се
може састајати и више пута у години, а до заседања може доћи и
на захтев патријарха, Синода и уз образложен предлог шест архи
јереја. Сабор сазива патријарх у договору са Синодом уз обавезу да
извести и министра вера. Патријарх отвара и затвара Сабор, пред
седава током рада, руководи расправама и проглашава донете од
луке. Чланови Сабора дужни су да присуствују заседањима, али је
изостанак могућ уколико се ради о заиста оправданим разлозима.
Дневни ред заседања утврђује Архијерејски сабор. Уколико Сабор
суди о питању које је покренуо неки од чланова, његова је дужност
да тој седници не присуствује.
Пуноважне одлуке Сабор доноси у присуству 2/3 свих еписко
па који су у животу и под условом да се позитивно изјасни проста
(надполовична) већина учесника у гласању. Подједнак број гласова
подразумева усвајање одлуке оне стране за коју је гласао патри
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јарх. Избор епископа треба да буде једногласан, с тим да супротни
захтеви подразумевају тајно гласање. Уколико ни један кандидат
не добије апсолутну већину, даљи избор врши се између два кан
дидата са највише добијених гласова, уз поштовање правила да у
случају подељености патријарх има два гласа. Најмлађи по посве
ћењу епископ увек први гласа. Седнице Сабора у принципу нису
јавне, а приликом избора нових епископа право учешћа имају само
архијереји. Записник о свакој седници Сабора и Синода потпису
ју председник, сви присутни чланови и канцелар. Преписи одлука
Сабора и Синода оверавају се потписом патријарха, канцелара и
утврђују прописаним печатом. Сабор и Синод имају печате на ко
јима се око црквеног грба у средини уписује назив. Уредба предви
ђа накнадно доношење пословника о раду Архијерејског синода,
који ће одобрити Сабор.

Уредба гарантује традиционална права патријарху као
врховном поглавару Српске православне цркве. Његова је
дужност да представља Српску цркву према осталим право
славним аутокефалним црквама. Приликом одржавања цр
квених и државних свечаности и на јавним скуповима иступа
у име Цркве као целине. Врховни поглавар посвећује еписко
пе према устаљеним канонима и освећује миро за целу Цр
кву. Уколико епископи имају потребу за одсуством, одобрење
за боравак изван територије епархије даје патријарх. Прили
ком избора новог владара, патријарху припада част да миро
помаже и крунише краља. Главне обреде за краља и краљев
ски дом врши лично патријарх или посебно овлашћено лице.
Врховни поглавар као знак одличја носи белу панакамилавку
са крстом. Епископи и свештеници помињу име патријарха
на богослужењима у свим црквама. Дужност је свих да га
ословљавају са „Свјатејши“ и „Светост“.10)
***
Процењујући да Црква није у могућности да самостално ре
ше велике разлике између покрајинских делова уједињених у Па
тријаршију, држава је преузела иницијативу и преко Министарства
вера утицала на формирање органа, обим њихових овлашћења и
снагом ауторитета наметала договорена решења. Појачано ангажо
10) Уредба о Светом Архијерејском Сабору и Светом Архијерејском Синоду Српске Пра
вославне Цркве, Службене новине Краљевине СХС, бр. 18 од 26. јануар а 1921. године.
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вање државе у тој области може се објаснити и чињеницом да је
већ тада било извесно да ће се у нови Устав уградити ставови из
Крфске декларације и опредељења из Прокламације регента Алек
сандра о равноправности признатих вера. Имајући то у виду, по
стају јасније одредбе из прве уредбе по којој држава разрешава ду
жности администратора и чланове највиших тела успостављених
у Карловачкој митрополији и Босни и Херцеговини. Велики управ
ни савет Патријаршије конституише министар вера у споразуму
са Сталним архијерејским синодом, а редовни и почасни чланови
Великог духовног суда постављају се краљевим указом на предлог
министра вера. Секретарима и писарима највише духовне власти
утврђен је статус државних чиновника и предвиђено постављање
краљевим указом на предлог министра вера. Дајући овлашћење
министрима вера и просвете да преузму чиновнике и просветне
референте аутономних тела Карловачке митрополије и средишњих
призивних власти у Босни и Херцеговини, држава је постала сау
чесник у разградњи органа формираних под страном влашћу.
Утицај и мешање са стране још више су дошли до изражаја у
другој уредби којом је држава на одређен начин ушла у канонску
материју уређујући организацију и надлежности Светог архијереј
ског сабора и Синода као највиших јерархијских и извршно-над
зорних црквених власти. Одлуке Сабора и Синода у предметима
спољне природе постају извршне после одобрења Министарског
савета до кога долази на предлог министра вера. Канцелара Па
тријаршије, као шефа административног апарата централних тела
и особу са правом да присуствује седницама оба органа бира Са
бор, а поставља краљ указом на предлог министра вера. Државни
је чиновник по положају са правом на плату и друге привилегије
предвиђене за чланове Државног савета. Уредба је утврдила и оба
везу Цркве да о заседању Архијерејског сабора обавезно извести
министра вера.
Директан утицај на црквене послове имала је и даља приме
на Закона о црквеним властима источно православне вере из 1890.
године, којим је уређиван положај државне Цркве у тадашњој Кра
љевини Србији. Значајан број одредаба тог Закона стављен је ван
снаге или преформулисан, али су задржани делови о окружним
протопресвитерима, среским намесницима, као и комплетно погла
вље о делокругу рада парохијских свештеника, капелана и ђакона.
Настављена је примена чланова о организацији манастира, струк
тури манастирског живота, положају имовине, као и овлашћењима
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архимандрита, игумана и јеромонаха. Поглавље о епархијским ду
ховним судовима, укључујући састав, начин рада и надлежности,
задржано је у целости. Делови закона о кривицама свештених лица
и казнама нису мењани, из чега произлази њихова примена у Срби
ји и јужним крајевима, као и закључак да су представљали полазну
основу за вођење поступка и изрицање казни и у осталим деловима
државе.
Донете уредбе важиле су за целу Српску православну цркву,
али њима није било могуће потпуно елиминисати постојеће ре
гионалне и покрајинске разлике. Усвајајући различите прописе,
државни органи су очекивали да чврсти канонски поредак својом
унутрашњом логиком и протек времена делују у правцу потирања
неједнакости и уједначавања праксе. Отпор народа и нижег све
штенства неспремног да изгуби утицај на црквене послове, успе
шно је неутралисан позивањем на више циљеве и сталним укази
вањем на потребу народног јединства. Сложене друштвено-поли
тичке околности и потреба ефикасног решавања бројних и важних
питања у вези са успостављањем планиране организације Цркве,
оправдавају утицај државе, али то не искључује и оцену да је вла
дајућа елита користила везаност епископата за државу и његову
неспремност да прихвати наговештени уставни положај, ради ус
постављања што чвршће контроле над Српском православном цр
квом.
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УСПОСТАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ЈЕДИНСТВА ...

Dragan Novakovic
ESTABLISHING ORGANIZATIONAL UNITY 
OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN 1920
Resume
The complex process of establishing organizational unity of
the Serbian Orthodox Church after the unification and re
storation of the Patriarchate has been presented. Properly
concluding that the Church could not form the central bo
dies independently in due time and thus remove the previ
ously established differences between provincial churches
in a canonical way, the state authorities centralized the
administrative and judicial authority in the Patriarcha
te through two regulations and determined the formation
and responsibilities of the Holy Assembly of Bishops and
the Synod. The efficiency of the state authorities arose al
so from the implied constitutional provisions, according to
which the recognized religions were guaranteed equality,
based on previously adopted and issued documents. The
unwillingness of the people in some parts of the state to
give up the autonomous rights acquired under foreign ru
le, was successfully neutralized by reference to the higher
goals and concerted action of the state and church aut
horities. Using the cooperativeness of the episcopate that
decided not to accept the changes which led to the loss of
the constitutional status of the Church, the State was gra
dually establishing control over various aspects of church
life.  State control mechanisms were often on the verge of
violation of canonical order, but this assessment should be
considered in light of the fact that the Church successfully
overcome difficulties, established organization and formed
bodies capable to lead it in its entirety and take responsi
bility for carrying out the mission and acting under new
conditions.   
Key words: Serbian Orthodox Church, regulation, State,
establishment of unity, Assembly, Synod.

Овај рад је примљен 18. јула 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27.
септембра 2013. године.
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ФИЛОЗОФСКЕ ОСНОВЕ 
ПОЛИТИЧКЕ ЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ 
У ИСЛАМУ

		

Сажетак
У овом раду желимо да се приближимо филозофским
импликацијама одговора на питање о томе да ли посе
бан поглед на човека и свет у оквиру спознајног стади
јума ислама производи одређене доктринарне и вред
носне оквире политичког мишљења и живота. У вези
са тим, потребно је анализирати тачан однос између
исламске политичке јуриспруденције и политичке фи
лозофије с обзиром на изворе спознаје у тим дисципли
нама. Коришћењем традиционалне методологије изу
чавања писане баштине маркантних муслиманских ју
ридика и филозофа, можемо утврдити да когнитивна
придруженост објаве и разума, односно интуитивне
и рационалне спознаје у бројним политичким доктри
нама исламске јуриспруденције, открива иновативне
и неизмерно продубљене хоризонте студија које су не
колико векова обогаћивале научну традицију политич
ке филозофије у муслиманским друштвима. На основу
утврђене онтолошке испреплетености егзотеричних
политичких појава и езотеричне реалности вишњих
ступњева човековог бића, муслимански јуридици се не
ограничавају, у организацији и оријентисању свог по
литичког живота и мишљења, на сензибилну сферу
постојања. Може се закључити да послеренесансни
спознајни хоризонти и секуларно тумачење филозоф
ских основа политике неће бити меродавни у нужној
анализи и прогнозирању неочекиваних промена у са
временим муслиманским друштвима која, чини се, све
*

Група за савремено религијско мишљење, Центар за религијске науке Ком, Београд.
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утицајније манифестују спознајну раскош своје рели
гијске самосвести.
Кључне речи: политичка јуриспруденција, политичка
филозофија, ислам, извори спознаје, езотеричан по
глед.

ЗНАЧАЈ СПОЗНАЈНОГ СТАДИЈУМА РЕЛИГИЈЕ

S

воју познату и утицајну књигу Оријентализам Едвард Саид
започиње присећањем на једног француског новинара који је
посетио Бејрут у току грађанског рата из 1975. и 1976. године и
том приликом преточио у речи своје жаљење због тога што пред
собом види рушевине у области која „је, чини се, некада припа
дала... Оријенту Шатобријана и Нервала“. Едвард Саид сматра да
је француски новинар био у праву јер писао је својим европским
читаоцима које је искључиво занимала европска слика Оријента и
његове савремене судбине. Наиме, „Оријент је био готово европ
ски изум“1). Овај славни мислилац палестинског порекла јасно по
тврђује нешто што, независно од доминантног спознајног усмере
ња Оријентализма, мора бити предмет наше суштинске расправе
у овом раду. А то је да различити представници политичке мисли
и политичке филозофије модерног Запада сагледају и анализирају
ислам и стање савремених муслиманских друштава – у спознајним
оквирима западног послеренесансног мишљења. Оповргавају
ћи, односно пренебрегавајући метафизичке реалности и скровите
истине источних цивилизација које емпиристичка наука назива бе
смислицама, послеренесансне школе модерног Запада тумачекао
земаљске и временске појаве све божје аспекте и небеске хоризон
те источних религијских традиција. Штавише, западни погледи и
сцијентистичко тумачење божје традиције утемељили су се и про
ширили чак и у традиционалним друштвима која се све запаженије
отуђују, на тај начин, од духовних стадијума свог веровања. Мо
дерни погледи, истовремено, реконструишу изгубљени идентитет
друштава која су се беспомоћно окренула Западу.
Почетне деценије друге половине протеклог века биле су ка
рактеристичне по томе да су скоро сви у свету били сагласни око
тога да је религија изумрла у свим доменима друштвеног живота
и да нипошто нема моћ да инспирише ниједан политички покрет.
1)

Edward W. Said, Orijentalizam, preveo Rešid Hafizović, Svjetlost, Sarajevo, 1999, str. 15.
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Но, управо онда када је такав став имао беспрекорну доминацију,
сасвим неочекивано у Ирану је 1979. установљен потпуни систем
владавине – на темељима религијског светоназора. Скоро три и по
деценије након победе исламске револуције у Ирану, експанзија
суштинских друштвених промена у арапским земљама која никако
није могла бити предвиђена, разоткрила је све утицајнију улогу ре
лигијске спознаје у политичком мишљењу и деловању различитих
народа. Религија њима не представља само извор духовне или емо
тивне инспирације, већ смеродавно мерило интелектуалне, поли
тичке и правне самосвети и спознајно врело нових уставотворних
и руководилачких оријентација.
Последње промене у исламском свету треба проматрати и де
таљно анализирати из перспективе традиционалног спознајног
стадијума ислама. Само таква врста сагледања нове реалности –
изнутра може помоћи у томе да се установи исправан методоло
шки приступ аналитичком разумевању изненађујућих глобалних
промена на Блиском истоку и шире. Исправан приступ у интелек
туално-когнитивном смислу представља нужни услов утицајног
успостављања трајних и блиских односа са земљама које нас из
узетно мало подсећају на свој политички бекграунд из неколико
протеклих година и деценија савремене историје муслиманских
друштава. Наш регион и Србија посебно могу лакше и коренитије
разумети све доминантније интелектуално-друштвено опредеље
ње муслиманских народа из разлога што се и ми, у својим мислима
и друштвеном животу, нисмо много отуђили од времена када смо
политичке вредности и смернице црпли из удубљујућих сфера свог
религијског идентитета. Не може нипошто бити занемарљива чи
њеница да је један од најславнијих периода утемељене српске др
жавности окарактерисала средњовековна немањићка држава која
бејаше свестрано манифестовала приврженост духовним вредно
стима и законским одредбама Цркве. Српски народ је тада живео у
држави која је била брижљиво заснована на метафизичким доктри
нама религијског спознајног стадијума. У том периоду, Номоканон
Светог Саве одређивао је пуних сто тридесет година све правне
оквире живота и активности и Цркве и државе, као једини законик
који је био у основи свих осталих правних аката из тог времена2).

2)

Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, књ. 1, БИГЗ, Београд, 1991,
стр. 191.
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СЕЛЕКТИВАН ПРИСТУП СТАРОГРЧКОЈ 
НАУЧНОЈ БАШТИНИ
Хеленистичка спознајна традиција није препознатљива само
по митовима, поетичким списима, правно-дијалектичким вешти
нама и политичко-реторичким беседама. Ондашњи маркантни ми
слиоциутврдили су такође демонстративну форму својих сазнања
у оквиру филозофије у њеном обухватном значењу. Обухватном
значењу филозофије припадале су различите теоријске и практич
не науке. Наиме, наука о одржавању и унапређивању државе била
је поис товећена тада са политичком филозофијом, на исти начин
на који су природознанство и математика називани физичком фи
лозофијом и математичком филозофијом. Платонови списи Држа
ва и Закони, као и Аристотелова дела Политика и Етика Никома
хова обогатили су, заправо, писану баштину из области практичне
филозофије. Јер, филозофија у свом обухватном значењу и у наве
деним примерима била је исто што и наука. Другим речима, фило
зофија је означавала сва демонстративна сазнања која сачињавају
садржај дедукција и која се разликују од реторике, дијалектике, по
етике и митова.
У исламском свету, скоро нико се није обазирао на старогрчке
митове и песме. Штавише, муслимански филозофи су одбацивали
поруке и садржај хеленистичких расправа и беседа. Они су проуча
вали раније реторичке, дијалектичке и поетичке баштине искључи
во да би се упознали са њиховим формама и методолошким карак
теристикама. С друге стране, муслимани су брижљиво прихватили
и одважно неговали филозофију у којој су сагледали рационалне
димензије научне баштине старе Грчке. Хеленистички филозофи
су углавном били неизмерно цењени у исламу, а муслимански на
учници су сматрали да њихова дела постају посебно вредна када
се изучавају у светлу верских доктрина и веровесничких предања.
Каткад се истицало да су ти филозофи били духовни наследници,
односно ученици божјих веровесника.
Различите научне дисциплине теоријске и практичне филозо
фије тако су активно укључене у токове интелектуалног живота
свих муслимана. Неке гране теоријске филозофије развијале су се
самостално јер у исламу нису постојали њима слични спознајни
токови који би додатно утицали на те науке. Такве су биле матема
тика, која се називала и средњом филозофијом, односно матема
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тичком филозофијом, и природне науке у које је спадала медицина.
На основу својих религијских уверења, муслимани су ове науке
прихватили и ширили истим методама које су биле утемељене и
спровођене и у ранија доба. Међутим, најзначајнија грана теориј
ске филозофије, тачније филозофија у свом ужем значењу која се
назива и метафизика, односно прва филозофија, суочила се у исла
му са друга два слична и изузетно моћна спознајна тока, то јест
са теологијом (калам) и доктринарном гнозом (ирфан). Сасвим
занимљиви и гдекада загонетни односи између те три супарничке
научне дисциплине покренули су у првој филозофији читав низ ло
гички утврђених расправа на трагу којих се, у исламу, утемељују
беспремачно удубљујући токови различитих филозофских школа.
То су исламска перипатетичка филозофија, која је маестрално пре
зентована у делима Авицене (умро 1037), Илуминативна теозофија
Шејха Шихабудина Сохравардија (убијен 1191) и најзад грандио
зна школа Трансцендентне теозофије Мула Садре Ширазија (умро
1635. или 1640).
Као што су рационално-демонстративна учења религијске тра
диције одиграла кључну улогу у томе да муслимански филозофи
из целокупне хеленистичке научне баштине преузму само демон
стративне науке, иста та учења представљала су основно спознај
но мерило и инспирацију муслиманима онда када су они посебно
продубљивали одређене сегменте старогрчких филозофских ди
сциплина и тумачили их у складу са кур’анским фундаментима
рационалног мишљења. Техран Халиловић, у својој студији о ори
гиналности исламске филозофије, о томе пише: „Можемо конста
товати да је виталност исламске филозофије у великој мери засно
вана на њеном односу са религијским изворима јер се у супротном
никако не би разликовала од других филозофија. Са друге стране,
приврженост рационалном приступу разоткривању истине ислам
ској филозофији открива нове хоризонте који указују на светлу по
задину примене разума у исламском друштву. Наиме, реч је о ста
тусу старогрчке или, стручније речено, хришћанске хеленистичке
филозофије која је преведена у исламском свету незнатно више од
два века после појаве ислама. Хеленистичка филозофија, прилаго
ђена религијским ставовима, не представља почетак рационалног
мишљења у исламском свету...“3)
3)

Техран Халиловић, „Оригиналност исламске филозофије“, Ком: Часопис за религијске
науке, Центар за религијске науке Ком, Београд, бр. 1/2012, стр. 13.
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ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА ФИЛОЗОФИЈА
Прво поглавље књиге о метафизици (Илахијат) у свом зади
вљујућем енциклопедијском филозофском делу аш-Шифа Авице
на је назвао „О почињању трагања за предметом прве филозофије
ради појашњавања штоства тог предмета у наукама“ и отворио га
расправом о подели филозофских наука на теоријске и практичне.
У свом привлачном научно-књижевном стилу, Авицена пише: „На
уке филозофске [...] деле се на теоријске и на практичне[...]. Тео
ријске су оне у којима тражимо усавршавање теоријске моћи наше
душе доспевањем до фазе актуелног интелекта и то добијањем пој
мовног и потврђујућег знања о реалностима које нису те реалности
због тога што су наша дела и наша стања[...]. А практичне су оне
у којима тражимо најпре усавршавање теоријске моћи добијањем
појмовног и потврђујућег знања о реалностима које јесу те реално
сти због тога што су наша дела, те да бисмо касније доспели до фа
зе усавршавања наше практичне моћи у светлу етике[...]. Теоријске
се ограничавају на три групе: природознанствене, математичке и
божје“4). Јасно је да у овом Авиценином тексту појам етика указује
на универзално значење етике које обухвата како индивидуалну,
тако и породичну и политичко-друштвену етику.
Аристотел је о човеку говорио из две различите перспективе.
Једном је расправљао, у оквиру теоријске филозофије, о постоја
њима без обзира на човекову вољу и његова дела. Тада се говорило
о самом егзистирању човека и његове душе. У другој категорији
студија, значи у практичној филозофији, истраживали су се демон
стративним методама предмети који су настали посредством чо
векове воље и његових дела. Према томе, можемо констатовати да
су све студије практичне филозофије повезане са човеком јер се
усредсређују на вредносна правила и уопште на све оно што треба
и што не треба чинити у сфери човекова живота. Наравно, чове
кове друштвене активности сачињавају посебно пресудне домене
његовог живота и отуда значајан део студија практичне филозофи
је разјашњава управо те домене. Желимо указати на оне студије ко
је су се називале, у хеленистичком и исламском спознајном стади
јуму, политичка филозофија, односно политичка наука или наука о
одржавању и унапређивању државе.
4)

Ибн Сина, ал-Илахијат мин аш-Шифа, Мактабату ајатилах ал-узма ал-Мар’аши анНаџафи, Ком, 1983, стр. 3–4.
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Овде је значајно нагласити начин на који су, у когнитивном
смислу, повезане практична и теоријска филозофија. Скоро сви
принципи и основни предмети различитих дисциплина практичне
филозофије, у које спада и политичка филозофија, доказују се у те
оријској филозофији. Примера ради, само постојање врлине, бла
женства, добра или савршенства сигурно припада групи студија
теоријске филозофије. На трагу тога, етика и политичка филозофи
ја заснивају се на тим појмовима, што значи да разматрају и вред
нују човекова опхођења и правила понашања у вези са различитим
етичким и друштвено-политичким реалностима.

ОБЈАВА И РАЗУМ У РЕЛИГИЈСКОЈ СПОЗНАЈИ
У оквиру религијског спознајног стадијума суочавамо се са
два различита извора стицања знања. Један извире у срцу саме ин
ституције религије. Другим речима, то је основно језгро религије
без којег човек не би могао да организује своју животну путању и
да је усмери ка савршенству. То је објава коју људи користе у свим
сегментима различитих спољашњих и скровитих димензија свог
постојања. Објава, као примордијално врело религијске спознаје,
има небеско порекло и онострану природу, а њене когнитивне по
руке допиру до маса посредством одабраних људи који у окриљу
свог егзистенцијалног напредовања могу директно и интуитивно
да сагледају и чују вишње реалности универзума. Они света учења
онтолошких небеса „преводе“ у појмовни језик који је разумљив
свим јединкама у сензибилном свету.
Други извор човекових сазнања утемељен је унутар самог чо
вековог бића и манифестује се од првих дана рођења, па кроз све
различите фазе раста наших телесних димензија. Реч је о разуму
који представља наш унутрашњи аргумент и који нас штавише во
ди до сазнања о томе да постоји и одређено трансцендентно знање,
то јест знање божје. Снагом утврђених филозофских демонстраци
ја, разум доказује да њега самог надилазе она знања која су утеме
љена на објави. У ствари, на основу тих демонстрација наш разум
нужно следи онострана сазнања која разоткрива и схвата – у светлу
објаве и интуиције.
Најдоминантнији и основни ток учености у исламском свету
увек је препознавао кључни значај придружености два горња из
вора спознаје. Наравно, не може се казати да муслимани никада
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нису били склони да илуструју екстремне ставове по питању јасне
дефиниције односа између објаве и разума. Лако се могу пронаћи
у историји исламских школа примери када су се одвајали објава и
разум. Гдекада се размишљало да разум има неограничено право
да тумачи и усмерава све теолошке или јуридичке норме објаве, а
некада је исти тај разум могао бити занемарен, ослабљен, па чак и
одбачен – у корист дословног и егзотеричног разумевања порука
објаве. Ипак, ниједан од тих екстремних ставова према којима се
прекомеран значај придавао једном или другом врелу спознаје није
могао да окарактерише главну судбину цивилизацијског и култу
ролошког идентитета ислама. Посебно је значајно што се то није
десило ни у домену теоријских наука ни практичних филозофских
дисциплина. Због тога, исламски свет се умногоме разликује од
модерног послеренесансног Запада где је појмовни разум стекао
апсолутну доминацију, у време рационалистичког просветитељ
ства, и потиснуо ауторитативност религијске објаве. Такав облик
модерне демитологизације не би могао да се усклади са онтоло
шко-когнитивним доктринама традиционалног система религијске
спознаје.

