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Уводник
Поштовани сарадници и читаоци нашег реномираног часописа,
пред вама је четврти и последњи број Политичке ревије за 2015.
годину. Тематски блок овог броја посвећен је питањима из области
српске политичке мисли и идентитета, једне од компоненти
истраживачког пројекта ИПС-а. И овом приликом моћи ћете да
се упознате са веома успешним радовима који се баве поменутим
темама. На известан начин теме у овом блоку представљају
наставак расправе из претходног броја Политичке ревије, у којем
су презентовани радови из српске историје и традиције, као и
из српске политичке и црквене историје и савремености. Како
у прошлом тако и у овом тематском блоку ради се о научно и
друштвено веома релевантним и актуелним темама.
Ништа мање научно, и поготово друштвено значајне, нису
теме које смо уврстили у рубрику Актуелно, а које обрађују
кључна политичка и државна питања Србије, као што су Бриселски
споразуми и захтев „Косова“ за пријем у Унеско, као и теме
које обрађују питања из домена међународноправног третмана
животне средине, те веома актуелан рад који расправља питање
имплементације јавних политика ЕУ.
У рубрици Огледи и студије такође можете прочитати три
научно подстицајна рада. Један из области савремене дипломатске
теорије, други из области философије и лингвистике, Ане
Родионове, наше уважене сараднице из Русије, а трећи рад се бави
изборима, као кључним политичким процесом, с нагласком на
пропорционалне изборе у подељеним друштвима.
У домен Научне полемике уврстили смо историјски рад
који указује на политичку активност македонске емиграције у
балканским земљама у време Источне кризе и пред Берлински
конгрес 1878.
Најзад, у рубрици Осврти и прикази и овом приликом наши
сарадници су презентовали веома садржајне и актуелне књиге из
области политичке теорије, геополитике, социологије религије ...
Редакција Политичке ревије користи прилику да се свим својим
сарадницима захвали на успешној сарадњи у години која је за нама,
те да вам зажели срећне Божићне и Новогодишње празнике, добро
здравље, срећу и успех у Новој 2016. години.
Др Момчило Суботић, научни саветник
- VII -

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

- VIII -

политичка ревија

О СРПСКОЈ ПОЛИТИЧКОЈ
МИСЛИ И ИДЕНТИТЕТУ

1
Јелена Вукоичић

ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ СРПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ
МИСЛИ

19
Сања Шуљагић

НЕОПХОДНОСТ ОЧУВАЊА БАЗИЛИКЕ
У КЛАДЕНЧИШТУ

47
Ђуро Бодрожић

НА ИЗВОРИМА СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА		

63
Јелена Миљковић Матић

ТРАДИЦИЈА И ФЕНОМЕН СПОМЕНИКА У
ОЧУВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

УДК 321.01(=163.41)+323.1(=163.41)+94(=
163.41)“11/20“
Прегледни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА

POLITICAL REVIEW
Година (XXVII) XIV, vol= 46
Бр. 4 / 2015.
стр. 1-17.

Јелена Вукоичић
Београд

ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ СРПСКЕ
ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ
Сажетак
Бурна историја српског народа на балканском раскршћу великих цивилизација имала је значајан утицај
на савремену српску политичку мисао у XIX и XX веку.
У периоду од XII до XIV века, под влашћу династије
Немањића, Србија је постала највећа и најмоћнија држава на Балкану, а њен успон достигао је свој врхунац
за време владавине цара Душана, средином XIV века.
Након изненадне Душанове смрти започиње слабљење
српске државе која постепено губи територије под
налетом турских напада, да би век касније била у потпуности освојена од стране Отоманског царства. Успон и пад средњовековне Србије, и векови које су Срби
морали да проведу под окупацијом Отоманске империје, фундаментално су обликовали српску националну
свест и идентитет, као и српску политичку мисао и
програм помоћу којег су политички лидери и идеолози
покушавали да обнове Србију у XIX и XX веку.
Кључне речи: Српска политичка мисао, српска историја, Срби, Немањићка држава, српска национална
свест и идентитет.

S

рпску политичку мисао и државотворни програм, помоћу којих
су политички лидери и идеолози у XIX и XX веку покушавали да реше српско национално и политичко питање, суштински је
обликовала и усмерила бурна историја српског народа, од његовог
доласка на Балкан па до данашњих дана. У овом дугом периоду, испуњеном великим историјским превирањима, Срби су имали променљиву срећу и прошли различите фазе свог историјског развоја,
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великих успона и падова. У периоду од XII па до краја прве половине XIV века Србија се територијално ширила, војно и политички
непрестано јачала и културно се уздизала – врхунац свог успона
средњовековна српска држава доживеће средином XIV века, под
влашћу цара Стефана Душана, познатог и као Душан Силни. У то
време Србија је била најјача балканска држава, чије су границе на
југу допирале до средње Грчке, држава која је са Балкана успела
да потисне моћну Византијску империју. Убрзо након Душанове
смрти, 1355. године, пред налетом отоманске војске српска држава почиње да пропада, знатно брже него што се уздизала. Своју
независност Србија ће изгубити 1459. године, падом Смедерева,
и тек у XIX веку Срби ће поново бити у прилици да се изборе
за слободу и обнове своју државу. Векови проведени под отоманском окупацијом утицали су у великој мери на историјски развој
српског народа; брутална и дискриминаторска власт, религијски и
етнички стране државе и цивилизације, бројне сеобе, религијске
конверзије, борбе и устанци, обликовали су српско национално
биће, идентитет и међуетничке односе балканских народа, као и
савремену српску политичку мисао, ставове и идеје.

ИСТОРИЈСКА КРЕТАЊА НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ
И СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО
Бурна историја српског народа, која се углавном састојала од
борбе за опстанак нације, утицала је на стварање опречних принципа
као основа националне и политичке идеологије. Према речима
Добрице Ћосића, „Срби егзистирају на дуалистичком начелу.
Вера и преверство снажно се условљавају, као и колективност и
индивидуалност. Победа и пораз су равноправни у значењу и
памћењу. Родољубље и издаја имају митске парадигме. Храброст
и кукавичлук, такође. У целини гледано, српски идентитет се
најизразитије успоставља православљем и борилаштвом за његову
одбрану, односно, своју слободу. Вера, слобода, држава, стапа се у
једно код Срба, и то већ од средине XIII века. Рано настала свест
о идентитету узрокована је геополитичким положајем српског
народа, његовим бивствовањем на граничним просторима европске
и хришћанске цивилизације и потом две империје – османлијске
и аустро-угарске. Срби су били приморани на самосвест или
уништење; на одбрану идентитета или асимилацију; на остајање у
-2-
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вери по сваку цену или на преверавање. У тој муци и алтернативи
опстајања, саткала се целокупна њихова духовност и обликовао се
национални етос”.1)
Српску историјску судбину одредило је досељавање српског
народа, заједно са другим Јужним Словенима, на Балкан,
почетком VII века. Специфична геостратешка позиција Балканског
полуострва, наиме, пресудно је утицала на историју свих народа
који су се настањивали на њему. Током читаве своје историје
целокупни Балкан представљао је територију подељену великим
културним, религијским и политичким целинама, које су се бориле
за доминацију и даље ширење према Истоку или Западу. Ова
област дефинисала је границу између западног Римског царства
и источног Византијског царства. То је, затим, постала линија
разграничења између католичког и православног хришћанства, и,
касније, између западног/европског и исламског/турског утицаја.
Балкан је такође представљао област у којој су се за превласт
борили Турско и Аустроугарско царство, а након Другог светског
рата постао је граница између западне алијансе и комунистичких
држава. Из тог разлога овај регион одувек је био стратешка
зона директног интереса великих сила, у којој су се одигравали
њихови међусобни конфликти, као што су то били сукоби између
Отоманског и Аустроугарског царства, Аустроугарске и царске
Русије, сила Осовине и Савезника у Другом светском рату, и,
нешто мање директно, између западне алијансе и Варшавског
пакта за време хладног рата. Ове велике поделе временом су
проузроковале дубоке линије расцепа по етничким и религијским
линијама између народа у овом делу Европе, доводећи до стварања
јаких антагонизама и периодичних сукоба, који су се одржали до
данашњих дана. У циљу деноминације одређених карактеристика
низа догађаја и односа између балканских држава, крајем XIX и
почетком XX века, чак је дошло до стварања пежоративних слогана,
као, на пример, европско „буре барута” или израза „балканизација”.
Изложен различитим спољашњим утицајима, Балкан је
свој евроазијски карактер задржао и у етничком саставу, као и у
културном и политичком развитку. На њему је формирана прва
цивилизација у Европи – Стара Грчка; прва империја – Македонска.
1)

Добрица Ћосић, „Српско питање – демократско питање”, у: Теорија политике, Драган
Симеуновић (ур.), стр. 125-130, Наука и друштво, Београд, 2002, стр. 125.
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После Македонске империје дошла је Римска, затим Византија, па
после Турска, која се на Балканском полуострву задржала све до
XX века.2)
Борбе великих империја око Балкана, као и међусобне борбе
локалних народа, имале су огроман утицај на географска и политичка кретања на полуострву; као што наводи Васа Чубриловић,
један народ узмиче, други надире; једна цивилизација се повлачи,
друга шири; народ се бори с народом, држава с државом, култура
с културом – вечити ратови, сукоби и борбе; успон и пад империја,
народа и култура – то је основна карактеристика историје Балкана
последњих две хиљаде година. Утицаће она својом променљивошћу, својом несигурношћу и суровошћу обрачуна међу државама и
народима на формирање представе балканског човека о величини
и пролазности царства. Деловаће и на схватања српског човека о
улози и значају државе у животу једног народа. И њему ће историјско искуство Балкана говорити да се слобода може бранити само
јаком државом, независност једног народа чувати великим војскама. Ту је суштина империјалне идеје код малих балканских народа
све до XX века. Сви се они угледају на Римско царство и желе да у
Цариграду замене моћ некадашњег Византа, јер су у суштини уверени, понесени старим империјалним схватањима, да Балкан не
може без велике царевине.3) На овим концепцијама изграђивала се
и средњовековна, Немањићка Србија, али и читав феномен српске
политичке мисли и државотворног програма на чијим ће се основама, у XIX веку, изградити модерна српска држава.

УСПОН И ПАД СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ
У другој половини XII века Стефан Немања ујединио је Србе
по први пут, успостављајући основу српског краљевства низом
ратова са Византијом и Бугарском. Из Рашке, као централне
области, Немањићка Србија шири се према мору, преко Хума,
Зете и Северне Албаније запоседа Косово и Метохију и продире
према Сави, Морави и Дунаву. За време Стефана Милутина
(1282-1321) она продире у долину Вардара, искоришћава слабост
Византије и Бугарске како би се спустила до Егејског мора; после
победе над Бугарима код Велбужда, 1330, Србија постаје најјача
2)
3)

Васа Чубриловић, Историја политичке мисли у Србији XIX века, Просвета, Београд,
1958, стр. 15.
Ibid.
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држава на Балкану. Српска средњовековна држава достигла
је свој зенит у првој половини XIV века, под влашћу цара
Стефана Душана који је дошао на трон 1331. године. Душан се
у априлу 1346. године крунисао за „цара Срба и Грка”, пошто
је пре тога српску архиепископију уздигао у ранг патријаршије.
Тим променама видљиво је изразио нови положај Србије која је
постала водећа сила на Балканском полуострву. Војна и политичка
моћ имале су снажан утицај на српску државу која се ширењем
удаљавала од свог првобитног језгра, стремећи ка Цариграду, а и
од својих старих традиција, идентификујући се са универзалним
православним царством. Огромна држава, која се простирала од
Саве и Дунава до Коринтског залива, морала је непрекидно да се
брани и на бојиштима, и усавршавањем управе и законодавства.
Српска освајања уједно су праћена импресивним развојем српског
друштва и културе, претварајући Србију у моћну и напредну
земљу.4) Освајачка политика прекинута је после изненадне
Душанове смрти, 1355. године. Уместо јаке цареве власти, за
време Душановог наследника Стефана Уроша (1355-1371), превагу
су добили великаши, намесници у појединим областима, који се
постепено претварају у самосталне господаре.5)
Криза српског краљевства почела је након пораза који су
Срби претрпели у Маричкој битци 1371. године, против растуће
регионалне силе, Отоманског царства, док се као датум почетка
краја српске средњовековне државе обично узима њен пораз у
бици на Косову пољу. Српски пораз у бици на Косову пољу није
само означио почетак постепене дезинтеграције средњовековне
Србије, већ такође и периода који се од стране већине српских
историчара оправдано сматра најмрачнијим и најразорнијим у
српској историји – пет стотина година ропства у оквиру граница
Отоманског царства.6) Оно што, међутим, такође треба истаћи
јесте чињеница да је, након Маричке битке, Турцима био потребан
готово читав век да би потпуно освојили Србију. Борба коју су Срби
водили била је тако жестока, упорна и крвава да је оставила дубок
4)
5)
6)

Погледати: Сима Ћирковић (ур.), „Успон и ширење српске државе“, у: Историја
српског народа I, стр. 437-663, Српска књижевна задруга, Београд, 2000.
Више о кризи српског царства након Душанове смрти видети у: Раде Михаљчић, Крај
српског царства, Српска књижевна задруга, Београд, 1975.
Погледати: Раде Михаљчић, Косовска битка у историји и популарној традицији, Бигз,
Београд, 1989.
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траг у историјској традицији српског народа. Ниједан балкански
народ није Турцима пружио такав отпор као Србија од битке на
Марици до свог пада 1459.7)
Турско надирање и распад средњовековне српске државе
довели су и до расељавања српског народа који се пред најездом
Турака повлачио према северу, те, последично, и до разбијања
етнички компактне целине коју је до тада представљала Србија.
Највише из овог разлога, али и због нове турске управне поделе
српских земаља, сам географски појам Србије, односно идеја где
би границе српске државе требало да буду, била је донекле нејасна
у време владавине Отоманског царства. Оно што је, у овом вишевековном периоду, очувало државотворну традицију и националну
свест Срба, била је управо успомена на Немањићку Србију, која
се усменим предањима преносила с колена на колено. Немањићка
држава била је и остала идеал српске државе у вековима које су
Срби били принуђени да проведу под окупацијом Отоманског
царства. Расељавања Срба, као и религијске конверзије у периоду
турске власти довели су, међутим, до још једног великог проблема
са којим ће се у XIX веку суочити српски политички лидери – питања уједињења српског народа који је сада живео, у знатној мери,
измешан са другим народима. Овај проблем на крају ће довести
до прихватања југословенске идеје од стране неких српских политичара и владара, с обзиром на то да се југословенска држава доживљавала као једини начин заокруживања српског националног
простора.

НЕМАЊИЋКА СРБИЈА КАО ИДЕАЛ СРПСКЕ ДРЖАВЕ
Успон и пад средњовековне српске државе удариће темеље
српској политичкој мисли XIX и XX века. У периоду од свега неколико деценија Србија је од најмоћније балканске државе постала
земља која се грчевито борила да, макар на малом делу своје преостале територије, сачува независност; у току једног века, велико и величанствено Душаново православно царство утопљено је
у Отоманску исламску империју. Српски народ делио је судбину
своје државе – од нације чији је цивилизацијски развој у периоду
власти Немањића био импресиван у свим сегментима и на свим
7)

Васа Чубриловић, Историја политичке мисли у Србији XIX века, Просвета, Београд,
1958, стр. 20.
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пољима, Срби су постали обесправљен, поробљен народ, осуђен
на милост и немилост бруталног турског режима. Ова бурна историјска превирања дубоко су се усадила у српску националну свест,
створивши јасне представе о томе каква држава Србија треба – и
не треба да буде.
Немањићка држава била је инспирисана Византијом, као и
традицијом владавине моћних царстава на Балкану. Као што истиче Васа Чубриловић „Балкан никад није био без велике државе.
Традиција Македонског, Римског, Византијског и Турског царства
говорила је овде сваком човеку, па и српском, да нема јаке државе
без јаке централне власти. Присуство јаких држава са моћном централном влашћу на Балкану служило је вековима као пример српском народу да тежи и код себе изградњи такве државе. Нарочито
у том правцу делује у немањићко доба пример старе Византије,
државе која ће највише утицати на формирање политичке мисли
сваког балканског човека у Средњем веку, па и српског. На рачун
Византије шири се Немањићка држава према југу. Запоседајући
нове области Немањићи затичу тамо већ изграђену државну управу, законодавство и утврђене односе између централне власти
и покрајинских управа. Зато није чудо да се, упоредо са јачањем
државе и кроз законодавство и кроз општу државну политику, код
Немањића осећа тежња да се обуздају феудалне снаге у порасту
јачањем владаочевих компетенција. Нигде се то тако добро не види
као у Душановом законику”.8) Чубриловић закључује да је идеја
о јакој српској држави која би наследила Византијско царство на
Балкану била суштина државне мисли у доба Немањића, и да ће
она деловати на гледање српског човека на државу и њене основне
задатке вековима после слома Немањићке Србије.9)
Српски национални образац који је садржао идеју ослобођења
и обнове државе која је у 14. и 15. окупирана и чије су, готово све,
институције уништене, и који је био присутан све време окупације,
постао је државни циљ у време Карађорђеве Србије.10) Како наводи
Милош Кнежевић „очевидно, ма каква и ма колика била, српска
држава најбоље је штитила српски народ у историјским потресима
и ковитлацима. Без државе Срби су били изложени разорном поВаса Чубриловић, Историја политичке мисли у Србији XIX века, Просвета, Београд,
1958, стр. 22.
9) Ibid.
10) Борис Милосављевић, „Национални карактер, културни и политички образац“,
Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2013, стр. 201.
8)
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литичком вулунтаризму, милости и немилости оних чинилаца који
су на српском етнонационалном простору успостављали своју моћ
и власт. Одатле је ослободилачки порив народа/нације поистовећиван са етатизовањем, то јест одржављењем у облику српске националне државе. Тежња ка националном ослобађању и етатизовању
током 19. и 20. века била је битан састојак остварења националног
интереса Срба на плану историјског решења српског питања“.11)
Већина српских политичких лидера и идеолога у XIX и првој
половини XX века замишљала је и покушавала да створи управо
онакву Србију каквој је, много векова раније, темеље ударио Стефан Немања. У српској политичкој мисли, слободна и независна
држава углавном се повезивала са јаком централном влашћу и моћним лидером, способним да контролише и чврсто држи у рукама
све полуге власти, управо онако како је то био у стању да уради
највећи српски владар, цар Душан. Са друге стране, слаба централна власт персонификована је у лику Душановог наследника, Стефана Уроша (у народу познатог као Урош „нејаки”), за чије време
је дошло до урушавања централне власти огромне српске државе, што је, између осталог, умногоме олакшало надирање Турака.
Овакво гледање на ствари приметно је у политичким ставовима
већине војних и политичких српских лидера у новијој српској историји. Инсистирање на јакој централној власти (у XIX и почетком
XX века оличеној у српским династијама Карађорђевића и Обреновића) карактерише ставове већине најутицајнијих мислилаца у
кнежевини и, касније, краљевини Србији, чак и у оним случајевима када они лично нису имали добре односе са владајућим династијама.
Иако је Немањићка Србија несумњиво била идеал и инспирација српске политичке и интелектуалне елите, како због своје
величине и моћи, тако и због чињенице да је она симболизовала
српску независност и слободу, након којих је завладао најмрачнији
период српске историје, погрешно би било тврдити да су, у XIX
веку, српски политички лидери желели да створе јаку и велику државу само, или највише, зато што су били заслепљени сећањем на
некада најмоћнију балканску државу и жељом да и сами „седну на
престо цара Душана”. Главни разлог инсистирања на централизо11) Милош Кнежевић, „Ослобођење, слобода и држава: Размишљање о могућим
приступима суштини српског питања“, Политичка ревија, Институт за политичке
студије, Београд, бр. 4/ 2013, стр. 15-16.
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ваној власти са једном династијом на челу државе био је далеко
рационалнији и утемељен на, како историјском искуству српског
народа, тако и личним искуствима његових лидера. Једино јака
централна власт, сматрало се, гарантује јаке институције и онемогућава било какво подривање државе изнутра, што је у турбулентном балканском региону, у којем су спољни притисци непрекидно
претили свим локалним земљама и народима, било од пресудног
значаја. Управо бурна и немилосрдна историја Балкана, у којој су
јаки по правилу уништавали слабе, усадила је у читав народ, па
тако и у владаре и идеологе, дубоко уверење да држава мора да
буде стабилна и јака, што је могуће више, како би барем имала
шансу да се избори за слободу и независност; стабилност се, са
друге стране, повезивала са централистичким уређењем, али и са
јаким лидером, способним да у балканском политичком вртлогу
пронађе прави пут за централну државу Балкана, која се, управо
захваљујући свом геостратешком положају, више пута у својој историји налазила у компликованијој и тежој позицији него остале
земље на полуострву.

ИСТОРИЈА, РАТ И СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО
Историјски развој националног идентитета12) и политичке
идеологије целокупне српске нације био је, без икакве сумње, под
великим утицајем ратова, насиља и страних окупација, и огромне
жртве су, временом, добиле митске пропорције у националној
идеологији, исто као и борба за слободу, независност и поновно
успостављање средњовековне државе, некада вођена са реалним
шансама за успех, много чешће започињана из чистог очаја и унапред осуђена на пропаст.13) Без обзира на сва историјска превирања, једна чињеница остаје неоспорна – у својој дугој и бурној
историји, одлукама које су доносили у тешким и судбоносним
моментима, а које су се углавном тицале ступања у ратове за ослобађање од страних окупација и обнављање сопствене државе,
12) Више на тему српског националног идентитета видети у: Јован Базић, „Улога косовског
мита у обликовању српског националног идентитета“, Српска политичка мисао,
Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2012, стр. 253-271; Сања Шуљагић,
„Српски национални идентитет од средњовековне теодулије до разградње модерне
државе Србије“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр.
1/2014, стр. 1-24.
13) Погледати: Јелена Вукоичић, Историја, рат и идентитет Срба у Републици Српској,
Чигоја штампа, Београд, 2015.
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Срби су показали да су „бројчано мали народ са менталитетом великог”.14) То да су ове одлуке, у највећем броју случајева, доводиле
до катастрофалних последица по сам народ и његове територије,
како у самим ратовима, тако и у мирнодопским периодима који су
услеђивали након њих, такође представља неоспорну историјску
чињеницу која српску „историјску судбину” доводи у раван са неколицином посебно тешких и трагичних историја малих народа,
којих нема много у бројној светској породици нација.
С обзиром на ове историјске чињенице, у српској историографији значајно место заузимају управо вишевековна страдања српског народа. Према речима Јована Рашковића, „страдање Срба било
је правило историје. Једино што се Србима догађало од боја на Косову до данас било је велико страдање. Само је Божја правда спасила Србе од потпуног уништења, од потпуног брисања српског
имена. У сваком вијеку су стотине хиљада, или милиони, најбољих
међу Србима оданих својој вјери и нацији плаћали властитом главом. Шест вјекова је српски народ уништаван”.15) Како истиче Остоја Ђукић, „ако се мало вратимо у историју нашег народа, постаће
нам јасно да су неки чудни усуд и простори на којима смо живјели,
геополитички положај, те остале околности нашег живљења условљавали честе ратове, буне, устанке, а кулминација свега је било
петовјековно ропство под силама мрака и зла. Налазили смо се на
путевима који су били у фокусу интересовања царевина, великих
сила и њихових савеза, похлепних и дрских освајача који су хрлили на наше просторе, освајали наше државне творевине, рушили,
палили, тјерали нас на сеобе, збјегове, претварали у робље, присиљавали нас да примамо туђу вјеру, расрбљавали и стварали од
нас рају и слуге”.16)
Најдужи период своје савремене историје српски народ провео је под oкупацијом Отоманског царства. Дужина трајања отоманске власти у српским земљама, али и њена природа и догађаји
који су је обележили, утицали су на то да овај период постане изузетно значајан за развој српског националног идентитета и српске
14) Др Константин Никифоров, „Мјесто и улога Дејтонског споразума на
постјугословенском простору”, у: Република Српска – Десет година Дејтонског
мировног споразума, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука,
2005, стр. 225-226.
15) Јован Рашковић, Луда земља, Акваријус, Београд, 1990, стр. 208-209.
16) Остоја Ђукић, „Морални аспекти Дејтонског мировног споразума”, у: Република
Српска – Десет година Дејтонског мировног споразума, Академија наука и умјетности
Републике Српске, Бања Лука, 2005, стр. 611.
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политичке мисли. У свести Срба отоманска владавина доживаљава
се као најмрачнији и најтежи период националне историје. С обзиром на то да су отомански освајачи уништили средњовековну српску државу, приморавајући њено становништво на вишевековни
потчињени статус, генерални поглед на овај историјски период, у
српском јавном дускурсу испуњен је негативним емоцијама. Како
наглашава Димитрије Богдановић: „Турску власт српски народ
није никада признао као вечну, никада није престајао да je мрзи и
осећа као туђинску, насилничку, непријатељску. Ова сe чињеница
мора имати у виду ако треба разумети однос народа према стању
створеном после коначног губитка независности, на Косову као и
у другим областима широм српских земаља. Са Османлијама долазе Србима несреће, погибија, беда, потпуна обесправљеност и
пљачка, без обзира на то да ли сe ради о првом или другом периоду
турске власти, о раздобљу успона и моћне, уређене османске администрације или о временима опадања и анархије. Извесна консолидација цркве, па чак и њен релативни напредак, после 1557,
не би ни могли ни смели да засене истиниту слику ропства, посведочену у свим историјским изворима и задржану у свести српског
народа. Не може сe без тога разумети ослободилачка борба Срба,
која у ствари континуирано траје све до коначног ослобођења од
Турака 1912. године. Османлијска власт je уназадила српски народ:
одузела му независност и слободу, лишила га државности, разбила му јединствено национално подручје, изменила цивилизацијски
лик овог простора, доводећи у питање његов европски карактер.
Турска je уништила српску аристократију, одузела народу најбољу
децу (насилном регрутацијом за јаничаре – „данком у крви”), прекинула природно кретање српског народа ка модерном друштву,
осиромашила му земљу, а привреду, која сe чак и у полузависној
Деспотовини налазила на линији успона, пресекла и упропастила
својим пљачкашким друштвено-економским системом. Поврх свега тога, османлијска власт je почивала на закону дискриминације
и апсолутне владавине ислама, са легалним могућностима да сe у
пракси спроводи насиље, појединачно или масовно, као физичко
уништење појединаца или читавих области.”17)
Поред освртања на патње и неправде, у српској историографији често се спомиње и чврста решеност српског народа за борбу упркос свим недаћама и спремност подношења незамисливих
17) Димитрије Богдановић, Књига о Косову, Пројекат Растко – Грачаница, електронско
издање, http://www.rastko.rs/kosovo/istorija/knjiga_o_kosovu/.
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невоља за идеал слободе. Велики број историчара истиче да су се
борбени дух и чврста решеност да се жртвују за слободу, показали као значајне карактеристике националне свести српског народа. Пишући о Србима који су живели у граничним регионима
Отоманске империје, Душан Батаковић примећује да су у борби
за опстанак они често улазили у војну службу Хабсбуршке монархије, или приступали ирегуларним ускочким јединицама у служби Венецијанаца. У сваком случају, углавном су против својих
непријатеља водили герилски рат тако да је неопходност борбе –
често жестоке и са великим последицама – постала значајан део
српске политичке традиције. Ова борба ојачала је одлучност Срба
да очувају свој етнички и религијски идентитет који се налазио под
сталном претњом римске католичке цркве у Аустрији и Републици
Венецији са једне, и ислама у Отоманском царству са друге стране.18) На сличан начин, Владимир Стојанчевић, пишући о Првом
српском устанку против Турака, наводи да „морално-психолошко јединство Срба сељака које се ванредно одразило већ у првим
данима устанка, готово да није познавало случајеве издвајања и
дефетизма. Јасна социјално-ослободилачка идеја водиља борбе
против дахија давала је том јединству и основ за истицање политичког програма са захтевима и гаранцијама које би важиле за целу
устаничку територију. Снажна историјска традиција, очувана народна свест и спонтана жеља за слободом, као и жив устанички и
хајдучки дух у најширим слојевима српског народа...нису могли
задуго остати пасивни пред окрутним поступцима дахијске власти
и њиховог покушаја да потпуно загосподаре свим институцијама и
манифестацијама народног живота”.19)
Готово непрекидан низ ратова које су Срби водили у XIX и
првој половини XX века довољно говори о одлучности народа да
се бори и жртвује уколико би постојала било каква шанса за ослобођење од окупаторске власти. Рат и револуција постали су интегрални делови националне свести широких народних маса, као
и српске политичке мисли која је као свој циљ увек постављала
уједињене српског народа и обнављање српске државности. Иако
је међу водећим политичким идеолозима било и „дипломата” и
18) Dusan T. Batakovic, The Serbs of Bosnia and Herzegovina – History and Politics, Dialogue,
Paris, 1996, p. 38.
19) Владимир Стојанчевић, „Српска национална револуција и обнова државе од краја
XVIII века до 1839.”, у: Историја српског народа V-I, Владимир Стојанчевић (ур.), стр.
7-158, Српска књижевна задруга, Београд, стр. 87-88.
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„револуционара”, идеја ослободилачког рата представља значајан
део свеукупне српске политичке традиције, као и свих државотворних планова и програма. Од Првог српског устанка па до Првог
светског рата сви српски политички лидери и идеолози су или планирали или водили ратове за ослобођење и независност српске државе; сви политички и државни програми заснивали су се, између
осталог, и на, мање или више извесној, ратној опцији, с обзиром на
чињеницу да је земља била окупирана, а чак и кад је Србија коначно постала независна, уједињење матице са осталим територијама насељеним српским становништвом било је тешко изводљиво
мирним путем.
Култ борбе за слободу и спремности на жртву временом је постео стожер националне идеологије, што се много пута доказало у
бројним устанцима и ратовима које је српски народ водио у својој
новијој историји. Сви оружани сукоби у којима су Срби учествовали, од отоманских освајања па до савременог периода, имали су
национално-ослободилачки и револуционарни карактер, и управо те карактеристике постаће део српске националне идеологије,
идентитета и политике. Идеја решавања националног питања револуцијом, рушењем окупаторске власти и изградњом своје националне државе удариће печат савременој националној и политичкој
мисли у Србији, као и у другим земљама насељеним српским становништвом. Прихватајући ову идеју Срби и њихови лидери прихватали су и њене, по народ и државу, често катастрофалне последице – револуција и рат траже жртве, и то не појединаца него читавог народа. Када се посматрају бројни примери из ратова које су
Срби водили у XIX и XX веку, може се видети до које мере су они
били спремни на борбу до самоуништења; народ је увек прихватао сваки позив својих лидера да се крене у ослободилачки рат, а
устанци и револуције често су започињани и спонтаном народном
вољом, без званичних наређења, или, чак, супротно њима. Овај револуционарни дух, испоставиће се, представљао је двосекли мач
за нацију и њену државу; Срби су све своје ратове за ослобођење
добили, при томе ослобађајући и друге народе бивше Југославије,
али су своје победе платили милионима жртава, што су губици од
којих нација никада није успела, а реално није ни могла да успе,
до краја да се опорави, као и губитком, у миру, територија које су
у ратовима освајали.
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Историја српског народа фундаментално је обликовала његову националну свест и политичку идеологију. Досељавањем на
Балкан, Срби су везали своју историјску судбину за геостратешки
положај Балканског полуострва. Вековно искуство турбулентног
балканског региона научило је Србе да се државе стварају победама у рату, а губе поразима. Из овако стеченог искуства о држави произлазило је да она мора да буде добро организована, чврсто
руковођена и војнички јака. Отуд и склоност српског човека према
јакој власти.20) Историјска превирања научила су српски народ, па
тако и његове лидере и идеологе, да у региону као што је Балкан
могу да владају само јаки, док слаби брзо потпадну под туђу власт
и постану политички и војни плен.
Специфичност српске историје свакако лежи у чињеници да је
средњовековна Србија, непосредно након свог највећег историјског успона доживела и свој највећи пад – У периоду од једног века,
од највеће и најмоћније државе на Балкану, Србија је постала провинција Отоманског царства. Успон и пад српске државе и векови
које су Срби провели под влашћу Отоманске империје у великој
мери су утицали на српску политичку мисао. Идеал српске државе
подразумевао је јаку, централизовану државу са јаким лидером на
власти, управо по узору на Немањићку Србију и највећег средњовековног српског државника, цара Стефана Душана. Векови проведени под турском влашћу и страдања којима је за то време било
изложено српско становништво такође су усадили јак борбени дух
у народ и створили одлучност да се креће у борбу за ослобођење
чим се за то створе било какви услови – ова револуционарна мисао временом је постала интегрални део саме српске политичке
мисли, што ће се најбоље показати у XIX и XX веку, када су Срби
започињали низ устанака, ратова и револуција у циљу коначног ослобађања од окупаторских власти и уједињења српских земаља у
слободну и независну државу.
У време турске власти такође је дошло до великих промена
етничке структуре у српским земљама; са једне стране, народ се
20) Васа Чубриловић, Историја политичке мисли у Србији XIX века, Просвета, Београд,
1958, стр. 35.
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повлачио пред Турцима ка северу, што је довело до разбијања, до
тада компактног, етничког српског простора, и мешања Срба са
другим народима; са друге, одређени број Срба је, у вековима које
су провели под окупацијом, прихватио ислам или католицизам, на
тај начин се удаљивши од српске традиције и културе. Ова кретања
становништва створиће огромне проблеме српској политичкој елити у XIX и XX веку, у њеним покушајима да обједини српски етнички и државни простор, и обнови средњовековну српску државу.
Ови проблеми временом ће, у одређеним круговима политичке
и интелектуалне елите, довести до стварања нове, југословенске
идеје која се доживљавала као начин решавања српског националног питања, али, такође, и пут стварања једне велике и јаке државе
која би у будућности била способна да одбрани свој суверенитет у
трусном региону Балканског полуострва.
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Jelena Vukoicic
HISTORICAL BASES
OF THE SERBIAN POLITICAL THOUGHТ
Resume
The historical development of the Serbian political
thought had been under the great influence of the turbulent
Serbian history in the Balkan crossroads of different
civilizations and conflicting political interests of the great
powers. Under the governance of Nemanjić dynasty, who
came into power in the XII century, Serbia had in time
become the most powerful state in the Balkan peninsula.
The state’s immense power reached its peak in the middle
of XIV century, during the reign of the emperor Dušan.
However, soon after Dušan’s death, the great state started
to disintegrate, gradually losing its territories to the rising
Ottoman empire. After losing its independence, Serbian
state became one of the provinces of the Ottoman empire,
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which marked the beginning of the centuries long period
of time that Serbian people had to spend under the brutal
occupations of the great powers, marked by repression
and violence. The rise and fall of the medieval Serbian
state, and the centuries that the Serbs had to spend
under the occupation of different empires, fundamentally
shaped Serbian political thought as well as the program
with which political leaders and ideologues tried to
renew Serbia in XIX and XX century. Difficult historical
circumstances under the influence of which Serbian people
had suffered numerous injustices for centuries, shaped
their national and political thought in accordance with the
ideas of a liberation struggle, national unification and the
renewal of the medieval Serbian state, but also influenced
the ides of a preferred model of governance. Centuries
old experience of living in the turbulent Balkan region
thought Serbian people that the states are both created
and lost in wars. From these kind of experiences Serbian
political elite and people derived the idea of the ideal
state as the one that was well organized, militarily strong
and strongly governed. The ideal state was envisioned as
a large, centralized state with a strong leader in power,
as it once was the case with Nemanjić’s Serbia and the
greatest Serbian medieval statesman, emperor Stefan
Dušan. Serbian political thought, created in the whirlwind
of war, was based on a burning desire of the whole nation
for freedom, independence and unity, that Serbs had been
trying to reach with an unbroken string of wars in the 19th
and 20th century. War and revolution become integral
parts of the Serbian political thought whose goal always
was the unification of Serbian people and the restoration
of Serbian statehood. From the First Serbian Uprising
to the First World War, Serbian political leaders and
ideologues waged wars for the liberation and unification
of Serbian people and the renewal of a medieval Serbian
state. However, the dispersion of Serbs among different
Balkan regions had, in time, led to the creation of the
new, Yugoslav political idea and a creation of the common
Yugoslav state which was seen as a solution of the Serbian
national question.
Key words: Serbian political thought, Serbian history,
Serbs, Nemanjić state, Serbian national consciousness
and identity.

Овај рад је примљен 15. септембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 4. децембра 2015. године.
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Сања Шуљагић*

Институт за политичке студије

НЕОПХОДНОСТ ОЧУВАЊА БАЗИЛИКЕ
У КЛАДЕНЧИШТУ**
Сажетак
У овом чланку аутор анализира одлуку стручне комисије Републичког завода за заштиту споменика културе у Србији почетком јула 2015. године да се затрпа
песком археолошко налазиште са ранохришћанском
базиликом у Кладенчишту у околини Беле Паланке на
траси изградње Коридора 11 упркос доступним решењима за заштиту тог налазишта и базилике од
стране нишког Завода за заштиту споменика културе. Аутор чланка аналитичко-синтетичком и компаративном методом описује овакву одлуку институције задужене за очување споменика културе, као и
функционисање институција задужених за очување
културног наслеђа у Србији у овом случају. Аутор
чланка такође даје историјски пресек развоја српске
и светске цивилизације на подручју на којем се налази
археолошко налазиште са базиликом у Кладенчишту
и предочава да постоји правна основа да се оно ипак
заштити и сачува за будуће генерације на основу
сличних позитивних примера у земљи и иностранству,
што би помогло очувању знања о историји српске и
светске цивилизације на овом подручју и послужило на
добробит будућим генерацијама.
Кључне речи: ранохришћанска базилика у Кладенчишту, Свети Никита Ремезијански, културни идентитет, институције за заштиту споменика културе,
културно наслеђе, српски национални идентитет,
правна заштита културног наслеђа.
*
**

Научни сарадник
Овај текст је настао као део рада у оквиру пројекта бр.179009, који финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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E

пигенетска и антрополошка истраживања савремених антрополога и палеопатолога на скелетима из праисторијске културе
Лепенског Вира и Винче на три налазишта у Лепенском Виру, те у
Власцу и Велесници доказала су аутохтоност праисторијских
„Срба, односно Илира, Сармата и Словена“ на Балканском полуострву.1) Та истраживања потврђују званичне писмене  потврде Аустро-Угарског двора из седамнаестог и осамнаестог века2) и Руског
двора из осамнаестог века3) о аутохтоности српског становништва
на Балканском полуострву још од доба Илира, Трачана и Трибала4)
на Балканском полуострву. Према речима протојереја-ставрофора
Радомира Поповића, захваљујући светим предањима као што су
Нови завет5) и археолошким открићима гробница, некропола и темеља базилика, цркава и крстионица на Балканском полуострву
потврђују се знања да су апостоли светог Петра и Павла, укључујући
и светог Павла, светог Андреју Првозваног, светог Луку, светог
Тита и светог Тадеја, проповедали хришћанство на Балканском полуострву и ширили га даље према западу, северу и истоку Европе.
Након тога су се на подручју данашњег Београда, Сремске Митровице и осталих градова на Балканском полуострву појавили први
хришћански мученици и свештеници о којима и данас постоје пре1)

2)

3)

4)

5)

Антрополог и палеопатолог Србољуб Живановић је на основу проучавања скелета из
најстаријег „Лепенског“ слоја на три налазишта Лепенског Вира „Ђердап“, „Падина
Лепенског Вира“ и „Хајдучка воденица“, те у Власцу, (једна друга екипа антрополога
и археолога) у Велесници и у селу Трњано код Пожаревца закључио да такозвани
Винчанци, односно Илири, Сармати и Словени деле исте генетске карактеристике
са данашњим српским становништвом. „Лепенски вир (најстарија цивилизација
у Европи)“, https://www.youtube.com/watch?v=cyrkylUorME#t=550   (цит. Србољуб
Живановић, 10:00 – 18:28 минут)
„Privileges of Emperors Leopold, Josef and Charles VI, and also of Her Royal Majesty Maria
Theresa to glorious Illyrico-Rassian nation“, Illyrio Serbica 1683-1715 (1723), Haus, Hof u.
Staat. Archiv Wien, Prev. Zhefarovic и Nenadovic, Музеј Matica Srpska, Novi Sad, 1745
(14. april, 1715. http://i32.tinypic.com/28rin93.jpg и http://i27.tinypic.com/293fuwj.jpg.  
Такође видети Teodor Avramović, Recnik Slovar veliki nemecki i serbski (Deutsche und
Illyrisches Wörterbuch, 1790/1791.
Цар Петар Велики, Грамата Србима, 3. марта, 1711. у Орфелин Захарије Стефановић,
Житие и славные деяния государя Петра Великого, с приложением краткой географической и политической истории о российском царстве, Венеция 1772, Россиа 1774, cit.
Грамоты русского царя Петра I от 03 марта 1711).
Laonicus Chalcocondylae Atheniensis, Historiarum Libri decem, 1650, Laonici
Chalcocondylae atheniensis Historian Libri decem, interprete Conrado Clausero Tiguriano,
Parisiis, MDCL: “Sarmatorum ac Sueborum gentes”; “Serblo… Triballos, autem gentes esse
totius orbis antiquissimam et maximam, compertum habeo.“ („Срби Трибали, најстарији
народ на свету, то поуздано знам.“)
Нови завет, „Друга посланица Светог Апостола Павла Тимотеју“ (2. Тим. 4. 10); „Посланица Светог Апостола Павла Римљанима“ (15.19)
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дања широм света.6) Тек однедавно је откривена гробница Светих
великомученика Емила и Стратоника у Брестовику крај Гроцке у
близини Београда са почетка четвртог века која је била претворена
у велику депонију смећа иако је била заштићени споменик културе.7) Први хришћански апостоли су основали епископију у Сремској Митровици са локалним бискупима, епископима и ђаконима8)
и покрштавали локално становништво на подручју данашњег Београда, Ниша, Требиња, Рашке, Беле Паланке и у другим насељима
од реке Дунав до Косова и Метохије вршећи црквену службу на
локалном словенском језику.9) Касније су линеарну везу културног
идентитета из времена хришћанских мисија Светог Петра и осталих апостола у српским кнежевинама10) одржавали константинопољски цареви Јустинијан Први и Други и српски владари Мутимир Властимировић и Бело Павлимир који су поштовали и обнављали цркву Светог Петра у Расу, за коју се тврди да је на њеним
темељима била црква коју је саградио апостол Свети Тит.11) Овај
историјски културни идентитет одржавао је и низ владара српских

Б. Субашић, „Апостоли су ходали Србијом“, Новости, 07. 01. 2013, http://www.novosti.
rs/вести/насловна/друштво.395.html:413582-Апостоли-су-ходали-Србијом: Према речима протојереја-ставрофора Радомира Поповића Београд је имао „два првомученика
светог Ермила и Стратоника, који се изузетно поштују на Истоку, у Сирмијуму је такође било много страдалника за веру, а најпознатији је ђакон Димитрије, коме и град
Дмитровица, касније Митровица дугује име,и његов култ је изузетно јак широм света.
У Сирмијуму је страдала и света Анастасија, која се изузетно поштује у германским
земљама. У Италији и данас постоји култ „четворица овенчаних“ хришћанских великомученика (“кватро коронати”) који су радили по казни у каменоломима за сирмијумске
царске палате у Фрушкој гори.“
7) Борис Субашић, „Поповић: Са Балкана се ширило хришћанство“, Новости, 12. 07.
2015,
http://www.novosti.rs/вести/насловна/репортаже.409.html:557051-Popovic-SaBalkana-se-sirilo-hriscanstvo
8) Љубомир Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Београд, Сремски Карловци, Српска краљевска академија, 1927, стр. 46, 53, 194 .
9) Павел Шафарик, О имену Словена, цит. Vita S. Theodos.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; Petre Mocanu, „The Carpathian-Danubian-Pontic Space
– the Geographical Area of the Birth of the Romanian Christianity, Annals of the University
of Craiova – Series Geography, vol. XI, 2009; Милош С. Милојевић, Одломци историје
Срба, Том 1, Државна штампарија, Београд, 1872, 208-210.
10) Нови завет, „Посланица Светог Апостола Павла Римљанима“ (15.19). Такође о томе
видети J. Gardener Wilkinson, Dalmatia and Montenegro, Vol. 1, John Murray, Abermarble
Street, London, 1848, p. 17, cit. 2 Ep. Tim. iv. 10: Вилкинскон наводи да су српске
кнежевине прихватиле хришћанство у доба првих Христових апостола. Такође о томе
видети и „Hrišćanstvo na Balkanu“, Enciklopedija živih religija, Nolit, Beograd, 2004.
11) Живојин Андрејић, Владари Трибала, Центар за митолошке студије – Рача, Колор
Прес, Лапово, 2000, стр. 35; A. P. Vlasto, The Entry of the Slavs Into Christendom: An
Introduction to the Medieval History of the Slavs, CUP Archive, 1970. p. 209
6)
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династија12) из некадашњих сарматских „србо-склавинских“ држава,13) односно преднемањићке династије Војислављевић и Вукановић и династија Немањић, међу којима се један низ краљева крунисао у престолници Рас у средњем веку.14) Да је у тадашњим „словинским“ државама постојао висок ниво културе сведочи и запис
фра Андрије Качића Миошића да су у њима „владари владали у
хришћанском духу правде и поштења и народ их је волео.“15) Различити светски историчари су још предхришћанске Илире, Дачане, Мизе, Трачане, Скордиске и Трибале називали Србима16) Неки
научници називају трачко-дачки језик „сакралним влашким“ језиком који има корене још из доба дачког краља Буребиште Дикови12) Милош С. Милојевић, Одломци историје Срба и српских – југославенских – земаља
у Турској и Аустрији, Прва свеска, Државна штампарија, Београд, 1872, стр. 110.
(Обновљено издање, Графос, Панчево, 1996), стр. 12-115.
13) Миодраг Милојевић, Стари српски век, Vandalija, Beograd, 2008, за израз „србосклавинске државе“ cit. Мојсије Хоренски, Географија, 670. г., Ватрослав Јагић и
Константин Порфирогенит
14) Живојин Андрејић, Владари Трибала, стр. 35. О догађајима везаним за преднемањићке
владаре видети Daniele Farlatus, Ecclesia Sirmiensis olim metropolis, в Illyrici Sacri, VII,
Ecclesia Diocletiana, Antibarensis, Dyrrhachiensis et Sirmiensis cum earum suffragantes,
Coleti, 1817.
15) 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, Сима Лазин Лукић, Кратка повјесница
Срба од постанка српства до данас, Tomo Maretić, Slaveni u davnini, Naklada “Matice
Hrvatske”, Zagreb, 1889.
16) Јован Зонара, У Колоколоманском манастиру напечата н у Чт: 31. Ист. и древ. Рус. У
Мос. Унив, 1847, стр. 58: „Тројан... воинствова ше ни Даки, сирјеч на Србље, началник
же српски; Диковил.“; Joannis Zonarae: Historica Annalum, Patrologiae, Migne, Paris 1864,
Tomus 134, p. 690: Јован Зонара је „српским царством“ називао територију илирског
владарског пара Аргона и Теуте из Рисња („Domino Aregoni, Sardionarum regi“); Maja
Nikolić, „Srpska država u delu vizantijskog istoričara Duke“, Zbornik radova Vizantološkog
instituta br. 44, str. 481-491 цитирајући Анастасијевић, Српкиња византијска царица:
Георгије Гемист Плитон је за византијску царицу Јелену Драгаш,  која је родом била
из српске племићке породице Дејановић-Драгаш из североисточне Македоније,  писао
да је „пореклом од народа Трачана који се простирао од Црног мора преко Дунава
до Италије“; Aeneae Sylvii Piccolominei postea PII II papae, Europa, cap. 1 = Opera
geographica et historica, Helmstadt, 1707: Папа Пије Други (Enea Silvio Piccolomini) је у
својим записима Трибале или Мизе (Мезе) означио као „Србе или Рашане“ и Гете, који
се деломично називају Власи („Valachos”), а делимично Трансилванци.“ Себастијано
Долчи (Sebastiano Dolci, De illyricae linguae vetustate et amplitudine: dissertatio
historico-chronologico-critica, Apud Franciscum Storti, Venetiis, 1754, p. i, „Periochae
Paragraphorum I, V, VI, VII) Илире изједначава са Словенима и пише да је илирски
„скитски“ односно словенски „не-римски“ језик, те да је митски Кадмо (иначе познат
као оснивач Охрида, Будве, Улциња и других словенских градова) био син Јафетова
сина Тираса. Такође, Долчи цитира Полибија да је илирски цар Јустинијан Управда
говорио „илирско-панонским језиком“. (Исто, п. 16). О древности трачких СрбаТрибала видети: Laonicus Chalcocondylae Atheniensis, Historiarum Libri decem, 1650,
Laonici Chalcocondylae atheniensis Historian Libri decem, interprete Conrado Clausero
Tiguriano, Parisiis, MDCL
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ла17) и сматрају да је Свети Никита Ремесијански проповедао и у
подручјима северно од реке Дунав, следећи пример Светог Апостола Андрије који је превео стотине хиљада Пелазга (Влаха) на
Хришћанство од Црног мора до Грчке,18) о чему су писали и стари
српски родослови и летописи.19) Међутим, недавни догађај затрпавања песком археолошког налазишта са изворном ранохришћанском базиликом у месту Кладенчиште (село Шпај) крај Црвене Реке
у општини Бела Паланка у околини Ниша откривеног на траси ауто-пута Коридора 10 у Србији у правцу Бугарске један је у низу
примера који онемогућавају да се изврши научно коректно дефинисање и систематизовање српског националног идентитета и историјских догађања на територији Србије. Приликом изградње источног крака ауто-пута у месту Кладенчиште откривена је 2012.
године ископина ранохришћанске базилике у вишеслојном археолошком налазишту које садржи и архифакте културе од бронзаног
доба, антике и ранохришћанског периода до раног средњег века на
тој локацији.20) За археолошка ископавања ове светиње и «врло значајног» културно-историјског споменика, како су се о базилици и
читавом том археолошком налазишту изразили еминентни археолози и стручњаци у главним институцијама за заштиту споменика
културе у Србији у средствима јавног информисања, били су задужени Републички завод за заштиту споменика културе и нишки
Завод за заштиту споменика културе.21) Велико запрепаштење и
протесте грађана и стручњака, изражено како на терену тако и путем средстава за јавно информисање, изазвала је вест крајем маја
2015. године да је Републички завод за заштиту споменика поништио сва дотадашња решења нишког Завода за заштиту споменика културе у вези са заштитом базилике на траси путног Коридо17) Историчар Јован Зонара Тарабостеса Диковила назива српским владаром, о томе видети: Јован Зонара, У Колоколоманском манастиру напечата н у Чт: 31. Ист. и древ.
Рус. У Мос. Унив, 1847, стр. 58: “Тројан... воинствова ше ни Даки, сирјеч на Србље,
началник же српски; Диковил.“
18) Ioan G. Coman, „The Missionary Art of Saint Niceta of Remesiana“, in The Official Bulletin
of the Romanian Patriarchate in Bucharest, The Romanian Orthodox Church, LXVI, 1948,
5-8, p. 356 / apud VSP, 72.
19) Љубомир Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Београд, Сремски Карловци, Српска краљевска академија, 1927.
20) Танјуг, Новости, „Поражавајуће – Настављене припреме за затрпавање ранохришћанске
базилике на Коридору 10“, 05. 07. 2015, http://www.novosti.rs/вести/србија.489.
html:556060-Nastavljene-pripreme-za-zatrpavanje-ranohriscanske-bazilike-na-Koridoru-10
21) Зоран Панић, „Стали радови: Базилика стара 17 векова насред коридора 10“, Блиц, 03.
10. 2013, http://www.blic.rs/Vesti/Reportaza/409817/Stali-radovi-Bazilika-stara-17-vekovanasred-koridora-10