ИНОВАТИВНИ ХОРИЗОНТИ 
ПРАКТИЧНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ У ИСЛАМУ
Као што је речено, у исламу се увек кроз историју суочавамо
са представницима различитих дисциплина практичне филозофије
који су јасно одступали од умереног става о придружености објаве
и разума. Међутим, када се генерално проучи исламско мишље
ње на пољу практичне филозофије, уочавамо да је умерени став,
заиста, обележио главну путању муслиманске мисаоности. Пред
стављајући објаву и разум као своја два фундаментална спознајна
извора, муслимански јуридици експлицитно инсистирају на томе
да се ова два доказа и весника божја крећу заједно, један уз другог.
У ствари, они износе тај став због тога што сматрају да разум и об
јава представљају два спознајна извора која објективно разоткри
вају онтолошке и вредносне аспекте верозаконодавне воље божје.
Интуитивно знање веровесника и божјих миљеника допире до
свих људи онда када се преточи у појмове.Тако се утемељује читав
циклус научних судова и дисциплина које се називају „пренесе
не науке“ (улум-и накли). Некада се ти судови усмеравају ка реал
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ностима које човеков теоријски и практични разум, такође, може
схватити. У том случају, веровеснички искази потврђују оно до
чега је наш разум доспео, или нас пак упућују ка запостављеним
реалностима које као „затрпано благо нашег разума“ треба рас
кринкати и оживети. С друге стране, учења веровесника се некада
усредсређују на одређене детаље и појединачне појаве који нади
лазе когнитивне границе наше појмовне спознаје. У ствари, ми о
тим појавама знамо само оно што се повезује са универзалним и
општим аспектима њиховог постојања. То је као када се суочимо, у
верским предањима, са детаљним објашњењима о онтолошком по
ретку појединачних карактеристика егзистенција у вишњем свету
божјих Имена и Атрибута, о њиховим егзистенцијалним особина
ма и односима, као и о појединачним онтолошким сферама мунду
са имагиналиса, раја, пакла или пургаторијума. Штавише, предања
нам разоткривају и практичне импликације постојања наведених
појава, односно наше обавезе према њима. Све то називамо „уте
мељујућим“ учењима објаве и појмовне свете баштине пренесе
них наука.Објава, у својству утврђеног и поузданог врела спознаје,
употпуњава резултате човекове рационалне и осетне спознаје. Јер,
теоријска и практична филозофија бивају унапређене и продубље
не на темељима демонстративног разума и појмовних доказа. При
родознанство, односно нижа филозофија, пак повезује се са осетом
и искуством. Отуда, објава надилази те изворе спознаје.
У домену практичних наука, предања која произлазе из објаве
као новог врела вишње спознаје отварају бројне широке хоризонте
иновативних научних дискусија које су, у исламу, развијане у обу
хватној научној дисциплини под називомфикх (јуриспруденција).
Заправо, практична филозофија је добила, у исламској мислећој
традицији, непрегледиве и беспремачне ширине – у светлу споме
нутог новог спознајног универзума. Може се рећи да је улога објаве
и интуитивне баштине религијских учења била сасвим пресудна у
иновативној и неочекиваној научној експанзији различитих дисци
плина практичне филозофије у традиционалним муслиманским
друштвима. Тешко је замислити колико је ревносних студената и
учењака, неколико векова, у бриљантним традиционалним школа
ма широм исламскога света, у скоро свим градовима, свакодневно
медитирало и дискутовало о различитим практичним и политич
ким аспектима исламске јуриспруденције и уопште филозофије.
Наравно, ту се не могу пренебрегнути ни заслуге муслиманских
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филозофа који су утемељили нове токове филозофске мисли, како
у домену прве филозофије, тако и у осталим филозофским дисци
плинама, и на тај начин додатно учврстили метафизичке основе
практичне филозофије и посебно политичке филозофије. Они су,
у ствари, развили иновативне интелектуално-појмовне потенција
ле посредством којих је било могуће да маркантни представници
политичке филозофије, у историји исламске мисли, искористе на
учни полет филозофске традиције ислама, као и све когнитивне по
тенцијале нових хоризоната вишње спознаје, и да знатно продубе и
убрзају свестрани развој политичке филозофије у исламу.

УЛОГА ОБЈАВЕ И ЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ 
У ПОЛИТИЧКОЈ ФИЛОЗОФИЈИ
Исламска јуриспруденција (фикх) садржи бројне научне гра
не и широки спектар детаљних студија о различитим димензијама
нашег живота. Ова научна дисциплина, због тога, говори о темама
које су повезане са свим категоријама практичне филозофије. Дру
гим речима, на крају сваког ланца одређене групе студија практич
не филозофије могу се сагледати иновативни резултати посебних
грана исламске јуриспруденције. Примера ради, многе категорије
исламске јуриспруденције у којима се разматрају димензије и им
пликације верозаконских обреда (ибадат) употпуњују научну ба
штину етике као значајног стадијума индивидуалних усмерења у
оквиру практичне филозофије. Такође, бројне изванредне студије
и засебне књиге о браку и разводу које су исписали муслимански
јуридици продубиће наша традиционална знања из оне дисципли
не практичне филозофије која се усредсређује на администрацију
дома. Свакако, неизмерно утицајан и можда најважнији део јури
дичких студија у исламу обрађује стадијум политичких реалности
и свих друштвених појава. Тај део исламске јуриспруденције може
знатно да обогати научну традицију политичке филозофије. По
знати савремени муслимански филозоф и један од најзначајнијих
представника школе Трансцендентне теозофије Хамид Парсанија,
у вези с тим, истиче: „Ширина политичке филозофије, односно те
озофије, у исламском свету нипошто се не може сагледати ако се не
узме у обзир политичка јуриспруденција (фикх-и сијаси)“5).
5)

Хамид Парсаниа, Равеш-шенаси-је ентекади-је Хекмат-е Садра’и, Кетаб-е фарда,
Ком, 2010, стр. 127.
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Политичка јуриспруденција у исламу, заправо, уводи стадијум
политичке филозофије у виши спознајни хоризонт и о друштве
но-политичким појавама и обавезама у нашем животу говори из
онтолошке перспективе објаве и божјег знања. Наравно, ограниче
ност овог рада не допушта нам да се упустимо у опсежну и нужну
расправу о отежавајућим и сасвим захтевним формалним и садр
жинским мерилима експертског разоткривања објективних порука
божјег знања у тексту верских предања. Ми ћемо овде прећи пре
ко те расправе од фундаменталног значаја и установити само то
да знање које ври из вишњих метафизичких принципа свеукупног
универзума бива усмерено на целокупан циклус човекова ствара
ња. Вишње знање обухвата све онтолошке сфере нашег живота у
сензибилном, имагиналном и интелигибилном свету и егзистенци
јалне импликације човековог кретања из најнижег степена посто
јања ка узвишеним ступњевима живота. Онај ко поседује то зна
ње јасно увиђа у којој форми ће се манифестовати наша веровања,
мишљења, моралне особине и сва дела у ваносетним стадијумима
нашег бивствовања. Такво знање мора допрети до свих људи и зато
су објава и верска предања несумњиво меродавни.
Садржински оквири објаве и верских предања нису искључи
во повезани са веровањима, моралом и верским индивидуалним
одгојом. „Пренесене науке“ у којима се ти оквири презентују у пој
мовном језику детаљно и сасвим опширно се усредсређују на раз
личите правне димензије и практично-обредословне импликације
човековог живота. У њима се обухватно и свестрано разматрају пи
тања која утемељују срж политике, владавине, друштвеног живота
и економије.
Религијски спознајни стадијум се умногоме разликује, у свом
онтолошко-когнитивном приступу политичкој филозофији и поли
тичким реалностима, од секуларних погледа и размишљања. Секу
ларни мислећи токови, наиме, стреме ка дефинисању организације
и руковођења различитим аспектима човековог живота – прене
брегавајући, или тачније да кажемо, оповргавајући реалност два
метафизичка и ванвременска краја нашега бића. Самим тим, пони
штиће се и сви филозофски принципи и епистемолошки капаците
ти политичке јуриспруденције и филозофије у исламу, а исламскотеомонистички приступ политичким и друштвеним реалностима
остаће оскврњен и без свог егзистенцијалног духа.
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ЕЗОТЕРИЧНИ РЕЛИГИЈСКИ ПОГЛЕДИ 
У ПОЛИТИЧКОЈ ФИЛОЗОФИЈИ
Несумњиво је нужно да се адекватно размотри питање о томе
да ли човеков посебан религијски поглед, са свим филозофским и
обредословним импликацијама, производи одређени ток и систем
друштвено-политичке мисли6). Ми ћемо покушати да се приближи
мо одговору на то питање из перспективе филозофско-когнитивног
разумевања и сагледања целокупне реалности и универзума.
Иако се знатно разликују, егзотерична и езотерична сфера по
стојања представљају две неодвојиве димензије које нису стране
једна другој. Спољашњи и скровити, односно нижи и онострани
свет, нису међусобно супротни, већ су тесно повезани и испре
плетени. У ствари, физички и метафизички стадијум налазе се у
једном лонгитудиналном поретку, што значи да метафизички ста
дијум егзистенцијално обухвата физичка бића. Другим речима,
метафизичко је присутно у сржи физичког живота и наших инди
видуалних, друштвених и политичких деловања у сензибилном
свету. Метафизичко лице човековог бића и његових дела илустро
ваће реалну слику наше егзистенције у свим вишњим ступњевима
онтолошке реалности.
Теомонистичко-езотерична структура филозофског сагледа
ња онтолошке хијерархије универзума у исламу смеродавно нам
помаже да схватимо зашто су егзотерично обредословље и сензи
билно деловање на земљи толико важни муслиманском духовном
путнику који је усмерен ка небесима езотеријске реалности. Наи
ме, његово духовно путовање и усавршавање реализују се на стази
егзотеричних појава, обреда и дела. Вишње блаженство за којим
верник трага у свом спиритуалном путовању не може се отргнути
од његових спољашњих дела. Те две сфере су неодвојиво, чврсто
и тајновито повезане. Свако верниково индивидуално и друштве
но дело, у сензибилном свету, има своју метафизичко-езотеричну
форму која је утиснута у срцу тог дела. Из тог разлога, сви они
који су привржени доктринарним и емотивним нормама филозоф
ских погледа своје религијске традиције нужно ће се, брижљиво
и чак скрупулозно обазирати на своја спољашња деловања и оп
хођења. Заправо, они ће сваког тренутка у дубинама својих инди
6)

Видети: Хамид Парсаниа, Ерфан ва сијасат [Мистика и политика], Бустан-е кетаб,
Ком, 2007, стр. 105.
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видуалних, друштвених и свих политичких активности и ставова
сагледати своје спиритуално успињање или пад, и другим речима,
задовољство, односно срџбу узвишених метафизичких принципа
светих хоризоната постојања.
Испреплетеност духовног усавршавања у исламу са друштве
ним деловањем у материјалном свету илуструје се, на сасвим при
влачан и удубљујући начин, у познатом предању које се преноси од
Веровесника ислама: „Заиста монаштво код мојих следбеника је
сте труд на путу божјем“7). Овим речима нипошто се не жели ума
њити значај индивидуалног испосништва и духовне богобојазно
сти. Бројна су учења у Кур’ану и предањима према којима се јасно
установљава и доктринарно обогаћује институција спиритуалноемотивног усавршавања и путовања ка божјем задовољству. Због
тога, мистичка баштина муслиманских представника различитих
дисциплина доктринарне, практичне и књижевне гнозе предста
вља бриљантно богатство и грандиозну традицију религијске ду
ховности. Напротив, споменуто предање стреми ка томе да знатно
прошири домен спиритуалног путовања и усавршавања. Сви об
лици индивидуалног, породичног, моралног, друштвеног, економ
ског и политичког труда са циљем стицања божјег задовољства,
према овом предању, потпадају под категорију духовног путовања
ка унутрашњим, вишњим сферама универзума. Другачије каза
но, сваки политички труд у оквиру спознајно-вредносног система
религијског идентитета поистовећен је са најдубљим мистичким
прегнућем. Јер, метафизичке реалности и езотеријске вредности
обухватају све сензибилне и физичке појаве и отуда, политички
живот и активности могу се опажати, анализирати и вредновати
кроз призму езотеричних доктрина религијске филозофије, одно
сно теозофије.
Појам херменеутике (та’вил) са значењем езотеричног разу
мевања светих текстова један је од фундаменталних појмова док
тринарне гнозе у исламу. У бројним сјајним студијама муслиман
ских теозофа о гностичкој херменеутици, посебан значај се прида
је друштвеној и политичкој херменеутици. То значи да је могуће
да верска предања која говоре о различитим друштвеним групама
и појавама буду разумевана на посебан езотеричан начин. Пом
но следећи нипошто једноставан процес техничко-експертског
апстраховања езотеричног значења друштвених појава и група,
7)

Аламе Маџлиси, Бихар ал-анвар, Му’асасат ал-Вафа, Бејрут, 1982, том 67, стр. 114.
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споменутих у верским предањима, муслимански херменеут доби
ја могућност да исте езотеричне друштвено-политичке реалности
користи као доктринарно и вредносно мерило својих активности
и погледа у свим временским и различитим географским услови
ма. Преноси се да је имам Абу Џафер једном приликом казао: „...
Кад би било да се неки [кур’ански] ставак објави о неком народу
тако да, када умре тај народ, да умре и тај ставак – не би остало од
Кур’ана ништа, а оно у Кур’ану тече прво из њега над последњим
из њега све док трају небеса и земља, и сваки народ има свој ставак
који ишчитава и којем припада, било да је добро или лоше“8). Та
кође, преноси се да је имам Абу Џафер Бакир на питање Хумрана
ибн А’јуна о спољашњем и унутрашњем значењу Кур’ана одгово
рио: „Спољашњост њега јесу они о којима је објављен Кур’ан, а
унутрашње значење њега јесу они који чине као што они чињаху.
Тече о њима оно што јеобјављено о онима“9). Наравно, ово је само
једно тумачење о спољашњем значењу и о унутрашњим значењи
ма Кур’ана, којих по предањима има седам, односно седамдесет,
но дефиниција политичке херменеутике у исламу и њени технички
закони нису директан предмет ове расправе.
Човеково политичко деловање несумњиво зацртава езотериј
ско лице његове метафизичке реалности. Водећи муслимански
теозоф у данашњем Ирану ајатолах Џевади Амоли о томе пише:
„Могуће је да човеково опхођење не буде запажено у одређеним
доменима, међутим, он мора знати да се неће прећи ни преко јед
ног његовог дела. Штавише, сва његова индивидуална и обредо
словна дела и његови поступци у друштвеним сферама, било да је
реч о његовом ћутању или о обелодањеним мишљењима, о њего
вим меким или грубим иступима, те о његовим различитим ставо
вима у вези са политичким питањима – повезани су с њим на оном
свету и биће манифестовани у стадијуму оностраном“10).
Егзотеричне илустрације човекових политичких деловања и
мишљења испреплетене су са најосновнијим дубинама човекова
срца и са самим његовим верништвом. Човеков вернички статус
умногоме утиче на његову друштвено-политичку одважност и исто
тако зависи од ње. На основу познатог предања, „ко се ујутру про
Мухамад ибн Масуд Ајаши, Китаб ат-тафсир, том 1, Чапхане-је елмије, Техран,
1958, стр. 10.
9) Шејх Садук,Ма’ани ал-ахбар, Му’асасат ан-нашр ал-ислами, Ком, 1996, стр. 259.
10) Ајатолах Џевади Амоли, Несбат-е дин ва донја, Марказ-е нашр-е Есра, Ком, 2002, стр.
158.

8)
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буди и не заложи се за [побољшање] стања преданих Богу – није
предан Богу“11). Бројне су сасвим инспиративнепоруке и доктрине
предања и кур’анских ставака које веру, блаженство и усавршава
ње не повезују искључиво са одређеним индивидуалним човеко
вим обавезама и његовим личним односом према вишњим начели
ма универзума. Наравно, и то је фундаментално значајно, међутим,
како иајатолах Џевади Амоли експлицитно истиче, верска учења
се не ограничавају на индивидуалне наредбе. Он каже: „Ислам
понајвише инсистира на питањима која су у вези са политиком и
владавином. Отуда, верништо је испреплетено са жељом и одва
жношћу да се пита о стању других и да се решавају проблеми и,
другим речима, испреплетено је с политиком. Не може се назва
ти верником неко ко је индиферентан према томе да ли се његова
браћа у вери суочавају с одређеним потешкоћама и да ли се може
учинити нешто да се те потешкоће реше“12).
У дубинама свога бића, верник је неизмерно брижљив према
најсуптилнијим чарима духовног живота и блаженства. Због тога,
он не може бити равнодушан у односу на све облике политичких
ставова и поступака, него је у константној потрази за моделом дру
штвеног опхођења који ће бити усклађен са његовим духовним ви
зијама и жељама. Наравно, такав модел политичке самосвести не
може бити обухватан и свестрано користан док се не разоткрије
и интуитивно не сагледа сама реалност универзума. Вишња гно
стичка интуиција раскринкаће универзалне политичке упуте које
неће бити ограничене на организацију искључиво физичког живо
та, односно вредносног система који је повезан само са сензибил
ним, променљивим и неизвесним појавама. Управо због тога, веро
весници и божји миљеници одабрани су да пренесу говор вишњег
знања божјег – као чувари најузвишенијих ступњева гностичких
интуиц
 ија.

ПРОТИВЉЕЊЕ СЕКУЛАРНОМ ТУМАЧЕЊУ ПОЛИТИКЕ
Префињене филозофске основе политичке јуриспруденције у
исламу нису, кроз историју, увек исправно разумеване, као што су
и практични оквири исламске политичке филозофије, углавном,
насилно злоупотребљавани и оскврњивани. Светост политичких
11) Кулејни,ал-Кафи, том 2, Дар ал-кутуб ал-исламија, Техран, 1986, стр. 163.
12) Ајатолах Џевади Амоли, Џаме’е дар Кор’ан, Марказ-е нашр-е Есра, Ком, 2008, стр.
246.
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доктрина религије порушиће сви они који тумачењу религије не
приступају на удубљујући начин, у оквиру скрупулозних мерила и
закона експертског (иџтихади) разумевања религије, односно они
који не поседују моћ интуитивног сагледања доктринарних и вред
носних реалности небеског религијског идентитета.
С друге стране, нипошто не могу бити меродавна ни обја
шњења о исламској политичкој јуриспруденцији и филозофији у
оквиру оних спознајних стадијума који нису потпуно усклађени
са основама религијске теомонистичке традиције. То сачињава
главну садржинску оријентацију ове студије. Јер, сходно посеб
ном онтолошком односу између егзотеричних и езотеричних поја
ва, религијски поглед о универзуму и човеку у политичком домену
најпре ће експлицитно оповргнути мишљење да се човеково поли
тичко деловање ограничава на његов живот у материјалном свету.
Баштиници спознајне традиције религије не могу се сложити са
секуларним, посветовљеним филозофским приступом политици.
Наиме, они тврде да све човекове политичке и друштвене актив
ности поседују посебну езотеричну форму и духовни учинак који
остављају неизбежан траг на спиритуалне димензије човековог би
ћа. Секуларна спознаја, пак, нема такву езотерично-метафизичку
представу о човеку и, према томе, она у политици не препознаје
оностране дубине које би, у онтолошком и епистемолошком сми
слу, посебно оријентисале смисао политичког планирања и орга
низацију политичког живота.
Историцизам у секуларној спознаји редуковаће универзалне
поруке објаве и предања у оквире историјских појмова и тако по
ништити дух светог божјег знања. Стога, не обазирући се на бри
љантан развој традиционалне исламске егзегезе у којој историјски
методолошки приступ никада није био доминантан, послерене
сансне школе западне мисаоностиразумеваће политичка учења
Кур’ана и ислама у искључивим оквирима историјске реалности,
а пренебрегавати метафизички дух и свету спознају у сржи тих
доктрина. Ипак, познати француски оријенталиста и преводилац
Кур’ана Режи Блашер (Regis Blachere) тврди да разматрање исто
ријских околности објаве различитих делова Кур’ана разоткрива
све податке који су потребни да би читаоци разумели кур’ански
текст и упознали се са четири потпуно неједнаке хронолошке фазе
веровесништва Мухамеда. Ослањајући се на методолошке резулта
те школе гласовитог немачког оријенталисте и такође преводиоца
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Кур’ана Нолдекеа (Theodor Noldeke), аутора утицајне књиге Исто
рија Кур’ана (Geschichte Des Qorans), он не сумња у то да нам мо
дерна „филологија, историја религија и социологија пружају мо
гућност да крајње прецизно анализирамо све елементе и факторе
различитих врста, који Кур’ан чине посебним“13).
Послеренесансни спознајни стадијуми, у оквиру рационали
стичког просветитељства и емпиризма, утемељили су нову дефи
ницију науке, која је сада отргнута од метафизичких доктрина ре
лигије и филозофије јер оне најпре нису могле да буду појашњене
снагом појмовног разума, а касније нису биле ни проверљиве.Мо
дерна наука тако кида везе са религијом, тачније са традиционал
ним разумевањем религије, као што се модерна политичка наука
одваја од политичке филозофије. У савременом исламском свету,
на трагу тога, суочавамо се са раздвајањем политичке јуриспруден
ције ислама од политичких наука. Наиме, када је модерна наука на
метнула своје спознајне оквире научним и културним институција
ма у разним савременим муслиманским друштвима, она је са собом
донела и посебно значење политичке науке које је за муслиманске
образоване вернике било сасвим неочекивано и можда неразумљи
во. Најранији муслимански представници новог значења политич
ке науке, са изразитом модернистичком оријентацијом, пропагира
ли су иновативност те дисциплине, сасвим усхићени због тога што
модерна политичка наука нема никакве сродности са оним знањем
које је установљено и развијано на спознајним темељима религиј
ске политичке јуриспруденције. Како је време пролазило, модерна
наука је била све доминантнија у званичним образовним институ
цијама нових држава у исламском свету. Тако је она постепено по
стала искључиво мерило у едукативним програмима политичких
наука, а баштиници политичке јуриспруденције били су прину
ђени да виталност филозофских основа своје научне дисциплине
очувају изван званичних високих школа и универзитета у својим
земљама – у оквиру традиционалног система изучавања исламске
јуриспруденције. Наравно, у неким исламским земљама традици
оналне школе су све до данас остале виталне и гдекада бриљантно
утицајне и у њима се свакодневно изучавају сви, чак најстручнији
и највиши степени бројних религијских научних дисциплина, као
што су: филозофија, логика, гноза, теологија, егзегеза, наука о пре
дањима, јуриспруденција, методологија јуриспруденције и разли
13) Режи Блашер (Regis Blachere), Дар-амади бар Кор’ан [Introduction au Coran], превео на
персијски Асадолах Мобашери, Арганун, Техран, 1993, стр. 27.
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чите књижевне науке.О најзначајнијим друштвеним и спознајним
импликацијама овог неочекиваног културолошко-цивилизацијског
преокрета у савременим муслиманским друштвима потребно је
опширно писати у некој другој, засебној прилици.
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Seid Halilovic
THE PHILOSOPHICAL PRINCIPLES OF POLITICAL 
JURISPRUDENCE IN ISLAM
Resume
Undoubtedly, it is necessary to adequately review the qu
estion of whether a person’s specific religious view, with
all the philosophical and ritual implications, produces
certain flow and system of socially-political thought. In
this regard, the explanations of Islamic jurisprudence and
philosophy within those cognitive stages that are not fully
compliant with the basics of religious Theo-monistic tra
ditions can’t, by any means, be reliable.
By presenting revelation and reason as their two funda
mental cognitive sources, the Muslim jurists explicitly in
sist on the fact that these two pieces of evidence and mes
sengers of God move together, side by side. In fact, they
present such an attitude because they regard reason and
revelation as the two cognitive sources that objectively re
veal ontological and value aspects of God’s will, in which
the faith and the law are combined.
In the field of practical sciences, tradition arising from the
revelation as a new spring of higher cognition opens nu
merous wide horizons of many innovative scientific discus
sions that are, in Islam, being developed in an extensive
scientific discipline called fiqh (jurisprudence). Actually,
in Islamic tradition of thought, practical philosophy has
got enormous and immeasurable width – in the light of the
aforementioned new cognitive universe. It could be said
that the role of revelation and intuitive heritage of religi
ous studies has been quite crucial in the innovative and
unexpected scientific expansion of various disciplines of
practical philosophy in traditional Muslim societies.
Of course, immensely influential and perhaps the most im
portant part of juridical studies in Islam deals with the
stages of political realities and all the social phenomena.
That part of Islamic jurisprudence can significantly enrich
the scientific tradition of political philosophy. Political ju
risprudence in Islam is, in fact, introducing the sphere of
political philosophy into a higher cognitive horizon, and
it deals with the socio-political phenomena and responsi
bilities (commitments) in our lives from the perspective of
revelation and God’s knowledge.
Exoteric illustrations of men’s political action and thought
are intertwined with the most basic depths of men’s heart
and his very faith. Man’s status as a believer greatly af
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fects his socio-political courage and at the same time, it
depends on it. But according to a specific ontological rela
tion between the exoteric and esoteric phenomena, religio
us view of the universe and man in the political realm will,
in the first place, explicitly refute the view that a person’s
political activity is limited to his life in the material world.
Heirs of the cognitive tradition of religion can’t agree with
the secular philosophical approach to politics. In fact,
they argue that all human political and social activities
have a special esoteric form and spiritual effects that leave
an inevitable mark on the spiritual dimensions of human
being. Secular cognition, however, doesn’t have such eso
teric-metaphysical notion of man and therefore, it doesn’t
recognize otherworldly depths in politics which would, in
ontological and epistemological sense, specifically orient
the sense of political planning and organization of politi
cal life.
This is the reason why the latest changes in Islamic world
should be carefully regarded and analyzed in detail from
perspective of traditionally cognitive stage of Islam. New
reality analysis of this kind is the only analysis which can
offer an inside help to establish the proper methodological
approach to analytical understanding of surprising global
changes in the Middle East and further. The proper appro
ach in intellectual-cognitive sense is a necessary condition
for influential establishment of permanent and close rela
tions with the countries which remind us very little of their
political background of the last few years and decades of
history of contemporary Muslim societies.
Keywords: political jurisprudence, political philosophy,
Islam, sources of cognition, esoteric standpoint.

Овај рад је примљен 5. августа 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27.
септембра 2013. године.
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ЕФЕКТИ ЦЕФТЕ 2006. НА РЕГИОН 
ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Сажетак
ЦЕФТА 2006. је допринијела регионалној сарадњи по
већањем атрактивности региона   за страна улага
ња, што је довело до бржег повезивања са Европском
унијом. Регионална сарадња је елиминисала нецарин
ске препреке, довела до реформе техничког законо
давства, међусобног признавања сертификата, веће
примјене дијагоналне кумулације поријекла робе, те
разних других активности у вези са либерализацијом у
областима из ЦЕФТЕ попут услуга, инвестиција, јав
них набавки те интелектуалне својине. Већа примје
на дијагоналне кумулације у региону Западног Балкана
доводи до повећања производње и запослености, веће
конкурентности и трговине, већих инвестиција и оп
штег економског развоја. ЦЕФТА 2006. је омогућила
стварање услова за јачање међурегионалне сарадње.
Највећи обим трговинске размјене у региону се одви
ја између бивших југословенских република код којих
постоји историјска међузависност, док су Албани
ја и Македонија знатно мање укључене у регионалне
токове размјене. Јасно је да размјена између земаља
региона није ни на приближно истом нивоу као у окви
ру некадашње заједничке државе, али због културоло
шких сличности, старих привредних веза и препозна
вања робних марки од стране потрошача трговина је
знатно олакшана.  
Кључне ријечи: Цефта 2006, економија, политика, ре
гионална сарадња, Западни Балкан
*

Докторант, Факултет политичких наука, Београд.