- 23 -

Сања Шуљагић

НЕОПХОДНОСТ ОЧУВАЊА БАЗИЛИКЕ У КЛАДЕНЧИШТУ

ра 10 и донео одлуку да се археолошко налазиште са базиликом
затрпа песком како би преко њих прешао аутопут,22) а затрпавање
песком налазишта је 17. јула 2015. године и извршено.23) Оваква
одлука о „заштити“ културног наслеђа у Србији износи на видело
чињеницу да је постмодерна држава Србија након вишевековног
периода функционисања српског краљевства и царства, односно
државе – теодулије, затим након вишевековног периода владавине
Турског царства и успостављања модерне државе према постулатима западних и средњеевропских политичких филозофија и система у епохи Модерне и  након њених изданака либерализма, фашизма и комунизма, упоредо са увођењем колонијалне квазинаучне историографије у свој образовни систем доживела секуларизацију, увођење материјализма и бирократизацију друштва.24) Непостојање јасно артикулисане и поштоване стратегије културног наслеђа у Србији у току последњег века највише је условљено геополитичким положајем Србије и трагичном али и славном историјском судбином коју такав положај са собом доноси становништву
које живи на територији Србије. На основу крхко постављених
националних темеља пост-османлијске Србије и њених државних
институција под патронатом великих европских и светских сила,
почевши од тридесетих година двадесетог века када је миниран
древни град Жрнов на планини Авали изнад Београда у коме су се
налазиле неолитске топионице метала,25) па све до данашњег вре22) Танјуг, Блиц, „Републички завод из Београда дозволио затрпавање базилике“, 27. 06.
2015,
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/571111/Republicki-zavod-iz-Beograda-dozvoliozatrpavanje-bazilike , цит. директорку нишког Завода за заштиту споменика културе
Елену Васић-Петровић
23) Танјуг, Новости, „Затрпана ранохришћанска базилика код Црвене Реке,“ 17. 07. 2015,
http://www.novosti.rs/вести/насловна/друштво.395.html:557958-Zatrpana-ranohriscanskabazilika-kod-Crvene-Reke
24) За данашње стање у институцијама за заштиту културног наслеђа и животне средине
у Србији карактеристичан је јавни коментар директора Републичког завода за заштиту
природе Србије у пензији („Таквих храстова пуна је Србија“ , Политика, 04.07.2015.)
да је„патетично“ јавно залагање председника Академије архитектуре Србије да се
поштеди сече шестовековни „храст-запис“ који се нашао на траси изградње ауто-пута
код Савинца, а који је у међувремену посечен, јер се, како пише у јавном коментару,
„морају уважавати законитости савременог техничког развоја и принципи самеравања
еколошких и друштвених интереса националног, регионалног и локалног значаја, па
ето и на примеру једног стабла...“ Да чак ни Српска православна црква није имуна
на реформе показује и вест да је свештенство Саборне цркве у Београду однедавно
по први пут у историји у Београду почело да наплаћује страним туристима улаз у
Саборну цркву: Р. Драговић, „Наплата улазница у Саборну цркву у Београду – део
комерцијализације СПЦ?“, Новости, 15. 07. 2015.
25) Верка Јовановић, „Географске карте и планови Београда у путописним делима“, Београд у делима страних путописаца – Belgrade in the Works of European Travel Writers,
Балканолошки институт САНУ, Београд, 2003, стр. 34. Такође видети   Старинар
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мена, наочиглед становништва у Србији се уништавају вредна археолошка налазишта,26) потапају, нагрђују27) и руше српски православни манастири,28) а у првим деценијама двадесет и првог века
постоји и претња потапања древног немањићког манастира Светог
Арханђела Михајла у Ваљеву, познатог као манастир ваљевска  
Грачаница, иако је он званично под државном заштитом.29) Континуитет колонијалне културолошке политике огледа се не само по
питању прихватања теза историчара Константина Јиричека30) и политичара Бенјамина Калаја31) о досељавању Словена на Балкан у
седмом веку у српском образовном систему у деветнаестом веку па
све до данашњег времена, него и у трагичном чину војне и невојне
комбинације одвајања историјске српске територије и српског немањићког културног и духовног наслеђа на Косову и Метохији од
Србије пред очима читаве српске и светске јавности. О занемаривању и прекрајању историје говори и срамотно стање запуштености и уништења српских споменика и сећања на пале српске
цивилне и војне жртве у Првом и Другом светском рату и након

26)
27)
28)

29)

30)
31)

(Ђурђе Бошковић, Град Жрнов, Старинар, орган Српског археолошког друштва, Београд, 1942)
Раније објављено у С.  Шуљагић, „Потреба за редефинисањем историјских процеса у
Србији“, Политичка ревија, бр. 1/2012.)
Раније објављено у С. Шулягич,  „экология и уничтожение сербского национального
самосознания“  Вестник Череповецкого Государственного Университета Но. 6 (59),
Октябрь, Череповецкий государственный университет, Череповец, 2014, стр. 41-44.)
(Ур. Мишо Вујовић), Србија друмовима, пругама, рекама, Принцип Бонарт Прес:
Туристичка Организација Србије, Београд, Чачак, 2007, стр. 524.: Од 1999. године на
Косову и Метохији је уништено преко сто и четрдесет српских средњовековних цркава
и манастира средишта средњовековне Србије, од којих су њих петнаест били споменици
културе и духовности прве категорије саграђени од четрнаестог до шеснаестог века.
„Представка са научне трибине о погубним последицама планиране хидроакумулације
„Ровни““, 24. 04, 2014, http://www.vaseljenska.com/vesti/predstavka-sa-naucne-tribineo-pogubnim-posledicama-planirane-hidroakumulacije-rovni/, цит. Драган Давидовић:
„Посебно је ужасан начин на који се девастирају монашки гробови и гробови предака,
сахрањених око Грачанице. Деценијама се они девастирају и разносе“...: 168 џакова са
костима (ископаним код Грачанице од стране Завода за заштиту споменика културе)
је, од 1987. до 1992. држано у гаражи Истраживачке станице Петница, потом, враћено
код Грачанице, уз покушај да се све убаци у један ров и затрпа, али се народ побунио
и достојно их сахранио о свом трошку. Десетине других џакова са моштима – однете
су на нову локацију, а земни остаци од још 80 тела (есхумирани још 1987.), и даље се
налазе по ходницима Завода за заштиту споменика културе Ваљево.“
Константин Јиричек, Историја Срба I, прев. Јован Радоњић, Научна књига, Београд,
1952, стр. 25; 45; 56-57.
Бенијамин Калаји, Историја српског народа, прев. Гаврило Витковић,  Државна штампарија, Београд, 1882. стр. 9: „Срби и Хрвати доселили су се на Балкан у налету скитничких пљачкања у седмом веку.“
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Другог светског рата.32) Након Другог светског рата неки познати
културно-историјски споменици оштећивани су или уништавани
великом небригом у области просторног планирања и изградњом
хидроелектрана и вештачких језера, најчешће без израде научних
студија о процени утицаја на животну средину и студија о оправданости њихове изградње. На тај начин су потапана праисторијска
археолошка налазишта, цркве и читава села на рекама Тара и Пива,
у националном парку Ђердап на реци Дунав, у околини Пирота,
итд.33) Драстични примери небриге државних власти за српско културно-историјско наслеђе и светиње у овом периоду били су отварање сточне пијаце у близини родне куће Светог Саве34) и претварање у јавни тоалет цркве Самодреже у којој су се цар Лазар и
српска војска причестили пред одлазак на Бој на Косову 1389. године.35) Ових месеци у јавности се сазнало и за опасност потапања
манастира Ваљевска Грачаница саграђеног у доба династије Немањић услед дискутабилне изградње хидроакумулационе бране у
његовој близини.36) Збуњеност и протести које на терену и путем
друштвених мрежа јавни грађани и обични грађани упуђују званичним доносиоцима и извршиоцима одлука у вези са изградњом
различитих инфраструктурних објеката у Србији износи на видело
непостојање сихронизованог деловања институција задужених за
унапређење инфраструктуре, локалних заједница, обичних грађана и различитих друштвених радника у вези са почетком, током
или ревизијом изградње таквих инфраструктурних објеката. Учесталост јавног изражавања незадовољства одлукама које се доносе
у области заштите културно-историјских споменика и животне
32) Шуљагић Сања, „Проблем интерпретације историје у одређивању српског националног идентитета“, Научни скуп (Дез)интеграција држава и национални идентитет на
почетку 21. века, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Београду
28-29. априла 2014. године, Едиција Расправе, књига 5, Институт за политичке студије,
Еселоге, Београд, 2014, стр. 341-373.
33) С. Шулягич,   „экология и уничтожение сербского национального самосознания“  
Вестник Череповецкого Государственного Университета Но. 6 (59), Октябрь, Череповецкий государственный университет, Череповец, 2014, стр. 41-44.
34) D. N. Petrović, „Umesto Savine kuće stočna pijaca“, Vestionline, 24. 07. 2011, http://www.
vesti-online.com/Vesti/Srbija/152726/
35) Танјуг, “Црква у Самодрежи поново претворена у јавни тоалет“, Политика, 10/06/2011,
http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Crkva-u-Samodrezi-ponovo-pretvorena-u-javnitoalet.lt.html; „Црква Самодрежа“, http://sr.wikipedia.org/sr-el/Самодрежа
36) Сања Шуљагић, „Српски национални идентитет од средњовековне теодулије до разградње модерне државе Србије“, Политичка ревија, бр. 4, 2013, Институт за политичке
студије, Београд;   С. Шулягич,   „экология и уничтожение сербского национального
самосознания“  Вестник Череповецкого Государственного Университета Но. 6 (59),
стр. 43.
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средине, као и изражавања незадовољства интерпретацијом државног и међународног законодавства у области заштите културно-историјских споменика и животне средине од стране државних
службеника потврђује мишљење савременог историчара и политиколога Петра Бахмајера изречен у средствима јавног информисања у Србији у октобру 2014. године  да ако Србија не ради на
очувању своје независности и националног идентитета „националне културе попут српске неће бити забрањене, али ће се временом
саме укинути, јер неће бити подржаване ни од једне државне институције.“37) Немогућност обичних грађана и различитих академских и друштвених радника да се изборе и учествују у очувању
културно-историјских споменика и животне средине у држави,38)
може негативно да утиче на квалитету живота будућих генерација
у Србији и на очување српског националног идентитета у целини.

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ЗА СРПСКУ И СВЕТСКУ ИСТОРИЈУ
ДА СЕ БАЗИЛИКА У КЛАДЕНЧИШТУ САЧУВА
И ПРИКАЖЕ ЈАВНОСТИ
Многи људи нису у потпуности свесни културолошке и историјске важности подручја околине Ниша и југа Србије у целокупном развоју српске и светске цивилизације. Недавно је протојереј-ставрофор Радомир Поповић у једним дневним новинама
објаснио повезаност улога некадашњих главних светских саобраћајних путева као што су били Via Militaris („Војни друм“)
односно Via Egnatia („Егнацијева цеста“) и Цариградски друм
за ширење хришћанства, економије и различитих тековина и постигнућа човечанства са југоистока Европе по читавом свету. На
Балканском полуострву је поготово био важан нишко-пиротски
део некадашњег чувеног „Цариградског друма“, односно „Војног
пута“ (Via Militaris)39) од данашње Сремске Митровице (Сирмијум)
према данашњој Софији (Сердика) и данашњем Истанбулу (Константинопољ). Предуслови за оснивање Ремезијанске епископије у
37) Милан Старчевић, „Стање у Бугарској, аларм за Србију“, Геополитика, бр. 78, октобар
2014, Београд.
38) С. Шулягич,   „экология и уничтожение сербского национального самосознания“  
Вестник Череповецкого Государственного Университета Но. 6 (59), стр. 44.
39) Hierocles, Synecdemus у E. Honigmann (ed.), Le Synekdèmos d‟Hiéroklès et l‟opuscule
géographique de Georges de Chypre, Editions de l‟Institut de Philologie et d‟Histoire
Orientales et Slaves, Brussels, 1939; Peutinger, Tabula; “Itinerarium Antonini“
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античком времену на том геополитички врло значајном делу транзитне повезнице ових градова стечени су још у предантичком добу
активним учешћем локалног нишавско-поморавског становништва у развоју рударства и металургије, о чему су карактеристичан
доказ налази из археолошког налазишта Градац о ковању новца и
преради руде локалног становништва још у осмом веку пре Христа
у том крају.40) Нишко-пиротски крај није само значајан по историју као подручје за које су обојица царева Константин и Ликиније
сматрали да полажу право на њега и које је било место припреме
за обрачун између њих двојице,41) него и као политичко-економска
спона између Ниша, Солуна, Сердике и Константинопоља. У доба
потпадања тог подручја под власт Константинопоља у доба владавине царева Теодосија Великог, Аркадија, Теодосија Другог42) и
цара Јустинијана Првог43) ово подручје је било познато и као подручје-повезница култа поштовања Светог Димитрија у народу од
Сремске Митровице (Сирмијума) до Солуна,44) на што су обратили
пажњу и археолози из Српског археолошког друштва у свом протесту против одлуке Републичког Завода за заштиту споменика да
због изградње ауто-пута затрпа песком базилику у Кладенчишту
код Беле Паланке.45) Према речима археолога Зорана Митића из
40) Живота Јоцић, Светислав Крстић, Никета из Ремезијане – Живот и дело
ранохришћанског писца и епископа, Књига 1, стр. 172-173; 181, цит. F. Papazoglu,
Plemena, 155-158, M. Stojić, Gvozdeno doba u Pomoravlju, 10.
41) М. Мирковић, Нека питања владе Константина и Лициније, Зборник Филозофског
факултета XII-1, Београд 1974, 139-152; М. Васић, Налаз сребрних тањира из Ниша,
Зборник Народног музеја VIII, Београд 1975, 221-227.
42) Живота Јоцић, Светислав Крстић, Никета из Ремезијане – Живот и дело
ранохришћанског писца и епископа, Књига 1, стр. 200-201: Наследник Никетин
епископ Ремезијане Диогенијан је писао грчки. Ремезијана је била сачувана од хунске
провале 441. године када су опустошени Ниш и Сердика, тако да ремезијански епископ
учествује на Сабору у Ефезу 449. године, а у време владавине цара Јустинијана Првог
Ремезијана је обнављана и седиште архиепископа северног Илирија се из Солуна
премешта у Јустинијану Приму („Царичин град“), тако да су епископи Ремизијане
и осталих градова северног Илирика преко Јустинијане Приме комуницирали са
царевима у Цариграду и патријарсима (папама) у Риму и Цариграду.
43) Исто, стр. 204: Цар Јустинијан је у Јустинијани Прими 535. године поставио илирског
архиепископа Кателијана као аутокефалног архиепископа под надлежностима
Цариградске патријаршије.
44) Исто, стр. 194 (cit. Paulin Noalnus; Antić): За дивљански манастир Светог Димитрија
поред Беле Паланке сматра се да је био изграђен на култном месту у античко доба и
помиње га Свети Павлин Нолски (Paulin Nolanus) 398. године, што га сврстава у један
од настаријих манастира у данашњој Србији. Помиње се и у повељи цара Василија
Другог 1099. године, обновили су га као своју задужбину властела Мрњавчевићи и
народ у читавом горњем Понишављу га је сматрао својом светињом.
45) Ј. Ц. „Српски археолози: Базилика се не сме затрпати, већ заштитити“, Јужне вести,
03.07.2015,   http://www.juznevesti.com/Kultura/Srpski-arheolozi-Bazilika-se-ne-smezatrpati-vec-zastiti.sr.html?c=Komentari&o=likes:Археолози из Српског археолошког
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Беле Паланке, базилика у археолошком налазишту Кладенчиште
блиска је Великој базилици у Белој Паланци и њен значај је велики с обзиром да се налази на подручју археолошког налазишта
Ремизијана, центра епископије чијиј је епископ био славни Никита
Ремизијански.46) Културно-историјски комплекс Ремизијана је од
стране државних органа званично проглашен за културно добро од
великог значаја у Србији47) и као такав, као и сви остали споменици
културе и археолошка налазишта, званично је заштићен према Члану 97 Устава Републике Србије.48)  У четвртом веку су се на подручју недавно ископане ранохришћанске базилике у Кладенчишту
спајале ранохришћанска ремезијанска и скопска епископија, а познати путописац и археолог Феликс Филип Каниц је писао да су
се светски археолози чудили великом броју утврђења из четвртог
века на које је Каниц наилазио у нишко-пиротском подручју.49) У
густо насељеном нишко-пиротском подручју током четвртог и петог века Свети Никита је са осталим свештеницима ремезијанске
епископије проповедао хришћанство, градио цркве и оснивао манастире за монахе и монахиње, тако да је епископ Павлин Нолски
у хвалио епископа Никиту да је успео да од некадашњих локалних побуњеника-разбојника („латронес“) направи монахе.50) Свети
Никита је као врло поштована личност тог времена био пријатељ

46)
47)

48)

49)
50)

друштва предлажу да се   базилика заштити, тако да би након изградње ауто-пута
путници имали јединствену прилику да обиђу ранохришћанске споменике од Кладенчишта, Медијане и Царичиног града до епископског средиштва у Стобима и ранохришћанских споменика у Солуну.  
Радио Телевизија Србије, Магазин РТС, „Почеле припреме за затрпавање базилике“,
05. 07. 2015, http://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/501/Занимљивости/1968117/Почеле+припреме+за+затрпавање+базилике++.html , цит. Танјуг
САНУ, Споменици културе у Србији, «Ремесиана», http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/
spomenik.php?id=971    Категорија: Културна добра од великог значаја; „Непокретна
културна добра“ – НКД“, http://www.heritage.gov.rs/cirilica/nepokretna_kulturna_
dobra.php, Arheoloska nalazista. Centralni registar arheoloških nalazista, pod brojem 81:
Ремесиана, Бела Паланка, О Бела Паланка  AN 79
Устав Републике Србије, Члан 97 „Култура и заштита“, Надлежности Републике Србије Став 1 Тачка 10, http://sllistbeograd.rs/documents/ustav_republike_srbije_lat.pdf:
«Култура и заштита - Надлежности Републике Србије» (Став 1 Тачка 10) Република
Србија уређује и обезбеђује систем у областима здравства, социјалне заштите, борачке
и инвалидске заштите, бриге о деци, образовања, културе и заштите културних добара,
спорта, јавног информисања и систем јавних служби.
Живота Јоцић, Светислав Крстић, Никета из Ремезијиане – Живот и дело
ранохришћанског писца и епископа, Књига 1, Просвета, Ниш,   1998, стр. 159, цит.
Paulinus Nolanus, Carmen XVII, 195-196; Исто, стр. 166: цит. Филип Каниц
Живота Јоцић, Светислав Крстић, Никета из Ремезијиане – Живот и дело ранохришћанског писца и епископа, Књига 1, стр. 190;194, цит. P. Nolanus, Carmen, XVII.
205-225;217-220; 269-272; K. Gamber, I. Bezio.; Saint Ieronim, Epist.60,4.О ратовању
Римљана против локалних илирско-трачких Беса видети Appian, Ill,1.16
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Светог Павлина Нолског, борио се за чистоту хришћанске вере и
одстранио је јеретичко учење са подручја ремесијанске Епископије, а сматра се да је лично познавао и Светог Јована Златоустог
у периоду учвршћивања утицаја Цариградске патријаршије на
Балканском полустрву.51) Према једном сачуваном указу епископа
Герминија Сирмијумска епископима Илирских провинција52) 366.
године забележено је да је Свети Никита држао катедру ремезијанске Епископије, покрштавао локалне Трачане и превео Библију на
локални „трачки“ језик.53) Различити светски историчари се слажу
да се под локалним трачким („дачким“,  „влашким“) језиком првобитно мислило на словенски, односно српски језик.54) Иако неки
теолози приписују званично исповедање вере Te Deum Laudamus
(Вјерују) Светом Амброзију и неким другим савременицима Светог Никите Ремезијанског, многи теолози верују да је захваљујући  
управо залагању Светог Никите на Сабору у Ниму (394.) у Галији
западна црква прихватила Никитин Credo (Вјерују) за званично
исповедање,55) којег је Свети Никита написао око 370. године као
„захвалу Богу за све Његове благослове“.56)

51) Живота Јоцић, Светислав Крстић, Никета из Ремезијиане – Живот и дело
ранохришћанског писца и епископа, Књига 1,  стр. 208.
52) Св. Иларије Пиктавијски, Fragm. XV; PL 13, 573.
53) Живота Јоцић, Светислав Крстић, Никета из Ремезијиане – Живот и дело
ранохришћанског писца и епископа, Књига 1, стр. 186-187, цит. P. Nolanus, Carmen
XVII, 5-7, 55-56, 195-196, 205-216. 319-320; M. Jevtic br. 7-8, 1937, 246-248. У вези
са проповедањем   Светог Никите на катедри ремезијанске Епископије cit. J. Zeiller,
Les origines chretiennes dans les provinces dannubien de l’Empire romain, Paris, 1918;
M. Mirković; Гагулић помиње епископа Петра који је проповедао у ремесијанској
Епископији пре епископа Никите). О Светом Николи Ремезијанском који је проповедао
Скитима, Трачанима и Дачанима видети и: Nolanus Paulinus, Carmen XVII и D. M.
Pippidi, Ницета дин Ремесиана, Буцхарест, 1967, п. 243-247; 497-516.
54) I. Zonaras, Hronika, Ruski prevod u Vokolomanskom Manastiru. Napecetan u Ct 31 Istor. I
Drevn. Rus. U Moskv. Univ. 1847. стр. 58,  Павел Шафарик, О имену Словена, цит. Vita
S. Theodos.ap.Pag.T.II. p. 9;  Miloš S. Milojević. Odlomci istorije Srba, Tom I. str.  208-210;  
Petre Mocanu, „The Carpathian-Danubian-Pontic Space – the Geographical Area of the Birth
of the Romanian Christianity“, Annals of the University of Craiova – Series Geography, p.
132: cit. Nolanus Paulinus, Carmen XVII и D. M. Pippidi, Niceta din Remesiana, Bucharest,
1967, 243-247; 497-516.
55) Живота Јоцић, Светислав Крстић, Никета из Ремезијиане – Живот и дело
ранохришћанског писца и епископа, Књига 1, Просвета, Ниш,  1998, стр. 203.
56) Ion Pachia-Tatomirescu, “ Argumente „interne“ privind paternitatea nicetian-remesiană
şi autohtonismul pelasgo-/valaho-dacic al imnului întregii Creştinătăţi, «Te, Deum,
laudamus...» / “Internal” Arguments   Concerning the Niceta-Remesian Paternity and the
Pelasgo-/Wallachian-Dacian Autochthonism   of the All-Christendom Hymn, «Te, Deum,
Laudamus...», прев. Gabriela Pachia, Aethicus, Timişoara, 2009 versiunea online: http://
cartesiarte.ro/portaleu/p2.php?nr=3&an=2010, цит. VSP, 79.
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ПОСТУПАЊА ДВА ДРЖАВНА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ВЕЗИ СА БАЗИЛИКОМ
У КЛАДЕНЧИШТУ
Оно што је значајно у анализи поступања у решавању случаја
археолошког налазишта са базиликом у Кладенчишту од стране
институција за заштиту споменика и у вези са израдом плана изградње ауто-пута Коридор 10 у Србији је чињеница да је  поменути
археолошки локалитет регистрован још 2004. године приликом рекогносцирања терена за потребе изградње источног крака Коридора 10.57) То значи да је до јула 2015. године било довољно времена
да пројектанти, инвеститор и институције за заштиту споменика
културе учине све што је потребно да се ово ахреолошко налазиште
сачува, региструје као културно добро, заштити и изложи у првобитном облику. Нишки Завод за заштиту споменика културе је
2012. године одмах по уочавању шута приликом изградње аутопута донео «Решење о обустави радова» и предложио је археолошка
ископавања која је спроводио Републички завод за заштиту споменика културе септембра 2013. године.58) Међутим, још пре завршетка археолошких ископавања 2013. године је Републички завод
донео одлуку «да се базилика покрије са два метра песка и да преко
ње пређе аутопут.»59) Након преписке нишког и Републичког завода
за заштиту споменика културе око утврђивања надлежности у вези
законских овлашћења око мера заштите, нишки Завод за заштиту
споменика културе је формирао своју комисију 2013. године састављену од најеминентијих стручњака из области археологије који
су приписали техничке мере заштите објекта у складу са законским овлашћењима,  уједно наложили наставак ископавања археолошког налазишта.60) Комисија је инвеститору радова била понудила две могућности: Заштита и презентација локалитета „in situ“
(у изворном положају) или измештање локалитета одговарајућом
методологијом.61) Међутим, крајем маја 2015. године Републички
57) Танјуг, Блиц, „Републички завод из Београда дозволио затрпавање базилике“, 27. 06. 2015,
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/571111/Republicki-zavod-iz-Beograda-dozvolio-zatrpavanjebazilike
58) Исто.
59) Исто.
60) Танјуг, Блиц, „Републички завод из Београда дозволио затрпавање базилике“, 27. 06.
2015.
61) Исто. Такође о томе видети M.T. „Под асфалтом 15 векова историје,“ Вести, 06.07.2015.  
http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/503650/Pod-asfaltom-15-vekova-istorije
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завод за заштиту споменика поништио је сва дотадашња решења
нишког Завода за заштиту споменика културе у вези са заштитом
базилике на траси путног Коридора 10 и донео одлуку да се базилика и читаво археолошко налазиште затрпају песком.62) Након
тога планирано је да се на том месту постави табла на којој ће писати да се ту налазе остаци базилике и да се, кад то прилике буду
дозволиле, на том месту направи надвожњак.63) Упркос великом
противљењу државних институција, медијских и јавних посленика и обичних грађана због најави да ће ранохришћанска базилика
у Белој Паланци бити затрпана, 17. јула 2015. године булдожери
су, након што је базилици „конзервирана унутрашњост и преко ње
стављена геотермална платна,“ затрпали песком базилику, а након ње и цео археолошки комплекс.64) У септембру 2013. године у
средствима јавног информисања у чланку у вези са проналаском
археолошког налазишта са базиликом и изградње источног крака
Коридора 10 објављено је мишљење руководиоца тима археолога
Републичког завода за заштиту споменика културе Мирјане Благојевић да би „најбоље било оставити објекат у презентацији док
се заједнички не дође до решења о измени пројекта ауто-пута.“
У истом чланку објављен је и став стручне саветодавне комисије
Републичког завода за заштиту споменика културе да „базилику
треба затрпати песком дебљине два метра, а потом преко ње наставити изградњу ауто-пута.“65) У вези са тим ставом председник
стручне комисије Републичког завода за заштиту споменика Марко Поповић је изјавио да се на тај начин „оставља могућност да
се, у даљој будућности, ако се ауто-пут буде померао, пронађени
остаци открију и да остану непоремећени,“ док је представник
„Коридора Србије“ Милован Бекрић дао уверење да ће „све оно
што Републички завод за заштиту споменика културе буде одлучио, „Коридори“ као инвеститори, поштовати.“66) У октобру 2013.
62) Танјуг, Блиц, „Републички завод из Београда дозволио затрпавање базилике“, 27. 06.
2015.
63) П. В. „Протест против затрпавања базилике“, 11. 07. 2015, http://www.pirotskevesti.rs/
kultura/protest-protiv-zatrpavanja-bazilike/
64) Танјуг, Новости, „Затрпана ранохришћанска базилика код Црвене Реке,“ 17. 07. 2015,
http://www.novosti.rs/вести/насловна/друштво.395.html:557958-Zatrpana-ranohriscanskabazilika-kod-Crvene-Reke
65) Радио Телевизија Србије, Магазин, РТС, (Припр. Драгана Сотировски), „И остаци базилике померају Коридор?“, 29. 09. 2013, http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/
Zanimljivosti/1404984/I+ostaci+bazilike+pomeraju+Koridor%3F.html
66) Радио Телевизија Србије, Магазин, РТС, (Припр. Драгана Сотировски), „И остаци
базилике померају Коридор?“, 29. 09. 2013.

- 32 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2015 год. (XXVII) XIV vol=46

стр: 19-46.

године руководилац тима истраживања налазишта у Белој Паланци од стране Републичког завода за заштиту споменика културе
Мирјана Благојевић и директор нишког Завода за заштиту споменика културе Елена Васић Петровић дали су изјаве средствима
јавног информисања о великом значају који ранохришћанска базилика у Белој Паланци има за српску и светску културу, а помоћница директора Републичког завода Ивана Ранковић је најавила да
ће локалитет бити затрпан песком ради заштите „док нишки завод,
који је надлежан, не одлучи шта ће бити с њим.“ Уз ове изјаве, у
истом контексту је поново била објављена и изјава представника
«Коридора Србије» да ће поступити у складу са одлуком стручне
комисије Завода за заштиту споменика културе Србије «која ће
утврдити значај налазишта и донети план заштите.».67) Крајем маја
2015. године Републички завод за заштиту споменика поништио
је сва дотадашња решења нишког Завода за заштиту споменика
културе у вези са заштитом базилике на траси путног Коридора
10 и донео одлуку да се базилика и читаво археолошко налазиште
затрпају песком.68) Према изјави представника Републичког завода за заштиту споменика културе та одлука је уследила зато што
нишки Завод за заштиту споменика културе није био поднео захтев да се базилика упише у културна добра, због чега није био
правно заштићен и „није било друге могућности до да се дозволи
да ауто-пут пређе преко ње“, док с друге стране у нишком Заводу
тврде да су три године водили преписку са Републичким заводом за
заштиту споменика културе око надлежности за заштиту и да није
постојала потребна координација, те су најавили да ће на ову одлуку покренути спор пред Управним судом Србије.69) Најаву затрпавања базилике су званично осудили Српска православна црква70) и Друштво археолога Србије.71) Значајан број грађана је преко
67) Зоран Панић, „Стали радови: Базилика стара 17 векова насред коридора 10“, Блиц, 03.
10. 2013.
68) Танјуг, Блиц, „Републички завод из Београда дозволио затрпавање базилике“, 27. 06. 2015.
69) М. Вучић, „Док пљуште међусобне оптужбе, базилици прети уништавање“, Јужне вести, 09 07. 2015, http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Dok-pljuste-medjusobne-optuzbebazilici-preti-unistavanje.sr.html
70) Саопштење за јавност из Кабинета Патријарха српског, 6. Јул 2015 http://spc.rs/sr/
saopshtenje_za_javnost_iz_kabineta_patrijarha_srpskog ; Д. Матовић, „Патријарх Иринеј:
Не затрпавајте темеље цркве!“, Новости, 06. 07. 2015,  http://www.novosti.rs/вести/култура.487.html:556277-Patrijarh-Irinej-Ne-zatrpavajte-temelje-crkve
71) В. Ћ.; Д. Б. М., „Не затрпавајте културно благо!“, 03.04. 2015, http://www.novosti.rs/
вести/култура.487.html:555782-Ne-zatrpavajte-kulturno-blago;  М. Т. „Под асфалтом 15
векова историје“, Вести, 06.07.2015, http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/503650/
Pod-asfaltom-15-vekova-istorije
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друштвених мрежа на основу Члана 56. Устава Републике Србије
покренуо петицију за очување базилике под  називом „Имај смелости да будеш разуман – историја се не затрпава“72) и одржао први
у низу најављених јавних протеста против затрпавања базилике.73)

ПРОТЕСТИ И КОМЕНТАРИ ДОМАЋИХ И СТРАНИХ
СТРУЧЊАКА И НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
У ВЕЗИ СА ПЕРСПЕКТИВНОМ БАЗИЛИКЕ
У КЛАДЕНЧИШТУ
Археолози из Српског археолошког друшта су у свом протесту74) против затрпавања песком базилике у Кладенчишту навели
да сматрају да од односа државе према културном наслеђу умногоме зависи и међународни углед земље. Уз изјаву да споменици
културе сведоче о томе да Србија није била „пусто поље“ у далекој прошлости, па не би требало да буде ни сада, када се заштита
баштине намеће као један од цивилизацијских приоритета, археолози су апеловали на „Министарство културе и информисања,
Скупштински одбор за културу и информисање, председника Србије и председника Владе да својим ауторитетом спрече затрпавање ранохришћанске базилике на Коридору 10.“75) Након израде
елабората конзервације базилике археолози Републичког завода за
заштиту споменика културе су почетком јула 2015. године почели
радове на припреми ископина базилике за дефинитивно затрпа-

72) Peticija “Imaj smelosti da budeš razuman”, istorija se ne zatrpava“,  http://www.peticije24.
com/imaj_smelosti_da_budesh_razuman_istorija_se_ne_zatrpava
73) П. В., „Протест против затрпавања базилике“, Пиротске вести, 11. 07. 2015, http://
www.pirotskevesti.rs/kultura/protest-protiv-zatrpavanja-bazilike/
74) В. Ћ. - Д. Б. М. „Не затрпавајте културно благо!,“ Новости, 03. 07. 2015.; Танјуг, „ПОРАЖАВАЈУЋЕ – Настављене припреме за затрпавање ранохришћанске базилике на Коридору 10“, Новости, 05. 07. 2015, http://www.novosti.rs/вести/србија.489.html:556060Nastavljene-pripreme-za-zatrpavanje-ranohriscanske-bazilike-na-Koridoru-10:
У
саопштењу које је потписао Адам Н. Црнобрња, председник Српског археолошког
друштва, археолози сматрају да је сагласност Републичког завода за заштиту споменика културе, као централне институције заштите споменика културе, да се базилика
затрпа „у супротности са цивилизацијским тековинама и самим циљевима постојања
тог Завода“. Археолози сматрају и да би заједно са остацима Медијане, ранохришћанским гробницама и Царичиним градом овај споменик морао да буде заштићен.
75) Танјуг, „ПОРАЖАВАЈУЋЕ – Настављене припреме за затрпавање ранохришћанске базилике на Коридору 10“, Новости, 05. 07. 2015, http://www.novosti.rs/вести/србија.489.
html:556060-Nastavljene-pripreme-za-zatrpavanje-ranohriscanske-bazilike-na-Koridoru-10
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вање базилике песком.76) Археолози из нишког Завода за заштиту
споменика су затражили од републичких институција да обуставе
радове на коридору и да заштите базилику у изворном облику и на
месту на којем је откривена.77) Такође, археолози који су упутили
званичан протест против конзервације на начин који су надлежни
предложили, оценили су да је она неадекватно решење које се у
иностранству спроводи само у изузетним ситуацијама које нису ни
налик овој.78) Археолог и руководилац истраживања у Републичком заводу за заштиту споменика културе Мирјана Благојевић је
још 2013. године обавестила средства јавног информисања да је у
базилици пронађен један још старији објекат који је обнављан у 6.
веку у време цара Јустинијана, да су зидови ранохришћанске базилике били осликани и да је пронађена велика количина стакла од
прозора као и фрагменти стаклених кандила,79) што је податак који
је такође објављен и на званичној страници Републичког завода за
заштиту споменика културе.80) Такође је на истој страници Републичког завода објављено да базилика има крстионицу инкорпорирану у објекат,81) што је изузетно значајно археолошко откриће,
јер према речима протојереја-ставрофора  Радомира Поповића археолошка открића гробница, некропола и темељи базилика, цркава и крстионица на територији Србије потврђују записе о боравку
светог апостола Павла, светог Андреја Првозваног, светог Луке,
светог Тита и светог Тадеја који су покрштавали народ и проповедали хришћанство на Балканском полуострву и ширили га даље
према средњој, западној и источној Европи.82) Међутим, помоћни76) Танјуг, „Поражавајуће – Настављене припреме за затрпавање ранохришћанске базилике на Коридору 10“, Новости, 05. 07. 2015.
77) Танјуг, „Поражавајуће– Настављене припреме за затрпавање ранохришћанске базилике на Коридору 10“, Новости, 05. 07. 2015.
78) Нишке вести, „Конзервација базилике би довела до њеног уништења“, NTV, 13.07.2015.
http://niskevesti.rs/index.php/drustvo/item/4291-konzervacija-bazilike-bi-dovela-donjenog-unistenja
79) Зоран Панић, „Стали радови: Базилика стара 17 векова насред коридора 10“, Блиц, 03.
10. 2013,
80) „Кладенчиште“, Републички завод за заштиту споменика културе – Београд ,   http://
www.heritage.gov.rs/cirilica/zastitna_arheoloska_iskopavanja_koridor_10_Kladenciste_
selo_Spaj.php : Са спољне стране јужног зида брода цркве откопана су три скелета,
а унутар и изван објекта пронађене су бронзани новац, бронзане фибуле и гвоздене и
кожни предмети. Приликом ископа ровова у циљу дефинисања темељне зоне зидова
цркве пронађени су спорадични налази праисторијске керамике, што упућује на закључак да се ради о вишеслојном локалитету.
81) Исто.
82) Б. Субашић, „Апостоли су ходали Србијом“, Новости, 07. 01. 2013.
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ца директора Републичког завода за заштиту споменика културе
Ивана Ранковић у јулу 2015. године образложила је одлуку стручне комисије Републичког завода за заштиту споменика културе о
затрпавању археолошког налазишта са базиликом речима да је то
„вероватно зато што су сматрали да базилика не заслужује тај третман и да није тренутак за њену презентацију.“83) У вези са таквим
поступком Републичког завода за заштиту споменика у Србији
француски стручњаци за очување споменика културе изјавили су
да се у Европи због тако важних налазишта измештају путеви.84)
Према речима директора Сервиса за баштину француског града
Арл Бузида Сабега, ранохришћанска базилика код Беле Паланке на Коридору 10 подсећа на ранохришћанску базилику у Арлу
која је откривена током припрема инфраструктурних пројеката и
радова који су обустављени због њеног открића. Након извештаја
средстава јавног информисања о открићу базилике у Арлу, градоначелник Арла је рекао да „није битан инфраструктурни пројекат
у односу на ранохришћанску базилику која је јединствена и као
таква се нигде више не може наћи.“85) Такође једно галско налазиште које је пронађено на траси пута из Париза ка Лиону сачувано је и постало доступно туристима изградњом стајалишта уз
ауто-пут са занимљивим музејем.86) Археолог француског Националног института за превентивна археолошка истраживања Вероник Гастон објашњава да је у Француској обавезно да, у случају
постојања археолошких трагова на траси путева који се граде, компетентне службе раде ископавања, држава налазиште од изузетног
значаја проглашава за споменик културе и пројекат инфраструктуре се мења, а само ако налазиште није од посебног значаја оно
се уништава приликом инфраструктурних радова, а налазиште се
затрпава само под условом да је споменик могуће касније откопати
и наставити радове на њему.87) Да се у случају базилике у Белој Паланци у Србији такође ради о налазишту од посебног значаја сведоче јавне изјаве представника Републичког завода и нишког Завода
83) М. Вучић, „Док пљуште међусобне оптужбе, базилици прети уништавање“, Јужне вести, 09. 07. 2015.
84) М. Вучић, „Протестно окупљање за спас базилике“, Јужне вести, 10.07.2015, http://
www.juznevesti.com/Drushtvo/Protestno-okupljanje-za-spas-bazilike.sr.html
85) Ј. Цанић, „Налазишта попут базилике у Француској измештају путеве“, Јужне вести,
07.07.2015, http://www.juznevesti.com/Kultura/Nalazista-poput-bazilike-u-Francuskojizmestaju-puteve.sr.html
86) Исто.
87) Исто.
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за заштиту споменика културе средствима за јавно информисање
да се ради о значајном културном добру у Србији,88) Такође, археолог Тони Чершков из нишког Завода за заштиту споменика је предочио средствима јавног информисања техничке захвате због којих
он сматра да одлука Републичког завода за заштиту споменика о
затрпавању базилике значи њено рушење, односно уништење и
због чега нишки Завод за заштиту споменика културе има „моралну обавезу да уложи жалбу на ову одлуку“.89)
У вези са образложењем одлуке стручне комисије Републичког
завода за заштиту споменика културе да се археолошко налазиште
са ранохришћанском базиликом у Кладенчишту затрпа, датом
средствима јавног информисања, помоћница директора Републичког завода за заштиту споменика културе Ивана Ранковић изјавила је да сматра да се против Републичког завода „води хајка, а они
не раде ништа лоше“. Затрпавање локалитета је, каже, у археологији уобичајен поступак, „а у Србији има много таквих.“ Чак је и
нишки Завод, додала је, на својој територији на исти начин затрпао
цистерну „великог античког града на Кале-Кршевици код Бујановца“, али то није узбуркало јавност као овај случај који је, према
њеном мишљењу, „исполитизован“.90) У писменом саопштењу које
је Министарство културе и информисања упутило средствима
јавног информисања поводом протеста Српског археолошког
друштва у вези са одлуком Републичког завода за заштиту споменика културе да дозволи затрпавање песком базилике и археолошког налазишта у Кладенчишту наводи се да је „Републички завод
за заштиту споменика културе, као релевантна стручна институција, проценио је да је то конзерваторски третман који је адекватан
у овом случају.“91) Након конзервације и затрпавања базилике и на88) Зоран Панић, „Стали радови: Базилика стара 17 векова насред коридора 10“, Блиц, 03.
10. 2013.
89) М. Вучић, “Чершков: Базилику неће затрпати, срушиће је“,  Јужне вести, 02.07.2015,
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Cerskov-Baziliku-nece-zatrpati-srusice-je.sr.html
90) М. Вучић, „Док пљуште међусобне оптужбе, базилици прети уништавање“, Јужне
вести: 09.07.2015, http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Dok-pljuste-medjusobne-optuzbebazilici-preti-unistavanje.sr.html
91) „Ministarstvo kulture: Zatrpavanje arheoloških lokaliteta uobičajena praksa“, Blic, 02. 07.
2015,   http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/572403/Ministarstvo-kulture-Zatrpavanje-arheoloskih-lokaliteta-uobicajena-praksa : У наставку саопштења Министарства културе и
информисања пише: Републички завод за заштиту споменика културе Београд, централна
установа заштите непокретних културних добара, у овом случају и другостепени
орган поступања по основу жалбе Коридора Србије, у складу са Законом о културним
добрима и Законом о општем уprавном поступку, донео је Решење о утврђивању мера
техничке заштите за конзервацију археолошког локалитета „Кладенчиште“ на траси
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ставка радова на изградњи Коридора 10 било је предвиђено да се
на том месту постави табла на којој ће писати да се ту налазе остаци базилике и да се ту, када се за то створе услови, направи надвожњак.92) Уз изузеће изјаве Патријарха и неких свештеника Српске православне цркве, уочљиво је да представници институција у
Србији нису у средствима јавног информисања осудили одлуку
Републичког завода за заштиту споменика културе да дозволи изградњу ауто-пута преко темеља изворне ранохришћанске цркве
као светиње и светог објекта а не само као споменика културе. Без
обзира на активне процесе секуларизације домаћег становништва
на овим просторима кроз историју, у опису овог случаја у средствима јавног информисања уочљиво је одсуство изјава да су овим
поводом не само угрожени историја, култура и туристичка перспектива нишко-пиротског подручја него да су и повређена осећања
хришћанских верника у Србији. У извештавању у средствима
јавног информисања поводом овог случаја затрпавања археолошког налазишта са базиликом у Кладенчишту могло се прочитати да
представници институција за заштиту споменика културе у Србији
брину што је „инвеститор доведен у незгодан положај“, објашњавају да се ситуација са затрпавањем базилике не може игнорисати
„због превеликог притиска јавности“ и дају своју интерпретацију
закона о заштити споменика да се донешена одлука о затрпавању
базилике не може променити,93) или у вези са протестима у време
најаве затрпавања базилике тврде да се против њих „води хајка, а
они не раде ништа лоше,“ да је тај случај „исполизитован“, да је
„затрпавање локалитета у археологији „уобичајен поступак, а у
Србији има много таквих“ и оправдавају такву одлуку тиме што су
се и раније локалитети затрпавали на исти начин.94) Многи археолози и јавни делатници у свом протесту против затрпавања песком
ранохришћанске базилике наводили су, уз могућност техничког
аутопута Е 80 (деоница 2 Банчарево – Црвена река на км 40+105-155). Овим Решењем
дозвољена је конзервација, консолидација, заштита и затрпавање овог археолошког
локалитета. Локалитет је у потпуности истражен и детаљно документован у складу са
конзерваторским принципима.“
92) П. В., „Протест против затрпавања базилике“, Пиротске вести, 11. 07. 2015. http://
www.pirotskevesti.rs/kultura/protest-protiv-zatrpavanja-bazilike/
93) П. В., „Протест против затрпавања базилике“, Пиротске вести, 11. 07. 2015, http://
www.pirotskevesti.rs/kultura/protest-protiv-zatrpavanja-bazilike/;
Танјуг,
Новости,
„Затрпана ранохришћанска базилика код Црвене Реке“,  17. јул 2015.
94) М. Вучић, „Док пљуште међусобне оптужбе, базилици прети уништавање“, Јужне вести: 09.07.2015,    http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Dok-pljuste-medjusobne-optuzbebazilici-preti-unistavanje.sr.html
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оштећења и уништења базилике, такође и корист која би се очувањем и приказивањем базилике добила од „туристичке експлоатације“ базилике као „туристичке атракције“ у подручју у коме је
пронађена.95) Туристичка презентација по српску и светску историју изузетно значајног археолошког налазишта са базиликом у
Кладенчишту  јесте врло значајан аргумент за очување и презентацију базилике у очуваном стању.  Међутим, такође је уочљиво да
је, осим у јавној Петицији на друштвеним мрежама, било врло
мало јавних иступања у којима се конкретно наводи да хришћански верници у Србији сматрају да се преласком аутопута преко темеља Божјег храма вређају њихова верска осећања и духовност,96)
те да је било врло мало изјава у којима се експлицитно наводи и
објашњава важност очувања сакралног објекта као што је једна базилика из ранохришћанског периода у Кладенчишту за познавање
историје српске и светске цивилизације, духовност, мир, морал и
ниво општег образовања и културе у Србији.97) Такође је поводом
овог случаја уочљиво и одсуство правне анализе у средствима
јавног информисања од стране релевантних стручњака да ли је одлука Републичког завода за заштиту споменика културе да се археолошко налазиште са базиликом у Кладенчишту конзервира и
затрпа песком како би ауто-пут прешао преко ње правно ништавна,
будући да је донешена од стране истог тог Републичког завода за
заштиту културе који у овом случају као централна институција
за заштиту споменика културе у Србији није испунио законом прописану и јавно објављену надлежност утврђивања археолошког
налазишта и базилике у Кладенчишту као културног добра и његовог укњижења.98) Републички завод за заштиту споменика културе, између осталих својих надлежности,99) требало је да уведе архе95) M.T. „Под асфалтом 15 векова историје“, Вести, 06.07.2015.
96) Peticija  “Imaj smelosti da budeš razuman, istorija se ne zatrpava“,  http://www.peticije24.com/
forum/135796/start/150: Многи потписници износе у својим коментарима запрепаштење
због затрпавања песком темеља Божјег храма и давања дозволе да возила прелазе преко
њега.
97) Peticija   “Imaj smelosti da budeš razuman, istorija se ne zatrpava“: Један од коментара
потписника петиције против дозволе градње ауто-пута преко археолошког налазишта
са ранохришћанском базиликом у Белој Паланци гласи: „Zamolila bih članove SANUa,istoričare, arheologe i nase Očeve iz manastira i crkava da ustanu iz fotelja i odu da traže
zaštitu države za sva istorijska nalazišta....“
98) М. Вучић, „Док пљуште међусобне оптуђбе, базилици прети уништавање“, Јужне
вести, 09 07. 2015, http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Dok-pljuste-medjusobne-optuzbebazilici-preti-unistavanje.sr.html
99) Републички завод за заштиту споменика - Београд, „Унутрашња организација“, http://
www.heritage.gov.rs/cirilica/unutrasnja_organizacija.php; Републички завод за заштиту
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олошко налазиште са базиликом у Кладенчишту у централни регистар културних добара, постара се у погледу предлагања за проглашење тог налазишта за културна добра; утврди да ли је оно од
великог и изузетног значаја и „постара се за очување непокретности од посебног значаја за историју и културу Републике Србије
које се налазе у земљи и иностранству.“100) Будући да су представници Републичког и нишког завода за заштиту споменика културе
у средствима за јавно информисање експлицитно дали изјаву да је
археолошко налазиште са базиликом у Кладенчишту „значајно
културно добро у Србији,101) тим више је очигледно да је „требало
да га ставе под претходну заштиту и да га у наредне три године
прогласе за културно добро.“102) Према речима директорке нишког
Завода за заштиту споменика културе Елене Васић Петровић, „Републички завод је тај који припрема предлог за заштиту локалитета као културног добра и шаље га Министарству културе па Влади.
И једни и други смо били укључени у све то, требало је да постоји
координација, али није.“103) Због тога је директорка нишког Завода
за заштиту споменика културе најавила да ће припремити документацију са којом ће ићи на Управни суд „како би се видело ко је
шта погрешио.“104) Поставља се рационално питање како је могуће
да установа која иако је морала према својим надлежностима да
упише археолошко налазиште са базиликом у Кладенчишту у регистар и обави потребну процедуру за додељивања налазишту у
Кладенчишту статуса културног добра, то није учинила, а ипак је
наставила да обавља послове око   „картирања и израде детаљне
техничке и фото-документације, према којој се спроводила процедура конзервације“ пред затрпавање базилике песком.105) Уочљиво
споменика културе – Београд, „Надлежност завода“, http://www.heritage.gov.rs/cirilica/
nadleznost_zavoda.php  
100) Републички завод за заштиту споменика културе – Београд, „Надлежност завода“,
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/nadleznost_zavoda.php  
101) Зоран Панић, „Стали радови: Базилика стара 17 векова насред коридора 10“, Блиц, 03.
10. 2013.
102) В. Ћ. - Д. Б. М., „Не затрпавајте културно благо!,“ Новости, 03. 07. 2015, http://www.
novosti.rs/вести/култура.487.html:555782-Ne-zatrpavajte-kulturno-blago, цит. Ивана Ранковић
103) М. Вучић, „Док пљуште међусобне оптуђбе, базилици прети уништавање“, Јужне
вести, 09 07. 2015, http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Dok-pljuste-medjusobne-optuzbebazilici-preti-unistavanje.sr.html
104) Исто.
105) Д. Б. М., „Министарка Михајловић о затрпавању базилике: Све се ради по закону“,
Новости, 10. јул 2015, http://www.novosti.rs/вести/култура.487.html:556735-MinistarkaMihajlovic-o-zatrpavanju-bazilike-Sve-se-radi-po-zakonu; В. Ћ. - Д. Б. М., „Не затрпавајте
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је да је изостало излагање мишљења неког стручњака за право у
средствима јавног информисања да ли су таквим поступањем не
само неиспоштовани прописи о надлежностима106) и Члан 14. о делатностима107) Републичког завода за заштиту споменика културе
у процедуралном поступку укњижавања тог археолошког налазишта у регистар културних добара, него и да ли су уједно таквим
неиспуњавањем правне процедуралне обавезе прекршени и Члан
97 Устава Републике Србије108) о заштити културних добара, као и
многобројни чланови Закона о културним добрима109) који обавезују институције за заштиту споменика културе на „најцелисходнију заштиту и коришћење одређеног непокретног културног добра,“110) те Члан 161. Закона о општем управном поступку .111) Према Члану 109. Закона о културним добрима извођач радова је испоштовао пропис да прекине рад и обавести надлежни завод за
заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не
уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је
откривен. Међутим, према истом Члану 109. Закона о културним
добрима радови се обустављају „док се на основу овог закона не
утврди да ли је односна непокретност или ствар културно добро
или није.“ Према том члану закона одлука стручне комисије Републичког завода за заштиту споменика да се радови наставе није
смела да буде донешена док није било званично утврђено да ли је
археолошко налазиште са базиликом у Кладенчишту културно добро или није, а радови су ипак настављени на основу одлуке истог
тог Републичког завода за заштиту споменика, односно базилика
културно благо!,“ Новости, 03. 07. 2015.; М. Вучић, „Док пљуште међусобне оптужбе,
базилици прети уништавање“, Јужне вести, 09 07. 2015.
106) Републички завод за заштиту споменика културе – Београд, „Надлежност завода“,
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/nadleznost_zavoda.php
107) Статут Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, V. „Делатност
завода“, Члан 14:  http://www.heritage.gov.rs/cirilica/statut.php
108) Устав Републике Србије, Члан 97 „Култура и заштита“, Надлежности Републике Србије
Став 1 Тачка 10, http://sllistbeograd.rs/documents/ustav_republike_srbije_lat.pdf: «Култура и заштита - Надлежности Републике Србије» (Став 1 Тачка 10)
109) Закон о културним добрима, Министарство културе и информисања, Република Србија,
http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/zakon-o-kulturnimdobrima.pdf, објављен у Службени гласник РС, бр. 71/94.
110) Закон о културним добрима, Министарство културе и информисања, Република Србија,
http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/zakon-o-kulturnimdobrima.pdf, објављен у Службени гласник РС, бр. 71/94.
111) Закон о општем управном поступку, http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/zakoni/3.Закон%20
о%20општем%20управном%20поступку.pdf : Према Члану 161. Закона о општем  
управном поступку органи су дужни да издају уверења, односно друге исправе
(цертификате, потврде и др.) о чињеницама о којима воде  службену евиденцију.
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и археолошко налазиште су затрпани песком. У овом случају су
средства јавног информисања забележила „дух времена“ у институцијама државе Србије, односно њихове пропусте у извршавању
правних обавеза које су и сами јавно признали, уз њихове констатације у средствима јавног информисања да упркос тим пропустима одлуке донесене након тих правних пропуста не могу да се
мењају.112) У том случају поставља се питање која је то институција
или појединац који може да евентуално прогласи неважећом одлуку стручне комисије Републичког завода за заштиту споменика
културе о затрпавању песком археолошког налазишта са базиликом у Кладенчишту и наложи обнову поступка заштите овог објекта, односно званично прогласи тај објекат културним добром од
великог или изузетног значаја. У случају да се тако нешто уради, уз
добру вољу и договор свих учесника овог случаја који је до сада
изазвао бројне реакције могли би да се оствари предлози и мишљења археолога Мирјане Благојевић, Тони Чершкова и Вероник
Гастон и директора Сервиса за баштину француског града Арл Бузида Сабега да је базилику из Кладенчишта могуће, као и друга
таква значајна културно-историјска открића у свету,   прогласити
културним добром и учинити адекватну измену на инфраструктурном пројекту.113) Предузеће „Коридори Србије“ као извођач радова
је законски испоштовало Члан 109. Закона о заштити културних
добара, о чему сведочи и изјава представника „Коридора Србије“
дата у октобру 2013. године средствима јавног информисања у
вези са откривеним археолошким налазиштем са базиликом у Кладенчишту да ће „Коридори Србије“ поступити у складу са одлуком
112) П. В., „Протест против затрпавања базилике“, Пиротске вести, 11. 07.2015.
113) Ј. Цанић, „Налазишта попут базилике у Француској измештају путеве“, Јужне вести,
07.07.2015.; Радио Телевизија Србије, Магазин РТС, (Припр.) Драгана Сотировски,
„Базилика прекривена, стручњаци подељени, јавност збуњена“,   04. 07. 2015, http://
www.rts.rs/page/magazine/ci/story/501/Занимљивости/1967804/Базилика+прекривена,
+стручњаци+подељени,+јавност+збуњена.html. С друге стране, видети Д.Б.М.
„Министарка Михајловић о затрпавању базилике: Све се ради по закону“, Новости, 10.
07. 2015. http://www.novosti.rs/вести/култура.487.html:556735-Ministarka-Mihajlovico-zatrpavanju-bazilike-Sve-se-radi-po-zakonu : „Поједини стручњаци предлагали су
да се налаз са локалитета Кладенчиште измести на другу локацију, па, чак, и да се
у потпуности реконструише цела зграда и да се у њој обавља богослужење. На тај
начин би посетиоци могли да сазнају како је изгледало хришћанско светилиште у
петом веку.“ Такође видети Радио Телевизија Србије, Магазин РТС, (Припр. Драгана
Сотировски), „И остаци базилике померају Коридор?“, 29. 09. 2013.: У септембру 2013.
године руководилац археолошких истраживања Мирјана Благојевић из Републичког
завода за заштиту споменика је предложила да се археолошко налазиште са базиликом
у Кладенчишту „остави у презентацији док се заједнички не дође до решења о измени
пројекта ауто-пута.“
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стручне комисије завода за заштиту споменика културе Србије
«која ће утврдити значај налазишта и донети план заштите.».114)
Значи, могућности да се археолошко налазиште са базиликом у
Кладенчишту заштити би требало да још увек има, у сврху поштовања историје цивилизације и подизања општег нивоа културе становништва и како би се остварила вишеструка добробит будућих
генерација становништва на овим просторима.
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Sanja Suljagic
THE NECESSITY OF PRESERVING THE BASILICA FROM
KLADENCISTE
Resume
In this paper author analyzed a decision of the expert
committee of the National Institute for Protection of
Cultural Monuments in Belgrade in July, 2015 that an
ancient arheological site with an original basilica dating
from early Christian period in the village of Kladenciste
near Nis had to undergo conversation and get covered
with the sand for purpose of the building of the highway
passing through the site. The archeological site with
basilica had been found in the village of Kladenciste
during the building of an eastern branch of the highway
entitled „Koridor 11“ in 2012. The decision regarding
the conversation and covering the archeological site with
basilica by the sande was made and implemented in July
of 2015 despite different proposals for protection of the
archeological site with basilica in Kladenciste on behalf
of the Institute for Protection of Cultural Monuments in
nearby city of Nis and despite various public protests of
archeologists, priests of the Serbian Orthodox Christian
church, teologists, public officials and common citizens in
the mass media and on the site in Kladenciste. The author
of this paper used an analitical-synthetic and comparative
method to analyze the decision and functioning of the
institutions for protection of cultural monuments in Serbia
as well as the rules for protection of cultural monuments in
Serbia in this case. In first part of the paper the author firstly
presented historical background of the archeological site
and basilica in Kladenciste and its significance for history
in Serbia and worldwide citing original historical sources
and statements of archeologists, anthropologists, linguists
and teologists. Then the author presented chronology of
devastation of cultural monuments and biodiversity during
last hundred years in Serbian in general. Some of these
monuments have been devastated or are threatened to be
devastated by the construction of highways, hydropowers
stations or artificial lakes or announcements of future
construction of such objects despite the fact that their
protection is guaranteed by national and international legal
documents. The author presented some positive proposals
of domestic and foreign experts in the field of archeology
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and protection and preservation of cultural monuments
regarding the case of the archeological site and basilica in
Kladenciste and concluded that still there is possibility for
the revision of the decision of the expert commitee of the
National Institute for Protection of Cultural Monuments
in Belgrade so that the archeological site and basilica in
Kladenciste get preserved and presented on the site for
purpose of rising the level of knowledge on the history of
civilizations and culture of future generations.
Key Words: Early Christian basilica from Kladenciste,
Saint Niceta from Remesiana, cultural identity, institutions
for protection of cultural monuments, cultural heritage,
Serbian national identity, legal protection of cultural
heritage.
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Сажетак
Зa идентитет сваког народа од највеће важности је
како сам тај народ види почетак своје историје. Своје
историјско време Срби рачунају од Стефана Немање
и његовог најмлађег сина Растка – Светог Саве. Немања је објединио Рашку и Зету и тиме је почела српска државност. Савиним радом Немањина творевина
је добила је обједињавајућу моралну силу и постала
органска заједница. Оном што је Немања створио,
Сава је удахнуо душу. Свети Сава „је први схватио да
се трајна народна држава не ствара само оружјем,
него и заједничким идеалима. Заједница културног и
политичког осећања у народу, то је креч и цемент који
држи народну зграду; без тога се држава руши као
свака сувомеђина.“
Кључне речи: државност, идентитет, светосавље,
народна црква, народна култура.