- 151 -

Мања Ђурић

ЕФЕКТИ ЦЕФТЕ 2006. НА РЕГИОН ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

P

итање регионалне сарадње на Западном Балкану је тема која
је била предмет многих дискусија, као и циљ конкретних по
литичких планова. Као резултат, земље региона су се много ближе
повезале кроз различите облике сарадње него што је то раније био
случај, што представља успјех. Када се пореди садашња ситуација
са ситуацијом из 2000. године, може се уочити да постоје значај
ни помаци на које и земље региона и земље које помажу њихову
сарадњу могу да буду поносне. Западни Балкан представља реги
он који пролази кроз процес транзиције почиње послијератни еко
номски развој и гдје међусобна сарадња представља избор, а не
последњу шансу.1)
У јуну 2005. године, министри одговорни за трговину у Ју
гоис точној Европи и међународни експерти Пакта за стабилност
чинили су радну групу за трговинску либерализацију која је олак
шала припрему за закључење Споразума о слободној трговини као
замјену за 32 билатерална споразума која су била на снази од 2001.
године. Иако су билатерални споразуми о слободној трговини би
ли успјешни у смислу повећања трговине међу државама потпи
сницима, трошкови за владе и трошкови за трговину као и стране
инвеститоре оцијењени су као ограничавајући фактор трговине и
инвестиција. У марту 2006. године чланови радне групе Пакта за
стабилност су препоручили да се закључи један уговор по узору
на Централноевропски споразум о слободној трговини, који је на
стао у раним 90-им годинама између земаља Централне Европе,
као припрема за приступање Европској унији. Преговори су били
формално покренути у априлу 2006. године уз подршку Европске
Комисије и Пакт за стабилност.
Дана 19. децембра 2006. године, допуњен Споразум ЦЕФТА
2006. су потписале Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Ма
кедонија, Молдавија, Црна Гора, Србија и Уједињене нације При
времена административна мисија на Косову (УНМИК) у име Косо
ва.2) Главни циљеви су били, између осталог, проширење трговине
1)

2)

Милица Делевић, CEFTA 2006 – део регионалне сарадње (економски стуб процеса
политичке стабилизације региона), у зборнику: Цефта 2006 .- изазови и могућности
(приредио Владимир Међак), ISAC фонд, Београд, 2011, стр. 7.
Доступно на страници: http://www.isac-fund.org/download/E-CEFTA_SRP.pdf.
У складу са Резолуцијом 1244 Савјета безбједности Уједињених нација.
Након ратификације ЦЕФТА 2006. је ступила на снагу 26. јула 2007. године са пет пот
писника (Албанија, Македонија, Молдавија, Црна Гора и УНМИК / Косово), за Хрват
ску 22. августа 2007. године, у Србији је ступила на снагу 24. октобра 2007. године, а
за Босну и Херцеговину 22. новембра 2007. године.
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робом и услугама и подстицање инвестиција путем фер, тржи
шних правила, којима би се елиминисале препреке у трговини из
међу земаља и обезбиједила одговарајућа заштита интелектуалних
имовинских права у складу са међународним стандардима. Она та
кође укључује јасне и ефикасне процедуре за рјешавање спорова и
олакшава постепено успостављање зоне слободне трговине. Спо
разум је у потпуности у складу са правилима СТО и процедурама
и прописима Уније.3)
Предсједавање ЦЕФТОМ 2006. се ротира годишње од 1. јануа
ра. У 2013. години Цефтом 2006. предсједава Босна и Херцеговина
а у 2014. години Република Хрватска.4)
ЦЕФТОМ 2006. створен је оквир за унапријеђену трговинску
размјену између земаља региона каква није виђена од 1991. године.
Европска перспектива је била и остала главни подстицај за реги
оналну сарадњу. Сама Унија је изграђена на основама регионалне
сарадње. Европа какву знамо данас конструисана је на остацима
Европе послије Другог свјетског рата, који подсјећају на земље За
падног Балкана у 2000. години. Из те ситуације она је успјела да
пронађе пут опоравка и успостављања мира управо кроз регионал
ну сарадњу и економску интеграцију. Велике етничке разлике, као
и неповјерење које је услиједило послије рата били су веома слич
ни ситуац
 ији у којој су се нашле државе Западног Балкана након
2000. године. Економска интеграција је довела до трансформације
бивших непријатеља у будуће пословне партнере, формирајући од
нос заснован на заједничким интересима и профиту. 5) Географска
близина треба да подстакне земље региона на већу сарадњу, прије
свега у међусобној трговини, умјесто да примат буде трговинска
размјена са земљама ван региона.
3)

4)
5)

Погледати: Agreement on amendment of and accession to the Central European Free Trade
agreement: Доступно на страници: http://www.cefta2006.com/sites/default/files/CEFTA
MAINTEXT2006.pdf
Погледати: Annex 1 to the agreement on amendment of and accession to the Central Euro
pean Free Trade Agreement - Consolidated Version of the Central European Free Trade Agre
ement (CEFTA 2006.) стр. 3-10. Доступан на страници:
http://www.cefta2006.com/sites/default/files/trade/ANN1CEFTA%202006%20Final%20
Text.pdf
Погледати: CEFTA Week 2011. Central European Free Trade Agreement 22-23 November
2011., Summary and Highlights, pripremili Marc Martinant and Catherine Devlin, Cefta Sec
retariat, OECD, Paris, january 2012.
http://cefta2006.com/sites/default/files/CEFTA%20Week%202011%20Report.pdf
Више о томе на званичној интернет страници: http://www.cefta2006.com/chair-office
Исто: стр. 8.
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Основни допринос Споразума ЦЕФТА 2006.6) земљама Запад
ног Балкана може се изразити кроз повећање робне размјене изме
ђу земаља чланица ЦЕФТА 2006. Међународна трговина не зависи
од воље неке земље да буде или не буде активни учесник, већ је то
нужност. Један од услова за остваривање бржег привредног развоја
је у излагању сопствене економије утицајима са свјетског тржи
шта. Што је земља мања и, уз то, економски неразвијенија, утолико
су веће потребе њеног отварања према иностранству. Карактери
стично је да земље региона представљају мале економије, на при
ближно истом нивоу развоја и са недовољно развијеном конкурен
цијом. Споразумом ЦЕФТА 2006. остварује се знатно повољнији
приступ предузећа на тржишту региона, што ће допринијети пора
сту размјене између земаља.

НАСТАНАК И РАЗВОЈ
ЦЕФТА 2006. (Централноевропски споразум о слободној тр
говини (*еng. Central European Free Trade Agreem
 ent) је трговин
ски споразум између Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније,
Молдавије, Србије, УНМИКА-а у име Косова и Метохије, Хрват
ске и Црне Горе.
Кључне фазе у подстицању трговине у региону Западног Бал
кана биле су: потписивање Меморандума о разумијевању о трго
винској либерализацији у регион
 у, 2001. године, затим потписива
ње 32 билатерална споразума о слободној трговини и потписива
ње Централноевропског споразума о слободној трговини (ЦЕФТЕ
2006.).
Споразум је у потпуности у складу са правилима Свјетске тр
говинске организације (СТО), као и са обавезама које уговорне
стране имају према Европској унији. ЦЕФТА 2006. је замијенила
мрежу од 32 билатерална споразума који су регулисали трговинске
односе у југоисточној Европи.

КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЦИЉЕВИ
Главне карактеристике ЦЕФТЕ 2006. су: успостављање зоне
слободне трговине, преузимање уговорених концесија из прет
6)

Карактеристике и погодности Споразума ЦЕФТА 2006.: http://www.kombeg.org.rs/Ko
mora/Opsta.aspx?veza=3096
Званични сајт ЦЕФТА 2006. Доступан на страници : http://www.cefta2006.com/
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ходна 32 билатерална Споразума, уклањање царина на индустриј
ске производе до 1. јануар а 2007. године, смањивање и постепено
уклањање нецаринских баријера (НТБ), посебне царине за пољо
привредне производе како је утврђено у анексима споразума, уво
ђење нових области у споразум, као што су трговина услугама, ин
вестиције, интелектуална својина и јавне набавке, уз детаљније де
финисање подручја обухваћених претходним ЦЕФТА споразумом.
Циљеви ЦЕФТЕ 2006. су: консолидација у једном споразуму
постојећег нивоа либерализације трговине постигнутог кроз мре
жу билатералних споразума о слободној трговини који су већ били
закључени између земаља Западног Балкана, побољшање услова
за даље подстицање улагања укључујући директна страна улага
ња, ширење трговине робама и услугама, те унапређивање улагања
кроз правична, јасна, стабилна и предвидљива правила, укидање
баријера и поремећаја у трговини, те олакшице у кретању роба у
транзиту и прекогранично кретање роба и услуга измађу терито
рија земаља чланица, осигурање праведних услова конкуренције
који утичу на трговину и улагања и постепено отварање тржишта
јавних набавки држава чланица, осигурање одговарајуће заштите
права интелектуалног власништва у складу са међународним стан
дардима, осигурање ефикасне процедуре за провођење и примјену
споразума између земаља чланица, допринос хармоничном развоју
и проширењу свјетске трговине;7)

ПРЕДНОСТИ ЦЕФТЕ 2006. У ОДНОСУ 
НА ПРЕТХОДНЕ БИЛАТЕРАЛНЕ СПОРАЗУМЕ
Табела (1) Цефта 2006. насупрот билатералним споразумима8)
ЦЕФТА 2006. НАСУП РОТ БИЛ АТЕРАЛНИМ СПОРАЗУМИМ А
ЦЕФТА 2006.
БИЛ АТЕРАЛН И СПОРАЗУМ И
1 СПОРАЗУМ
32 БИЛ АТЕРАЛН А СПОРАЗУМ А
Један споразум данас регулише
32 споразума су сваки на свој начин
услове трговине у региону Западног
уређивали услове трговине у региону.
Балкана плус Молдавији.
7)
8)

Споразум о измјени и приступању Централноев ропском споразуму о слободној трго
вини (ЦЕФТА 2006): Министарство спољне трговине и економских односа, Сарајево,
август 2007. стр. 6.
Коментар на одредбе споразума о измјени и приступању Централноевропском споразу
му о слободној трговини (ЦЕФТА 2006): Министарство спољне трговине и економских
односа, Сарајево, децембар 2007. стр. 13-14.
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ЛИБЕРАЛ ИЗАЦ ИЈА СВИХ
ИНД УСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОД А
Пренесене су царинске концесије
из билатералних споразума.
Сви индустријски производи су
либерализовани.
ДОД АТН А ЛИБЕРАЛ ИЗАЦ ИЈА
ПОЉОП РИВРЕДНИХ ПРОИЗВОД А
Пренесене су царинске концесије
из билатералних споразума и
договорен почетак преговора о даљој
либерализацији. Посебно значајно за
Босну и Херцеговину је да и друге
стране либерализују трговину ових
производа.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА СВИХ
ИНД УСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОД А
Уговорена либерализација свих
индустријских производа.
ДЈЕЛИМИЧН А ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА
ПОЉОП РИВРЕДНИХ ПРОИЗВОД А
Зависно од споразума до споразума
у региону у региону је била
билатерално уговорена дјелимична
или потпуна либерализација
трговине пољопривредним
производима.

НЕМ А КОЛИЧ ИНСКИХ 
ОГРАН ИЧЕЊА

НЕМ А КОЛИЧИНСКИХ 
ОГРАН ИЧЕЊА

НЕМ А ИЗВОЗНИХ
СУБВЕНЦ ИЈА

НЕМ А ЕКСП ЛИЦИТНЕ ЗАБРАНЕ
КОРИШТЕЊА ИЗВОЗНИХ
СУБВЕНЦИЈА
Посебно важ на одредба за Босну
Јасно не постојање забране је
и Херцеговин у јер је у прош лости
доводило до ситуација различитог
примјеном билатералних споразума
тумачења, па тиме и примјене
неколико пута била изложена субвен извозних субвенција за које се сматра
ционисаном извозу из других земаља. да имају највећи реметилачки утицај
на трговину.
НЕМ А ФИСКАЛНЕ
НЕМ А ФИСКАЛНЕ
ДИСК РИМИН АЦ ИЈ Е
ДИСК РИМИН АЦИЈ Е
Одредбе су допуњене експлицитном
обавезом не само недискриминације
већ и укидањем свих постојећих
облика дискриминације.

Непостојање експлицитне обавезе
укидања постојећих облика
дискриминације доводило је до
различитог тумачења и њихове
примјене дуги низ година, те сталног
спорења у том смислу.
ТЕХНИЧК Е БАРИЈ ЕРЕ
ТЕХНИЧК Е БАРИЈ ЕРЕ
ТРГОВИНИ
ТРГОВИНИ
Одредбе су од посебне важности
Одредбе које су се у пракси показале
за Босну и Херцеговину. Посебно
недовољним за рјешавање питања
је побољшан механизам рјешавања
техничких баријера, које су у
свих питања везаних за техничке
ситуацији либерализоване трговине
прописе и баријере, систем доношења временом постале главна баријера
прописа и благовременог међусобног за пласман босанско-херцеговачких
извјештавања.
производа на тржишта земаља
потписница споразума.
МЕХ АНИЗМИ ЗАШТИТЕ
МЕХ АНИЗМИ ЗАШТИТЕ
(ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ ЗАШТИТНЕ
(ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ ЗАШТИТНЕ
МЈЕРЕ, АНТИД АМП ИНГ,
МЈЕРЕ, АНТИД АМПИНГ,
КОМПЕНЗАТОРНЕ И ДРУГЕ
КОМПЕНЗАТОРНЕ И ДРУГЕ
МЈЕРЕ)
МЈЕРЕ)
Значајно су побољшани механизми за Били су недовољно прецизно
увођење различитих заштитних мјера дефинисани механизми примјене
и реаговања на уведене мјере.
мјера и реаговања на мјере.
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НОВА ТРГОВИНСКА
ПИТАЊА
Уведене су одредбе о инвестицијама,
услугама, јавним набавкама и
правима интелектуалног власништва.
Посебно су важне одредбе за
стварање атрактивног пословног
окружења.
МЕХ АНИЗМИ ЗА РЈЕШ АВАЊЕ
СПОРОВА (КОНСУЛТАЦ ИЈ Е,
МЕД ИЈАЦ ИЈА, АРБИТРАЖ А)
Уведени су нови механизми за
рјешавање спорова и додатно
прецизиране процедуре. То би
требало омогућити брже, коначно
рјешавање спорова, те увођење
додатне дисциплине потписница
ЦЕФТЕ у поштовању услова трговине
који су уговорени.

стр: 151-163.

НЕМ А ОДРЕДБИ О НОВИМ
ТРГОВИНСКИМ ПИТАЊИМ А

МЕХ АНИЗМИ ЗА РЈЕШАВАЊЕ
СПОРОВА (КОНСУЛТАЦИЈ Е,
МЕДИЈАЦИЈА, АРБИТРАЖ А)
Механизам који се показао изузетно
неефикасан, па су спорови трајали
по неколико година, узрокујући
штету, без адекватног механизма за
поправљање стања.

ГЛАВНА ОБИЉЕЖЈА СПОРАЗУМА ЦЕФТА 2006.
Главни разлози за иницирање мултилатералног споразума
ЦЕФТА 2006. су:
– либерализација трговине и унапређивање развојних потен
цијала региона,
– увођење јединствених правила (у односу на значајне разли
ке у билатералним споразумима) и повећање сигурности за
инвеститоре (повећање транспарентности и униформности,
смањивање комплексности и администрирања), повећање
конкурентности, економије обима, промјена имиџа региона,
већа сигурност у примјени правног оквира приликом им
плементације споразума (мултилатерализација права и оба
веза, арбитраже и слично),
– упрошћавање процедура олакшава и стимулише дома

ће и стране инвеститоре да више инвестирају у регио
ну и доприноси порасту комплекснијих видова сарад
ње као што су: заједничка улагања, размјена стручних
кадрова, техничке иновације и заједнички наступ на
трећим тржиштима,
– припрема за чланство у ЕУ (регионална сарадња као
услов за напредовање у процесу интеграције) и начин
да се уводи acquis communautaire (комунитарно право)
на секторском нивоу,
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– олакшавање критеријума проширења (чланство у СТО и за
кључени ССП) и модификација досадашњег ЦЕФТА 2006.
споразума (увођење нових области као што су услуге, инте
лектуална својина и инвестиције везане за трговину, увође
ње нових процедура, перспектива институционалног осна
живања – секретаријат) представљају значајно унапређива
ње овог регионалног аранжмана,
– либерализована трговина обезбјеђује шири контекст за за
једничко енергетско тржиште у југоисточној Европи и за
координисани развој транспорта, транспортне инфраструк
туре и инфраструктуре за заштиту животне средине,
– подршка коју мултилатералном споразуму пружају Европ
ска комисија, Пакт за стабилност југоисточне Европе, Свјет
ска трговинска организација и Свјетска банка, као и девет
развијених земаља које га подржавају,
– реформе у режиму регионалне трговине и одговарајуће
усклађивање националних трговинских режима, нису до
вољни за пораст трговине и инвестиција. Потребно је на
ставити и убрзати реформе, посебно структурне промјене,
да би се земље у региону оспособиле за конкуренцију на
свјетском тржишту и посебно тржишту Европске уније,
– за успјех овог трговинског споразума потребни су широка
популаризација и наглашавање значаја примјене споразума
за политичку стабилизацију и помирење у региону,
– резултат позитивних промјена које доноси нови споразум
ЦЕФТА 2006. је повећање конкурентности роба и услуга из
региона, пораст извоза и запослености, што би требало да
доведе до пораста животног стандарда у читавом региону.
Дијагонална кумулација поријекла производа представља
стратешки циљ Уније и први корак у том правцу је успо
стављање зоне дијагоналне кумулације између Европске
уније и земаља Западног Балкана чиме се ствара потпуно
нови контекст за трговину и развој у региону. Очекује се да
земље региона прилагоде своје трговинске политике ново
насталом либералном регионалном и европском контексту,
што би имало позитиван утицај на трговину и инвестиције у
региону и олакшало његову европску интеграцију.9)
9)

Више о томе на званичној интернет страници: http://www.cefta2006.com
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Предности ЦЕФТЕ 2006. су у томе да је овај споразум створио
исте услове трговине у цијелом региону Западног Балкана. Земље
региона данас могу у познатим условима имати дугорочније пла
нове пословних активности без тога да се режим трговине разли
кује од земље до земље као што је то био случај са 32 билатерална
споразума. 10)
Повезивање региона на овај начин даје шансу за консолида
цију изнутра и повољнију позицију према другима. Повезано тр
жиште је привлачније страним, али и домаћим улагачима у односу
на мала и сегментирана тржишта. Географски положај региона је
врло специфичан те би изостанак изван ове зоне слободне тргови
не значио довођење привреде у тешку позицију.
Концепт тзв. дијагоналне кумулације11) поријекла робе (од
носно кумулирање поријекла робе више земаља у региону која
ће имати статус домаћег поријекла) је највећа предност ЦЕФТЕ
2006.. „Примјена дијагоналне кумулације поријекла робе у тргови
ни између земаља у региону, према одредбама Споразума ЦЕФТА
2006., значи да се компоненте с поријеклом партнера (пословни
партнер-фирма из региона) третирају као домаће поријекло.“12)
Прије свега ЦЕФТА 2006. кумулација, а потом и кумулација са
Европском унијом даје шансу домаћој привреди да уз нижи степен
обраде и прераде репроматеријала њени производи стекну порије
10) Више о томе погледати код: Anne Willenberg: The Promotion of Regional Economic Inte
gration in the EU’s Neighbourhood: CEFTA 2006 and the Agadir Agreement, Bruges Regio
nal Integration & Global Governance Papers, BRIGG Paper 5/2009.
11) Дијагонална кумулација омогућава да компоненте које су потребне за домаће произво
де узимамо из цијелог региона и да се финални производ произведен у Србији извезе
као домаћи у све земље потписнице споразума ЦЕФТА 2006. без плаћања царине. На
примјер, ЦЕФТА омогућава да вино које се прoизведе у Србији пуни у флаше увезе
не из Хрватске и потом слободно пласира на тржиште земаља ЦЕФТА 2006., јер су у
Србији урађене радње које превазилазе минималне операције дефинисане тим спора
зумом. Већа примјена дијагоналне кумулације условила би повећање производње и
проширење асортимана, побољшала робну размјену и извозни потенцијал привреде и
побољшала општи економски развој региона. Уколико производ или нека сировина из
једне земље ЦЕФТА 2006. у другој земљи буде дорађен или обрађен промијениће своје
поријекло и у другу земљу у оквиру ЦЕФТА 2006. биће извезен као производ те земље.
Ако би сљедећа увозница поново тај производ дорадила опет би промијенио поријекло.
Поријекло производа је из државе чланице ЦЕФТЕ 2006. у којој је производ довршен.
12) Изазови европских интеграција: часопис за право и економију европских интеграција,
Службени гласник Београд, 2010, стр. 103.
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кло и користе уговорену преференцијалну царинску стопу, која је
најчешће нула.
ЦЕФТА 2006. је од посебног значаја за спољнотрговинску
размјену земаља региона Западног Балкана. Најважнија предност
овог мултилатералног споразума је што ће учинити регион атрак
тивнијим за страна улагања.
Значај ЦЕФТЕ 2006. за регион Западног Балкана огледа се у
повећању атрактивности за страна улагања, што треба да доведе
до бржег повезивања са Европском унијом. Регион у том процесу
има прилику да се такмичи на ширем европском тржишту и у томе
постане успјешнији и конкурентнији. Још се мора радити на успје
шности елиминисања нецаринских препрека, реформи техничког
законодавства, међусобном признавању сертификата, већој при
мјени дијагоналне кумулације поријекла робе, активностима у ве
зи са либерализацијом у областима из ЦЕФТЕ 2006. попут услуга,
инвестиција, јавних набавки те интелектуалне својине. Већа при
мјена дијагоналне кумулације у региону Западног Балкана требало
би да доведе до повећања производње и запослености, веће конку
рентности и трговине, већих инвестиција и општег развоја.

***
ЦЕФТА 2006. је омогућила стварање услова за јачање међу
регионалне сарадње. Највећи обим трговинске размјене у региону
Западног Балкана се одвија између бивших југословенских репу
блика код којих постоји историјска међузависност, док су Алба
нија и Македонија знатно мање укључене у регионалне токове
размјене. Јасно је да размјена између земаља региона није ни на
приближно истом нивоу као у оквиру некадашње заједничке држа
ве, али због културолошких сличности, старих привредних веза и
препознавања робних марки од стране потрошача трговина је знат
но олакшана.
Овај Споразум је пројекат Европске уније чији је циљ побољ
шање сарадње међу земљама Западног Балкана. У том смислу и
добијање финансијске помоћи као и брзина приближавања Европ
ској унији, ће у значајној мјери зависити од трговинске сарадње са
сусједним земљама.
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Manja Djuric
EFFECTS OF CEFTA 2006. ON WESTERN BALKANS
Resume
CEFTA 2006. has contributed to regional cooperation
by increasing the attractiveness of the region for foreign
investment, leading to a faster connection with the Euro
pean Union. Regional cooperation is eliminate non-tariff
barriers, led to the reform of technical legislation, mutual
recognition of certificates, higher application of diagonal
cumulation of origin, and various other activities related
to the liberalization of the CEFTA areas such as services,
investment, public procurement and intellectual property.
Wider application of diagonal cumulation in the Western
Balkans region leads to an increase in production and em
ployment, greater competitiveness and trade, increased
investment and overall economic development. CEFTA
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2006. has enabled the creation of conditions for strengthe
ning inter-regional cooperation. The largest volume of
trade in the region takes place between the former Yugo
slav republics, which have a historical correlation, while
Albania and Macedonia are much less involved in regio
nal trade flows. It is clear that trade between the countri
es of the region is not on the same level as in the former
common state, but because of cultural similarities and old
economic ties and brand recognition by consumers trade
is greatly facilitated.
Key Words: CEFTA 2006., regional cooperation, the We
stern Balkans.