ПОЧЕЦИ ДРЖАВНОСТИ

S

редњовековна српска државност се зачињала на разним странама, на широком простору који су заузимала српска племена долазило је до привременог племенског груписања у ширу
заједницу под разним именима. Историја прати ова настојања од
IX века, с назнакама да се у неким појавама и пре овог времена
указују облици државног живота. У XII веку, у брдовитим облас*
**

Научни сарадник.
Овај текст је настао као део рада у оквиру пројекта бр.179009, који финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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тима Рашке, у сливу Ибра, Лима, Таре и Пиве, па према приморју,
између Цетине и Бојане, започео је развитак оне државе којој ће на
чело стати династија Немањића, а Срби је узети као колевку своје
државности. „И данас још – писао је Станоје Станојевић – Србин,
кад помисли на своју историју, он се прво и највише сећа те државе. Историја те државе, то је главна садржина историје српског
народа у средњем веку; то је држава Душанова царства, то је држава Косовске битке, из те су државе готово све народне традиције,
и све личности, које се помињу у српској историји и традицији
средњег века, играле су улогу у тој држави. Све што је у српском
народу поноса о народној прошлости односи се на ту државу, и
обнављање те државе била је садржина тежњи и жеља српског
народа кроз векове.“1)
Немања је објединио Рашку и Зету и тиме је започела српска
државност. Тај посао није био нимало лак, иако се радило о једном
истом народу. Зета је, као област која гравитира приморју, била изложена утицају старе романске културе чији су се центри налазили у приморским градовима. Кад су се Срби срели с овим светом,
његова култура је била још увек јака и показивала не само отпорност него и способност да се приметно развија. Због сталних веза
с Италијом, ти градови, попут Бара, Котора или Дубровника, били
су у сталној вези с матицом своје културе. Словенски народ који
се стекао у близини тих колонија и с њима стао да општи почео
је подлегати утицајима једне културније средине, примати њихове
навике и обичаје. Заједно с њима, по западним узорима, почело
је и обликовање и организовање друштвеног живота. Појављују
се српске организације по романском узору, жупанске титуле замењују се папским титулама краља  (Краљ Михаило). Верски утицај Рима постао је доминантан. Познао је да почетком XII века, кад
се родио Немања, у Подгорици, његовом родном месту, није било
ниједне православне цркве и да је он крштен по западном обреду.2)
Према таквој Зети стајала је Рашка. Налазила се у средишту
српских земаља опасана високим планинским ланцима, горовита
и неприступачна, настањена компактном етничком масом, била је
супротност приморју окренутој Зети. Страни утицаји овде се, готово, нису ни осећали. У тој средини очували су се стародревни
1)
2)

Станоје Станојевић, „О српској култури у средњем веку“, Из наше прошлости, књ. 1,
Београд, Етхос, 2010, стр. 23.
Владимир Ћоровић, Покрети и дела, Београд, Геца Кон, 1920, стр. 11, 12.
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облици живота: племенска организација, обичаји, народни језик и
укупно народно наслеђе.
Занимљиво је да христијанизовање ових области, учињено у
духу византијског православља, „нису чинили непосредно Грци,
него највише њихови словенски другови из маћедонских области,
а после са истока пословењени Бугари. Тако је – казује Владимир
Ћоровић – прелаз био лакши и природнији и условио је том националном особином онај занимљиви компромис између византијског
хришћанства и старих словенских верских обичаја.“3)
У горовитим областима Рашке грчки утицај, у смислу политичког притиска, готово се није ни осећао. Врховна власт Грка,
иако присутна, у Рашкој је била невидљива. Али то не значи одсуство културног уплива из Византије. Напротив, сталне борбе
с Византијом нису запречавале византијски утицај у Србији, јер
„снага утицаја не опредељује се пријатељством, већ интензивношћу и сталношћу односа“.4) У Зети су прилике биле сасвим другачије. Утицај латинства, а с њим и политичке превласти Романа,
био је очигледан. Све је то био разлог да се да предност источном
хришћанству као оној варијанти која је, гледано и с чисто политичке стране, била мање опасна. Али је трвење између ове две српске
области, по самој природи ствари, било  неминовно. У основи ове
борбе било је надметање двеју вера, надметање између Бара и Охрида, односно између Рима и Цариграда.
Рашка жупанија постала је окосница српског државног
окупљања. Она то може захвалити неколиким чиниоцима, од којих
је први географски положај и рељеф самог земљишта. На неприступачност терена надовезује се и трећи, морални фактор садржан у очуваности народних обичаја, нарави и навика. Поднебље
и приврженост свом језику и обичајима омогућили су васпитање
снажних и самосвојних личности какве нису могле бити саздане
„у лаким наравима Приморја, или под туђинским упливом Подунавља, него у чисто српском духу. То су узроци, који су учинили, а
и дан дањи чине старинску Расију средиштем чисте и непомућене
народности српске.
Судбина српских племена решавана је и вазда ће се решавати
у центруму српства тј. на узвишеном пољу Косову – на Трипољу
према Паунима.
3)
4)

Исто, стр. 12, 13.
Георгије Острогорски, Византија и Словени, Београд, Просвета, 1970, стр. 17.
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Без Расије и Косова нема своје стратегијске и историјске вредности по сво Српство, ни само Приморје нити само Подунавље, јер
су обоје сувише изложени туђим упливими, због свога географског
положаја.“5) Стање племенске анархије, по унутрашњим законима
друштвеног развића, прелази у виши облик друштвеног живота, у
државу. Почетак државности, кад једно племе окупља и обједињује
око себе околна истородна племена, је размеђа између историје и
предисторије народа. Тај тренутак код Срба везује се за Стефана
Немању. Снажна личност и јака воља Стефана Немање објединила је различите српске области у једну целину, са средиштем
у Рашкој. „Немања је уједино већину српских земаља. Његови су
потомци утврдили, што је оснивач династије створио, и српска је
земља постала држава. У границама овога државнога склопа развило се политичко и друштвено стање у особитом правцу. Држава
и црква, династија и народ слили су се у један заиста једноставан
организам, који је несумњиво носио на себи у свему српски народни карактер.“6)
Питање етничке припадности представља једно од најзанимљивијих и најважнијих, али и најкомпликованијих питања за
проучаваоце балканске прошлости. И за најмања сазнања истраживачу су потребни „и јак таленат и опширно знање и методско образовање, да може савладати све тешкоће на које стално наилази“.7)
Прво с чиме ће се суочити јесте оскудност извора на основу којих
би та прошлост била реконструисана. Први разлог недостатка историјских извора долази од цивилизацијске зрелости становништва коју је досегло становништво овог простора, „јер су се балкански народи одувек налазили већином на оном ступњу и културног
и материјалног развитка, који потомству и будућности не оставља
довољно материјала за његово проучавање“.8)
Балканско полуострво је простор где се „као у калеидоскопу
одувек мењала етничка физиономија: ту се од најстаријих времена
јако осећало непрекидно комешање народа и племена, непрекидна
борба раса, ређе свесна и културна, чешће инстинктивна и мате5)
6)
7)
8)

Пантелија Срећковић, Историја српскога народа, Београд, Краљевско-српска државна
штампарија, 1884, стр. 436.
Бењамин Калај, Историја српскога народа, Београд, Књижар издавач Петар Ћурчић,
1882, стр. 131.
Станоје Станојевић, „Српско име у западним српским крајевима“, Из наше прошлости,
књ. 1, Београд, Етхос, 2010, стр. 39.
Исто, стр. 38.
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ријална, непрекидно ремећење, потискивање и сузбијање, опадање
и пропадање напоредо са формирањем све нових и нових слојева
на старе основе“.9)
Упркос оскудици историјских извора, сталним етничким померањима и мешањима, може се поуздано утврдити да се српски
етникум не може омеђити границама Рашке.10) Кад би тако било,
све што је источно од Ибра било би бугарско, на југу албанско.11)
Стара је теза српских непријатеља да средњовековно Српство сведу у поменути оквир, као што би данас све српско свели на србијанско.
Станоје Станојевић запажа да се српско име ширило ширењем
српског племена, никако освајањем и насилним наметањем, „да
већ у првој половини IX века српско име носи цео народ готово на
целој територији, коју и данас српски народ заузима, осим северних и северозападних покрајина (Срема и Хрватске). Али је брзо
после тога наступила реакција.“ Томе је понајвише допринело што
се српски народ населио на граници два света – истока и запада.
„Сфера интереса истока и запада увек се је граничила баш у земљама у којима данас Срби станују, и баш ту у тим земљама водила се
увек најјача борба о надмоћ и првенство, и баш о те земље отимао
се увек исток и запад у најразноврснијим облицима: као романтизам и јелинизам, као православље и католицизам, као германство
и словенство.
Те прилике, потпомогнуте још и географским, утицале су врло
неповољно на концентрацију и одржавање јединства у српском народу. Због тога је тежња за одвојеност и расцепканост српских области и земаља увек избијала на површину и, створена и потпомогнута и свима могућим спољним приликама, увек могла успешно
радити и успевати. Распадање на више државних и обласних центара утицало је јако и на живот народног имена; заједничко народно име је потискивано, иако је без престанка живело, а покрајинска
имена све су више отимала маха.“12)
Да је простор српског етникума превазилазио област Рашке
казује и Бењамин Калај наводећи да „је у новој постојбини Срба
9) Исто.
10) Димитрије Богдановић, Књига о Косову, Београд, Српска академија наука и уметности,
1986, стр. 35-37.
11) Исто, стр. 35.
12) Станоје Станојевић, Исто, стр. 43.
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била и данашња Босна, осим северозападног краја, који се још и
сада зове Турска Хрватска, а у оно доба била је у рукама хрватског племена, затим највећи део Херцеговине, јужна Далмација,
цела Црна Гора, северна Арбанија, Стара Србија, или цео новопазарски пашалук, и северни окрузи призренског пашалука; најпосле данашња Србија, осим оних округа преко Мораве. На овом
земљишту – вели Калај – налазимо и данас балканске Србе. Границе њиховог ширења нису се мењале у течају векова, но само је
у политичком обзиру настала модификација. Један део негдашњих
српских земаља (Далмација) спојен је с Аустријом; из другог опет
дела поникла је потпуно самостална Црна Гора, а на северозападу
постала је држава Србија; али је највећи део остао под непосредним господарством Порте. Од старих обласних назива задржала се
до данас само два: Босна и Србија, други се називи изгубише, или
су преиначени, а остале области, добивши нов облик, познате су
сада под другим именима.“13)