Овај рад је примљен 9. августа 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27.
септембра 2013. године.
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ХОМОСЕКСУАЛИЗАМ 
И ПОПУЛАРНА КУЛТУРА*

Сажетак
Аутор полази од констатације да је популарна култу
ра у последњих двадесетак година постала један од
најважнијих инструмената за промоцију хомосексуа
лизма. Њена улога је двострука: с једне стране она је
највише помогла да се хомосексуалне вредности и сти
лови живота инкорпорирају у друштвени мејнстрим,
али је у исто време управо у њој најуочљивије колико је
мода хомосексуализма брзо напредовала и раширила се
у последњих двадесетак година. Најпре се прави пре
глед третмана хомосексуализма у популарној култури
пре 1990. која се узима као преломна година. Уочава се
да је хомосексуална тематика тек повремено улазила
у уметнички и поп-културни мејнстрим а да је углав
ном опстајала у оквирима алтернативне уметности.
Велики и брзи обрт дешава се деведесетих кад хомо
сексуализам од непожељне и неприхватљиве праксе
прераста у моду. Аутор се фокусира на механизме
којима је овај обрт остварен. Последњи део текста
прати овај развој у Србији. Констатује се да су мето
ди и резултати исти као и у западним земљама.
Кључне речи: хомосексуализам, популарна култура,
Србија, јавна сфера, пропаганда.
итање јавног третмана и испољавања хомосексуализма поста
ло је у последњих неколико година једно од најзапаљивијих у
Србији. Сваке јесени, како се приближи датум најављене геј пара
де у Београду, међу политичаре се увуче страх, а медији се отворе

P
*

Чланак је настао као део пројекта 179014 Института за европске студије који финанси
ра Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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да се расправља о (не)пожељности таквог скупа, али и о статусу
хомосексуализма као феномена и хомосексуалних особа уопште.
Но геј парада је у Србији као и у осталим европским земљама само
једна од манифестација читаве нове моде или идеологије пропаги
рања хомосексуализма и хомосексуалних пракси и симбола. Наша
земља је пре неколико година била принуђена да своје законодав
ство „усклади” са европским нормама тако што је усвојила крајње
ригидни антидискриминациони закон1) којим су заправо дискри
минисани припадници традиционалних верских заједница, који
због свог веровања и начелног става да је хомосексуализам непо
жељно, противприродно понашање или обољење могу да подлежу
строгим санкцијама, укључујући и затворску казну.2)
Дакле повод за овај рад није само геј парада и све оно што се
око ње дешава. Она је само врх леденог брега, кулминација чита
ве једне идејне и идеолошке метафизике и политичке стратегије
која укључује низ сегмената: од измене схватања породице пре
ко промена породичног законодавства до прераде јавног дискурса,
школских програма и промоције хомосексуализма у популарним
културама, али и у верским заједницама.3)
Савремена западна цивилизација, очигледно је, посебно у по
следњих двадесет година слави и плански промовише хомосексу
ализам. Не ради се само о његовој декриминализацији и уклања
њу могућности да појединац страда или буде кажњен због таквих
1)
2)

3)

„Закон о забрани дискриминације”, Службени гласник Републике Србије, 22/09, 2009.
Два политичара, Драган Марковић Палма и Небојша Бакарец су већ осуђивани због
својих јавних ставова о хомосексуализму. Занимљив је и случај јавног спора поверени
ка за равноправност Невене Петрушић и професора Милан Брдара након што је Петру
шићева 02.04.2012. објавила „Мишљење поводом дискриминаторских ставова о ЛБГТ
особама професора М.Б.”
Нажалост за то се користи и наука која је по правилу преплављена ултралевим и „про
гресивним” ставовима. Пре неколико годинa је доктор Сања Бојанић Милутиновић
приредила за нашу публику два текста Џеремија Бентама која се односе на ово под
ручје и све то објавила под називом „Џереми Бентам: Одбрана хомосексуалности”.
Бентам није могао да пише у одбрану хомосексуалности јер та реч тада наравно није
ни постојала, све до 1869. када ју је мађарски доктор Бенкерт употребио у једној својој
брошури. Бентам наравно говори о „содомији” па је скандал кривотворити га на овај
начин. Пажљиво читање ових рукописа показује да је он не брани већ пре свега тражи
да се људи због тога не убијају, као и да се овом феномену приђе рационално из ра
зичитих перспектива. Иначе, овај рукопис који приређивач хвали пун је што глупости
(Бентамова тврдња да је самозадовољавање најштетније по човека), што монструозних
теза у којима се хвали чедоморство (стр. 78, 89 и посебно 90 где се каже да десетине
хиљада чедоморстава не значе патњу колико вађење једног зуба!?) Види Бентам, Џ,
Одбрана хомосексуалности, приредила Сања Бојанић
Милутиновић, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2010.
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пракси, већ о његовом свеопштем, агресивном пропагирању као
моделу друштвено пожељног понашања које би у крајњем случају
требало да у сваком појединцу „пробуди његову скривену хомосек
суалну страну”. Дакле крајњи циљ субјеката и снага које стоје иза
промоције овакве идеологије била би општа педерастија и ствара
ње друштва у коме је доминантна популација бисексуално опреде
љена, односно припада „трећем полу”.4)
Ово није преседан. Постоји низ примера из историје да су од
ређене заједнице у одређеним периодима плански промовисале и
подстицале хомосексуално понашање. Пошто је уочено да пораст
хомосексуализма води смањењу популације, он је коришћен као
оруђе за пожељан демографски пад кад на пример није било до
вољно хране, или је нека територија била пренасељена.5) Ово је,
међутим, историјски незабележен парадокс да хомосексуализам
данас подстичу чак и друштва попут Србије, или цивилизације
попут западне, које су демографски угрожене и чији би природни
инстинкт за одржањем сугерисао управо обрнуто понашање: про
моцију хетеросексуалне породице и политике рађања.6)
Најважнији задатак за политикологе, озбиљне истраживаче
феномена хомосексуализма данас би се састојао у следећем: ис
тражити како је до свега тога дошло, који су стварни узроци хо
мосексуализма, како се он шири и злоупотребљава као политич
ко оружје, и како са аспекта апстрактне приче о људским правима
прећи на питање стварног учинка хомосексуализма у друштву, те
посебно на проблем употребе хомосексуализма као политичког
оружја и инструмента.
Ширење хомосексуализма као идеологије спроводи се преко
различитих механизама који укључују правосуђе, законодавство,
међународне мреже фондација и невладиних организација, лоби
рање заинтересованих компанија итд. У овом тексту усмерићемо
се на један изузетно важан механизам који због своје раширено
сти и пријемчивости има посебну улогу у савременом свету. Дакле
4)
5)
6)

Геј радикали су захваљујући логистици потпуно истиснули старе хомосексуалце аси
милационисте који су се заис та борили само за то да не буду криминализовани и да их
не прогоне или убијају због сумњи да су настрани.
О различитим историјским примерима инструментализације хомосексуализма видети
у Кошичек, М, У оквиру истог спола, Младост, Загреб, 1986.
Велика Британија је на путу пуне легализације хомосексуалних бракова у време када
су објављени резултати пописа који показују да су бели Британци у Лондону пали на
свега 3,7 милиона, што чини свега 44,9 %. Види Блиц, 12.12.2012. http://www.blic.rs/
Slobodno-vreme/Zanimljivosti/357529/Beli-Britanci-prvi-put-manjina-u-Londonu

- 167 -

Миша Ђурковић

ХОМОСЕКСУАЛИЗАМ И ПОПУЛАРНА КУЛТУРА

предмет истраживања овде биће улога популарне културе у шире
њу и пропагирању хомосексуализма као идеологије и пожељног
друштвеног и вредносног модела.

*
Популарна култура је подручје на коме је с једне стране нају
очљивији рапидно брзи напредак у ширењу, популарисању и при
хватању хомосексуализма у друштву, док се с друге стране може
рећи да је она највише и учинила да се ти процеси толико брзо
одвијају и да већ можемо говорити о насилном и скоро тоталитар
ном наметању геј образаца кроз разне сегменте популарне забаве
и популарне културе. Још 1995. године Лари Грос је у једном свом
раду, анализирајући положај хомосексуалаца у јавном простору и
медијима, а нарочито на телевизији, говорио о „симболичкој ани
хилацији”. Овај аутор је тврдио да је то мањина која је најмање
присутна у јавном простору, а да и кад се и приказује онда то остаје
у оквиру традиционалних стереотипа који хомосексуалце приказу
ју као феминизиране, а лезбејке као неатрактивне мушкараче које
мрзе мушкарце.7) Грос је међутим инсистирао да је ово одсуство
представљања квир ликова повезано са чињеницом да они немају
моћ и да су обесправљени.
Свега три године касније чак 42 милиона људи је 30. априла
1998. гледало епизоду серије Елен у којој лик који игра Елен де
Џенерис јавно преко микрофона обзнањује своју сексуалну ори
јентацију. Данас су прајмтајм телeвизијски серијали препуни квир
и геј ликова.
Ако следимо Гросово размишљање, то би значило да је њихо
во учестало представљање које далеко превазилази ниво њихове
просечне заступљености у популацији, одраз у међувремену стече
не огромне моћи. То размишљање заиста јесте тачно. Како Алберт
Молер Џуниор примећује: „Спектакуларни успех хомосексуалног
покрета издваја се као један од најфасцинантнијих феномена на
шег времена. За мање од две децeније хомосексуалност се помери
ла од ’љубави која не изговара своје име’, ка средишту америчког
јавног живота. Хомосексуална агенда је напредовала много брже
7)

Gross, L, „ Out of the mainstream: Sexual minorities and the mass media”, G. Dines, J. M.
Humez (ур.), Gender, Race and Class in Media: A text-reader, Sage, Thousand Oaks, 1995,
стр. 61–69.
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него што су и њени најватренији заговорници очекивали, па дру
штвена промена те величине очигледно захтева нека објашњења”.8)
Покушавајући да реконструише овај процес, Молер као и још
неки аутори указује на значај једне књиге објављене 1989. године.
Двојица хомосексуалаца, истраживач неуропсихијатрије Маршал
Кирк и маркетиншки виртуоз Хантер Медсен, удружили су свој
рад крајем осамдесетих како би истражили зашто су дотадашњи
покушаји пропаганде хомосексуализма били релативно неуспешни
и како би на основу тога створили стратегију која може да пре
окрене ствари на том пољу. Тако је најпре настао чувени чланак
„Преваспитавање стрејт Америке”9) из 1987, а затим и књига Након
бала: како ће Америка да савлада свој страх и мржњу према хо
мосексуалцима током 90-их10). Овај приручник неки називају нај
софистициранијом пропагандом у историји. Састоји се од детаљне
анализе стања (вредности које дели стрејт Америка и њене пер
цепције хомосексуализма) а затим од низа бруталних и неувијених
препорука за измену овог стања, односно за преокретање вредно
сних ставова обичних Американаца у правцу прихватања хомосек
суализма и исмевања и јавног линчовања њихових противника.
Међу основне препоруке још у чланку наведена је потреба да
се што више буде видљив и присутан у медијима, као и да се за
промоцију прихватљивости хомосексуализма користе познате лич
ности (како живе, тако и оне које су некад живеле). Суштину по
духвата аутори су дефинисали на следећи начин: „Поставили смо
овде нацрт за трансформацију друштвених вредности стрејт Аме
рике. У центру нашег програма је медијска кампања чији је циљ да
промени начин на који обични грађани доживљавају хомосексуа
лизам.” У књизи се овај циљ излаже још бруталније: „Конверзија
емоција, ума и воље обичних Американаца кроз планирани психо
лошки напад, у форми пропаганде која ће се наметати кроз медије.
Циљамо на ’преокретање’ механизма предрасуда у корист наших
циљева – користити сам процес који је учинио да нас Американци
мрзе да би се њихова мржња претворила у срдачно прихватање –
без обзира да ли се њима то допада или не”.11)
Mohler, A, J, „After the Ball – Why the Homosexual Movement Has Won”, Free Republic,
2004, http://www.freerepublic.com/focus/f-religion/1147428/posts
9) Kirk, M, Erastes, P, „Overhauling of straight America”, Guide Magazine, November, 1987.
10) Marshall Kirk, Hunter Madsen, After the Ball – How America will conquer its fear and ha
tred of Gays in the 1990s, Plume, 1990.
11) Ibid, стр, 153–154.

8)
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На странама 162–163 аутори отворено поручују да се за ове по
требе мора користити пропаганда која се ослања на манипулацију
емоцијама, на лажи и која је пристрасна и једнострана. Налаже се
да се хомосексуалци представљају као свакодневни обични људи
и чак као елита која се истиче одређеним квалитетима, затим да
се прикривају проблематичне стране њиховог живота, да се кри
тичари представљају као проблематични ретроградни људи, да се
налазе познати хомосексуалци из прошлости, и да се користе по
знате особе јер обични људи углавном следе њихове перцепције и
ставове.12)
Као инструменти препоручују се новински магазини јер су
најдоступнији, и телевизија јер је најубедљивија. У међувремену
је интернет такође заузео веома значајно место. Дакле јасно је да
су средства масовне комуникације и свеукупна популарна култура
са индустријом забаве постали најважнији простор за спровођење
ове бруталне пи ар стратегије. Полазећи од података о томе колико
су Американци везани за серије, филмове, клипове, видео-игрице
и све врсте визуелних инструмената за забаву и примање порука,
постало је јасно зашто ће свака таква стратегија првенствено дело
вати преко програма које прати читава породица.
У међувремену су геј активисти систематски и агресивно ула
зили у све поре Холивуда и мејнстрим медија, тако да сада тамо
имају велику улогу, моћ и утицај. Међу сценаристима, дизајнери
ма, продуцентима, директорима снимања, глумцима има натпро
сечно много хомосексуалних особа. Захваљујући таквим позици
јама они могу да намећу све већи број геј ликова у серијама и фил
мовима, да воде кампање против личности које су отворено против
хомосексуализма, да их прогоне, ометају њихов рад, прогоне њи
хове породице, секу њихове пословне везе, праве листе политички
некоректних итд. Захваљујући својим позицијама они могу да дик
тирају трендове у популарној култури, а на тај начин и у маркетин
гу и индустрији оглашавања, што им онда даје велику моћ и над
корпоративном Америком. Ако на тај начин контролишете медије
и кретања у корпоративном свету, онда логично следи и огроман
утицај на политичаре чији изборни резултати директно зависе од
претходне две гране. Дакле тако се прави јака про-геј коалиција
способна да учини прави остракизам над традиционалистима чије
12) О књизи и рецепцији овог приручника код нас је опширно писано у чланку Слободан
Антонић, „Gay agenda, мит или стварност”, Теме, бр.3, 2011, Ниш, стр. 891–919.
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ставове иначе дели већи део популације, али који немају финанси
је, медије и простор да се за своје ставове изборе и да их наметну.
Од Америке смо кренули јер је она земља у којој је читав мо
дел развијен и сада се само полако шири на друге земље по мање–
више истом принципу. Како је Денис Алтман приметио, амерички
филмови, књиге, магазини и мода настављају да за већи део света
одређују шта значи бити хомосексуалац и какав то став и стил по
влачи.13) Зато и у овом чланку најпре пратимо пробој хомосексуал
не агенде у америчкој популарној култури, делимично се дотичемо
примера из других култура и на крају завршавамо са искуством
Србије.

*
Хомосексуализам је раније био присутан и међу значајним
ствараоцима, а било је и његовог приказивања, назначавања и раз
матрања у делима неких великих уметника (као што су Микелан
ђелови или Шекспирови сонети). Поменимо и односе Рембоа и
Верлена о чему сведочи њихова преписка, Хесеов роман Нарицс и
златоусти, Жидов роман Иморалист, Дидроов роман Редовнице,
Бодлерову песму „Проклетнице” итд.
Међутим, то је била спорадична појава која је остајала марги
нална у општој историји уметности и културе. Већина хомосексу
ално усмерених аутора стварала је уметничка дела не користећи то
за промоцију свог геј идентитета. Штавише. Савремена популарна
култура у последње две деценије међутим иде у потпуно обрнутом
правцу. Она од самог хомосексуализма прави тематику од првора
зредног значаја где то треба да буде основа приче, најважнији сег
мент око кога се врте дешавања у друштву и међу актерима.
Пре деведесетих било је приказивања хомосексуалаца чак и у
мејнстрим продуктима популарне културе, али или као несрећних,
проблематичних људи, или као нечега што се појављује у контек
сту хумора.14) Таквих примера има доста још од класика Неки то
воле вруће. На пример, у једном од филмова из циклуса о Клузоу он
13) Altman, D, „On global Queering”, Australian Humanities Review, no. 2, July, 1996.
14) Један од ретких изузетака који хомосексуализам третира озбиљно, на дубоко уметнич
ки начин јесте Висконтијев филм Смрт у Венецији (1971), настао на основу чувене
новеле Томаса Мана. Овај чувени италијански редитељ је и сам био хомосексуалац.
Ове теме се дотичу и Де Сика у Врту Финци-Континијевих (1970) и Бертолучи у Два
десетом веку (1976).

- 171 -

Миша Ђурковић

ХОМОСЕКСУАЛИЗАМ И ПОПУЛАРНА КУЛТУРА

спроводи истрагу у бару препуном хомосексуалаца док му ласцив
но и сензитивно на уво пева трансвестит. Легендарна је сцена са
краја првог дела Полицијске академије (1984) када негативац завр
ши у геј бару „Плава каменица”, што је представљено као да ће га
снажни момци у кожној одећи затворити и читаве ноћи сексуално
експлоатисати. У исто време је кратку, али енормну популарност
доживела група Френки гоуз ту Холивуд која је имала управо такав
имиџ, а чланови су јасно назначавали своје сексуално опредеље
ње.15)
Сама хомосексуална заједница је тада чак и сатиричне при
казе доживљавала као неку врсту успеха јер је то, иако обележено
предрасудама, било њихово приказивање у јавном простору, што
им је по правилу увек најважнији задатак; дакле најпре освојити
видљивост, а када се на тај начин прикажете и легитимизујете као
регуларан део јавног простора, тек онда следи борба за исправља
ње дотадашње слике и освајање даљих „права”. Из те перспекти
ве велики значај је имао огроман успех филма Виктор Викторија
Блејка Едвардса из 1982. Ова урнебесна комедија, која се гради око
прерушавања главне глумице у тумачењу Џули Ендрјуз, ствара ам
бијент у коме се редитељ невероватно поиграва различитим сексу
алним идентитетима, и где гледалац више не зна ко се у кога заљу
бљује и из које перспективе (стрејт, геј, бисексуализам).
Пример који одступа од такве стратегије је однос ЛГ заједнице
према филму Крузинг из 1980. Главни лик је полицијски инспектор
кога тумачи Ал Паћино. Истражујући случајеве серијског убиства
хомосексуалаца он све више улази у андерграунд свет хомосексу
алних барова и клубова Њујорка. Тај свет се показује као веома
неуротичан, промискуитетан, обележен наркоманијом, садо-мазо
праксама и другим карактеристикама које код гледаоца изазивају
гађење и одијум. И сам завршетак филма наговештава могућност
да је инспектор откривајући у себи хомосексуалца постао и убица.
Приказивање филма изазвало је протесте хомосексуалне заједни
це, између осталог и зато што је продуцент Џери Вајнтрауб рекао
како се у филму налази чиста фактографија, оно што се заиста мо
же наћи сваке вечери у Њујорку.16)
15) Касније су се експлицитно разоткривали у поплави аутовања.
16) Види Prono, L, Encyclopedia of Gay and Lesbian Popular Culture, Greenwood Press, 2007,
стр. 72, 73.
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Постоји и посебна традиција хомосексуалне популарне (пот)
културе која је функционисала у некој врсти андерграунда, у стал
ним окршајима са мејнстримом. Условно речено већ дешавања око
Оскара Вајлда најавила су такво „сусретање” између хомосексуал
ног андерграунда са маргине и мејнстрима који је био базиран на
класичним вредностима. Филм је због своје изразите визуелности
и огромне популарности у двадесетом веку најзанимљивије под
ручје за праћење овог паралелног тока. Ивана Кроња је у једном
скорашњем чланку17) дала добар преглед развоја квир филма у два
десетом веку. Ту сазнајемо да су први прохомосексуални филмови
рађени у вајмарској Немачкој. То су Другачији од осталих (1919),
у коме се у улози професора појављује и Магнус Хиршфелд, и Де
војке у унформи (1931). Овај први филм који је настојао да иде у
регуларну биоскопску продукцију изазвао је уличне протесте и био
је забрањен у неколико највећих градова.
Други талас се везује за послератни авангардни филм. У пита
њу су Ватромет Кенета Енгера (1947) и Женеова Љубавна песма
(1950). У том контексту треба поменути да се 1951. појављују и Ха
дријанови мемоари Маргерит Јурсенар, који су заиста мајсторски
написани и данас већ представљају класик. Јурсенарова је своју
причу сместила у контекст римске цивилизације и базирала се на
историјским основама славећи тако хомосексуалну љубав. Следе
затим Пламтећа створења и Миријел (оба из 1963). Хомосексуал
не сцене и тематика су иначе стандардно биле један од најважнијих
инструмената које је авангардни филм користио да шокира и под
рије мејнстрим морал и поредак.
За разлику од ових експлицитно хомосексуалних филмова где
је очигледна намера аутора, треба рећи да квир теоретичари по
пут Кроње и аутора на које се позива стандардно покушавају да
насилно учитавају „потиснута хомоеротска тумачења” и тамо где
их нема. Из те перспективе, полицијски бади филмови у којима
су главни јунаци два детектива који се заједно боре, постају им
плицитни геј филмови јер наводно свако мушко пријатељство но
си хомоер отску ноту!? То је иста она потпуно ненаучна и манипу
лативна стратегија коју Босвел примењује кад тврди да су мушка
пријатељства и односи калуђера у средњевековним заједницама
имплицитно хомосексуални.
17) Кроња, И, „Хомосексуалност на филму”, QT, бр. 3−4, 2010, стр. 301−321.
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Померање приказивања хомосексуализма дешава се од седам
десетих година са редитељима који су сами били хомосексуалци.
Кроња наводи Фазбиндера, Дерека Џермана и наравно Алмодо
вара, који је чини се највише допринео да ЛГБТ ликови постану
регуларни део мејнстрим филмске продукције деведесетих, јер су
ти филмови препуни трансвестита и нестандардних веза добили
силне филмске награде и доживели велику популарност, па чак и
зараду. Зачудо, изостао је Пазолини који је ову тему ставио у се
би својствени идеолошки контекст у Кентерберијским причама и
посебно последњем филму Сало.18) Проширени списак би свака
ко укључивао и Џона Вотерса који Ружичасте фламингосе снима
1972, да би током осамдесетих заједно са својим треш транссексу
алним јунацима попут Дивајн стигао и до мејнстрима. Од касније
продукције, поменимо Кроненбергов Судар (1996) у коме се већ
дају експлицитне сцене секса између два мушкарца. Ову традицију
хомосексуалних редитеља који о тој тематици говоре у својим фил
мовима током последње две деценије посебно је обележио Гас Ван
Сент. Од филма Мој приватни Ајдахо (1991), преко Слона (2003)
све до филма Милк (2008) о познатом политичару хомосексуалцу у
тумачењу Шона Пена, Ван Сент се изнова враћао овој својој опсе
сивној теми коју је провлачио кроз различите аспекте.
Међутим, процес све учесталијег и све позитивнијег прикази
вања хомосексуалних карактера, одлика и животних стилова од
вијао се пре свега на плану телевизијских серија које имају нај
већи утицај на читаве породице. Године 1975. Еј Би Си емитује
прву серију у којој је на телевизији приказан хомосексуални пар,
а две године касније Били Кристал игра у Сапуници јунака који је
хомосексуалац. Седамдесете су деценија када почињу да се орга
низују и специфични геј и лезбо филмски фестивали (Сан Фран
циско, Лондон, Париз, Њујорк, Берлин итд).19) Познато је такође
да су многи од великих хероја уметничке и рок поткултуре с краја
18) Пазолини се у геј интернационали избегава јер се не уклапа у политички коректну ви
зију хомосексуалца. Иако је сам то био, у јавности се борио против доминације глобал
них господара света, борио за очување традиционалног брака, био је против абортуса
итд. За ову напомену захваљујем се колеги Слободану Јанковићу.
19) Други део Кроњиног есеја посебно прати лезбејство на филму и начине његовог пред
стављања. Након њега у истом броју часописа следи веома лош и натегнут есеј Олге
Димитријевић који настоји да тематизује представљање хомосексуалности у југосло
венском и постјугословенском филму. Користан је једино као (непотпун) покушај по
писа таквих места у домаћим филмовима као што је сцена на Ади Циганлији из Врана
или лик јунака из Буђења пацова. Види Димитријевић, О, „То је нека опасна међуна
родна банда...”, QT, бр. 3−4, 2010, стр. 322−337.
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шездесетих и почетка седамдесетих били хомосексуалци или ра
дикално експериментисали са таквим праксама, али је то остајало
познато углавном у круговима у којима су се кретали. Поменимо
Енди Ворхола, Трумана Капотеа или Дејвида Боувија нпр.
Велики прелом у третману хомосексуализма у поп култури је
сте 1985. када је у јуну Рок Хадсон јавно објавио да болује од сиде,
болести која је првенствено повезивана са хомосексуализмом. Та
да се у јавности отворила прича о његовом скривеном сексуалном
идентитету, фиктивним браковима итд. Већ крајем те године Ен Би
Си је емитовао телевизијски филм у коме је главни јунак адвокат
који својим родитељима саопштава да је хомосексуалац и да има
сиду. У сваком случају, због сиде и покушаја конзервативног зао
крета у време Тачерове и Регана, хомосексуалност је већ постала
једно од најважнијих друштвених питања о коме се расправљало
по различитим основама. На пример, појављивање читаве репре
зентације глем рокера који су користили огромне количине лака за
косу, пудера, козметике, уских кожних панталона и слично, изазва
ло је чак и расправу пред конгресном комисијом САД-а 1985, где
је између осталих сведочио и Ди Снајдер, певач бенда Твистид си
стер чији су се чланови шминкали и облачили као трансвестити.20)
Велики геј пробој је и Калчер клаб у Енглеској са Бој Џорџом за
кога се и тад знало да је у вези са бубњарем бенда. Тек пар година
касније солидну популарност доживео је састав Бронски бит чији
су чланови били отворени хомосексуалци,21) а тематика песама је
била првенствено о проблемима коју геј популација има. Први ве
лики хит је „Дечко из малог места” (1984), који говори о младићу
из провинције који има проблеме због своје сексуалне оријентаци
је. Итд.
Ако се баци поглед на било који преглед историје презента
ције геј идентитета кроз популарну културу, лако се региструје
да постоји јасно уочљива граница која се налази негде у периоду
1990–1992. Од тог периода почиње права експлозија хомосексуа
лизма и наилази поплава различитих измештених, перверзних и
изврнутих ликова и пракси у популарној култури. Ако се осамде
20) Снајдер је често инсистирао да је њихово облачење уметнички пројекат и да нема ве
зе са сексуалном оријентацијом. Тврдио је да „педере треба тражити међу оним мачо
мушкарчинама што наступају са изразито мачо ставом”. Занимљиво је да је 1998. Роб
Халфорд, певач управо таквог састава Џудас прист, обзнанио своју геј оријетнацију,
односно да се „аутовао”.
21) Такође и комунисти. Џими Сомервил је након распада бенда основао групу под нази
вом Комунари чији је лого била црвена петокрака.
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сетих још водила борба око њиховог појављивања у медијима, у
деведесетим они нагло освајају јавни простор да би од половине
деведесетих кренула и читава серија аутовања. С почетком другог
Клинтоновог мандата постало је популарно и хип бити геј или бар
бисексуалан.
Погледајмо како ово освајање напредује: у фебруару 1991. у
Америци се одиграва први пољубац хомосексуалног пара у епи
зоди серије Закон у Ел Еју, а оглашивачи прете да ће повући своје
рекламе због тога; управо у то време Мадона, велика мејнстрим
звезда, почиње да се слика за насловне стране хомосексуалних ча
сописа дајући им тако подршку за излазак на јавну сцену; 1992.
појављује се драма Тома Кушнера Анђели у Америци која са хомо
сексуалне тачке гледишта развија теме политике, сиде и сл; већ
следеће године добија Пулицерову награду, а ХБО (врло важна те
левизија у овом процесу)22) снима мини серију по том предлошку;
исте године у једној серији емитованој на Си Би Ес-у одиграва се
пољубац две тинејџерке и појављује се један од најважнијих мо
мената са Филаделфијом Џонатана Демија у којој Том Хенкс бри
љантно глуми адвоката хомосексуалца оболелог од сиде и добија
Оскара; 1994. Икеа пушта рекламу у којој два мушкарца гледају
намештај за опремање свог стана;23) од 1995. све је више телевизиј
ских серија или филмова са хомосексуалним ликовима који добија
ју мејнстрим награде; у јануар у 1996. у епизоди Пријатеља одвија
се лезбејско венчање између Росове бивше супруге и њене изабра
нице; у фебруару 1997. Елен де Џенерис се аутује у емисији Опре
Винфри да би исту ствар урадила и као телевизијски лик у серији
Елен неколико месеци касније (једанаест година касније иста ова
глумица искористиће пресуду суда Калифорније и венчати се са
својом колегиницом Поршом де Рос); 1998. постаје такође прелом
на јер крећу најпре Секс и град са низом споредних хомосексуал
них ликова који су сада део регуларне поставке и чији су проблеми
22) ХБО је више пута проглашавана за нај геј френдли телевизију која је рецимо 2009. у чак
10 од 14 својих серија имала хомосексуалне ликове. На форумима се води дискусија о
томе зашто ХБО у сваку своју иначе доста гледану серију убацује и геј причу и ликове.
23) Исте године у Аустралији појавио се филм Присила пустињска краљица, који прати
путовање тројице трансвестита кроз руралне пределе овог континента. Филм већ има
култни статус међу ЛГБТ заједницом јер је ове људе показао као реалне са својим
дуплим животима, манама и проблемима. Филм је значајан јер је покренуо диско ри
вајвл у оквиру геј заједнице која читаву шљаштећу и гламурозну диско културу с краја
седамдесетих препознаје као свој први велики пробој у поп културни мејнстрим. У
филму се чују хитови Абе, хoмосексуалног састава Вилиџ пипл и својеврсне геј химне
Глорије Гејнор „I will surive”.
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симпатично представљени као једнако легитимни са дешавањима
главних ликова24), а затим и Вил и Грејс у коме су главни јунаци два
хомосексуалца и њихове пријатељице – серија је емитована 8 годи
на и освојила 16 Еми награда; хомосексуалци, њихови односи и ве
зе улазе тако потпуно у мејнстрим па 2000. креће америчка верзија
серије Квир ез фолк која прати живот петорице гејева.
У следећој деценији наставило се са померањем граница: у
Пријатељима се Рејчел (која је иначе стрејт особа) љуби са особом
коју игра Винона Рајдер (исто се дешава са Кери у Секс и граду, ко
ја се љуби са ликом у тумачењу певачице Аланис Морисет). Исте
године креће серија Бафи убица вампира у којој су главне јунаки
ње у лезбејској вези. Поплави аутовања није одолео ни Марвелов
стрип: 2003. јунак познат под називом Роухајд кид, који постоји
од педесетих година разоткрива се као хомосексуалац!? Креће и
први геј риалити шоу Квир ај фор ди стрејт гај. Велики пробој је
направио филм Анга Лија из 2005 Броукбек планина, нежна и сен
тиментална драма о неоствареној и сузбијаној љубави два каубоја
које глуме Хит Леџер и Џејк Гиленхал. Две године касније у серији
Док се свет окреће виђен је први пољубац између два мушкарца...
Ово је само краћи избор из пребогате понуде општег хомосек
суализовања популарне културе у западном свету од које нажалост
ни деца нису поштеђена. У вртићима у Европи (посебно у Сканди
навији) масовно је почела да се шири мода „неутралног” подизања
деце.25) Дакле деци се не сме натурати полна карактеристика већ
им се мора обраћати неутрално, а она сама треба да изаберу пол
(да ли ће бити мушко или женско)!? Чињеница да деца биолошки
добијају одлике једног или другог пола постаје неважна пошто се
читава култура усмерава ка бесполности односно ка бисексуално
сти. То је крајњи домет конструктивистичког лудила које тврди да
пол није дат биологијом него да је социјална конструкција!
Најбољи одраз овог лудила је дугометражни цртани филм
Прича о ајкулама (Шарк тејл) из 2004. Главни јунак ове метафо
ричне подводне приче је ајкула Лени који је „другачији”. Он је син
мафијашког боса (тумачи га Де Ниро), али нема развијен убилачки,
ловачки инстинкт већ је вегетаријанац који не жели да једе мале
24) Ни то није било довољно па су сценаристи једну од главних јунакиња Саманту касније
увели у лезбејску везу.
25) Званична шведска национална енциклопедија недавно је признала и увела неутралну
реч hen као неутралну заменицу за особе које не желе да се изјасне као мушкарци или
жене.
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животиње. Пошто он воли другачије да се облачи, да се шминка
итд, веома је јасно да је Лени заправо метафора за геј особу која
има проблем да се као таква аутује у патријархалном и конзерва
тивном друштву. Овај пројекат куће Дримворкс зарадио је преко
360 милиона долара и видело га је стотине милиона људи којима се
сервира метафорична идилично спакована прича о несхваћености
и доброти геј особе.
Ово гејевање популарне културе и телевизијског програма на
пример, сада је већ добило тоталитарне димензије. Као што сам
о томе већ писао у књизи Слика, звук и моћ, данас постоје јаке и
утицајне геј и лезбо мониторинг организације које мере колико се
ЛГБТ ликова појављује у прајмтајм серијама (Вил и Грејс, Секс и
град итд) и које на јавни стуб срама стављају компаније које не сле
де политику повећања броја таквих ликова и њиховог позитивног
приказивања. По њиховим статистикама, тај број је сваке године
већи за 50 %.
Уз помоћ политичких притисака, пропаганде и уцена, али за
хваљујући експанзији савременог хедонистички обојеног конзуме
ристичког капитализма, ова мода шири се на све већи број земаља.
Марк Меклиланд нас у кратком али веома прегледном чланку26)
обавештава о развоју геј дискурса у популарној култури Јапана.
Они имају већ традиционално развијено присуство трансвестита
као забављача на мејнстрим телевизијама још од шездесетих годи
на (Мива Кихиро, Мацубара Румико). Данас је мушка хомосексу
алност најприсутнија на телевизији и у женским стриповима који
прате хомоер отске авантуре „лепих дечака”.27) Као и у Америци,
почетком деведесетих је кренула поплава геј литературе, шоу про
грама, телевизијских програма и магазина. Чак је и језик обогаћен
кованицама насталим на основу енглеских оригинала као што је
камингу ауто.
Геј култура или поткултура шири се у различитим земљама као
својеврсна мешавина америчке, већ увелико изграђене квир или
ЛГБТ културе и локалног наслеђа, где неке земље баштине и соп
ствену традицију. Тако се изучавају геј културе у Џакарти, Мекси
ку, арапским земљама итд. О седамнаестомилионском Шангају го
вори се већ као о Сан Франциску Далеког истока. Ово подстицање
26) McLelland, M, „Kamingu Auto: Homosexuality and Popular Culture in Japan”, Asian Homo
sexualities, International Institute for Asian Studies Newsletter, no. 29, 2002, стр. 7.
27) Аутор даје приказ једне стране стрипа Б-дечак на којој се види пољубац двојице тинеј
џера.
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и популарисање подржавају и савремени глобални капитализам,
али и међународне институције.

*
У случају Србије одржавање геј параде постало је услов за све
наредне етапе у процесу прикључења Европској унији. Делегација
Европске комисије и страни амбасадори (од којих су неки попут
господина Дежера, шефа делегације ЕК или шведског амбасадора
Аспа отворено геј френдли или хомосексуалне оријентације) по
стали су главни лобисти за ширење и промоцију хомосексуализма
у Србији.
Популарна култура у Србији постала је у последњих десетак
година најважнији инструмент за промену односа популације пре
ма хомосексуализму. Са листова таблоида, најчитанијих новина
у Србији, готово свакодневно сазнајемо да је нека старлета или
сличан лик са естраде (селебрити) јавно у кафићу или на сплаву
размењивао еротске пољупце са особама истог пола, као да је то
последња мода коју сада сви морају да практикују. Илуструјмо по
моћу неколико примера како је до тога дошло у нашој земљи.
Хомосексуализам је у Југославији био криминализована ак
тивност све до 1994. Но и поред тога у популарној култури било
је директних референци на ове појаве и праксе. Недавно је у броју
од 01.08.2012. Нови магазин објавио повећи прегледни чланак под
називом „Квир елементи у српској уметности”.28) Аутор даје вели
ки број референци из различитих области од којих су неке мало
познате. Олга Димитријевић је направила већ помињани преглед
репрезентације хомосексуалности у југословенском и постјугосло
венском филму.29) Уочава се да су управо филм и рок музика због
своје распрострањености и видљивости до деведесетих били нај
занимљивији простори на којима се хомосексуалност повремено
појављивала. Посебно место има тзв. нови талас који је сав био
саздан од провокација и субверзија, а хомосексуалност је стандар
но спадала у један од најважнијих инструмената за шокирање и
провоцирање естаблишмента и мејнстрима. Први сингл Идола био
је „Ретко те виђам са девојкама”, у коме се јасно пева о другачијем
усмерењу јунака песме. Још експлицитније било је Прљаво казали
28) Може се прочитати на страници http://www.labris.org.rs/lezbejska-kultura/proza/5381-qu
eer-elementi-u-srpskoj-umetnosti.html?showall=1
29) Димитријевић, О, ibid.
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ште са песмом „Неки дјечаци” у којој чујемо: „Ти идеш са својим
мушким друштвом и ловиш прљаве жене, а ја те чекам верно као
пас, а знам да ме правиш љубоморним, јер толико си ми пута на
клупи у парку знао рећи ја сам за слободну мушку љубав”.
У исто време и филмови који су настајали ношени тим духом
провлачили су ЛГБТ мотиве.30) У Марковићевом филму Национал
на класа лик кога игра Ирфан Менсур је диск џокеј који је све вре
ме у друштву младића са којим има одређене назначене односе. О
томе сазнајемо и из дијалога Николића и Менсура. У Радивојеви
ћевом Дечку који обећава, највећа провокација је телевизијски на
ступ Којиног и Берчековог бенда Добри дечаци, у коме они у песми
„Балада о тврдим грудима” воде хомосексуални дијалог. Музику је
радио бенд Шарло акробата а текстове писао Небојша Пајкић. У
песми се чује: „Ја нећу најбољу девојку, јер ти си мој а ја сам твој.
Хоћу да се вратим теби”.31) Пајкићева тадашња супруга, фотограф
Горанка Матић, урадила је серијал фотографија Маргита је дечко,
представљајући каснију клавијатуристкињу групе Екатарина Ве
лика Маргиту Стефановић као хладну андрогину особу, јасно дово
дећи у питање сексуални идентитет ове особе.
Део истог круга био је чувени концептуални уменик Коста Бу
нушевац, који је свој значајан допринос дао у једном другом про
јекту, а који је у то време шокирао југословенску јавност. Године
1981. у режији Станка Црнобрње снимљен је чувени шоу „Београд
ноћу” у коме је представљен први албум Оливера Мандића „Про
бај ме”. Бунушевац је осмислио и реализовао сценографију и ко
стиме (осим тога је и глумац и наратор) представљајући Мандића
у трансвеститском издању, нашминканог, са офарбаном косом, а у
неким сегментима и на штиклама. Радило се о врхунском уметнич
ком пројекту који је освојио и неке награде у иностранству, али је
приказивање на Телевизији Београд било дотад незамислива про
вокација.
Своје прилоге дали су и групе Ксенија („Моја пријатељица”),
Видеосекс („Ана”) и Боргезиа („Он”). Посебно је занимљив поку
шај Забрањеног пушења са последњег заједничког албума из 1989.
30) Њима је већ претходило искуство црног таласа о коме Димитријевићева широко прича
са детаљним примерима па ћемо то овде прескочити. Још један користан преглед може
се наћи у тексту Ненад Полимац, „Геј моменти у Ју кинематографији”, Јутарњи лист,
12.05.2007. Преглед иде од филма Заједнички стан из 1961. и прати различите појаве
хомосексуалности у домаћим филмовима, укључујући и треш комедије попут Ћао, ин
спекторе, Шпијун на штиклама и Тесна кожа 2.
31) Занимљиво је да музика из филма никада није објављена.
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Песма „Јави ми” експлицитно говори о несрећном животу фру
стрираног хомосексуалца који живи живот какав мора, а не какав
би желео. Прича је испричана у њиховом стандардном социјалном
маниру и по духу подсећа на мотив помињане Броукбек планине.
Неле Карајлић пева: „Комшилуку кад постанеш сумњив што се
стално дружиш са клинцима, из мрачне улице кад јалија ти викне
»’ош гузе хаџија«, знај ја те још увијек волим, мене вазда можеш
назвати...”. Овој тематици се из своје хумористичне перспекти
ве прикључио и Рамбо Амадеус у песми „Глупи хит (Манијак)”.
Аутор пева о свом хомосексуалном обожаватељу који га сваке ноћи
узнемирава телефоном. Песма је остала упамћена по легендарним
стиховима: „О, чудим се твојему настраноме хобију, у Црну Гору
таке људе шаљу на робију”. Хомосексуална тематика чини потку
и треће приче култног рокерског филма Како је пропао рокенрол.
У причи „Не шаљи ми писма” заплет настаје због анонимних љу
бавних писама која стижу у стан младог брачног пара (у тумачењу
Весне Тривалић и Ђуре из Топ листе надреалиста). Љубоморни
муж прогони супругу тражећи да му призна са ким га вара, да би
на крају установио да су писма намењена њему и да стижу од ком
шије Богдана „који је педер”.
Дакле иако је хомосексуализам био забрањена активност, Југо
славија је као земља либералног комунизма била врло отворена за
глобалне трендове, па је и хомосексуална тематика налазила свој
простор у уметности и популарној култури. Огроман допринос
свакако је дала енормна популарност америчке серије Династија у
којој је Стивен Карингтон хомосексуалац против чега се отац Блејк
све време бори.
Ако се погледа публикација лезбејске организације Лабрис ко
ја даје преглед деловања лезбејских и геј активиста у Србији, уоча
ва се да је период до 2000. доста сиромашан.32) Овдашњи хомо
сексуалци су углавном учествовали у антиратним протестима, али
су након декриминализације хомосексуализма 1994. регистровали
прве организације и у оквиру Центра за женске студије покре
нули и курс о лезбејским студијама. Стидљиви покушаји изласка
у јавну сферу региструју се тек од 1998. када је покренут први геј
сајт Gay-Serbia.com. Тада је организована и прва озбиљнија кампа
ња против хомофобије, али је она углавном била везана за анализу
стања, праћење медија и сл, а не за јавни активизам.
32) Савић, М, (ур.), Читанка: од А до Ш о лезбејским и геј људским правима, Лабрис, Бе
оград, 2009.
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У оваквим приручницима геј активизам се резервише искљу
чиво за њихове опозиционе организације које је углавном финан
сирао Фонд за отворено друштво, док се из идеолошких разлога
Милошевићев јавни режим погрешно представља као патријарха
лан, националистички и хомофобичан. Као што сам о томе писао
још пре десетак година,33) управо је касни Милошевићев режим
(у време јуловске фазе) највише у то доба учинио за измену јавне
перцепције хомосексуализма. Цео јуловски пројекат био је идеоло
шки сродан свим настојањима из алтернативне Сорошеве мреже и
директно се борио против СПС национализма и патријархализма
из прве половине деведесетих. Телевизија Пинк (за коју је Мирко
Илић касније с правом приметио да је сасвим про-геј34)) настала је
као пројекат који је требало да смири ратничке страсти и уведе не
ки другачији, модернији и урбанији систем вредности. Најважнији
карактери, заштитна лица Пинка у тој фази деловања били су чуве
ни Бошкић и Станкић, односно двојица феминизованих водитеља
емисије „Сити”, Бошко Јаковљевић и Станко Шкугор. У том кон
тексту, за видљивост до које је хомосексуалцима стало била је вео
ма значајна појава пророчице Клеопатре, мушкарца трансвестита,
преваранта који је такође на Пинку стекао велику популарност.
Посебни сегмент би морао да буде посвећен развоју модне
индустрије у Србији током деведесетих. Године 1991. почиње са
радом модни студио Клик Ненада Радујевића. Многи сматрају да
је управо преко њега промењена физиономија манекена у Србији.
Осамдесетих су манекени још увек били мужевни попут Невена
Бошковића, а манекенке женствене попут Љиљане Тице. Деведесе
тих почиње андрогинизација и приближавање изгледа мушкараца
и жена. Уводе се феминизирани младићи и жене са врло изражај
ним цртама лица. Све то је имало последице и на укупну перцеп
цију у медијима и међу младом популацијом генерално.
Најважнији пробој у популарној култури ЛГБТ популација
остварила је преко трансвестита, проституке са беог радске штај
ге, покојног Вјерана Миладиновића, познатог као Мерлинка. Он
је глумио у нискобуџетном филму Желимира Жилника, Дупе од
33) Ђурковић,М, Диктатура, нација, глобализација. ИЕС, Београд, 2002.
34) Маћашев, А, „Зашто то све радим за мањине”, Интервју са Мирком Илићем, QT, бр.
1−2, Београд, 2010, стр. 270. Илић ову констатацију износи одговарајући на важно ме
тодолошко питање Маћашева да ли је ефективнија борба за геј права путем мекшег
увођења геј животних стилова кроз популарну културу или путем директног политич
ког наступа.
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мрамора (1995), и након тога је почео да се појављује као гост и на
мејнстрим медијима попут гледаног НС плуса или касније емисије
Свет плус коју је водила Јелена Баћић Алимпић и која је у потпу
ности била изграђена на сензационализму и шокантним и сканда
лозним гостима.35)
Током 2000. године и геј заједница је очигледно искористи
ла велику количину новца која је упумпавана у Србију у оквиру
припреме смене власти, па је покренут низ кампања од којих се
издвајала кампања новооснованог центра Гејтен ЛГБТ. У оквиру
ње одржан је низ представа, јавних трибина као и изложба фото
графија.
Геј организације су сматрале да је пети октобар уједно и њихо
ва победа над патријархализмом. На пример, крајем године осно
вана је група Квирија као део Кораћеве Социјалдемократске уније
која је већ у децембру уз обилну помоћ Фонда за отворено друштво
започела „Кампању за легализацију истополних веза”. Следеће го
дине ЛГБТ групе полако улазе и у јавне и државне институције, па
тако у јуну Лабрис организује у Студентском културном центру у
Београду изложбу лезбејских фотографија. Насилни прекид прве
геј параде у Београду спречио је већ припремљени талас агресивне
јавне промоције хомосексуализма. Отказане су трибине, позори
шне представе и концерт класичне музике. Већ у септембру и окто
бру Квирија је закупила петнаест билборда у Београду и започела
кампању борбе против дискриминације и хомофобије. Билборди
су поцепани. У новембру се појављује штампани магазин Дечко
који је излазио до 2004. На државном радију Београд 202 добијен
је сат у ноћном програму за ову врсту проблематике који су реали
зовали припадници Гејтена.
Захваљујући подршци нових власти и све утицајнијег страног
фактора, активности и присутност хомосексуалаца у јавној сфери
се стално повећавају. Све је више различитих кампања које орга
низују њихови активисти освајајући полако своје место у јавном
простору и намећући своју агенду где год је то могуће. Тражи се
чак и измена законодавства, па Лабрис у августу 2003. излази са
својим предлогом измена породичног закона. Већ 2005, за време
конзервативне владе Војислава Коштунице, измењен је Закон о ра
ду који је увео и забрану дискриминације радника на основу полне
35) Вјеран је погинуо под непознатим околностима 2003. Од 2009. у Београду је покренут
квир фестивал „Мерлинка” који је име добио по њему.
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оријентације. Акција је било све више, геј активисти су почели да
се појављују и на мејнстрим медијима, организоване су телевизиј
ске емисије у којима су они врло агресивно полемисали са људима
који супротно мисле итд. Све је то крунисано Законом против дис
криминације који је донет 2009. и првом „регуларном” геј парадом
у октобру 2010. која је изазвала страховите нереде у Београду.
Уз ову кратку историју постоји паралелни ток јавне промоције
који је везан за употребу мејнстрим популарне културе за потре
бе промоције хомосексуализма. Није реч о бројним фестивалима
квир продукције који су организовани у малим и слабо посећеним
просторима, већ о директном ангажману утицајних и праћених по
знатих личности из света естраде. Треба погледати спискове јав
них личности које су подржале одржавање геј параде 2010. и оних
каснијих и видеће се да је у питању велики број утицајних глумаца,
певача и других уметника и познатих личности. У међувремену је
снимљено и неколико играних филмова у којима се на озбиљан на
чин тематизује положај хомосексуалаца. Већ 2004. Драган Марин
ковић је снимио филм Диши дубоко у којима су присутне и експли
цитне сцене односа између ликова које тумаче Јелена Ђокић и Ана
Франић. Највећи успех остварен је са Драгојевићевом комедијом
Парада из 2011. која вешто барата етничким стереотипима како би
приказала хомосексуалце у позитивном светлу.
На занимљив начин и у Србији је (као и у остатку Европе)
Евровизијско такмичење постало значајан простор за промоцију
ЛГБТ поткултуре. Евровизија је током претходне деценије од ста
рог и досадног класичног такмичења прерасла у праву кемп и геј
светковину управо зато што је ЛГБТ популација из читаве Европе
препознала ову манифестацију као сјајну прилику за промовиса
ње своје агенде. Србија је 2007. године победила у Хелсинкију са
песмом „Молитва” коју изводи певачица Марија Шерифовић пре
позната као припадник ЛГБТ популације, а следеће 2008. Београд
је у току недеље одржавања евровизијског такмичења претворен
у место одржавања својеврсног вишедневног геј карневала. И та
дашњи победник Рус Дима Билан такође се смaтра припадником
ЛГБТ популације.
Но најважнији јавни пробој хомосексуална пропаганда дожи
вела је захваљујући препознавању потенцијала естраде и захва
љујући привлачењу на своју страну неких важних извођача тех
но-фолк музике. Током деведесетих, Сорошева мрежа је такозвани
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турбо-фолк третирала као националистички производ из Милоше
вићеве кухиње или, како је Петар Луковић дефинисао, као звучну
слику Милошевићевих ратова. Доминирала је тврдња како је ре
жим систематски створио турбо-фолк да би уништио рокенрол као
западну, космополитску, модерну и прогресивну музику.36)

И после 2000. један део ове „либералне интелигенције”
наставио је да врти исту плочу. Добар пример је скандалозни
серијал телевизије Б92 „Сав тај фолк” емитован 2004. године,
а из исте матрице потиче и идеја да се током акције Сабља
ухапсе и Цеца Ражнатовић и Аца Лукас. Међутим други део
ове мреже који је пратио глобалне квир стратегије, почео је
да развија супротну матрицу која тврди како је ТФ управо
дах глобализације и глобализма у Србији. Кључна имена су
Милица Томић која је Драгану Мирковић изложила у бечкој
хали (довела је да пева па то назвала перформансом) и посеб
но свемогући Бранко Димитријевић, син покојног Војина Ди
митријевића, који је низом програмских текстова у Времену
и Нину дефинисао нове смернице које је остатак сцене треба
ло да развија. Између осталог, он је програмски истакао како
је Гага Мирковић геј-френдли, односно како се она хвали да
су њени фанови и хомосекусалци. У часопису Прелом Дими
тријевићеви ученици Свебор Миџић и Даринка Поп Митић
писали су хвалоспеве Аци Лукасу, а рано је препознат и по
тенцијал Јелене Карлеуше која још почетком деценије бива
проглашена за геј икону.
Ова идеолошка матрица тврди како је ТФ прогресиван
јер је мешавина различитих глобалних утицаја, док су с друге
стране наводни националисти који инсистирају на некаквој
чистоти домаће музике. Дакле, уместо раније опозиције на
ционалистички турбо-фолк/прогресивни глобални рокенрол
сад се уводи друга дихотомија: прогресивни глобални тур
бофолк/националистичко инсистирање на чистоти домаћег
народног израза. На основу ове матрице Иван Чоловић (увек
спреман да прати трендове) такође мења своју ранију пер
цепцију и 2006. објављује књигу Етно37) у којој тврди да је
инсистирање на етно изразу у музици одраз фашизма.
36) Видети детаљније у Ђурковић, М, „Идеолошки и политички спорови око популарне
музике у Србији”, у Филозофија и друштво, бр. 25, стр. 271−284, Београд, 2004.
37) Чоловић, И, Етно, XX век, Београд, 2006.
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На основу ове промењене матрице ЛГБТ популација почиње
да користи естраду за промоцију својих циљева. Естрадне лично
сти половином деценије почињу да буду упадљиво геј френдли
(Сека Алексић снима песму „Свиђа ми се твоја девојка”, Баја пе
ва о тројци у којој се његова девојка неће бунити итд). Неизбе
жна Карлеуша се чак опробала као прогеј колумниста у дневном
листу Курир38), а затим и као радикални геј активиста гостујући у
мејнстрим емисији Утисак недеље39). Све се то догађало у време
јавних полемика око геј параде 2010. године.40) Њен концерт у бе
оградској Арени искоришћен је као права геј манифестација, а у
публици су се вијориле заставе дугиних боја.