СВЕТОСАВЉЕ И СРПСКИ ИДЕНТИТЕТ
Ниједна личност у историји српскога народа није дубље урезана у његову свест од Светога Саве. Његов подвиг и жртва нису
могли бити непримећени од његових савременика, нити су могли
бити заборављени од будућих нараштаја.
У изворима се наводи да је Свети Сава оставио родитељску
кућу као седамнаестогодишњи младић. Из описа његових биографа видљив је његов физички изглед: леп и наочит младић, особито
је била уочљива његова дуга плава коса. Иконопис нам открива
његов аскетски израз и изглед, његове као небо плаве очи откривају нежног и осећајног човека. „Али те очи, покрај све благости и
питомине, продиру у кости и у срж, и архиепископ Данило није без
разлога рекао за Св. Саву да је имао ‘прозорљиве очи’.“14) Карактеристичне су, исто тако, наводи Станојевић „танке стиснуте усне,
које показују, да тај човек има своју вољу, да зна шта хоће, и да је у
спровођењу своје воље и својих планова енергичан, чак више него
енергичан, да је готов на тешке жртве и на све, кад треба извести
оно, што је он, повучен у себе, решио да треба учинити. Тешко
ономе ко њему стане на пут или му се одупре, кад он изводи своје
13) Бењамин Калај, Исто, стр. 18, 19.
14) Станоје Станојевић, Свети Сава, Београд, Херес, 1998, стр. 109.
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велике планове! Испосник са светачким изгледом, Св. Сава је имао
силну вољу и енергију, која није знала ни за какве препреке, која их
није признавала и није их трпела.“15)
И његов одлазак из родитељског дома у доби седамнаестогодишњег младића говори о душевној снази и јакој вољи. Особине
које Сави приписују његови биографи указују да за одлазак у манастир нису били потребни спољашњи подстицаји. А, чак, да је
и било тако, „он, без унутрашњег призива, не би могао достићи
висину духовног подвига, који је“.16)
Начин на који је изиграо потеру која је за њим послана говоре
о његовој интелигенцији и довитљивости, а он ће ту своју црту после доказати у низу случајева: од оснивања Хиландара, преко добијања аутокефалности за своју цркву, па до дипломатских активности на разним странама. Он није доносио одлуке на пречац, већ
је дуго и зрело размишљао о оном што ће у некој ствари предузети,
„али кад је решио питање, које га је мучило, и одлучио се на акцију,
он је оно што је намислио, изводио енергично, упорно и истрајно и
са одлучношћу, која је за дивљење. У том погледу после није могло
бити сумње ни лутања ни компромиса. Он никада није напуштао
своје принципе нити је остављао неизвршене своје планове, није
се заустављао на пола пута нити се задовољавао половним мерама и решењима, никада није правио планове нити их је изводио
половно и на парче, никад ништа није ризиковао нити је икада
почињао несигурну ствар. Њему је при стварању и при извођењу
његових планова увек главно било садржина и циљ, који је хтео
да постигне; на форму није много обраћао пажњу и на томе није
инсистирао.“17) Николај Велимировић ће рећи: „Бог га је послао да
ради у народу и за народ. У њему су се срели Исток и Запад у пуној
хармонији. Био је наклоњен дубоком размишљању као источњак, а
енергичан у акцији као западњак.“18)
Сачувани историјски извори казују да је Свети Сава био свестан своје вредности и своје улоге у историји српског народа, али и
своје историјске дужности и историјске одговорности за судбину
тог истог, српског народа.19)
15)
16)
17)
18)
19)

Исто.
Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, Београд, БИГЗ, 1991, стр. 53.
Станоје Станојевић, Исто, стр. 113, 114.
Николај Велимировић, Живот Светог Саве, Београд, БеоСинг, 2005, стр. 108.
Станоје Станојевић, Исто, стр. 115, 116.
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За улогу државотворца траже се особите особине: смисао за
организацију и практичну политику, чврст карактер и постојана воља. То је код нас био Немања. „Немања је био човек веома
побожан, и такав који мисли шта од шта бива.“20) Сава је његов
син, наследио је његову генетику, од њега је васпитан и подучен.
Неколико последњих година које су провели заједно имаће
непроцењив значај за Савин живот и рад, али и за укупну историју
српског народа. У Житију његовог оца, Сава казује да му је давао
савете и на самртном часу.
Своје организаторске способности Свети Сава је понајбоље
показао при уређењу српске цркве. „Један од разлога што је Савина црквена организација тако одлично изведена, што је имала
толико успеха и утицаја на цео народни живот и развитак, лежи
без сумње и у томе, што је Св. Сава своју црквену организацију поставио на националну основу.“21) Видљиво је то и из организације
епископија којима је он прелазио простор државне јурисдикције у
смеру насељења српског народа. „Замишљена и заснована на чисто
националној основи, Савина црква се убрзо изједначила са српским народом, стопила се с њим у једну целину и црпла је из његових расних особина стално своју снагу. Проникнута истинском,
правом и дубоком вером, српска црква је држала живот и давала је
увек снагу српском народу, одржала је његову свест у данима робовања, хранила га је у доба потиштености надом у васкрс, јачала
је стално његову отпорну снагу и утврђивала је и ширила идеју
о заједници целога народа. Савина црква је била главна морална
снага, која је кроз векове одржала и спасла наш народ.
Св. Сава је први, изгледа, почео потискивати локална, провинцијска и локална имена и називе, и истицати српско име и српство.
Од његовога доба као да се почињу у Немањиној држави губити
локални, географски и страни називи, а српско име почиње превлађивати.“22)

ЦРКВА И ДРЖАВА
У Житију Светог Симеона, Свети Сава ће посведочити за оца
да је и пре монашења био склон православном подвижништву и
20) Милан  Ђ. Милићевић, Стефан Немања и Свети Сава, Београд, Државна штампарија
Краљевине Србије, 1913, стр. 6.
21) Станоје Станојевић, Исто, стр. 118.
22) Исто, стр. 119.
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духовном животу: „Јер он утврди и уразуми срца свих и научи нас
како приличи правоверним хришћанима држати праву веру у Бога;
собом најпре благоверје показа, а потом и друге научи, цркве освети, манастире сазда, светитеље радо слушаше, јереје поштоваше,
према монасима велико смирење и љубав имађаше.“23) Подижући
манастире, Немања је дао пример који ће следити његови наследници. А ти манастири, постаће расадници и огњишта српске културе и  књижевне делатности. Највећи утицај на развој средњовековне српске културе и књижевног стваралаштва имао је манастир
Хиландар. „Како је велики Немања јасно појмио, да без снажне државе нема народне политичке величине, нема унутрашњег културног напретка ни спољашње важности; енергично прегне и уједини
српске засебне државице. Тако су се исто увјерили његови синови:
Сава и Стефан, да се уједињена држава неће моћи без краљевине
унутра учврстити, ни споља издићи њезин углед у очима сусједних
народа, краљевина и царевина. И, да без автокефалне цркве српске
не би ни државна независност била потпуна, нити би могла краљевину прогласити; јер је ваљало да српски автокефални архијепископ крунише краљевском круном краља српског.“24) Немањини синови су стали тражити начина како то постићи и тиме „обезбрижити српској држави угледно мјесто међу другим државама“.25)
Рад Саве и Стефана би је усклађен и у дослуху. Стефан ће писати цару о Савином доласку, објаснити му циљ његове мисије.
У писму он предочава опасност која је загрозила православљу у
Србији и на Балканском полуострву. И Сава ће изложити тежак положај православља у Србији, „па га топло замоли у интересу православља, да одобри да се установи српска независна архијепископија.“26) Исти разлози изнети су и цариградском патријарху. У
Никеји су добро знали за папске намере, као и за енергичан рад
латинске јерархије у њиховом спровођењу.
Патријарх је дао Сави грамату: „Преосвећени патријарх све
васељене Герман, постави овога кир Саву као архиепископа свима
Српским Земљама и Поморским. И као сина свога вазљубљенога шаљем њега у сву васељену, што је област мога светитељства,
23) Списи Св. Саве, издање ВладимираЋоровића, 1928, стр. 152.
24) Нићифор Дучић, Свети Сава, српска црква и српска краљевина у XIII вијеку, Београд,
штампано у Краљ. српској штампарији, 1893, стр. 3.
25) Исто, стр. 4.
26) Исто, стр. 7.
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правоверне вере хришћанске, да има област по моме начину над
свим градовима и земљама, над митрополитима и епископима, и
поповима и ђаконима, по правилима божанственим, свакога по
достојању и све учити у име Оца и Сина и Светога Духа, и као и
мене, и тога сви да слушате, који сте у Христу правоверни хришћани.“27) Овим аутокефалност није била потпуна, јер је задржано право цариградско патријарха да и у будуће рукополаже и потврђује
архиепископе српске. Такав статус није могао задовољити Светог
Саву, јер није пристајао угледу и достојанству независне државе. Износећи додатне разлоге и непремостиве тешкоће за српску
цркву уколико би тако остало, Сава је успео да „измоли благослов
од часног патријарха и од читавог васељенског сабора, да после
њега опет не иде други архиепископ у васељену на освећивање,
већ да се само он (цариградски патријарх) помиње међу првима,
и да самоосвећено буде отачаство његово, као што је, Божјом помоћу, и самодржавно“.28)
Након добијања аутокефалности, ваљало је изнаћи начин
којим би српска држава била издигнута на степен краљевине. То
су захтевали државни разлози, унутрашњи и спољашњи. То је био
начин да се одбију претензије угарских краљева на врховну над
Србијом, које су они упорно истицали од 1202. године. Био је само
један проблем, што су у то време краљевске круне и плаштове,
признате у Европи, давале су папе. А папе то нису чиниле из пуке
таштине, „него по скупу цијену: ако је владалац католик, да покорно слуша папу и врши папске наредбе; ако није – ваљало је да
призна над собом папину власт, да се покорава и папу слуша.“29)
Упркос свему затражена је круна из Рима. Тамо је, добивши
од Саве усмене упуте а од Стефана писмо, отишао епископ Методије. У писму је напоменуто како је своједобно папа  Григорије VII
послао краљевски плашт Михаилу Војисављевићу уврстивши тако
у ранг краљевина пређашњу српску државу Зету, у којој је доцније
рођен њихов отац Немања, па само желе обнову краљевства. Тиме
је пронађена форма којом би се одбацили евентуални папски захтеви у погледу признања његове врховне власти.

27) Доментијан, Житије Светога Саве, Београд, Српска књижевна задруга, 2001, стр. 199201.
28) Исто, стр. 201.
29) Нићифор Дучић, Исто,стр. 15.
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Две епохалне чињенице из прве половине XIII, везане за српску црквену и политичку историју: аутокефалност српске цркве и
проглас српске краљевине, стекле су се у једном дану – на Спасовдан 1221.30) Овај дан заузео је посебно место у повесници српског народа, никаква плима догађаја у реци времена не може га
потопити, умањити му вредност и значај. Тога дана, на Сабору у
Жичи, устоличен је први српски архиепископ и крунисан први
српски краљ, чиме је српски народ, с црквене и државне тачке, стекао независност.31)
О томе шта се десило, и како је текла цела ствар, не поклапају
се латински и српски извори. Латинска приповест, о овом крунисању, говори да је у Србију стигао папски легат и крунисао Стефана за првог српског краља. У породичној хроници Дандола, у
поетском облику, исписано руком Андрије Дандола, сачувало се
белешка о овом догађају. По том извору бележи се да је Ана, очаравши свог мужа, приволела истог да пристане на латинску цркву,
одричући се православља. Тек након тога, бележи овај извор, папски изасланик венчао је краља и краљицу.
Српски летописци не спомињу ово о чему латински говоре.
Доментијан потврђује да је круна стигла из Рима, али да је крунисање извршио Стефанов брат Сава, по православном обреду. О
самом Крунисању Доментијан казује: „И призвавши благоверног
брата свога, превеликога жупана кир Стефана у велику архиепископију, звану Жичу, у манастир који је он подигао, и по заповести
небеског саздатеља и свога добротвора, Преосвећени кир Сава
сатвори по обичају свеноћно стојање, и двоструко прослави Онога
који је њега прославио, с једне стране богогласним песмама а са
друге сакрушењем срца, приносећи жртву један јединоме на душевном олтару скрушеног срца, које Бог никад не презире.
И у богоподобно време сатворивши свету литургију, и после
великога входа свете литургије, узевши свети венац у великом светилишту, венча благовернога брата свога, и помаза га Духом Светим на краљевство, да се зове самодржавни господин кир Стефан
краљ свих Српских и Поморских Земаља, да од Бога буде венчана
са три помоћника Христова.“32)
30) Исто, стр. 3.
31) Николај Велимировић, Исто.
32) Доментијан, Исто, стр. 249.
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И Теодосије, у свом житију, казује да је Свети Сава, у Жичи
„венцеименитога брата великог жупана Стефана, молитвама и
мољењем Богу благословивши га, багреницом и и бисером опасавши га и украсивши, и венцем царства часну главу његову венчавши, и миром га помазавши, прогласи га за Богом самодржавна
краља српског“.33)
Поставља се питање која је то цена на коју би Свети Сава
пристао како би његово отечество било крунисано: да ли је то признање папске јурисдикције над српском црквом? Нићифор Дучић
одбија да би на такво што могао пристати и Стефан, а поготову
Сава. „Сава – вели он – који је цио свој живот уложио не само да
очува хришћанску православну вјеру у својему народу, него се још
и дан и ноћ трудио, да добије автокефалност српској цркви, уредивши је управо тих дана, да се врши у њој света служба тачно по
обредима источне православне цркве: није вјеровати, да је он од
један пут промјенио свој челични карактер, своје дубоко релиђиозно увјерење; па све то погазио, и признао папску власт над собом
независнијем архиепископом и над својом автокефалном црквом,
коју је с тешком муком добио.“34)
Дучић не искључује ласкава уверавања о пријатељству и захвалности за дату круну, обећања да ће му помоћи у борби с богумилском јереси коју су и сами прогонили. Богумилство је, по Дучићу, један од главних разлога који су склонили папу да пошаље
краљевску круну не тражећи највеће жртве: „у Босни се богумили,
послије смрти бана Кулина, нагло снажаху и шираху покрај свијех
тешкоћа и прогањања од стране папске; у Захумљу у српској држави такође се богумили множаху, и пријећаше опасност да ће се
њихова јерес лако раширити по свој Далмацији: те у таквим суморнијем приликама бијаше у великом интересу римске цркве, да папа
задовољи автокефалнога архијепископа Саву; обавеже његова брата, српскога владаоца, краљевском круном, и тијем добије њихово
пријатљство, које је у тијем приликама могло много вриједјети за
папске сврхе“.35)
Свесрдна оданост Светог Саве Источној цркви не подлеже
никаквој сумњи, али низ чињеница указује да некаквог жестоког
33) Теодосије, Житије Светог Саве, Београд, Српска књижевна задруга, 1992, стр. 138.
34) Нићифор Дучић, Исто, стр. 16.
35) Исто, стр. 17
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антикатолицизма није било.36) У приморским српским областима
било је много становништва, често најбогатијег и најкултурнијег,
које је припадало римокатолицизму. „Нема разлога за сумњу да је
и Сава попут свог брата бринуо о католичким грађанима српске
краљевине.“37) Другим речима казано, Свети Сава није отписивао
Србе који су припадали римокатолицизму. Али му је било јасно да
националног јединства неће бити уколико нема јединства у вери.
„Чистоћа православног учења и строго чување источног богослужења на народном језику, била су – бележи Никодим Милаш –  основна обележја светосавске цркве, исто као што је обиљежјем њезиним било и то, да једина господујућа вјера међу Србима смије
бити само православна вјера.“38) И у том правцу он је усмерио сву
своју енергију. „Дакле, систематска акција, да се православље стопи са идејом српске државе.“39)
Црквена и државна независност неминовно су водиле у смеру
да се независност и самосвојност покажу и у националној култури, укључујући и књижевно стваралаштво на чијем почетку стоји
Свети Сава. Однос Светог Саве према књижевности видљив је из
његових манастирских типика, где је читању књига и библиотеци
дато важно место у духовном животу монаха. Библиотека манастира Хиландара основана је 1198. године, када и сам манастир.40)
Савина Служба Светом Симеону по свим својим особинама
припада византијском песничком жанру, са свим елементима њене
развијене структуре. То је прво српско књижевно дело овог жанра, којим започиње низ литургијских целина у којима је мотивисан
и обликован култ светородне лозе Немањића, њених крунисаних
глава и светитеља српске аутокефалне цркве. „Та служба, по свим
својим поетским обележјима у византијској традицији, прави је
почетак српског песништва, у коме ће се богатом топиком и стилом
византијске химнографије однеговати сопствени песнички језик
српске литературе средњег века.“41) Уз Светога Саву стоји епитет
36) Димитрије Оболенски, Шест византијских портрета, Београд, Српска књижевна
задруга: Просвета, 1991, стр. 151.
37) Исто, стр. 152.
38) Никодим Милаш, Православна Далмација, Нови Сад, Издавачка књижарница А.
Пајевића, 1901, стр. 123.
39) Владимир Ћоровић, Исто, стр. 21, 22.
40) Димитрије Богдановић, „Свети Сава“, предговор у књизи: Свети Сава, сабрани списи,
Београд, Просвета, 2008, стр. 13.
41) Исто, стр. 31, 32.
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да је први српски просветитељ и учитељ. Тако је казано не само у
Стихири свим српским светитељима, насталој касније у Војводини, него се тако казује од почетка. Тако су га и у житијима и у
његовој Служби назвали Доментијан и Теодосије.
Тако је са Светим Савом, па ће Нићифор Дучић, с пуним правом и најсажетије, казати: „Немањићи су постојано штитили српску православну цркву; подизали великољепне манастире и цркве;
давали им повластице, велика права и обилате прилоге, дичећи се,
што су синови свете православне вјере и цркве. Они нијесу никад
заборављали да је оснивач њихове сјајне династије Стефан Немања у калуђерству Симеун: свет; и његов син, утемељивач српске
автокефалне цркве и просвјетитељ народа српскога, први српски
архијепископ Сава такође: свет. А српска црква молила се је Богу
за њих, и у свијема великим дјелима снажно их потпомагала и благосиљала. Управо српска немањићка држава бјеше тијело, а српска православна црква душа. Вријеме од 1169 до 1355 год. бјеше
најславније у српској политичкој и црквеној историји.
Да српски народ није имао онакога св. Саву, не би било српске
автокефалне православне цркве ни српске краљевине; а без тога
мучно би било доцније српске патријаршије и српске царевине.
Српски православни народ без својега светог Саве не би био оно
што је доцније постао. Дух његов свагда ће загријавати, одушевљавати и штитити српски народ и његову цркву.
Слава светитељу Сави српском!“42)
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Djuro Bodrozic
THE BEGINNINGS OF SERBIAN IDENTITY
Resume
Serbian nationality and culture started with dynasty
Nemanjic. And on a Christian study based on enlightnment,
which apostoles Cyril and Methodius laid foundation on,
and which protectors became Nemanjici; greatly admired
dynasty headed with great Nemanja who ”even now
still shines from darkness as a beautiful, ours, Balkans,
monastery fresco“(Milos Crnjanski). When it comes
to spirit rooting of Serbian people, and with that and
founding national identity, there is no doubt that the key
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spot belongs to Saint Sava, and he is the main constant,
spiritual vertical, in the overall history of Serbian
orthodox Church and Serbian people. “Historical truth
is irrefutable. Saint Sava isn’t getting old, or older; he is
always contemporary, to every generation and to every
Serbian soul”(Justin Popovic). From all dignitaries and
Serbian saints, Saint Sava’s kult always occupied the
central spot. He is the first Serbian archbishop and creator
od Serbian orthodox Church. His contribution to creation
of Serbian country and nation made him the historical
personality of Serbian people.
Presens of national principle is visible in Saint Sava’s
total work. In accordance with the national principle and
it’s need, Saint Sava has organized his own Bischopric,
with clear goal that in the form of ortodoxy creates unique
religion in an unique national country.
Same tendency is present in the national culture. Culture
life and literary creativity of middle ages in Serbia is in the
most closely relation with rise of the Nemanjic’s country
and her faith. Beetwen many factors which contributed
implanting national idea in collective psyche of Serbian
people, special place is occupied by hagiographies of
Serbian saints, middle aged Serbian hagiographie, and
that we must take into consideration it’s vivid writting.
Middle aged literature, by it’s form and contents, was
spiritual, religious. Her founders, with little exemptions,
were church people,monks. But it’s easy to notice that
with religious initiatives political motiv is present. History
of Serbian country and Church is constant theme of this
writtings, whose main characters are rulers and church
leaders. On the beginning stands Saint Sava, his Servis to
Saint Simeon whose all atributes belong to Visantian poetic
genre, with all his elements of it’s developed structure. It
is first Serbian literature work of this genre with whom
starts series of liturgical continent in which the kult of holy
dynasty Nemanjic is motivated and shaped, her crunated
heads and Serbian autocephales Church saints.
Key words: statehood, identity, Saint Sava, church,natonal
culture.

Овај рад је примљен 19. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 4. децембра 2015. године.
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Јелена Миљковић Матић*

Институт за политичке студије, Београд

ТРАДИЦИЈА И ФЕНОМЕН СПОМЕНИКА У
ОЧУВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА**
Сажетак
Рад се ослања на тезу етнолога Душана Бандића да за
постојање етничког идентитета није потребно много, до тога да је довољно и само име заједнице. Разматра се пример сече шесто година старог храста на
траси ауто пута кроз Србију, којим је представљена
српска традиција, у конкретном случају уништена и
замењена, према плану, спомен парком који ће се односити на посечено дрво. Овим текстом је постављено
питање је ли етнички односно национални идентитет
угрожен замењивањем елемента традицијске културе
феноменом споменика.
Кључне речи: Традицијска култура; Етнички идентитет; Национални идентитет; Храст; Запис; Споменик; Душан Бандић.

K

ултурно наслеђе и традицијска култура су појмови који су веома
повезани са етничким и националним идентитетом. Ови колективни идентитети су најчешће незамисливи без позивања на особене производе и облике понашања и мишљења који чине етничку
односно националну културу, а које је још Вук Караџић називао
народним обичајима и веровањима. Данас постоји у западном свету тежња ка слабљењу и превазилажењу националног идентитета
у корист неких других колективних свести. То је оправдано, са научне стране, спознајом да нема заиста објективног критерија којим
би се утврдила етничка односно национална припадност – пошто
*
**

Научни сарадник.
Овај текст је настао као део рада у оквиру пројекта бр.179009, који финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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ни језик, ни обичаји и веровања, нити пасош, не сведоче о колективном идентитету, већ је важан само субјективни став појединца
о себи као о припаднику одређене заједнице. Међутим, свест људи
о одређеној колективној припадности коју познајемо као етничку и
националну је још увек веома присутна и догод је има она ће бити
подржана неким спољним феноменима. Као што је показао етнолог Душан Бандић, то може бити и само име заједнице, без икаквих других материјалних или нематеријалних носилаца пројекције
идентитета.1) Ипак, Бандић није навео нити један пример који би
сведочио о тој минималистичкој етничкој свести, већ је свој закључак задржао искључиво у логичкој области. Зато је основана сумња
у могућност опстајања етничке односно националне заједнице која
не би имала неку особену културну традицију.
Удаљавање од етничке односно националне идеје кроз одрицање од особених обичаја, веровања и артефаката може се видети
у Србији на различитим примерима. Међу њима је занимљив проблем који се уобличио око шесто година старог храста-записа, на
територији општине Горњи Милановац, који се испречио на траси
ауто пута у изградњи, због чега су радови били обустављени док се
не нађе неки одважни дрвосеча. Након две године одлагања, храст
је посечен у лето 2015. године, од стране тројице дрвосеча који не
верују да ће их због тога снаћи зла коб.2) Тим поводом је проговорено у српским медијима путем одговарајућих текстова који су доносили изјаве политичара, локалних становника, дрвосеча, еколога
и других учесника у ситуацији. Централна тема тих новинарских
текстова био је сукоб традицијских са модерним схватањима, што
је и био узрок агонијске борбе око старог храста. Такође, новинарски текстови су махом били прекорно усмерени према владајућој
скупини политичара у Србији који су, у крајњој линији, одговорни
за пад горостасног дрвета.
Српска етнологија каже да храст има истакнуто место у народним ботаничким схватањима, да се често сматра светим дрветом и да је то становиште утврђено још у словенској старини, у
прехришћанском добу, када су преци данашњих Срба веровали у
1)
2)

Bandić, Dušan, „Etnos“, u knjizi Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko : Ogledi o narodnoj
religiji, Treće izdanje, Biblioteka XX vek, Beograd 2008, str. 50
Спасић, Никодије, Сеча записа : о проклетству или божјој казни, Нови пут, Светозарево
1991. и http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/ne-bojim-se-kletve-za-hrast-covek-koji-je-uklonio-drvo-staro-600-godina-clanak-1871595
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духовно порекло природних појава и били многобошци.3) Са продирањем хришћанства у тај пагански менталитет појавили су се
нови облици веровања и верског понашања, који су се испољили
као комбинација паганског и хришћанског мишљења. Душан Бандић је хришћанство прилагођено различитим схватањима народа
назвао народним православљем. Под тим је подразумевао православно хришћанство као декларативно верско опредељење народа, али схваћено на особен начин, то јест прожето нехришћанским
одликама,4) било да су оне старијег, прехришћанског, или новијег,
сујеверног или произвољног, порекла. Тако је дрво - поред посвећености паганском богу или као станиште духа природе - постало и место на које се може урезати хришћански симбол крста, који
се сваке године на дан сеоске славе свечано обнавља, док се од
дотичног дрвета очекује да штити атар од непогода. Овакво дрво се
зове запис, јер је у њега записан крст. Храст је врста која се чешће
него остале врсте дрвета бира за запис,5) највероватније због свог
импозантног изгледа и дуговечности. Запис се сматра великом светињом и ништа његово се не дира нити користи за било какве сврхе, чак ни кад би осушено дрво спонтано пало.6) У случају шесто
година старог храста, који је живео на траси намераваног ауто пута
кроз Србију, он је у новинарским текстовима називан записом, што
значи да је имао истакнут значај у обласном фолклору, а око његове сече консултовани су и званичници Српске православне цркве,
који су нашли да нема препрека за обарање старог храста што се
тиче цркве.7)
Како је црква одступила из борбе за живот храста, то је у његову одбрану остала на попришту институционално непоткрепљена
народна традиција против министарства за саобраћај које оличава
државу. У суштини, номинално демократска, држава се овде борила против културне традиције сопственог народа, против онога
што улази у чиниоце идентитета народа који је носилац државног
3)
4)
5)
6)
7)