*
Захваљујући домаћим продуктима популарне културе, рија
лити емисијама, али и непрестаном емитовању серија као што су
Секс и град (до сада емитована у целости више од двадесет пута,
на бар пет различтих тв канала), Вил и Грејс, Очајне домаћице итд,
третман хомосексуализма у јавном дискурсу и перцепцији је у са
мо десетак година потпуно измењен. Наметнут је стандард поли
тичке коректности који подстиче јавну промоцију ЛГБТ понашања
и пракси, а осуђује сваки критички или полемички тон усмерен
како против саме праксе, тако и против неограниченог популари
сања хомосексуализма и хомосексуалних животних стилова. Под
окриљем наводне демократије враћен је вербални деликт у форми
Закона против дискриминације, на основу кога јавно критикова
ње хомосексуализма и заступање хришћанске тезе да је то болест
може да води до осуде, новчаног кажњавања па и затворске казне.
Тиме критика хомосексуалног понашања и посебно његовог јавног
промовисања постаје табуисана у земљи која номинално и по Уста
ву јесте либерална демократија са слободом изражавања.

38) Погледати текст за који се у граду причало да га је написао писац Светислав Басара,
Карлеуша, Ј, „Отворите свој ум”, Курир, 11.10.2010.
39) У суседној Бугарској велика звезда чалге постао је трансвестит хомосексуалац Азис,
који је и на неким нашим каналима постигао завидну популарност.
40) Свој допринос третману ове манифестације,дао је легендарни треш-фолк уметник Ди–
џеј Крмак. У песми „Парада поноса” из 2010, преко класичне народњачке музичке
матрице он пева: „Знам ја, мајко, твоју бол што ја волим мушки пол. Једина у нашем
крају добила си мушку снају”.
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Misa Djurkovic
HOMOSEXUALITY AND POPULAR CULTURE
Resume
Starting from the fact that the issue of homosexuality is
being increasingly radicaly set in Serbia, the author se
eks to explore the various mechanisms through which this
phenomenon and the practice is populrised and imposed
as politically correct or even desirable value system. He
notes that the mechanisms include judiciary, the legislatu
re, the international network of foundations and non-go
vernmental organizations, lobbying of the companies and
finally the use of popular culture and the entertainment
industry. This article therefore focuses on monitoring of
the status of homosexual practices and themes within po
pular culture. As 1990 is taken as a watershed year after
which begins the popularization of the radical homosexual
agenda and ubiquity on television and in popular cultu
re, author starts with a brief history of the treatment of
homosexuality before that period. Film industry and rock
and roll music are the most interesting aspects of popu
lar culture in which this theme was debated in different
ways. There are numerous examples, and interesting tre
atments of LGBT themes in the alternative and even in the
mainstream films, so some of the most important ones are
presented in the article. As particularly important is hig
hlighted contribution of gay authors who made films that
deal with homosexual themes. It also provides examples
from the repertoire of rock and roll performers. The se
cond section deals with the spread of radical gay tematic
after 1990, when we witness its rapid expansion primarily
in the television shows. However, it is interesting that this
expansion is observed even in non-Western cultures whe
re the whole flood of magazines, newspapers, TV shows,
reality TV programs, cartoons and various other pro-gay
products is percieved. LGBT community has first made its
specific subculture, and then gradually introduced it into
- 189 -

Миша Ђурковић

ХОМОСЕКСУАЛИЗАМ И ПОПУЛАРНА КУЛТУРА

the mainstream. The last part of the article follows the de
velopment of this process in Serbia. Folowing a very simi
lar model in our country also comes to the spread of this
topic and its infiltration into the mainstream so that after
adopting a rigid anti-democratic Anti-discrimination law,
any criticism of such processes becomes prohibited and
tabooed.
Keywords: homosexuality, popular culture, Serbia, public
sphere, propaganda.

Овај рад је примљен 14. јула 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27.
септембра 2013. године.
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ГА ПОЛИТИЧКОГ КОМУНИЦИРАЊА 
У ЈАЧАЊУ ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
ГРАЂАНА У СРБИЈИ
Сажетак
Рад је посвећен теоријској анализи политичког кому
ницирања, улози актера политичког комуницирања и
утицају, како квалитета политичког комуницирања,
тако и актера политичког комуницирања, на парти
ципацију грађана (у циљу утврђивања евентуалне за
висности између квалитета политичког комуницира
ња и степена развијености грађанске партиципације).
Основни предмет истраживања у раду је квалитет
политичког комуницирања грађана у јавном политич
ком животу и његов утицај на партиципацију грађана
у Србији.
Кључне речи: комуницирање, политичко комуници
рање, актери политичког комуницирања, политичка
партиципација.
вака људска интеракција претпоставља размену идеја, инфор
мација, емоција, искуства али и битан елемент у комуникатив
ној пракси. Посредовање идеја међу субјектима друштвене праксе
представља битну компоненту њихових интеракција, а само кому
ницирање - механизам тог посредовања. Без ове компоненте сви
облици људске праксе остали би ван домета друштвене егзистен
ције човека. Комуницирање је процес у коме људски однос поста
је акт и као такав представља један од битних услова заснивања,
кретања и репродукције људских односа. Оно (комуницирање) не
може постојати пре стварања узајамног односа између појединаца

S
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или група, јер је комуницирање процес који је заједнички за оног
ко саопштава и за оног ко прима поруку. Са друге стране, функци
онисање било које заједнице индивидуа немогуће је уколико изо
стане комуникација међу људима јер комуникативно деловање љу
ди представља неодвојиву компоненту сваког људског односа, без
обзира да ли се то деловање остварује у политичкој, економској,
културној, моралној, естетској или некој другој сфери социјалног
живота.
Етимолошка одређења појмова комуницирање и комуникаци
ја потичу из латинског језика, од латинског глагола communicare:
учинити нешто заједничким, саопштити али и – причестити се и
именице communicatio која је изведена из глагола и која означа
ва заједницу, са-обраћање, општење, саопштавање, везу, додир...
Основна етимолошка одређења ових појмова упућују на чињеницу
да делатност општења која представља сам темељ комуницирања,
није ништа друго до успостављање заједнице, односно, друштве
ности.
У друштвеним наукама, појмови комуникација и комуницирање
се често користе као синоними. Ипак, ми у раду полазимо од става
да је погрешно поистовећивати комуницирање и комуникацију. То би
заправо значило да изједначавамо друштвени процес и појам из ког је
друштвени процес изведен. Иако заступамо став да је погрешно пои
стовећивати термине комуникација и комуницирање (јер комуникација
људима омогућава споразумевање и сарадњу, заједнички живот и због
тога представља услов настанка и опстанка друштва, а комуницирање
је један од суштинских процеса људског споразумевања, међусобне
кооперације и свеукупног деловања људи у друштву) оригиналне изво
де аутора који су се бавили проблематиком политичког комуницирања
(користећи термине комуницирање и комуникација као идентичне), у
раду преносимо дословце и без икаквих измена.
Комуницирање, било људско било друштвено, нераскидиво је по
везано са политичком сфером... и обратно. Везано уз политичко кому
ницирање, полазимо од мишљења Мирољуба Радојковића који под
политичким комуницирањем подразумева „...размену политичких садр
жаја, повратност информација и договор на релацији политичари-меди
ји-грађани“.1) Према овом аутору „Политичко комуницирање настаје у
1)

Мирољуб Радојковић, „Политичка комуникација у Србији - оглед из пројекта 'Пут Србије ка ми
ру и демократији', Република, Београд, XV, 2003, стр. 1.
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напонском пољу између власти и политичке јавности, односно између
политичког поља и цивилног сектора друштва“.2) У процесу политичког
комуницирања, по овом аутору, увек учествују три стране: актери вла
сти, медији и грађани, односно политичка јавност при чему „Највећи
део видљиве, делотворне политичке комуникације тече унапред датим
каналима и уз помоћ, тј. радом посебних друштвених институција које
су намењене јавном и масовном комуницирању - медијима масовног ко
муницирања“.3)
Зоран Славујевић сматра да: „Политичко комуницирање чине
процеси размене различитих политичких садржаја у троуглу: властмедији-јавно мнење, односно између три групе актера: политичара,
медија и грађана“.4)
Политичко комуницирање у раду третира се као неизоста
ван фактор у дефинисању социјалне и политичке партиципације
грађана у јавном животу. Притом, главна пажња није усмерена на
комуницирање на институционалном нивоу (интервјуи, наступи
на телевизији итд.), радном нивоу или на нивоу комуницирања у
функцији представљања и рекламирања (изборне кампање и сл...),
већ на континуирано комуницирање које се одвија између пред
ставника власти и грађана. Ради се о комуницирању које се тиче
актуелних проблема заједнице у којој грађани живе и које директ
но утиче на њихово учешће у јавном, политичком животу и које се
искључиво посредством масовних медија (за које сматрамо да су
управо одговорни за повезивање политичких информација и по
литичке јавности у укупном процесу политичког комуницирања).
Дакако, главни разлог због чега квалитет политичког комуни
цирања уопште доводимо у везу са политичком партиципацијом
грађана, налазимо у претпоставци да квалитетно информисање
грађана (путем средстава масовног комуницирања) и њихово упу
ћивање у одређена права и обавезе, подстиче стварање и јачање од
говорне грађанске јавности која би посредовала у решавању про
блема градова, општина и државе у којој живе.

2)
3)
4)

Оп. цит., стр. 1.
Оп. цит., стр. 1.
Зоран Славујевић, Савремени политички мит, Радничка штампа, Београд 1999, стр. 9.
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ПРОБЛЕМИ ДЕФИНИСАЊА 
ПОЛИТИЧКОГ КОМУНИЦИРАЊА
Британски професор Брајан Мекнеир (Brian McNair) исти
че да свака расправа о политичком комуницирању треба да почне
признањем како се тај термин показао јако тешким за било какво
прецизно дефинисање. Ипак, опште карактеристике политичког
комуницирања помажу нам да лакше схватимо дефиницију поли
тичког комуницирања. Једна таква карактеристика свакако је та да
се политичко комуницирање као вид масовног комуницирања мо
же схватити као процес политичког општења који се из малоброј
них центара усмерава ка великој маси појединаца или као размена
информација и политичких садржаја између друштвених група.5)
Вјекослав Бутиган пише: „Политичко комуницирање је информа
тивна интеракција политичких субјеката ради остваривања појединач
них и групних интереса помоћу власти и као таква она прожима читав
политички систем стварајући политичку инфраструктуру за координи
рано и јединствено деловање политичких субјеката да би политички
систем успешно функционисао према утврђеним циљевима и прин
ципима“.6)
Објашњавајући и дефинишући процес политичког комуници
рања, Зоран Томић наводи: „Политичка комуникација је међусоб
ни/интерактивни процес размене политичких садржаја између раз
личитих политичких актера, за и у време политичког (изборног)
мандата или избора, путем комуникацијских канала (медија), а у
сврху постизања одређених учинака“.7)
Тома Ђорђевић у књизи Комуникација и власт наводи да „Поли
тичка комуникација представља нераздвојну компоненту сваког од ме
ханизама политичког система власти, што значи да се и сама моделира
у сенци политичке власти и доминације једне класе над другим класа
ма, групама или слојним структурама“.8) Разрађујући комуникацијски
слој у структури политичког процеса, аутор истиче да је „Политичко
комуницирање основни мотивациони механизам политичког про
5)
6)
7)
8)

Brian McNair, Увод у политичку комуникацију, Факултет политичких знаности Свеучилишта у
Загребу, 2003, стр. 28.
Вјекосалв Бутиган, „Утицај модела медијске политике на мултикултурализам на Балкану“, У:
Зборник дискусија Улога масовних медија у развоју демократског мултикултурног друштва и
регионалне сарадње, СВЕН, Ниш, 2004, стр. 27.
Зоран Томић, Основе политичког комуницирања, Пословне комуникације, Мостар, 2005, стр. 53.
Тома Ђорђевић, Комуникација и власт, НИРО, Младост, Београд, 1988, стр. 15.
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цеса и њеним посредством се тај процес припрема и артикулише
у свом субјективно-акционом распону као хијерархијски консте
лисана сфера социјалних субјеката с политичким компетицијама,
и то на општедржавној равни репродукције политичких односа и
структура“.9)
Становишта страних аутора, који су се бавили политичким кому
ницирањем не разликују се много од полазишта домаћих аутора. Тако
Б. Мекнеир (Brian McNair) овај процес дефинише као „...сврховиту ко
муникацију у политици која укључује све облике комуникације, како
ону којима се служе политичари и други политички актери у сврху
остваривања специфичних циљева, тако и комуникацију коју према
неким актерима усмеравају неполитичари (бирачи и новински колум
нисти) и која се проналази у извештајима и другим облицима медијске
расправе о политици“.10)
Робер Дентон и Г. Вудвард (R. Denton i G. Woodward) политичко
комуницирање дефинишу као „јавну расправу о одређивању извора
јавности (приходи), службени ауторитет (коме су дата овлашћења
власти да направи легалне, законодавне и извршне одлуке) и службе
не санкције - што држава награђује или кажњава”.11) По овим ауто
рима, у најбољем случају, језик политичке комуникације “...вредан је
посредник који замењује укорењене сукобе и чини могућим промену
поретка”.12)
Крејг А. Смит (Craig Allen Smith) истиче да „Политичку кому
никацију не чини само владина комуникација већ да сваки пут када
грађани гледају вести, читају политичку налепницу на аутомобилу,
смеју се политичкој шали, разматрају сукобљене политичке ста
вове или изјаве нешто да није право, они се заправо укључују у
политичку комуникацију“.13)
Мареј Јакоб Еделман (Murray Jacob Edelman) схвата политич
ко комуницирање као спектакл и као свесну или подсвесну кон
струкцију „имиџа”, проблема и супростављања. У књизи “Кон
струкција политичког спектакла наводи: „Спектакл је непрекинуто
извештавање о новостима, стално конструисање и реконструисање
9)
10)
11)
12)
13)

Оп. цит, стр. 15.
Brian McNair, оп. цит., str. 12.
Rober Denton i G. Woodward, Political communications in America, New York, 1990, str. 14.
Rober Denton i G. Woodward , oп.цит, стр. 14.
Craig Allen Smith, Political Communication, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, 1990, стр. 62.
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друштвених проблема, криза, непријатеља и вођа и тиме стварање
узастопног низа пријетњи и нада».14)
Франце Врег истиче да „Дистрибуција политичке моћи у сва
ком друштву зависи од сразмера снаге међу класама или скупи
нама“.15) У вези с наведеним Франце Врег у тексту „Политичко
убеђивање и политички маркетинг“ (зборник радова Политички
маркетинг) истиче да је једино научно “да политичку комуника
цију по садржају делимо на доминантни дискурс владајуће елите
и ‘подређени’ дискурс мањинских група. Владајући системи уводе
различите облике идеолошке доминације на различитим механи
змима субординације, идеолошке пресије и нормативне репресије
(казнене и друштвене санкције). Ни један ни други дискурс данас
не употребљава више класичне моделе политичке пропаганде који
су били ефикасни у органицистичким или функционалистичким
друштвеним системима, односно у херметичким тоталитарним
уређењима”.16)
Закључујемо да поље политичког комуницирања обухвата
креирање, слање, примање и обраду политичких порука које по
тенцијално имају значајан директан или индиректан утицај на са
му политику али и на грађане и које се најчешће преносе путем
медија тј. средстава масовног комуницирања. Такође, пошиљаоци
или примаоци ових порука могу бити политичари, новинари, чла
нови интересних група или приватна лица, као и грађани који нису
организовани као припадници неке групе (симпатизери).

УТИЦАЈ АКТЕРА ПОЛИТИЧКОГ КОМУНИЦИРАЊА 
НА КВАЛИТЕТ ПОЛИТИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Наведено је да у раду полазимо и заступамо став М. Радојко
вића да политичка комуникација настаје у пољу између власти и
политичке јавности, односно између политичког поља и цивилног
сектора друштва. “У том смислу огроман је број симболичких ак
тивности грађана и њихових асоцијација, с једне, и политичких ак
тера и институција власти, с друге стране, које се свакодневно од
14) Мареј Јакоб Еделман, Конструкција политичког спектакла, Политичка култура, Загреб, 2003,
стр. 9.
15) Франце Врег, Демократско комуницирање, Народна и универзитетска библиотека БиХ, Факултет
политичких наука ин Сарајево, 1990, стр. 266-275.
16) Франце Врег, „Политичко убеђивање и политички маркетинг“, у: Зборник радова Политички
маркетинг, Радничка штампа, Београд 1990, стр. 30.
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игравају и обезбеђују динамику политичком комуницирању. Они
резонују о стварима политике, процењују јавно презентиране ин
тересе и учествују у расправама поводом тражења заједничке мере
прихватљивости конкурентних интереса, која у датом историјском
тренутку и под датим околностима може да представља “општи
интерес”.17)
Такође, на почетку претходног одељка навели смо да се највећи
део видљиве политичке комуникације одвија путем средстава масов
ног комуницирања. Стога, у процесу политичког комуницирања го
тово увек, поред представника власти и грађана, учествују и медији.
Да резимирамо: „У процесу политичког комуницирања увек учествују
три стране: актери власти, медији и грађани, односно политичка јав
ност”.18)
У актере политичког комуницирања Брајан Мекнеир убраја:
политичке организације (политичке странке, јавне организације,
скупине за притисак, терористичке организације и владе), медије
и грађане.19) Ми ћемо се за потребе овог рада, одлучити за (као по
лазну) нешто краћу, али и сажетију дефиницију актера политичког
комуницирања М. Радојковића коју смо напред навели.
Везано уз политичке организације, мишљења смо да њих тре
ба посматрати кроз политичке, изборне актере (electoral actor).
Мирјана Касаповић у „Изборном лексикону“ (2003) под изборним
актерима наводи појединце, друштвене групе, организације или
институције које непосредно или посредно учествују у изборима и
утичу на њихову природу и исход. „Изборе битно одређују интере
си, вриједности, циљеви, стратегије, одлуке и обрасци понашања
актера који у њима судјелују”20) јер за природу изборног процеса
јесу пресудна питања политичких и других актера који учествују
у њима.
Други актер у процесу политичког комуницирања су медијске
организације. У демократским политичким системима, масовни
медији су пријеносници-канали комуникације од грађана до њихо
вих политичких вођа и обрнуто. „Политички актери се морају ко
ристити медијима како би њихове поруке биле пренесене жељеној
публици. Политички програми, извјештаји о политици, изборни
17)
18)
19)
20)

Мирољуб Радојковић, оп. цит., стр. 1.
Оп. цит., стр. 4.
Brian McNair, оп. цит., стр. 13.
Мирјана Касаповић, Изборни лексикон, Политичка култура, Загреб, 2003, стр. 11.
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апели, кампање група за притисак, терористички акти, имају поли
тички значај - и потенцијал за комуникативну учинковитост – само
онолико колико се о њима извјештава и колико их медијска публи
ка прима као поруке».21) Према томе, сви политички комуникатори
морају на неки начин имати приступ медијима, било законима, као
код правила политичке равнотеже и непристраности, било уважа
вањем или на неки други начин.
Грађани су трећи актер у процесу политичког комуницирања.
Они су уједно и бирачи и стога је политичким актерима јако стало
до добре политичке комуникације с бирачима, јер без комуника
ције ниједна политичка порука не може имати никакву важност. С
обзиром на учествовање у политичком/изборном процесу можемо
разликовати: а) сталне бираче и б) повремене бираче . Неки аутори
разликују пет типова америчких бирача с обзиром на различите
обрасце активности, те главну оријентацију и њихова друштвена
обележја. Према схватању М. Касаповић, то су: „стручњаци за
гласовање” - гласују редовито, ограничени судионици -  у изборе
се укључују дјеломично, комуналисти - гласују редовито, али се
клоне изборних кампања, усмјерени су на колективне резултате,
судионици кампања - гласују редовито и судионици су изборних
кампања и потпуни активисти – који судјелују у сваком облику и
свакој фази избора и јако су укључени у политику“.22)

КАРАКТЕРИСТИКЕ, УЧИНЦИ И ФУНКЦИЈЕ 
ПОЛИТИЧКОГ КОМУНИЦИРАЊА
Неизоставно питање у анализи политичког комуницирња сва
како јесу њени учинци и функције. Истраживачи учинка политич
ког комуницирања суочени су с основним епистемолошко-методо
лошким проблемима: како је могуће тачно утврдити узрочно-по
следични однос између неког комуницирања и понашања реципи
јената, тј. „како се може препознати и измерити последица неке
конкретне поруке уколико је изолујемо од контекстуалних чините
ља који утичу на појединца”.23)
Упркос сложености мерења учинака политичког комуници
рања - јер су они одређени не само садржајем поруке него исто
21) Brian McNair, оп. цит., стр. 37.
22) Мирјана Касаповић, оп. цит., стр. 11.
23) Brian Mc Nair, оп. цит., стр. 91.
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ријским, друштвеним, културолошким контекстом... – постоје три
начина за процену учинка политичког комуницирања на ставове и
понашање њених актера. Први се може остварити кроз истражива
ње јавног мњења, други методом посматрања понашања бирача и
треће, могу се спровести разна експериментална истраживања на
ову тему. Поред ових основних „инструмената”, политички учин
ци се могу мерити кроз корпоративни и индивидуални имиџ поли
тичара, учинак политичког оглашавања итд.
Колико је заиста могуће овим методама тачно предвидети по
нашање бирача, остаје отворено питања. У историји су познати
случајеви како препознатљиве кампање и „прогурани” имиџ још
увијек нису веродостојни показатељи изборног успеха. Стога,
остаје отворено питање колико се објективно на овај начин преци
зно мерити учинке политичког комуницирања.
Што се тиче функција политичког комуницрања, полазимо од ста
ва Зорана Славујевића који наводи да „политичко комуницирање има
најмање три функције: прва функција политичко информисање одно
си се на размену информација између различитих политичких су
бјеката, односно представља извјештаје о актуелним политичким
догађајима, активностима и особама, изражавање политичких ин
тереса, ставова и уверења различитих актера политичког живота.
Друга функција је политичка едукација и социјализација – подуча
вање људи разним политичким знањима, неопходним ради њиховог
укључивања у политички живот, знањима о структури политичког
система, односно о улогама политичких институција и начину њи
ховог функцион
 исања, о легитимним политичким актерима, о пра
вилима „политичке игре“, о могућностима политичког деловања
грађана итд. И трећа функција политичког комуницирања је, према
З. Славујевићу, политичко увјеравање односно политичка персуа
зивна делатност – формирање, учвршћивање, промјена. ставова
људи о политичким догађајима и актерима и потицање људи да
учествују у политичком животу. У оквиру ове функције реализују
се политичка пропаганда, политички маркетинг, политичко огла
шавање, односи с јавношћу и сродне активности.24)
24) Зоран Славујевић, оп. цит., стр. 44.
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УТИЦАЈ КВАЛИТЕТА ПОЛИТИЧКОГ КОМУНИЦИРАЊА
НА ПАРТИЦИПАЦИЈУ ГРАЂАНА У СРБИЈИ
Мишљења смо да низак степен заинтересованости грађана за ре
шавање сопствених егзистенцијалних и есенцијалних проблема има ди
ректног утицаја и на на њихов слаб друштвени и политички ангажман
и активизам грађана и њихову (не)укљученост у решавање проблема
од јавног значаја. Такође, сматрамо да је незаинтересованост грађана за
решавање проблема (било сопствених било од јавног значаја) такође по
следица нечега. Трагајући за тим „нечим“, ауторка рада, дошла је до за
кључка (и у раду полази од тог става) да су пасивизам и незаинтересова
ност грађана за процесе јавног презентовања својих интереса и потреба,
као и за учествовање у политичким расправама од „општег интереса”,
најчешће последица: недовољне информисаности грађана о потреби
њиховог укључивања, непознавања законских оквира који омогућава
ју грађанима да учествују у јавном политичком животу, неповерења
грађана у представнике власти и градских институција; неповерења
грађана у медије; специфичне исцрпљености грађана (настале услед
дугогодишњих политичких превирања), конформизма, монотоније и
свакодневне борбе обичног човека за обезбеђивањем елементарних
услова за живот.
Низак степен заинтересованости грађана за решавање соп
ствених егзистенцијалних, али и проблема од јавног значаја, свака
ко говори о степену и нивоу политичке партиципације грађана али
и о квалитету политичког комуницирања (обзиром да смо мишље
ња да ниво учешћа у јавном политичком животу грађана, зависи и
од квалитета политичког комуницирања које се одвија на релацији
политичка власт – њени представници, медији и грађани).
Последњих неколико година у свету је нагло порасло интере
совање за партиципативне облике државне управе. По страни од
питања да ли је интересовање за партиципативне облике управља
ња настало услед притиска грађана или су власти искрено препо
знале значај укључивања грађана у изградњи демократије, рад се
фокусира на неке од механизама који могу поспешити партиципа
цију грађана у јавном политичком животу. Мишљења смо да би се
политичка партиципација грађана уопште и десила, првенствено
мора да буду задовољени основни предуслови и критеријуми за
грађанско партиципирање: политичка воља републичких, општин
ских и локалних власти да укључе грађане у одлучивање, али и
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неколико битних претпоставки везаних за политичку комуникаци
ју - правовремено и тачно информисање грађана о расположивим
механизмима и каналима за њихово учешће у одлучивању; интен
зивно комуницирање и редовно слање повратне информације гра
ђанима о судбини њихових предлога; интензивна и уређена интер
акција између представника власти и грађана.25)
Мишљења смо да су најбитнији индикатори мерења нивоа по
литичког партиципирања грађана следећи облици учешћа у јавном
животу државе или града: 1. изражавање појединачних воља гласа
њем на редовним изборима и референдумима; 2. учешће у избор
ним кампањама, 3. учешће у јавним расправама, разговорима о по
литичким темама са представницима власти (као последица члан
ства у политичким партијама, синдикатима, формалним групама
грађана - формалне мреже); 4. учешће у грађанским иницијативама
- обраћање омбудсману и сличним институцијама као и упућива
ње јавне критике органима власти у циљу подношења петиција,
предлога и притужби грађана; 5. ангажовање и деловање преко ин
тересних група, локалних медија или у оквиру група за притисак,
удружења грађана - невладиних, хуманитарних, професионалних и
других организација грађана (формалне мреже); 6. индивидуални
облици учешћа у виду добротворних и филантропских акција; 7.
учешће на конгресима, митинзима и демонстрацијама.
На основу резултата досадашњих истраживања изведених на
територији Републике Србије, а која се односе на учешће грађана
у јавном животу на националном или локалном нивоу, произилази
да партнерство локалне власти и грађана и непосредно грађанско
учешће, немају правог одјека међу грађанима што за последицу
има низак проценат грађана који партиципира у политичком животу
низак.26) Истраживања такође показују да, у свим бившим социјали
стичким земљама, укључујући и Србију, грађани имају значајне резер
ве према неформалним, али и према формалним облицима сопственог
учешћа у управљању јавним пословима, будући да у овим земљама
наслеђена политичка култура позитивно не вреднује такав вид грађан
ског ангажмана.27)
25) Катарина Милошевић, «Политичка партиципација грађана и национални идентитет као фактори
стабилности друштва и локалних самоуправа», Политичка ревија, Часопис за политикологију,
комуникологију и примењену политику, 1/2012, стр. 97-121.
26) Стална конференција градова и општина, Непосредно учешће грађана у јавном животу на локал
ном нивоу, 2006, стр. 2.
27) Опширније у: Стална конференција градова и општина, Непосредно учешће грађана у јавном жи
воту на локалном нивоу, 2006.
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Део објашњења за претходно налазимо у томе што локалне
структуре власти не подстичу довољно грађане да активно, зајед
но са властима, решавају проблеме и учине да локална заједница
на најбољи начин искористи своје капацитете у циљу побољшања
њихових услова живота. А остало... на нама је да истражимо...

***
Претпоставка од које се мора поћи је да су потребе, жеље и
спремност грађана Србије да учествују у јавном, политичком жи
воту у великој мери - неизвесни, с обзиром да они и даље живе у
средини у којој је политичко поље у великој мери „затамњено“,
упркос започетим демократским променама. Тамо где се заиста
доносе важне политичке одлуке грађани немају приступа. Реално,
политички процес налази се изван и изнад њихових конкретних
интереса, а власт им се обраћа само када је на то принуђена. То је
још један од разлога зашто грађани исказују мало поверења у по
литику државе у којој живе, све чешће узвраћајући одбијањем да
учествују у јавном политичком животу.
Од битнијих предуслова и критеријума за грађанско парти
ципирање наводимо: постојање стимулативног законског оквира,
поверење грађана у локалну управу и постојање снажног цивил
ног друштва; одређени ниво отворености и транспарентности јав
не управе; развијени капацитети локалне самоуправе како би она
могла одговорити потребама партиципаторних процеса; грађани
треба да располажу релевантним информацијама о раду локалне
управе, о политичким опцијама и механизмима партиципације ко
ји им стоје на располагању, као и о укупним збивањима унутар
дате локалне заједнице.28)
Из напред наведеног, могуће је уочити да информисаност грађана
представља битан мотивациони фактор и услов побољшања њиховог
учешћа у политичком животу локалне заједнице. Како је информисање
важан сегмент комуницирања као таквог, сматрамо да учешће грађа
на у јавном политичком животу зависи и од квалитета комуницирања,
тј. у нашем случају - од квалитета политичког комуницирања. Квали
тет политичког комуницирања, последично, зависи од начина разме
не информација, повратности информација и договора између актера
политичког комуницирања. Степен укључености актера политичког
комуницирања (актери власти, медији и грађани) у сам процес по
28) Оп. цит, стр. 7.
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литичког комуницирања, а тиме и домашај утицаја, предодређу
је стварна расподела друштвене моћи између поменутих актера
и у зависности од политичког уређења друштва. Уколико је оно
демократско, грађани могу и учествују у процесима одлучивања
исказивањем своје воље, док у недемократским и затвореним дру
штвима, обичан грађанин нема то право, што доказује само једно:
степен укључености у политичко комуницирање грађана није рав
номеран.
Заправо не постоји ни један вид политике који не би уједно
представљао комуницирање. Комуникација је у сржи политике ка
да се покушава да се неизбежни конфликт интереса разреши на
миран начин, а то значи разговором, преговором или договором.
Ако се решење тражи или намеће силом, истовремено на квалите
ту губе и политика и комуницирање, па би се могло рећи да тамо
где престаје политичка комуникација почињу рат или побуна. То
смо, уосталом, имали прилику да доживимо много пута у проте
клој деценији (не само у Србији, већ и на глобалној светској сце
ни). Ове, праксом потврђене констатације, терају на закључак да
понашање политичких актера у политичком комуницирању може
да открије њихова својства. Начин на који се обраћају грађанима и
медијима открива колико њихове унутрашње капацитете исто ко
лико и дефиците док дефицит демократских потенцијала у поли
тици, оставља свој траг и на процес политичке комуникације која
врви од нејасних речи и туђица.
У јавној, политичкој комуникацији на сцени су само политич
ки актери у интеракцији, посредством медија. Укратко, главни су
хероји и следбеници, редитељи и глумци. Тренд емисија у и објек
тивним извештавањем већ количином добијеног новца од дона
тора. нас и на нашим медијима, јесте довођење оних који су без
интелектуалне храбрости или боље речено чија је храброст све
дена на голу простоту, вулгарност и празну причу, на лаж храбро
изречену за коју се унапред зна да неће бити кажњена. “Пошто су
на највишим положајима у влади тако разуздано предали политич
кој неистини и пошто су, услед тога допустили да се лаж свугде
подједнако рашири, лако се доспева да се у свему претера и да се
заборави истина”.29)
Објашњење за горе поменуту ситуацију, можемо потражити у
неколицини разлога: један може да буде то да “политички играчи”
29) Хана Арент, Истина и лаж у политици, Филип Вишњић, Београд., 1994, стр. 68.
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сматрају да тако себе могу да представе паметнијим, умнијим или
мистичнијим. У овом случају, они изгледају недодирљиви за обич
не грађане. Другим речима, ако свој рад представе неразумљивим
језиком онда он изгледа као необично стручан, као нешто што оби
чан човек никада не би могао да обавља чак и када би га допала
политичка функција. Ово представља карактеристичан пример со
цијално мотивисаног језичког раслојавања30) који се огледа у арго
- у или жаргону – врстама специјалног говора “који употребљавају
чланови неке групе са јасном намером издвајања од осталог дру
штва”. Други разлог јесте покушај да се стварност помоћу сим
боличке замене прикаже другачијом него што јесте. Уместо наси
ља над чињеницама дешава се насиље над њиховом симболичком
заменом и интерпретацијом. Тако коалиција владајућих странака
када не жели да јасно одреди рок до којег ће се нешто урадити,
често каже да су неке ствари, па чак и циљеви “таргетирани”, или
не постоји “јавност рада” у процесу доношења одлука. Али су зато
грађани у прилици да свакодневно прате преносе скупштинских
заседања. “Директним преносима рада скупштина, власт тврди да
је довољно “транспарентна”, мада ће сваки иоле мислећи грађа
нин моћи да потврди да је ретко кад својим очима видео где су
и како заиста донете најважније политичке одлуке. Директан пре
нос скупштинске расправе који му се нуди као “транспарентност”
власти остаје пуко задовољавање једног демократског, политичког
ритуала. У оваквој реторици не само да се води “борба за значења”
него као да се права значења крију од очију јавности, да би се по
казало да се ипак демократски ради а да грађани и медији то недо
вољно разумеју, па су чак и криви ако нам не иде добро.”31)
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Katarina Milosevic

ROLE OF POLITICAL COMMUNICATION 
IN STRENGTHENING POLITICAL PARTICIPATION 
IN SERBIA
Resume
The basic premise of this work is that the citizen’s partici
pation on the national level is on the low/ unsatisfactory
level or even inexistent. We analyzed the participants of
the public political life such are the government represen
tatives, media and citizens. They are responsible for these
processes as well as the process of information exchange,
information feedback, and the agreement between the go
vernment representatives and citizens for which we consi
der being the basic political communication quality indi
cators.
In this paper we analyze the relation between the qualities
of: information exchange, information feedback and the
agreement between the government representatives, media
and citizens together with feeble social political engage
ment and citizen’s activism. We deliberate the role of com
munication between the local and regional government on
one side, and the public on the other in terms of citizen’s
participation advancement.
Today the area for the social and political illusions influ
encing became more versatile. The participation in public
life was minimized to the imitative notion of political ac
tivity based on the absorption of TV and radio programs
with informative – Romanesque sector being in the lead…
Within this unique process the media are basically the to
ols of beautifying the political reality as well as the social
and cultural one.
Keywords: communication, political communication, par
ticipants, political participation, Serbia.

Овај рад је примљен 6. јула 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27.
септембра 2013. године.
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ПРАВОСЛАВЉЕ И ЊЕГОВО ЗНАЧЕЊЕ 
ДАНАС (У КОНТЕКСТУ РАЗМАТРАЊА 
ФИЛОЗОФСКО-ПРАВНE МИСЛИ ИВАНА
АЛЕКСАНДРОВИЧА ИЉИНА)
Савремено секуларно друштво, посебно оно западно, назва
но још 70-их година прошлог века од стране Жана Бодријара као
потрошачко друштво, с тешкоћама се сећа својих корена – да је
почетак европске цивилизације било хришћанство, које је прео
братило дивље Германе у јединствени западнохришћански циви
лизациони-културни простор који је потрајао више од хиљаду го
дина. Усвајајући данас цивилизационо-културне принципе који су
отворено у конфликту са хришћанском доктрином и моралношћу,
западно друштво губи последње везе са својим хришћанским из
ворима. Довољно је само рећи да је у априлу 2013. године францу
ски парламент усвојио пројекат закона који легализује истополне
бракове у Француској и који даје право истополним паровима да
усвајају и васпитавају децу. На тај начин ће Француска, једна од
највећих европских држава, допунити списак држава ЕУ које су
легализовале истополне бракове (исти закони постоје у Холандији,
Белгији, Данској, Шведској и Шпанији). Чак и без обраћања пажње
на упечатљиве резултате научног истраживања Макса Регнеруса
о изразито деструктивном утицају васпитања детета у истополној
породици на његову конституцију личности,1)очигледно је да је за
хришћанско поимање сам факт легализације и друштвено призна
*
1)

Институт правних истраживања Националног центра за законодавство и правна истра
живања, Република Белорусија..
Regnerus, M. How different are the adult children of parents who have same-sex relati
onships? Findings from the New Family Structures Study // Social Science Research. 41.
(2012). P. 752–770.
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ње истополних односа као нормалних фундаментална девијација.
На основу тога, западно друштво може бити оправдано оквалифи
ковано као не-хришћанско или пост-хришћанско.
Источно-православни свет, без обзира на све потешкоће које је
преживео у последњем веку, наставља са реконституцијом норми
хришћанског морала на нивоу државно-правне традиције и то у
крајњој линији базичних норми, осетљивих у смислу таквих ради
калних девијација као што су тзв. „соматска права човека”. Сама
помисао да су сличне новотарије нормалне нам је страна, невезано
за то да се наше друштво тешко може назвати хришћанским (оно
је пре лаичко, секуларно, али није ни постхришћанско). Ми са не
годовањем гледамо на та западна искуства. То значи да има основа
за претпоставку да хришћанско цивилизационо-културно језгро на
неки начин наставља да обликује наш социјални организам. Макар
то било и на не сасвим отворен начин, оно наставља да фигурира
као социокултурно везиво наше цивилизације које јој даје оријен
тире за цивилизационо-културну изградњу. У том смислу, упоре
ђујући судбину хришћанства на Западу и у источно-хришћанском
свету, посматрајући однос западно-хришћанских и источно-хри
шћанских друштава према тако значајним социјалним маркери
ма као што су радикална ревизија природе и сврхе човека, ми не
смемо да заборавимо на следећу важну цивилизационо-културну
особеност: „хришћанство је у Русију дошло преко Византије”.2)Са
времена квалификација западног друштва као пост-хришћанског
је очигледно закономерна културно-историјска последица управо
западног пута хришћанске (католичке) цркве и њеног односа са
тим друштвом кроз историју. Рачунајући ове озбиљне околности,
ми смо данас у обавези да обратимо крајњу пажњу на источни пут
хришћанске (православне) цркве, њену судбину у државно-прав
ној историји и њене односе са друштвом и државом (треба призна
ти да је до данас у овој сфери у хуманистичким наукама недовољно
истраживано, па и у правној науци). Оваква неопходност се обја
шњава фактички: не негирајући јаку секуларизацију кроз коју је
прошло и још увек пролази наше друштво, ипак се оно суздржава
од раскида са хришћанском традицијом како се то догодило на За
паду. То значи да источно-хришћански, православни пут цивили
2)

Довнар-Запольский, М.В. Церковь и духовенство в домонгольской Руси / М.В. ДовнарЗапольский. – М. : Изд-е Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 47 с. – С.5
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зационо-културног развоја као доказ православне вере чува своју
животну снагу и испуњава своју сотеролошку мисију.

ХРИШЋАНСТВО3) И ЊЕГОВО СХВАТАЊЕ
У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ
Данас скоро да је најраспрострањеније мишљење у погледу
улоге хришћанства у савремном друштву -тврдња о историјском
гашењу и антикваризацији хришћанске вере. У друштву се лаич
ким разумевањем хришћанство, по правилу, оцењује са спољне
стране, веома често политизује, идеологизује, посматра тек као
једна од социјалних установа, корпорација или пројеката, док за
то време дубљи смисао хришћанске вере као живота у Христу и
њен утицај на опстајање друштвеног организма остају ван домета
такве анализе. Иако се само друштво на свом путу секуларизаа
ције и моралног ослобађања приближава критичној тачки иза које
оно губи одлике нормативне социјалности чак и у хуманистичкој
визури, тада за европски идентитет управо хришћанство јесте спо
собно да иступи као живи доказ и критеријум пуноће социјалне
онтологије. Чак је и на Западу после догађаја од 11. септембра био
озбиљно размотрен и поново актуелизован проблем односа секу
ларног и религијског сазнања. Под сумњу је била стављена, ако
већ није била одбачена, класична либерална парадигма међуути
цаја грађанског друштва и религије у којем ово друго није заузи
мало било какво значајно место, а и схваћена је неопходност новог
формата за однос лаичког и религиозног и у ту сврху је формули
сан концепт ''постсекуларност''.4)Како је оценио Ј. Хабермас у свом
наступу октобра 2011. године у погледу реакције друштава Запада
на терористичке акте у Њујорку „покушаји фанатика су изазвали у
скривеним дубинама секуларног друштва вибрацију религиозних
струна”.5)
3)
4)

5)

У даљем делу текста ћу под хришћаснтвом подразумевати православље.
Berger, Peter L. Secularization Falsified // First Things. February. 2008. P. 23-27; Casano
va, José. Religion, European Secular Identities, and European Integration // Religion in an
Expanding Europe, edited by Peter J. Katzenstein and Timothy A. Byrnes. Cambridge: Cam
bridgeUniversityPress, 2006. P. 65-92; Штёкль, К. Постсекулярная субъективность в за
падной философской дискуссии и православное богословие / К. Штёкль // Научный бо
гословский портал «Богослов.ru» [Электронный ресурс] // Режим доступа :http://www.
bogoslov.ru/text/863182.html. - Дата доступа : 09.06.2010
Хабермас, Ю. Вера и знание: Речь Ю. Хабермаса 14 октября 2001 г. в церкви Св. Павла
во Франкфурте-на-Майне по случаю присуждения ему Премии мира Биржевого союза
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Каква је позиција социјалне онтологије хришћанства, кроз коју
оно потврђује и сведочи о својој актуелности за било које друштво
у било које време? На који начин је хришћанство уткано у ткиво
друштвеног организма, а што константно дозвољава репродукци
ју моралних норматива у динамици социјалних форми? И главно,
због чега је погрешно сматрати хришћанство само историјски про
менљивом формом друштвеног живота?
Хришћанство у савременом свету остаје исто онакво какво је
оно било у моменту његовог Откровења. Унутрашња органичност
хришћанства има своју духовну традицију која је увек испуњавала
једну те исту онтолошку функцију у друштву: хришћанство сведо
чи у времену о над-временском критеријуму развоја цивилизацио
но-културног организма. Тај критеријум се приказује свету као од
ређениантрополошки образац, заснован на личном односу човека
са Христом и Богом. Чување и преношење таквог антрополошког
обрасца у граничном виду кроз култивисање одређеног антропо
лошког искуства у уском духовном кругу, а затим кроз различите
степене прихватања и приближавања том духовном кругу ближих
и даљих социјалних ентитета и средина, дозвољава конфигурацију
целокупне друштвености и подржавање живе, личне везе друштве
ног организма са хришћанским антрополошким идеалом.6) У том
искуству антрополошког обрасца (и то је посебно важно), нису са
држани само духовни елементи живота, већ су у њему сконцентри
сани правне, етичке, политичке, економске, културне, еколошке,
биолошке и друге матрице човековог односа ка животу.Другим
речима, хришћанством предложено антрополошко искуство садр
жи у себи истински вредан модел животне активности друштва и
остварујући то искуство кроз различите антрополошке стратегије,
хришћанство влада способношћу специфичне врсте, наиме, кон
фигурације целог друштвеног организма, иако је начин којим се

6)

немецкой книготорговли / Ю. Хабермасс // Хабермас, Ю. Будущее человеческой природы. Пер. с нем. – М. : Изд-во «Весь Мир», 2002. – С. 118.
Познати истраживач православног исихазма С.С. Хоружиј тако карактерише његову
улогу уу савременом свету: ”Јасно је и очигледно да τέχνη (исихастичка социјализација
– В.П) штити и појачава, враћа начела личности код сваког човека према којем се обраћа.
Хранећи је и развијајући је атонска аскеза данас као и у давнини наставља да служи као
незаобилазна школа и лекаррка личности. И то њу чини огромном вредношћу у савременом свету где је зрно личности-ипостазије у човеку под нарастајућим и жестоким
притисцима целокупних сила света”. См.: Хоружий, С.С. Аскеза как стратегия социализации / С.С. Хоружий // Хоружий С.С. Исследования по исихастской традиции: В 2
т. Т. 2. Многогранный мир исихазма. – СПб. : Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2012. – С. 318.
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то дешава увек у виду не колективног него личног антрополошког
дејства и чије је мноштво дејство друштва као таквог.
На тај начин, у савременом свету и за савремени свет, како се
неретко погрешно представља, хришћанство не губи на свом соци
јалном ии онтолошком значају. Хришћанство је актуелно у сваком
времену и до краја времена, баш као што је говорио и Апостол:
„Исус Христос је и јуче и данас и во вјеки Тај исти” (Евр.13:8). Без
обзира на то што је циљ хришћанства спасење и обожење човека
који се не постиже друштвено, већ као што смо горе навели увек
индивидуално, лично путем личног антрополошког напора уз са
дејство Божанских Енергија, Благодати, то лично спасење је ништа
мање повезано са бивањем човека у оквиру Цркве, „чија Глава је
Христос и Он је Спасилац њеног тела” (Ефес. 5, 23-26). Уједно ово
еклесиолошко поимање хришћанског друштва не укида питање о
цивилизационо-културној страни хришћанства и враћа нас на те
рен истраживања цивилизационо-културне судбине православља
и његовог односа према друштвеним институцијама од којих су
најважније држава и право.

КЛАСИЧНО ПРАВНО СХВАТАЊЕ И АКТУЕЛНОСТ 
РЕЛИГИЈСКЕ АНАЛИЗЕ У КОНТЕКСТУ 
ПОСТКЛАСИЧНЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ ПРАВА
Рекло би се да је тешко превредновати значење истраживања
хришћанства у његовом односу са државно-правним организмом
источно-православног света. Правно питање у православној Руси
ји током више од хиљаду година је био изузетно повезано са источ
но-хришћанском традицијом. Но, неопходност разумевања соци
јалне онтологије хришћанства и осмишљавања њеног значења за
савремени свет никако нису очигледни за традиционалну правну
мисао. Изучавање државе и права одређеног историјског периода,
по правилу, традиционално се остваривало на основу класичне но
воевропске методологије у којој инструменти - на основу којих би
могла да се фиксира не само нормативна област, него и антропо
лошки елементи у својој пуној разноврсности у вези са доминант
ним (у овом или оном периоду) антрополошким праксама, просто
одсуствују. То је повезано са есенцијализмом, не-антрополошким
својством класичног правног дискурса, који не дозвољава да се др
жавно-правне појаве анализирају кроз антрополошке праксе. По
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следица тога је хиперпродукција јуридичког изолационизма и спо
собности да се правна реалност овог или оног периода схвати само
кроз изучавање нормативног слоја уз игнорисање контекстуалне и
антрополошке анализе државе и права. То такође доводи до фак
тичке немогућности да се методолошки коректно представи утицај
хришћанског антрополошког искуства на конституисање државноправног организма у овој или оној цивилизацији. И ако је такав
приступ на Западу још од епохе Новог времена прихватљив, онда је
та позиција за источно-хришћански свет, па чак и савремени Запад
превише површна и једнострана. Може се рећи да је доминација
новоев ропских шема сазнања и истраживања специфике формира
ња и развоја државно-правне традиције источно-хришћанске ци
вилизацијепросто блокирала могућност правне анализе која узима
у обзир доминантних у овом или оном периоду антрополошких
пракси. Резултат је био да је наша самосвест претрпела озбиљну
деформацију у смислу да је супротстављање ''секуларно-религи
озно'' било остварено по западноевропској матрици. Главни талас
новоевропских гносеолошких приступа је био управо почетком 90их година ХХ века, када се правна мисао, ослободивши се од марк
систичких догми у њиховој совјетској верзији (марксизма-лењини
зма), очекивано преоријентисала на западноевропску мисао. Том
приликом, нужно је рећи, то се догодило у већини случајева врло
површно у духу либералног поклича, ''демаскирајућег'' совјетску
правну традицију као тоталитарну (нажалост, инерција тог тзв. де
маскирања виси над нама до садашњег тренутка7)) и без обраћања
пажње на реалну социокултурну ситуацију на самом Западу.
Премда је извесно какво је значење имала православна духов
на традиција у источно-хришћанском свету (у Руској Империји
до 1917. године) и каква је колосална разлика између историјских
путева католицизма и православља и посебно у њиховом односу
према друштву и држави, извесно је и да истраживачи ово често
превиђају када изразито западно-хришћанске феномене (схоласти
7)

Иако је још Н.А. Берђајев на крају 30-их година ХХ века у свом познатом раду ”Извори и смисао руског комунизма” оценио: „Највећи парадокс у судбини Русије и руске
револуције је у томе што су се либералне идеје, идеје права, као и идеје социјалног реформизма у Русије показале утопистичким. Бољшевизам се показао као најмање утопистички и најреалистичнијим, најбоље одговарајућим целој ситуацији, која се створила у Русији 1917 године, и најсличнијим неким изворним руским традицијама и руским тежњама универзалној социјалној правди, схваћеној минималистички, и руским
методама управљања и владања насиљем”. См.: Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955 г. / Н.А.
Бердяев. – М. : Наука, 1990. –С. 93.
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ку, протестантски покрет, контрареформацију, традиционални за
средњевековни Запад сукоб папа и краљева итд.) приписују хри
шћанству у целини.
Потпуно је очигледно да је за источно хришћански свет пра
вославна духовна традиција била не само религиозни систем, него
истовремено и водећи аантрополошки модел. Више од тога, као
што смо већ указали, и данас, без обзира на парадоксалност наше
судбине у ХХ веку и њене данашње последице (према Н.А. Бер
ђајеву), ипак постоје основе за тврдњу о функционалности те тра
диције у нашем друштву, а што и потврђује наведени пример о
савршено другачијем односу ка проблему соматских права човека
на Западу и у источно-хришћанском свету. У том погледу нама да
нас треба савремено осмишљавање и адаптација у историји фор
мулисаних истраживачких приступа, који подвлаче источно-хри
шћанску специфику наше цивилизације. Један од таквих приступа
је до револуције био разрађен од стране познатог руског филозофа
и правника Ивана Александровича Иљина.