Софрић Нишевљанин, Павле, Главније биље у народном веровању и предању код нас
Срба, БИГЗ, Београд 1990, str. 90-92.
Bandić, Dušan, „O narodnom pravoslavlju danas“, u knjizi Narodno pravoslavlje, Biblioteka XX vek, Beograd 2010, str. 11-23
Чајкановић, Веселин. Речник српских народних веровања о биљкама, Рукопис приредио
и допунио Војислав Ђурић, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига
четврта, Београд 1994, 271
Бандић, Душан, Народна религија Срба у 100 појмова, Нолит, Београд 2004, 52-57
http://www.glavnevesti.com/srbija/214666/PATRIJARH-BLAGOSLOVIOSE%C4%8CENJE-SVETOG-HRASTA-Drvo-staro-600-godina-izgubice-bitku-
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суверенитета. Нису вредели вапаји, аргументи или петиције. Значајно отеловљење народне традиције, стари запис, пао је 23. јула
2015. године. Храст је посечен пре зоре, са вероватном намером
да се спрече неугодности које би локално становништво могло да
приреди дрвосечама.
Мало више него што смо из медија чули глас народа, чули смо
чуваре животне средине, који су изнели своје (уверљиве) аргументе против сече дрвета. Тако се држава Србија окренула и против
еколошких резона, поред занемаривања националног интереса у
погледу чувања традиције. Штавише, природни амбијенти су такође чиниоци националног идентитета, будући човек везан за
крајолике из своје домовине - као што је то својевремено пронашла
антропогеографија Јована Цвијића, која је заснована на вези људи
са земљом, али и каснији истраживачи идентитета, попут Ентонија
Смита, који каже да је земља која припада етничком колективу она
„где се током неколико генерација вршио узајаман, и благотворан,
утицај терена и људи“, да је то територија „где су наши мудраци,
свеци и хероји живели, радили, молили се и борили“.8) Ако прихватимо, ипак, тезу по којој је национализму истекао рок и треба
га заменити другим групним идентитетима, па у том смислу препустити забораву етничке традиције, екологија није никада била
актуелнија него што је то данас. Југославија је била - па је Србија
као њен наследник - потписник УНЕСКО „Конвенције о заштити
културне и природне баштине“ (1972) која се, морамо тако рећи,
из здравом разуму необјашњивих разлога није односила на дрво
старо више од пола миленија које, поред своје старости, има и културну вредност за област у којој се налази. Поред тога што је запис,
ово дрво су мештани гледали као сведока историје и симбол свог
опстанка кроз све недаће које су их сналазиле током протеклих векова: „Стари храст из Савинца служио је народу овог краја као замена за цркву и духовни живот у временима окупације и ропства,
када су сви други објекти такве намене били рушени или је њихово грађење било забрањено“, пише на сајту Зелене странке. „Том
храсту народ овог краја дугује очување сопственог идентитета“.9)
Ипак, у јулу 2013. године, када је констатован проблем храста који
се препречио на траси ауто пута у изградњи, тадашњи потпредсед8)
9)

Antoni Smit, Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Knjiga 99, Beograd 2010, str. 23 и
даље.
http://www.zelenastranka.rs/blog/stari-hrast-nova-zrtva/
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ник владе, Александар Вучић, рекао је: „Треба да се ослободимо
паланачког духа који каже: хоћу храст од шест векова, а не ауто
пут. Е па, ја хоћу ауто пут“.10) И наравно, да је пројектант водио
рачуна о стању на терену храст и ауто пут не би искључивали један
другог.
Велика се узбуна дигла на друштвеним мрежама када је, убрзо
након сече старог храста, крајем јула 2015, одстрељен у Африци
лав Сесил. Из дана у дан могли су се читати постови о свим темама које могу имати везе са тим догађајем - од Сесиловог личног живота, преко угрожености животиња, до изумирања врста.
Спонтана кампања која се противи том догађају је, између осталог, довела у року од пар дана до јавног покајања ловца који је
одстрелио Сесила, а који се непуних недељу дана раније сликао са
својим трофејним уловом. Вероватно је да се човек, из сасвим основаног разлога, осетио као да се читав свет окренуо против њега.
Смрт нашег шестовековног храста није ни из далека изазвала такву
пажњу ни у нашој јавности. Наравно, смрт биљке и смрт сисара
се не вреднују подједнако. Али, у српској традицији је, као што
рекосмо, дотицање записа забрањено, и уопште сеча дрвета за које
се сумњало да би могло садржати у себи неког духа увек је пропраћена одређеним поступцима којима је дух требало да буде умирен.11) То, додуше, није било из разлога поштовања живота као таквог, него је по среди страх од одмазде из невидљивог света. Ипак,
живот и јесте невидљив, тако да је оно у шта се некада веровало
равно ономе што се данас сматра достојним поштовања, у зависности од нивоа апстракције у којем се праве релевантни појмови.
Према данашњем светоназору, дакле, ради се о светости живота
- био он схваћен функционално, у еколошком размишљању, или
симболички, у облику особене, етничке културе попут народног
православља. Разумевање српске традиције показали су чак и азербејџански радници, запослени на градилишту ауто пута, који су
глатко одбили да посеку свети храст, као што су исто били одбили
и радници кооперантске српске фирме.
Утешна решења која је министарство за саобраћај понудило
против незадовољства народа, након одлуке да се запис ипак посече, јесу различита. Предложено је сађење новог, младог храста, на
који би се накалемио стари. Ово решење иде у правцу задовољења
10) http://www.ekologija.rs/uvreda-za-gradansko-drustvo-srbije, http://www.032info.net/zanimljivosti/3928-bitka-za-stari-hrast-izgubljena
11) Бандић, Душан, Народна религија Срба у 100 појмова, Нолит, Београд 2004, str. 53.
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духа дрвета, иако не на традиционалан начин. Међутим, у министарству за саобраћај највероватније не верују у дух дрвета, тако
да овај предлог представља имровизацију са чисто световним карактером. Другим речима, то нема никакве везе са српском традицијом, а такође није адекватан одговор на проблем нарушеног пејзажа и локалног екосистема, јер младица не може да замени дрво
старо шест стотина година. Такође је било речи и о формирању
спомен парка горостасном храсту-запису. Евентуално би се спомен парк имао направити у порти цркве у селу Савинац, у чијем се
атару храст налазио. У спомен парку би се нашао млади храст са
калемом оног старог, као и дебло посеченог дрвета. Ово је посебно
занимљиво решење, пошто се њиме показује потпуни недостатак
познавања или макар разумевања било какве релевантне културне традиције: ето цркве, ето младице с калемом, ето трупла старог храста, вероватно и плоче са натписом о чувању успомене на
храст какве се постављају да сведоче о животу и раду истакнутих
личности - и нико не може да каже да држава није повела рачуна
о интересима народа и о традицији. Но, ту нема сведока векова,
који својом крошњом наткриљује четири ара а кореном комуницира са ко-зна-коликом даљином, чувајући притом и културно наслеђе народа тог краја и његов етнички идентитет. Карл Саган је,
у том духу, написао у својој чувеној књизи Космос да „нитко још
није измијешао заједно плинове и воду примитивне земље, па да
на крају покуса нешто измили из епрувете“.12) Тако ни спомен парк
састављен од цркве, калема и балвана неће значити ништа у смислу чувања онога што је било чувано постојањем старог храста.
Ударац задат културној традицији, особеном пејзажу и екосистему
нанео је ненадокнадиву штету крају у ком се налазио стари запис.
Предложено је и да се спомен парк оформи на најближем одмаралишту уз ауто пут, што би понајвише личило на „крајпуташе“
– споменике подигнуте поред пута људима скончалим у далеким
крајевима, којима се гроб не зна где је, а од пролазника се очекује
да застану и помоле се за њихову душу13) – који немају никакве везе
са традицијским елементима везаним за оборени храст.
Калемљење старог храста представља симболичку слику позиције српског политичког руководства распетог између патриотизма оличеног, у овом случају, у ситуацији чувања традиције,
12) Sagan, Karl, Kozmos, Treće izdanje, Otokar Keršovani, Opatija 1991,str. 38.
13) Бранко Радичевић, Плава линија живота – српски сеоски споменици и крајпуташи,
Београд 1961,
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што очекује домаћа јавност; и калемљења на српску културу западних вредности, космополитизма и секуларизма, на које се званична Србија често угледа. Описани спомен парк посвећен старом храсту-запису представља потпуну бесмислицу у контексту
националне традицијске културе и екологије, па чак делује и помало цинично. То решење има једино политички смисао, као компромис две непомирљиве културне оријентације: између друштва које својим веровањима и обичајима сарађује са одуховљеном
природом, и то схваћеном као свој, национални амбијент; и оног
које побеђује безличну природу ради финансијског интереса којег
задовољава ауто пут, кроз допринос трговини и туризму.
Такође, калемљење старог храста у спомен парку који му је
посвећен представља директно и слику онога што се дешава са националном културном традицијом. Она доживљава насилну трансформацију из живих веровања и пракси у импровизовани сувенир
великих димензија, у такозвани фолклоризам.14) То се већ дуго дешава са традицијском културом широм света: некада жива култура
постаје представљена из друге руке, посредством специјализованих личности и установа, јер се друштвени живот мења и изворни
контекст артефаката, веровања и обичаја нестаје, док истовремено
постоји потреба за очувањем колективног идентитета кроз неговање измештеног и публици прилагођеног фолклора. Ипак, поновимо да при изради пројекта за ауто пут није вођено рачуна о природној и културној знаменитости коју је представљао стари запис.
Тако да је овде без потребе уништен један део културног и природног наслеђа и то директно од стране државе. О националним вредностима чији је храст био носилац сада треба да сведоче споменици наместо њиховог живог присуства. А о вредности споменика у
Србији не може се много тога похвалног рећи, с обзиром на то да
имамо у сред Ташмајданског парка велики споменик азербејџанском комунистичком вођи само зато што је Азербејџан финансирао
обнову дотичног парка, а из истог разлога се на новосадском кеју
налази споменик азербејџанском композитору њихове националне химне.15) Такође, о девалвацији вредности споменика сведочи
предлог да се у новосадском Дунавском парку подигне споменик
лабудовима, који су скончали у неразјашњеном нападу (можда чо14) Maja Bošković-Stulli, „O folklorizmu“, u knjizi Usmena književnost nekad i danas,
Biblioteka XX vek, Prosveta, Beograd 1983.
15) Миљковић Матић, Јелена. „Национални интереси у обнови ташмајданског парка“,
Гласник Етнографског музеја, Књига 76, Београд, 2012. 163-174
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пора паса луталица). Имамо и споменик псу јазавичару, у Панчеву,
који је смртно страдао бранећи своју младу газдарицу од напада
другог пса. Ако Мостар може да постави споменик Брус Лиу који
није урадио ништа ни за кога у том граду, из чистог дивљења мајстору кунг-фуа, како онда не би могла држава Србија да подигне
споменик свом културном и природном наслеђу које нестаје пред
захтевом (непажљиво извођене) модернизације.
Подсетимо се налаза Душана Бандића који смо споменули на
почетку овог текста, који каже да се колективни идентитет чува
догод постоји макар само етничко односно национално име. То за
заједницу мора бити екстремна и по опстанак опасна ситуација, да
буде сведена само на своје име. Ако се етнички идентитет може везати само за свест о етничком имену, онда морамо допустити, ради
опстајања те заједнице, да садржај културе која то име подржава
буде произвољан и замењив. Тако, наместо шесто година старог
записа може стајати спомен парк, пошто је изворни амбијент ионако уништен изградњом ауто пута - свакако би и ритуали везани
за запис као и његов екосистем били онемогућени у свом даљем
функционисању, као што ће и крајолик бити знатно измењен. Зато
морамо тежити закључку да је неизвесна судбина етничког идентитета кад и сопствена држава удара по културној традицији и
природној баштини. Осим, ако се као нова национална особина у
Србији призна подизање разноврсних споменика, па и споменика
културној традицији и природним одликама земље.
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Jelena Miljkovic Matic
TRADITION AND THE PHENOMENON OF MONUMENTS
IN PRESERVING NATIONAL IDENTITY
Resume
In contemporary social sciences, just like in politics, there
are currents that advocate the abandonment of national
identity in favor of strengthening other group consciousness.
National or ethnic identity is projected on certain elements
of culture that have at ethnology’s beginnings been called
customs and beliefs, and later traditional culture. However,
ethnologist Dusan Bandic in his work “Ethnos” arrived
at the conclusion that the existence of ethnic identity isn’t
necessarily anything more than the name of the community.
The question we are asking here is whether ethnos or
nation can survive in the conditions of the destruction of
its distinctive culture. We consider the example of cutting
six hundred years old “zapis” oak on the route of the
highway through Serbia, from July 2015. The old oak
was a characteristic element of the traditional culture, as
it was a part of a distinctive landscape, and it also had
ecological significance. In the case of its intential cutting
by the Ministry of Transportation, we have a situation
where the state threatens the cultural traditions of its own
people and important natural environment. According to
the plan, a memorial park in the courtyard of the village
church will be created in memory of the old oak where,
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apart from the trunk of the fallen tree, there will also be
a sapling with a graft from the old oak. This solution,
called a monument to the oak, is an improvisation by the
Ministry of Transportation which at a fist glance keeps all
the traditional elements, but in fact does not correspond in
any way to ethnic or national cultural tradition. In recent
years, phenomenon of monument often appears in Serbia,
which raises a question of whether erecting monuments is
a new Serbian distinctive characteristic, even monuments
of the cultural tradition of the people and the natural
features of the land.
Key words: Traditional culture; Ethnic identity; National
identity; Oak; Zapis; Monument; Dusan Bandic.

Овај рад је примљен 19. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 4. децембра 2015. године.
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СРБИЈА, УНЕСКО И БРИСЕЛСКИ
СПОРАЗУМ**
Сажетак
Аутор у раду анализира државну и спољнополитичку
позицију Србије уочи, током, и након гласања о пријему „Косова“ у Унеско, као и ставове кључних актера
међународних односа, западних сила и њихових трабаната, међу које спадају и готово сви српски суседи који су признали независност Косова, те Русије,
Кине и других земаља пријатеља Србије и међународног права, које су одлучујуће допринеле да се поштује
међународно право, резолуција 1244 и Устав Србије и
одбије захтев Косова као нелегитимног субјекта, који
није држава већ саставни део државе Србије. У раду
су презентоване дилеме српске стране око гласања,
затим је дат преглед реакција кључних личности и
институција поводом српске победе у Унеску, и како
би ова „победа“, напуштањем Бриселских преговора и
измештањем питања КИМ под окриље УН, могла постати одлучујући корак ка обнављању суверенитета
и територијалног интегритета Србије.
Кључне речи: Србија, КиМ, Унеско, Бриселски споразум, Резолуција 1244 СБ УН, Запад, Русија, Кина.

ДИЛЕМЕ ОКО ГЛАСАЊА

P

ред гласање у Извршном савету Унеска за предлог да Косово постане члан ове организације, у српској политичкој и

*
**

Научни саветник.
Овај текст је настао као део рада у оквиру пројекта бр.179009, који финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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друштвеној јавности није било много оних који су веровали у повољан исход гласања. Тако је и било: од 50 држава чланица Извршног савета 27 је гласало да се питање пријема постави на Генералној конференцији Унеска, 12 држава је било против, остали
или уздржани или нису присуствовали гласању. Овакав расплет
не чуди имајући у виду да је чак 32 државе овог органа признало
независност Косова. Због тога је српско политичко вођство шансу за Србију, тј за одбијање захтева Приштине, видело у заседању
Генералне конференције Унеска на којој се о пријему одлучује
двотрећинском већином. Уздржани се не броје. Пред гласање биле
су познате две чињенице: да Унеско има 195 чланица, и да је њих
106 признало Косово. Иако је српска власт по казивању премијера
Вучића „даноноћно“ радила на лобирању да се одбије захтев Косова, вера у повољан исход непосредно пред гласање прилично је
спласнула, па се помињала и друга неповољна могућност. Међутим општи је утисак да се да се наша власт бори против пријема
Косова само због српске јавности, имајући у виду да је својим потписом на Бриселски споразум Косову омогућила пут у Унеско. То
се видело и потпуно нелогичним захтевом српске делегације да се
питање пријема Косова одгоди до наредне Генералне конференције
Унеска, што није прихваћено. Заиста је несхватљиво да Београд
тражи одлагање с обзиром да „је за одбијање овог захтева довољна
проста већина гласалих, уместо да одмах препусти Косову да јури
статутарну двотрећинску већину. Можда ће неко рећи да је то било
из `тактичких разлога`, да се покаже `наша конструктивност`. Али
мени се чини да је такав приступ ипак стратешка грешка...1) Не
знамо на какву стратешку грешку мисли Вукадиновић ако се има у
виду да се Србија на ово обавезала Бриселским споразумом, те је и
српска делегација предлагала да се ово питање реши у оквиру Бриселских преговора. На то се позивао представник Србије у Унеску
проф. Дарко Танасковић, приликом подношења захтева о одлагању
, као и Александар Вучић и Ивица Дачић у реаговању након „победе“ Србије у Паризу. Када ово кажемо онда не мислимо на неку
стриктну одредбу Бриселског споразума који омогућава учлањење
Косова у међународне организације. Али постоји тачка 14. Бриселског споразума у којој пише: „Две стране се обвезују да неће једна другу блокирати, нити подстицати друге да блокирају европске
интеграције друге стране“. ЕУ спада у међународне организације,
1)

Ђорђе Вукадиновић, „Србија, Унеско и ‹наши пријатељи›“, НСПМ, 12. новембар 2015.
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то је највиши облик европског политичког организовања, у коју се
удружују државе. Ово је по себи доказ да ЕУ Косово третира као
државу, без обзира што пет држава чланица није признало његову
независност. По том основу Косово је постало члан ММФ-а, Светске банке, Међународног олимпијског комитета, Светске рукометне асоцијације – ИХФ – а све ово су међународне, а не регионалне
организације, на које Косово наводно само полаже право. Треба
поменути да Србија није искористила право вета приликом пријема Косова у Међународни олимпијски комитет, на шта је имала
право, што говори да се једно говори а друго чини, тј. да српске
власти минирају сопствену државу.2)
Дарко Танасковић, српски амбасадор при Унеску, је
предложио одлагање седнице до 2017. године „како би се о томе
преговарало у Бриселу“. Уследила је жучна дебата. Огласили су
се западни противници Србије, представници Велике Британије,
САД, Немачке, Аустрије, али и пријатељи Србије и поштоваоци
међународног права, Русија, Кина, Аргентина, Куба и представници
других земаља. Представник Велике Британије је на седници рекао
да се никад није десило да буде одбијена земља коју је предложио
Извршни савет, да је Косово чланица ММФ и Светске банке и да
овај захтев нема никакве везе са дијалогом Београда и Приштине и
са процесом европских интеграција двеју страна. На то је реаговао
Танасковић истичући да се ради о преседану јер никада није била
оваква ситуација јер Косово није држава. Ситуација није била
оваква, али остаје донекле дилема да ли у Унеско улазе само
државе? Пример је Палестина, због које је Америка 2011. године
одбила да уплаћује чланарину у Унеско зато што је прихватио
Палестину за свог члана, а амерички закон забрањује доприносе
међународним организацијама које препознају палестинску
државност. Дакле, у Унеско се ипак учлањују државе или они
ентитети које многи препознају као државе. Другачији је случај са
Северним Кипром којег је признала само Турска и који као такав
неће никад бити примљен у Унеско. Покушај Запада и његових
следбеника и трабаната са Косовом био је покушај са признатом
државом. Отуда је неуверљиво објашњење да није у питању гласање
Косова као државе или за улазак у УН, већ захтев да се „грађанима
Косова омогућ иприступ културним вредностима и образовању“,
2)

Председник ОК Србије Владе Дивац је овај државни аутогол Србије објашњавао некаквим „спортским разлозима“.
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као и да се на крају „подржи мисија Унеска“. Косовска делегација је
покушала да се прошверцује у Унеско с образложењем да ће након
учлањења у ову организацију поштовати конвенцију о заштити
светске културне и природне баштине, коју је усвојила Генерална
конференција Унеска 1972. године. А поменута светска културна
баштина на Косову и Метохији су четири српска средњовековна
манастира : Грачаница, Високи Дечани, Пећка патријаршија и
црква Богородица Љевишка. За ове као и за друге српске манастире
немањићког периода, који сведоче о родном месту српске
културе, нације и државе, савремена шиптарска ревизионистичка
историографија каже да се ради о албанском културном наслеђу
везаном не за Немањиће него за фантомску шиптарску породицу
Нимани. А познато је да Шиптари на КиМ немају готово никаквих
споменика изузев неколико џамија из периода турске владавине.
Западни ментори шиптарског независног Косова одбили су
захтев Београда о одлагању гласања, попут Немачке, која је свој
став образлагала чињеницом да је одлука већ донета на Извршном
одбору. Занимљиво је становиште Аустрије, лицемерно колико и
дипломатско, „да су Аустрији блиски и и Косово и Србија, али да
је Аустрија против одлагања седнице“.
Част Србије и међународног права браниле су многе државе.
Русија је указивала да Косово није држава него територија која
се налази под привременом управом УН. Косово није легитимно.
Косово је саставни део Србије“. Кина је изнела став да би пријем
Косова у Унеско могао „негативно да се одрази на дијалог
Београда и Приштине у Бриселу“. Представник Аргентине је
рекао да „пријем Косова није у складу са резолуцијом 1244“, док је
представник Кубе истакао „да је то супротно међународном праву“
и додао да његова земља снажно подржава суверенитет Србије.
На крају се приступило гласању на којем је одбијен српски
предлог о одлагању гласања о пријему Косова у Унеско. Гласало
је 170 држава. За српски предлог гласало је 59, против 89 држава
и 22 државе су биле уздржане, док представници 16 земаља није
присуствовало.
Затим је на седници Генералне скупштине Унеска уследило
гласање за пријем Косова у Унеско. Од 195 држава чланица гласале
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су 142, за је гласало 92,3) против је било 50,4) а уздржаних је било
29.5) Остале државе, њих 15, нису гласале, међу њима и САД и
Украјина. Оне су изгледа „циљно“ одсутне. За двотрећинску
већину је било неопходно 95 гласова, па су за усвајање предлога
недостајала три гласа.
Иако је ово гласање одраз глобалне геополитичке карте
света и српског геополитичког положаја уоквиреног чланицама
непријатељског НАТО савеза, ипак је било и неких веома
индикативних изненађења. Изненађење представљају земље које
су признале независност Косова а приликом овог гласања биле
су уздржане као Јапан, Египат, Пољска, Гвинеја Бисао, Комори.
Јужни Судан који је признао Косово и покренуо приштински захтев
као коспонзор, био је на гласању против Приштине. Изненађење
представља и уздржан став Грчке и Румуније, чланица ЕУ које
нису признале Косово. Непријатељски став Словеније и Хрватске
никога није изненадио, али је крајње забрињавајући антисрпски
став Црне Горе и Македоније.