И.А. ИЉИН И ЊЕГОВА РЕЛИГИОЗНА ФИЛОЗОФИЈА
ПРАВА: РАЗУМЕВАЊЕ И МЕТОДОЛОШКА РЕВИЗИЈА
И. А. Иљин као теор етичар права и уопште као правник пред
ставља религиозну грану руске правне мисли: другим речима, у
раду И.А. Иљина се теорија и филозофија права увек пуне религи
озним садржајима који су позајмљени из крила православне тра
диције. На Западу не постоји сличан правни мислилац који тако
чврсто и фундаментално спаја правни и богословски дискурс, као
што то И.А. Иљинради у својој правној доктрини користећи идеје
источно-хришћанске доктрине (како је он то схватао). На Западу
су, без обзира на стару традицију развоја јуридизма унутар като
личке цркве, сличне доктрине у складу са логиком самог католици
зма представљали у ствари схоластички системи.
У погледу наслеђа И.А. Иљина у контексту наше теме, задржа
ћемо се кратко само на анализи правних ставова у односу на три
следеће димензије. Ми ћемо размотрити:
прво, оне ставове правног наслеђа мислиоца, који се по нама
могу и морају укључити у интелектуални компедијум рускојезичке
правне мисли Pax Rossica (који још треба да буде формиран),
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друго, оне ставове који су по нама проблем у односу на савре
мену правну ситуацију,
треће, оне ставове које треба радикално ревидирати или оне
које треба потуно напустити.
1. Без сумње, сам језик филозофије и теорије права И.А.
Иљина је оригиналан. Тако, нпр, у свом раду ''О суштини правног
сазнања''8), којег ћемо и ми узети за основу своје анализе у овом ра
ду), као и у другим делима – што је уопште језички стил овог прав
ног мислиоца, уводи низ некарактеристичних језичких јединица за
сазнајно-категоријални апарат права, као што су:Божанство, ду
ховни живот, унутрашње духовно искуство, индивидуална душа,
савест, срце, духовно јединство, духовно схватање позитивног
права, зрело/незрело правно сазнање, спољашња/унутрашња садр
жајно-смисаона легалност и др. Те јединице нису само пука игра
речи: за И.А. Иљина оне имају улогу ''градивних шума'' у процесу
описивања правне реалности и чак улазе у његов правно-теоријски
апарат. Очигледно је да овај језик не одговара новоевропском прав
ном дискурсу реципираном у предреволуциној правној науци.
Особеност увођења оваквих јединица није само у томе што
оне дају могућност описивања права поетиком (ка чему је стре
мио и М. Хајдегер), него и у томе што оне омогућују и подвлаче
уникалност источно-хришћанског цивилизационо-културног орга
низма и његове државно-правне традиције. Совјетски правни је
зик, чак и у његовој филозофско-правној варијанти, није користио
западноев ропску терминологију, мада је код И.А. Иљина било и
веома интересантних термина који се везују већ за пост-класично
правно мишљење, попут термина ''правна мрежа''.9)
Уједно са тим ваља разумети да је језички стил И.А. Иљина
ванискуствен, интуитиван, метафизички, па ма и теоретски, он је
свеједно повезан са дискурсом пракси (сам дискурс постојећих
пракси је био концептуализован тек крајем ХХ века) и са анализом
реалног искуства правног постојања. Тај језик је не-операциона
лан (И.А. Иљин вероватно и није желео његову операционализаци
ју), али је он са позиције савремених задатака руско-језичке правне
науке могући оквир за сопствену операционализацију захваљујући
својој прецизности и поетско-правном карактеру.Управо бивајући
8)
9)

Ильин, И.А. О сущности правосознания / И.А. Ильин // Общее учение о праве и государстве. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – С. 180–508.
Ibid, c. 206.

- 216 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2013 год. (XXV) XII vol=37

стр: 209-220.

методолошко поље не-операционалних концепата, данас и постоји
простор да се изучава терминологија И.А. Иљина као предмет об
ликовања (у његовом оквиру или на његовој основи) контура прав
ног дискурса, попуњеног источно-хришћаннским садржајима. И
баш је у томе, по нама, основни значај савремене интерпретације
мислиочевог наслеђа.
2. У поетском језику И.А. Иљина постоје проблеми изрази
то методолошког типа. Треба рећи да је овај филозоф, без обзи
ра на све његове заслуге у односу подвлачења важности у језику
уникалности источно-хришћанског цивилизационо-културног ор
ганизма и његове државно-правне традиције, ипак остао у крилу
новоевропске правне традиције и посебно природног права. Тако,
он пише: „природно, субјективно право припада сваком човеку...
човечанство се појављује у виду мноштва субјективних природ
но-правних кругова, одакле сваки појединац у себи садржи или
се приказује као природно-правни центар духовног живота. Пе
риферни спој и корелација тих кругова их претварају у свеобра
зан систем природно-правних разграничења и природно-правних
значења...”.10)Аксиоми правног сазнања формирани од стране И.А.
Иљина су такође подвргнути просветитељским идеалима Новог
времена и они се са позиције парадигматске анализе косе са иску
ством источно-хришћанске традиције која је биће државно-прав
ног организма по принципу „Цару царево, а Богу божије”.У погле
ду тог дела наслеђа овог руског филозофа треба наставити рад на
реконцептуализацији тих политичко-правних концепата који изра
жавају новоевропске правне импулсе.
3. И на крау, оно што је потребно радикално изменити или
потпуно одбацити: у дискурсу И.А. Иљина ми откривамо елементе
који деформишу источно-хришћански дискурс. Иљин није радио у
оквиру светоотачке традиције или предања и када је користо њи
хову апаратуру приписивао јој је често неаутентичне садржаје. Не
ретко је Иљин захваљујући свом генију откривао врло деликатне
моменте односа права и вере, али је ипак у питањима односа према
православљу мислилац био у мејнстриму руске интелигенције тог
доба. Стога, ако се ради о контексту аутентичног искуства источ
но-хришћанског дискурса формираног у области светоотачког пре
дања, треба рећи да правна концепција И.А. Иљина има очигледне
недостатке.
10) Ibid, c. 238.
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Пре свега, открива се лоше протумачена традиција у схвата
њу духовног живота од стране Иљина, односно саме хришћанске
праксе – аскезе, са којом верроватно мислилац није имао близак
контакт.11) Тако он пише на једном месту:”Да бих ја могао да во
дим духовни живот неопходно је на првом месту да центар мо
је духовне воље буде ограђен од насилних упада споља, а затим
да имам слободно време и приступ ка утврђеним и већ остваре
ним духовним ентитетима. Правне гараанције личности и правна
организација достојног животу су „ми” као бићу које иде ка духу
неопх одне”.12)Међутим, искуство исповедништва у Руској Право
славној Цркви у совјетско време потврђује супротно: без обзира
на трагедију православне цркве у Русији, новомученици су је са
мо учврстили (што је за лаичко сазнање парадоксално) – али, већ
у небеској цркви, захваљујући чему је Русија ушла у ХХI век без
државног атеизма.
У наредном аксиому правног сазнања Иљин описује „духовно
биће” (субјекат права) као актера својих поступака и овде види
мо поклапање са идејама М. Хајдегера у смислу мужевног прихва
тања судбине и оговорности за самосталан и одговоран поступак
„духовног бића”’.13)У православној традицији акценат у вези дела
ња је на усаглашавању са божијом вољом, а у случају грешке или
пада на пракси покајања, која такође може бити повезана са актом
мужевног прихватања греха: дакле, дуго кајање и јесте мужевност
схваћена уопште – она постоји само тамо где има смирења. Другим
речима, смирење и јесте мужевност.
На крају свог рада Иљин пише: „Сама религија као остваре
ње Царства Божијег није могућа ван права и његовог признања, тј.
правне самосвести”.14)И још: „Права религиозност тражи духов
ну слободу и храни се њом, она остварује природно право чове
ка, цени то право и због тога гаји у души природно-правну само
11) Нарочито Н.К. Гаврјушин оцењује:”У питањима црквеног живота позиција Иљина је
била бескомпромисна. Не само према Московском патријархату, него и према париском еулогијанству он се односио неприатељски. У том поглед оптуживач није имао
предаха...”. Гаврюшин, Н.К. Уроки Саванаролы: религиозная эстетика в творчестве
И.А. Ильина / Н.К. Гаврюшин // Гаврюшин Н.К. Этюды о разумной вере. – Минск : Белорусская Православная Церковь, 2010. – С. 497.
12) Ильин, И.А. О сущности правосознания / И.А. Ильин // Общее учение о праве и государстве. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – С. 286.
13) Ibid, c. 411.
14) Ibid, c. 477.
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свест”.15)И на крају најрадикалнији закључак мислиоца:”Право је
неопходна форма духовног човековог бића, а религиозно биће је
духовно биће; те стога ван права не може бити религије”.16)Та и
друга схватања Иљина у двадесетпрвој глави књигео правној са
мосвести су практично погрешна тумачења друштвене доктри
не православља. И то је факт. Данас се у то можемо убедити ако
проанализирамо Основе друштвене конепције Руске православне
цркве. Опет, ове и сличне деривације нашег мислиоца су у потпу
ности опростиве, јер су настале у духу времена у којем је стварао
овај филозоф.Осим тога, треба узимати у обзир и ту околност, опет
методолошке природе, да Иљин по свему судећи, није имао за циљ
да ради у оквиру светоотачког предања, премда утисак од читања
његових текстова наводи на супротно. Друга је прича у томе – шта
је таква методолошка линија између руског идеализма и хумани
зованог хришћанства способна да понуди? По нама је данас најпо
требнији рад са аутентичним традицијама без сурогата. То не зна
чи да у сфери методолошког приступа који признаје самобитност
источно-хришћанске цивилизације треба нужно бити привезан за
искључиво источно-хришћански дискурс - то би било просто ин
телектуално насиље. Подједнако би методолошки језик изабран од
стране истраживача морао да буде јасан и транспарентан за њега
самог. Истраживач је дужан да даје себи одговор у погледу свог ра
да, како на концептуалном, тако и на операционалном нивоу, а то
се у крајњој мери односи и на рад у сфери правне науке.

***
Данас је један од актуелних задатака националне, тачније
рускојезичке правне школе формирање корпуса правних идеја и
доктринарних поставки, које би биле усмерене на укључивање у
правни дискурс антрополошких садржаја доминантних пракси по
стојања кроз велики део наше историје и цивилизационо-културне
судбине. Тако су и истраживање и ревизија предреволуционарног
правног наслеђа и његове религиозно-правне гране више него ак
туелни. Наш је задатак коректна интерпретација богатог правног
наслеђа и уношења истог у цивилизационо-културни фонд данас
актуелног руског правног компедијума Pax Rossica. Зато и нема
сумње да Иљином описани феномени руске мисли и руског живо
15) Ibid, c. 478.
16) Ibid, c. 479.

- 219 -

Павлов Вадим Иванович

ПРАВОСЛАВЉЕ И ЊЕГОВО ЗНАЧЕЊЕ ДАНАС ...

та, а које смо ми окрактерисали као актуелне у формату методоло
шких поља, данас могу и морају да буду употребљени за разраду
правног апарата који у себе укључује религиозно-антрополошке
садржаје. То је повезано не само са тим што је наша цивилизаци
оно-културна судбина већи део историје била повезана са право
славном вером, него и са тим – и опет ћемо навести апостолске
речи, што је православље и данас и у било које време и до краја
времена, као и „Исус Христос који је и јуче и данас и во вјеки Тај
исти” (Евр.13:8).

Овај рад је примљен 13. августа 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27.
септембра 2013. године.
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СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Приказ часописа за теорију и праксу 
социјалне политике и социјалног рада, 
Институт за политичке студије
Социјална политика, ревија за социјално-економска пита
ња је почела да излази 1946. године1), под називом Весник рада,
као орган за питања социјалне политике и
заштите рада. Издавач је била Југословен
ска конференција за социјалне делатности
формирана као посебан облик деловања
Савезне конференције ССРНЈ. Излазила је
месечно2), а у фокусу интересовања њених
аутора били су теорија и пракса социјалне
политике, питања планирања и остварива
ња циљева социјалног развоја у основној
организацији удруженог рада, месној за
једници, комори и ширим друштвено-по
литичким заједницама. Основни циљ је био
да се прати и подстиче политичка и стручна
активност друштвених органа, самоуправ
1)

2)

Овај податак је преузет из Социјалне политике бр 3/1983. Ипак има и другачијих на
вода када је у питању година почетка штампања овог часописа. Тако у документацији
Института за социјалну политику постоји «Захтев за финансирање часописа Социјална
политика» 04 Број 315/1 од 20.04.1992. године у коме пише да часопис за социјалноекономска питања Социјална политика излази од 1947. године и да је финансиран од
стране СЗНЈ.
Тираж је био 1000 комада, а цена за годину дана (нпр. 1983.) износила је 2000 динара.
За издавача је потписан др Берислав Шефер. Часопис је имао поред издавача и Изда
вачки савет (13 чл.), Уређивачки одбор (од 7 чл.), главног и одговорног уредника, уред
ника и секретара редакције.
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них организација и заједница у задовољавању потреба радних љу
ди и грађања у области запошљавања, рада, здравства, пензијског
и инвалидског осигурања, социјалне и дечје заштите, образовања,
становања, друштвене заштите бораца НОР-а, као и друга значај
на питања личног и друштвеног стандарда. Часопис се посебно
бавио самоуправним интересним организовањем у области соци
јалне политике, како с аспекта обезбеђења примене принципа со
лидарности, узајамности и социјалистичког хуманизма у области
задовољавања заједничких потреба радних људи и грађана, тако и
с аспекта развоја организација удруженог рада у области друштве
них делатности, њиховог самоуправног организовања и доприноса
који пружају развоју производних делатности и друштва као цели
не.
Приређивачи часописа су настојали да благовремено упозна
ју читаоце са новим прописима, друштвеним договорима и само
управним споразумима, планским и политичко-програмским до
кументима из социјално-политичког подручја, са самоуправном
праксом организација удруженог рада, самоуправних интересних
заједница и њихових савеза у републикама, аутономним покраји
нама и федерацији, са праксом скупштина и њихових органа. По
себно третира правни аспект заштите социјалних права и објављу
је праксу судова из области социјалне политике.
Управо су ови циљеви и настојања редакције профилисали по
менути часопис тако да је он имао више информативни и политич
ки карактер, а мање стручни и научни. Само је по неки текст био
објављен у форми научног рада, остало су углавном били говори,
извештаји, одлуке, реферати и сл.
Весник рада од 1951. године мења
назив у Социјалну политику и истовре
мено проширује је своју делатност на
остала социјално-економска питања и
наставља да излази све до 1989. године.
Након двогодишње паузе, 1991. годи
не, Институт за социјалну политику3) је
откупио власничка, оснивачка и издавач
ка права од правонаследника СК, ССРНЈ,
Савеза социјалистичких партија Југосла
3)

Шире о томе видети у Гласу осигураника од 25.06.1992. у тексту «Обновљен часопис
Социјална политика».
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вије и наставио да издаје Социјалну поли
тику, приредивши два двоброја за 1991.
годину (бројеви 1-2/1991. и 3-4/1991). Та
да се прекида пракса месечног објављи
вања часописа, те се издају само 4 броја
годишње (осим у 1991. када су издата два
двоброја)4).
Промена издавача (ИСП) довела је до
тога да часопис почне да се уређује према
стандардима који важе за научне часопи
се: обавезан резиме текста, на руском и
енглеском језику, литература, референ
це, рецензије... У номенклатури часописа
Социјална политика је сврстана у научне периодике од национал
ног значаја и излазила је тромесечно, тј. 4 броја годишње. Изда
вачку политику и програмску оријентацију
часописа утврдило је Научно веће Института
за социјалну политику у проширеном саста
ву. Стални прилог часописа биле су Актуелне
информације које су на сажет и једноставан
начин пружале обавештења о социјано-поли
тичким актуелностима у земљи и иностран
ству. Специјални прилози Социјалне полити
ке (монографије, студије, сепарати, докумен
та и др.) излазили су по потреби и третирали
су најактуелнија питања социјалне политике.
Овде је потребно скренути пажњу и на још један часопис који
се често меша са Социјалном политиком. Ради се о часопису Со
цијални радник који је почео да излази 1964. године и који је 1971.
године променио назив у Социјална политика и социјални рад часопис за теорију и праксу. Овај часопис су издавали заједнички
Институт за социјалну политику и Друштво социјалних радника
СР Србије.
У Социјалној политици бр. 1-2/1991, редакција је, на страни
III, обавестила читаоце и сараднике о јубилеју овог часописа: Че
тири деценије часописа. Дакле, редакција је узела у обзир само
излажење Социјалне политике од 1951, а не и Весника рада који јој
је претходио.
4)

Часопис се штампао у новом Б5 формату, а годишња претплата за правна лица је изно
сила 2.000, а за појединце 600 динара.
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Часопис је променио власника и издавача у време великих
изазова кризе и транзиције ка тржишној економији, када социјал
на политика добија нове димензије, значења и садржаје. Тиме су
створени услови за даље подизање квалитета часописа, за његово
уредно излажење и коректан однос према ауторима и читаоцима.
Он је био отворен за сарадњу домаћих и иностраних аутора који
се баве теоријским и емпиријским истраживањима у друштвеним
наукама. Интердисциплинарност социјалне политике као научне
области, омогућавала је сарадњу социолога, правника, социјалних
радника, психолога и других, који су истраживали проблеме дру
штвених промена, социјалне политике, социјалног развоја и соци
јалног рада.
Излажење Социјалне политике поново је прекинуто 1992. го
дине због економског и политичког расула у нашој земљи. Већ тада
су били укинути Градски и Покрајински заводи за социјални рад
(1991), а неколико година касније угашен је и Институт за социјал
ну политику (1995). Све то је довело до видљивог застоја у области
стручног и научно-истраживачког рада у сфери социјалне полити
ке и социјалне заштите.
Исте године (1995), Институт за политичке студије (ИПС)
из Београда припаја себи Институт за социјалну политику (ИСП),
тј. преузима објекат, запослене, библиотеку и архиву и делатност
тог института. Годинама је ИПС настојао да обнови издавање Со
цијалне политике, али због финансијских ограничења то није било
могуће до сада.
Ове године (2013), након паузе од 21 године, изашао је први
број часописа Социјална политика, у издању ИПС, а као наставак
Весника рада и Социјалне политике коју је издавао ИСП. Часопис
је штампан у 300 примерака, у формату Б5, а излазиће три пута
годишње и носи ознаку M53 (1бод) у номенклатури научних часо
писа. Од када је почела да излази Социјална политика је претрпела
значајне промене: смањен јој је формат, тираж, а и учесталост изла
жења, док су се на другој страни усложњавали проблеми и питања
социјалне политике и социјалног рада, на које је она фокусирана.
Проф. др Мирослав Бркић, главни и одговорни уредник броја
1/2013 овог часописа у Уводнику истиче да је жеља свих да обно
вљена Социјална политика «поново буде `место сусрета` теорије и
праксе, у земљи и шире, критичких промишљања, иницијатор по
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зитивних промена, са становишта целокупног система, а пре свега
његових корисника».
Први број обновљене Социјалне политике тематски је посве
ћен теоријско методолошким основама социјалне политике и
социјалног рада. На 194 стране штампана су два оригинална на
учна рада, шест прегледних радова и један приказ књиге. Један од
научних радова, ауторке из Словеније у целости је штампан на ен
глеском језику. Аутори прегледних радова су из бивших републи
ка и из Србије. Сви радови су написани у складу са стандардима
научних часописа. Посебно скрећемо пажњу на уводни научни рад
професора Милосава Милосављевића - Традиција истраживања у
социјалном раду, који на известан начин представља мост између
актуелног и претходних издања овог часописа5).
Имајући у виду актуелност проблематике којом се бави соци
јална политика, овај часопис има сигурну будућност и зато га то
пло препоручујемо како научној тако и стручној јавности.

5)

Проф. Милосављевић је, наиме, годинама уназад објављивао своје радове у Социјал
ној политици.
Овај рад је примљен 22. јула 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције .
октобра 2013. године.
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студије из Београда, објављена 2012. године, израз је ауторовог по
имања модерних геополитичких и социјалних кретања целокупног
друштва посматраног кроз призму балканских дешавања. Научним
приступом, методолошки, од општег ка посебном, аутор је из ви
ше углова указао на демократска и транзициона кретања која су
израз интереса моћних политичких елита сукобљених на простору
Балкана у последње две деценије.
Континуираним вишедеценијским научним и аналитичким ис
траживачким методама, аутор је из више делова направио једну ко
херентну целину која мултидисциплинарно сагледава фокусирани
простор у задатом временском интервалу. Поменута истраживања,
аутор је сагледавао са становишта политикологије, социологије,
филозофије, међународних односа, геополитике и геоек ономије.
Студија Неизвесни прелазак: демократија и транзиција поде
љена је на следеће тематске области: „Теорија и пракса надзиране
духовности – Духовна и културна окупација Србије: претеривање
или стварност?”, „Суверенизам - епохални одговор на клијенти
стичка посртања Србије”, „Противречности закаснеле и убрзане
транзиције - Релативноств транзиционог апсолутизма”, „Кризна
економија у окриљу нације и државе - Повратак вредностима на
ције, националне државе и националне економије”, „Хронотоп на
станка Југославије - Проблемско поље, приступи, методе, разуме
вања”, „Идентитет: од појаве до поимања - Европа, нација, држава,
демократија, грађанство”, „Ко би све разорио Србију” и „Демокра
тизам и елитизам”. Поменуте тематске области хронолошки прате
ауторова истраживања.
Две нулте године, обзнањене као Ново доба полазна су времен
ска основа од које је аутор започео истраживање. Он појашњава
важност тренутка изреком руског председника Владимира Путина,
да су две нулте године, велика и мала геополитичка катастрофа,
повезујући датуме као конвенционалне маркере децималног сује
верја негативне природе. Мисли се на нестанак СССР-а 1989. и
СФРЈ 1991. године. Надолазеће године китиле су време и давале
нови тон социјалним кретањима која су названа транзиција. Ме
ђутим, аутор сматра да је на посматраној територији дошло до уру
шавања времена, односно да је изостала етапа стварања и зрења,
која и данас изазива осећај дезоријентације.
У ишчекивању рођења осмомилијардитог становника земље,
услед планетарне несташице елементарних ресурса: хране и воде,
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због растуће потребе за енергентима, у судару религија, социјална
кретања постају све уочљивија и очигледна. Геодемографија зау
зима примарну позицију а најодговорнији кризни менаџмент бла
говремено тражи одговарајуће решење. Бираним речима и академ
ским тоном, аутор нам појашњава тренутак у коме се налазимо.
Наиме, политичке елите су међу собом „решиле“ питање Балкана,
de jure замрзавајући садашње стање у позицију status quo. Заправо,
ради се о повратку у стање након Балканског уговора који се de fac
to никад у пуној мери није ни поштовао. Јачи су увек уговорне од
редбе тумачили на себи својствен начин. Аргументована реторика
доказивана је силом а она је експериментално последњих деценија
испробавана и над српком територијом. Интереси светских моћ
ника некада се поклапају а врло често разилазе а њихова трговина
по правилу се одвија по ободу, у граничним деловима интересних
свера, баш на месту описаних збивања.
Аутор даје посебан суд одгонетајући питања демократије и
транзиције. Он промишљањем о транзиту, долази до закључка да
српска држава пролази кроз различите форме државности, од сло
жене ка простој, наглашавајући да су токови сливени и неразлучни.
Да су кретања недовршена и да је заправо реч о геополитичким
премисама транзиције и социоекономским својствима транзита ко
ја нису досегла потребну разговетност па самим тим, још увек ни
неопходно разумевање.
Са друге стране, аутор упозорава да Европска Унија и њена
политичка елита, заговарају вишедимензионална кретања: терито
ријална, економска, интелектуална, схватајући транзицију као пут
ка бољем сутра. Одговор ка бољем сутра даје нам филозоф Нико
лај Берђајев својом мисаоном заоставштином да Свако добро које
се уводи на силу постаје зло. Берђајев подсећа и опомиње, нагла
шавајући да историјске чињенице не смемо препустити забораву.
Сама реч транзиција за људе на блканским просторима можда није
довољно разговетна а можда је чак и рогобатна. Аутор закључује
да мисаону транзицију названо преумљење можда не схватамо до
вољно јасно.

Овај рад је примљен 26. августа 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27.
септембра 2013. године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов ра
да куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се
пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 12) и нумеришу се арап
ским бројевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође
означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold
(фонт 12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом.
У тексту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим
рада не сме бити већи од 1 ауторског табака, (односно 16 страница или
36300 карактера са размаком). Текст треба писати у фонту Times New Ro
man, величина слова 12, са увученим пасусима и проредом 1,5.
		
По
сле ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до 250
речи. Иза сажетка иду кључне речи чији број не може бити већи од 10, док
њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба да стоји
предмет анализе, циљ рада, коришћени теоријско-методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после лите
ратуре, треба написати резиме на енглеском језику чија дужина мора бити
око 1/10 дужине чланка, након кога треба да стоје преведене кључне речи.
Такође, пре резимеа требало би да стоји наслов на енглеском језику.
Аутор би у резимеу у структуираном облику требало да истакне најва
жније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду
знатно шире него у сажетку. Текст за часопис не садржи посебан увод и
закључак. Ако је рад на енглеском или неком другом језику, сажетак и ре
зиме морају бити на српском језику.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Referen
ce – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и пре
зиме аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања
и број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт
за политичке студије, Београд, 2009, стр. 15; Кристофер Кокер, Су
мрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша Стоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових реше
ња“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив рада
под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради напи
сати приређивача зборника, издавач, место издања, година издања,
број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придружива
ње Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и инсти

туционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђу
рић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришће
не литературе, треба да садрже име аутора, наслов чланка у ита
лику, пуну интернет адресу и датум приступа. (на пример: Karen
Devine, Stretching the IR theoretical spectrum of debate on Irish neu
trality: arguments and evidence in favor of a critical social construc
tivist framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Литература треба да се налази на крају рада, испред резимеа, поређа
на по азбучном реду, са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, ме
сто издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско пита
ње данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: Мар
ковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у Србији‘‘, у
зборнику: Србија – политички и институционални изазови (прире
дили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке
студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника италиком, онда у загради написати приређивача збор
ника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, Милош,
,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, Институт
за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% кори
шћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на при
мер: http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају на но
вијој литератури, а посебно на изворима, тј. радовима који су објављени
у научним часописима.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и изјаву да тај
рад није раније објављиван, тј. да рад није аутоплагијат или плагијат. Тек
стове слати у електронском облику на адресу smiljana.paunovic@ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@eunet.rs
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