3)

4)

5)

За пријем Косова у Унеско гласале су: Авганистан, Албанија, Немачка, Андора, Саудијска Арабија, Аустралија, Аустрија, Бахами, Бахреин, Белгија, Белизе, Бенин, Брунеј
Дарусалам, Бугарска, Буркина Фасо, Канада, Костарика, Обала Слоноваче, Хрватска,
Данска, Џибути, Ел Салвадор, УАЕ, Естонија, Македонија, Фиђи, Финска, Француска,
Габон, Гамбија, Гана, Гренада, Гвинеја, Гвајана, Хаити, Хондурас, Мађарска, Кукова
Острва, Саломонска Острва, Ирска, Исланд, Италија, Јордан, Кувајт, Лесото, Летонија,
Либерија, Либија, Литванија, Луксембург, Малезија, Малави, Малта, Монако, Црна
Гора, Науру, Нигер, Норвешка, Нови Зеланд, Оман, Пакистан, Палаос, Панама, Папуа
Нова Гвинеја, Холандија, Португал, Катар, Доминиканска Република, Чешка, Танзанија, Велика Британија, Руанда, Сент Луција, Сент Китс и Невис, Сан Марино, Самоа, Сенегал, Сијера Леоне, Словенија, Сомалија, Судан, Шведска, Швајцарска, Чад,
Тајланд, Источни Тимор, Того, Тонга, Турска, Тувалу, Вануату, Јемен.
Против пријема Косова у Унеско гласале су: Јужна Африка, Ангола, Аргентина, Јерменија, Белорусија, Боливија, Боцвана, Бразил, Чиле, Кина, Кипар, Конго, Куба, Еквадор, Еритреја, Шпанија, Етиопија, Руска Федерација, Грузија, Гватемала, Екваторијална Гвинеја, Индија, Индонезија, Казахстан, Киргистан, Либан, Мароко, Маурицијус,
Мозамбик, Мексико, Мјанмар, Намибија, Никарагва, Уганда, Палестина, Парагвај,
Филипини, Сирија, Молдавија, Демократска Република Конго, Народна Демократска
Република Лаос, Народна Демократска Република (Северна) Кореја, Србија, Словачка,
Јужни Судан, Шри Ланка, Суринам, Уругвај, Венецуела, Зимбабве.
Уздржане државе биле су: Алжир, Бангладеш, Барбуда, Бутан, БиХ, Бурунди, Камерун,
Комори, Египат, Грчка, Гвинеја-Бисао, Јамајка, Јапан, Кенија, Мали, Непал, Нигерија,
Перу, Пољска, Централно Афричка Република, Република (Јужна) Кореја, Румунија,
Сент Винсент и Гренадин, Сејшели, Сингапур, Тринидад и Тобаго, Тунис, Вијетнам,
Замбија.
Државе које нису присуствовале гласању: Азербејџан, Зеленортска Република, Камбоџа, Маршалска Острва, Иран, Ирак, Мадагаскар, Малдиви, Мауританија, Монголија,
Узбекистан, Свазиленд, Таџикистан, Туркменистан, Украјина.
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КАКО РАЗУМЕТИ СРПСКУ „ПОБЕДУ“ У УНЕСКУ?
Тек након гласања видело се да победа Србије није очекивана
и да она представља својеврстан тријумф. Јер, након што је политички врх Србије потписивањем Бриселских споразума и свега
негативног што је из њих резултирало, те терање Срба са севера
КиМ да изађу на косовске изборе и прихвате приштинске институције, ово гласање ипак јесте некаква победа, макар привремена,
коју би актуелна власт могла искористити само у случају потпуне
промене спољнополитичке парадигме. Ништа не вреди испразно
хвалисање. Иначе, париско гласање ће се претворити у „Пирову“
победу, још један у низу пораза са несагледивим геополитичким
последицама по Србију у српски народ. Засад то јесте „победа
Србије и Русије“, како то поједностављено али суштински тачно
наглашавају на Западу. Многи кажу да је то победа првенствено
Путина и Русије. Видећемо и зашто! О томе, наиме, говоре и реакције на гласање у Унеску.
Амбасадор Танасковић каже да је ово гласање „тријумф истине и врлине“. Још је рекао: „Захвални смо свима који су нас подржали. То би могао да буде преокрет ка оздрављењу међународних
организација и укупних међународних односа. После много година, први пут, у смислу врховне саборности, српска нација и држава
деловале су као једно и да није било тога, од председника републике, до свакога грађанина Србије, не бисмо могли постићи оно што
смо данас остварили... Помогле су нам земље пријатељи Србије,
али и зато што су схватили де је њихов интерес угрожен, уколико
би се наставило с доношењем неправних одлука, које задиру у суверенитет и територијални интегритет држава чланица УН“.6)
Премијер Вучић изјављује: „Спречили смо да нас згазе“ и
„Само даноноћним радом избегли смо пораз“.7) Вучић је, између
осталог, рекао и ово: „И у најтежим случајевима, као што је било
у Унеску, стојимо усправно и не одступамо. Србија учи да не губи.
Лечимо се од тих фрустрација. Тако смо се понашали поводом декларације о Сребреници, током економске агресије Хрватске и сада
у Унеску. Не можете да нам нађете ниjедан међународни економски или политички пораз...Желимо наставак дијалога у Бриселу...
Србија је спремна на компромис“. Вучић при томе напомиње да ће
6)
7)

Према: Новости, „Унеско одбио рушитеље“, 10. новембар 2015, стр. 2-3.
Исто, стр. 2.

- 80 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2015 год. (XXVII) XIV vol=46

стр: 75-89.

„они који су инспирисали ову причу наставити притисак, али да је
то најмањи проблем јер ове ствари остају за историју“.8)
Потпредседник Владе и министар спољних послова Србије
Ивица Дачић захвалио се свима који су били на страни Србије, истичући да се ради „о победи српске дипломатије“, те да је „Пацоли
по ходницима куповао гласове“.9)
И председник Николић истиче „праведну и моралну победу у
немогућим условима, и захваљује се пријатељима Србије“.10)
Из СПЦ стигао је овакав извештај: „Политизација није прошла. Србија и СПЦ су све време тражиле одлагање расправе како
би се избегла непотребна политичка конфронтација, али пошто захтев Србије није усвојен, приступило се гласању које је показало
да у Унеску, ипак, не постоји спремност да се доносе исхитрене
политичке одлуке које угрожавају безбедност културне баштине и
дијалог који Београд већ води са Приштином...Очигледно је да се
питање духовне и културне баштине не може решавати политизацијом, посебно у ситуацији где је након рата на КиМ уништено
толико много хришћанских православних светиња и гробаља“.11)
Ако бисмо укратко анализирали текст наведених реакција
државне и црквене власти, рекли бисмо да се ради о јединству у
одбрани српских духовних и културних светиња на КиМ, јединог
што Брислески спиоразум још није поништио. И добро је што напокон „стојимо усправно и не одступамо“, као што се нисмо понашали поводом декларације о Сребреници,12) а не знамо ни о каквој економској агресији Хрватске премијер прича, и како јој се
Србија супротставила. Такође немали број је оних који сматрају
да се влада Србије ни са Унеском није прославила, већ да се ради
о искључивој победи Русије и пријатеља Србије и међународног
права. Вучић истиче да жели дијалог у Бриселу и да је Србија
спремна на компромис. Не знамо на какав компромис се мисли.
Можемо претпоставити. Јер познато је да је српска делегација
предлагала да се питање српске културне баштине решава у окви8)
9)
10)
11)
12)

Исто.
Исто.
Исто, стр. 3.
Исто.
Види: Момчило Суботић, „Сребреница“, „Олуја“ и „Дан сећања“, поглавље: „Политика Владе Србије поводом “Сребренице“, Политичка ревија 3/2015, ИПС, Београд,
2015, стр. 35-37.
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ру Бриселског споразума, што је албанска страна са индигнацијом
одбила. Приштина је самоуверено веровала да ће и ово питање,
попут осталих договорених Бриселским споразумима, којима корак по корак задобија атрибуте државности, решити уз подршку
својих западних ментора, помпезно и на светској сцени. Српска
страна, пак, несигурна у своје аргументе, међународно право и
спољну подршку, што је испољила и на Конференцији Унеска тражећи да се одгоди пријем Косова у ову организацију, определила
се за даље преговоре и за компромис. Какав компромис Београд
може учинити са Приштином у Бриселу без помоћи Русије, Кине и
осталих земаља привржених међународном праву и правди? Може
ли се уопште у Бриселу направити икакав компромис? Зашто би
Запад који је признао независност Косова пристао на компромис?
И какав би то био компромис? Како Београд да приволи Приштину
да цивилизовано поступају са српском културном баштином!? И да
јој не мењају идентитет! Да не краду српски културни и духовни
идентитет као што су уз помоћ својих западних покровитеља украли српску државу.
У реаговању СПЦ су много блажи од поменутих формулација, па говоре о „политизацији“ и „политичкој конфронтацији“
које треба избећи, а министар спољних послова и председбник
Републике истичу „победу“, „моралну и праведну у немогућим
условима“, али нико од њих не помиње Резолуцију 1244 СБ УН,
по којој су Косово и Метохија неодвојиви део Србије; нико не помиње Устав Србије у којем такође стоји иста формулација. На то их
подсећају пријатељи из света: Русија, Аргентина, Куба – које се искључиво позивају на резолуцију 1244 и међународно право. Данас,
када „Русија устаје“ против оних који газе међународно-правни и
демократски политички поредак, легитимније и нормалније је позивати се на међународно право него под притиском пристајати на
промену Устава Србије ради брисања преамбуле у којој пише да је
КиМ у саставу Србије.

ПРОМЕНА СПОЉНОПОЛИТИЧКЕ ПАРАДИГМЕ
Као што смо навели руске институције и дипломатски представници истицали су у први план Резолуцију 1244 СБ УН као
брану косовској независности и чланству у међународним организацијама као што је Унеско. У Руском Министарству спољних
послова истичу да је одбијањем да прими Косово Унеско потврдио
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своју приврженост принципима међународног права и резолуцију
1244 СБ УН, која „остаје на снази у пуном обиму...“
Александар Чепурин, руски амбасадор у Београду, хвали и
бодри српско руководство и народ да настави на путу обнављања
суверенитета и територијалног интегритета Србије. „ Одушевљен
сам тим послом који су обавили Србија, српско руководство и сваки Србин, да би се спречила неправда. Потврђују се речи светог
Александра Невског да Бог није у снази, него у истини“-13) истиче
Чепурин.
У изјави за Спутњик Григориј Орџокинидзе, представник
Русије при Унеску, коментаришући исход гласања, истиче да је
„Руски став заснован на Резолуцији Савета безбедности Уједињених нација 1244. Према овој резолуцији, Косово није државанего
територија која се налази под привременом упавом УН. Косово
није легитимно. Косово је саставни део Србије“.14)
По Емиру Кустурици ово је добар знак, не само зато што ће
бити сачувана светска културна баштина, него што то, по њему,
значи да се буди биполарни свет и успоставља нови светски поредак. „...Донедавно су у том истом свету жмурили када су вандали
рушили богомоље, у међувремену се свет, изгледа променио. То
је глас оних којима смета рушење Палмире, вандализовање месопотамских трагова културе, а сад су дошли до закључка да није
згоднода они који су сјекирама скидали крстове са манастира буду
и чувари те баштине. Највећа победа је да постоји свест, свест која
ипак држи до културе и традиције и која не дозвољава да се секирама одсеку наши корени. То је за нас, после резолуције о Сребреници, на којој су инсистирали Енглези и Американци посебно, и
која такођер није прошла, можда и највећа политичка победа”.15)
Одлуку Унеска да тзв. Републику Косово не прими у своје
чланство победа је права и правде – истичу у ДСС-у. Председница
ДСС-а Санда Рашковић Ивић сматра да „Србија треба да се захвали својим правим пријатељима, пре свега Русији и Кини, и да се на
адекватан начин односи према онима који су непријатељи Србије и
то су гласањем показали. Макар да престане да их слугерански на13) Александар Чепурин, „Бог није у снази, него у истини“, Политика, 9. новембар 2015,
стр. 3.
14) Према: Искра, 9. новембар 2015.
15) Емир Кустурица, „Ово је добра вест, вест која говори да се полако успоставља нови
свет“, Искра, исто
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зива пријатељима“. Рашковић Ивић затим подвлачи: „Један пораз
је спречен, али је политика ослањања на Европску унију доживела крах. Наставком садашње политике да „ЕУ нема алтернативу“
биће неизбежни нови порази аса несагледивим последицама пшо
будућност Србије“. Рашковићева тражи да се питање Косова и Метохије врати под окриље Уједињених нација и доведе у склад са
одредбама Резолуције 1244.16)
Ђорђе Вукадиновић истиче да се не треба заваравати, јер „смо
се замало и дословно за длаку провукли. Али Приштина најављује
нову, још боље „поткрепљену“, то јест, још скупље излобирану
иницијативу за пријем. Уосталом,није Беџет Пацоли тек тако хватао зјала или продавао семенке у сали Унеска за време гласања. И
немојмо очекивати да ће Руси, Кинези и Аргентинци вечно бити
„већ Срби од Срба“.17)
Да су косметски Албанци спремни да поново покушају сведочи и изјава Исе Мустафе, председника скупштине привремених
институција, који истиче да је „Србија водила расистичку кампању
против Косова, коју је појачала током овог процеса јер јој је сметала прозападна оријентација Приштине. То је утицало на неке
земље које имају исте интересе као Србија, али нас нећ зауставити,
јер смо одлучни да радимо на јачању државе како бисмо је афирмисали као успешан пројекат“.18)
Српски патриотски блок са КиМ истиче да је „гласање у
Унеско тријумф Путинове, а не Вучићеве политике“, као и да „актуелна власт у Београду жртвује државну територију ради уласка
у Европску унију“. Покрет подсећа да је Русија у два наврата одлучујуће допринела заштити српског културног, националног и државног интереса. Најпре је ветом у СБ УН поводом Сребренице сачувала углед Србији, а затим је својим лобирањем спречила улазак
самопроглашене републике Косово у Унеско.19) Искључиву заслугу
Русије истиче и др Ненад Којић, председник Покрајинског одбора
ДСС-а КиМ, као и поблициста Горан Јевтовић, који каже: „Захваљујући уздигнутој, братској Русији, као и пријатељској Кини и
многобројним латиноамеричким и афричким пријатељским др16) „Србија да решавање питања КиМ врати у УН и усклади са резолуцијом 1244“ – изјава
Санде Рашковић Ивић, Факти, 9. новембар 2010, електронска верзија.
17) Ђорђе Вукадиновић, исто, НСПМ, 12. новембар 2015, електронско издање.
18) Према: „Унеско одбио рушитеље“, Новости, 10. новембар 2015, стр. 3.
19) Патриотски блок КиМ, „Гласање у Унеско тријумф Путинове, а не Вучићеве политике“, Факти, 9. новембар 2015, електронска верзија
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жавама и, наравно Индији, међународно право ће тек долазити до
изражаја. Бар за неки средњорочни период који је пред нама“. Јевтовић сматра да се српска власт „бандоглаво понаша“ игноришући
међународно право за шта је случај Косова најубедљивији пример.
У таквој ситуацији „не вреди нам ни сва сила и моћ расположене
Русије“.20)
С разлогом страхујемо да се овде ради о ороченој победи Србије, јер Вучић и Дачић најављују наставак преговора у Бриселу,
који су у надлежности западних ментора косовске независности,
уместо да се одустане од Бриселских замајавања и у складу са Резолуцијом 1244 питање КиМ врати под окриље УН где у СБ Русија и Кина предствљају снажан ослонац Србије. Али у питању је
очигледно шири Вашингтонско-бриселски пројекат смењивања и
постављања српских власти које проводе њихову политику. И свака од ових власти одради намењену деоницу евроатлантског пута.
Заузврат западни ментори српског политичког естаблишмента „толеришу“ постојећу власт док год она има уцењивачког капацитета.
Када се побунио због признања косовске независности Коштуница
је земењен подобнијим од себе - Тадићем. Тадића ће, затим, заменити још „коперативнији партнер“. И као што је Тадић, мимо
и против Русије, тражио да се КиМ изузме из надлежности УН
и стави под окриље ЕУ (Еулекс), тако су Николић-Вучић-Дачић
пристали да Бриселским споразумима (1 и 2) Север Косова предају
Приштини и фактички признају сецесију.21) Лажна су била предизборна обећања Николића и Вучића 2012, да ће питање КиМ вратити под окриље УН, и да ће поништити све споразуме које је претходна Тадићева власт потписала са привременим институцијама
Приштине.22) Напротив, нова напредњачка власт наставила је политику претходне. Потисила је Бриселски споразум којим је од
своје јужне покрајине направила државу. Прихватила је класичну
државну границу са Косовом, као и улазак Косова у бројне међу20) Горан Јевтовић, „Како је и до када Вучићева Србија „победила“ Унеско“, Искра, 9.
новембар, елктронска верзија.
21) Патриотски блок са КИМ који предводе ДСС и Двери поднели су Вишем јавном
тужилаштву кривичну пријаву против Ивице Дачића и Александра Вучића због
потписивања Бриселског споразума, наводећи да су тиме „угрозили целовитост државе
Србије, што на основу члана 307 кривичног законика представља кривично дело
националне велеиздаје...
22) Види: Момчило Суботић, „Платформа о Косову и Метохији“, Политичка ревија,
1/2013, ИПС, Београд, 2013, стр. 1-21, као и: Момчило Суботић, „Косово и Европска
унија“, Национални интерес, 3/2012, ИПС, Београд, 2012, стр. 217-238.
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народне спортске, привредне и политичке институције и организације, уступила му посебан телефонски број који имају само независне државе. Припаднике цивилне заштите на северу КиМ власт
је усмерила да постану припадници војске тзв. републике Косово,
као што је претходно припаднике МУП-а Србије натерала да пређу
у Косовску полицијску службу, и једни и други ће извршавати наређења која долазе из Приштине. Поред Бриселског споразума на
крају ће доћи и сам чин признања Косова као услов за улазак Србије у ЕУ, за који се не зна када ће се и да ли ће се уопште догодити.
У једном нашем ранијем раду истакли смо да је циљ Вашингтона
и Брисела отимање Косова и даље распарчавање Србије, а не њен
улазак у ЕУ. Данас сведочимо да је тај циљ захваљујући актуелној
српској власти готово остварен. Иде се даље - ка евроатланстким
интеграцијама. Прихватљива је теза руске историчарке Наталије
Нарочницке која каже да је „ЕУ само мамац да би Србија ушла у
НАТО. Наравно да се управо то тражи“. 23)
Отуда бојазан да ће и „победа“ у Унеску бити олако проћердана у Бриселу. У противном, под окриљем УН, уз подршку Русије
и Кине, ова победа могла би бити почетак обнове српског суверенитета и државног интегритета. Присуствујемо Вучићевој спољнополитичкој еквилибристици. У околностима апсолутне руске
подршке суверенитету и територијалном интегриртету Србије, Вучић је изјавио да не жели да изгуби пријатеље са Запада, поготово
Немачке – чак и по цену губитка власти. Немачка је признала Косово, то значи да српски премијер не жели да изгуби пријатељство
Немачке - ни по цену губитка КиМ.
О томе понешто сведочи и његов коментар на потписивање
споразума Косова са ЕУ о стабилизацији и придруживању (ССП),
изјавивши да је то „јако добра вест за Србију јер ствара економске
услове за развој српске привреде“, занемарујући при том да ЕУ
тим споразумом комада држану територију Србије. Каква економска корист очекује Србију није рекао. ЕУ је том приликом одустала
од уобичајене праксе да споразум ратификује свака чланица ЕУ
– њих 28, јер Косово није признало 5 држава, већ је то учинила Комисија ЕУ, што сведочи о намери да се „Косово“ пречицом сврста
у државе. Након овог чина председница Косова Атифеге Јахјага
поднела је захтев косовском Уставном суду да оцени уставност
23) Наталија Нарочницка, „Ако Срби буду истрајни Русија их неће изневерити“, интервју,
Геополитика, бр. 92, новембар 2015, стр. 16.
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оснивања Заједнице српских општина (ЗСО), што је овај суд привремено суспендовао на 60 дана.
О Вучићевом спољнополитичком балансирању између Запада и Русије, тј. произвољним поимањем непријатеља за пријатеље
и релативизовањем историјски доказаног руског савезништва и
пријатељства, сведочи и инсценирана епизода са академиком Владимиром Костићем, који тражи да Србија призна реалност косовске независности и „достојанствено се повуче са Косова“, као и
да схвати да је Русија „вештачка алтернатива“ Европи и Западу.
Вучић га је узео у заштиту у смислу права свакога да изнесе мишљење. Без обзира што је то мишљење председника најпрестижније националне институције - САНУ, које он јавно износи. Ово
је индикативно јер баца велику сенку на опредељеност актуелне
власти да брани суверенитет и територијалну целовитост Србије.
Костић је рекао да Косово и де јуре и дефакто није део Србије.
Дефакто није, али де јуре се Косово, по Уставу Србије, као и по
Резолуцији 1244 СБ УН, третира као део Србије. А то би академик
Костић требало да зна. Као што је познато Устав још нико није ревидирао, али је могуће да је и овакав став корак ка релативизовању
снаге важећег српског Устава и позив на његову измену . Костић
не објашњава свој став о „извештачености“ односа са Русијом и
одсуству алтернативе када је реч о путу у ЕУ и НАТО, баш као што
ни актуелни српски режим не би био у стању да објасни ма какву
оправданост и смисао својих евроатланских стремљења. „Ступање
у ЕУ и НАТО има алтернативу, и Русија има шта да понуди. Заправо ЕУ нема шта да понуди Србији, осим стагнације коју сада
доживљавају суседне земље, Бугарска, Румунија и Грчка. А Русија
има шта да понуди“.24)
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Momcilo Subotic
SERBIA, UNESCO AND THE BRUSSELS AGREEMENT
Resume
At the General Conference of UNESCO firstly the demand
of Serbia that decision on the acceptance of Kosovo to this
organization be postponed had been rejected, but after
that by the principle of vote there was also rejected the
demand of Pristina that Kosovo become the member of the
UNESCO. Serbia demanded that the issue of protection
of spiritual and cultural treasure of Serbs on Kosovo and
Metohija (including in it, before else, their monasteries
and churches under the protection of the UNESCO:
Gracanica, Pec Patriarchate, Visoki Decani, Bogorodica
Ljeviska, as well as other monuments of Serbian culture on
Kosovo and Metohija, as the Albanians ones are very few
ones, including several mosques dating from the period of
Turkish reign in this region) to be solved within the Brussels
Agreement. However, the representatives of contemporary
institutions of Kosovo, whose independence has been
recognized by 106 states, wanted to demonstrate their
state independence by the means of possible membership
to the UNESCO, having found confidence for such move in
the support of their Western mentors and their supporters.
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The Albanians’ position is quite clear – they wanted to
convince the member-states of the UNESCO that they, after
becoming the UNESCO’ s member-state, will preserve
and watch over the Serbian churches, monasteries and
cemetaries which they have destroyed and damaged. In
line with this idea, the Albanian historians have started a
wide campaign of fabrication of history claiming that the
Serbian monasteries in Kosovo and Metohija are Albanian
ones in reality, that they are not the heritage of Serbian
Nemanjic dynasty, who, according to them, probably have
never existed in history but instead of it they originate
from some Albanian tribe Nimani family roots. Their plan
is clear: just like they seized a part of the Serbian state,
and it is the most important part in which there is origin
of Serbian history and geography, culture, statehood,
church and nation, the Schipetars wanted to appropriate
for themselves these key attributes of the Serbian identity
and in this ways to seize the identity from the Serbs. On
the other hand, the demand of Serbian delegation that the
voting on this occasion gets postponed and that this issue
gets solved in Brussels in the circle of the Western states
which recognized the independence of Kosovo and urged
the direction of the Brussels Agreement in such direction,
is also surprising. It is surprising because, instead of
such demand, there is also another option that this issue
gets transferred to the authority of the United Nations in
accord with the Resolution 1244 of the Security Council
of the United Nations, where there is a realistic possibility
that Serbia, with the support of Russia and China, starts
the process of the revival of its sovereignty and territorial
integrity in question.
The chance for the change of this overall paradigm of
Seriban foreign policy was this voting in the UNESCO, or
the victory of Serbia in this voting, for which it should be
thankful, first of all, to her ally and brother-like Russia,
then China and other 50 states, the friend-states of Serbia
and international law which by protection of their own state
and national values have also in this ways demonstrated
the resistance to the world order based on violence and
injustice.
Key words: Serbia, Kosovo and Metohija, UNESCO,
Brussels Agreement, Resolution 1244 SB UN, West,
Russia, China.
Овај рад је примљен 18. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 4. децембра 2015. године.
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Оригинални
научни рад

Драгољуб Тодић

Институт за међународну политику и привреду

КОСМИЧКО ПРАВО
И ПРАВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНЕ ОСНОВЕ,
ПРИНЦИПИ И ПРАВНИ КАРАКТЕР*
Сажетак
У раду се указује на значај активности у космосу за
савремени живот као и утицај ових активности на
стање животне средине на Земљи. Разматрају се
сличности и разлике између космичког права и права
животне средине, односно разматра се питање односа ове две гране права. Основа анализе су међународни уговори и извори тзв. меког права у области
космоса, односно животне средине. Заједнички елементи и разлике између две гране права анализирани
су са становишта неколико критеријума: међународно-правне основе космичког права, односно права
животне средине, историјски развој две гране права,
проблеми у дефинисању појмова „космос“ и „животна средина“, правни карактер космоса, односно животне средине, атмосфере, природних ресурса, итд.
Посебно се указује на основне принципе (начела) космичког права (мирољубиво коришћење космоса, слобода истраживања и коришћења космоса, немогућност
протезања суверенитета на космос и небеска тела,
начело узајамне помоћи, начело одговорности за штету итд.), односно принципе права животне средине
*

Рад је реализован у оквиру научног пројекта „Србија у савременим међународним
односима: Стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни економски, правни
и безбедносни аспекти” (број 179029) који финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Владе Републике Србије, за период 2011–2014. године. Аутор посебно захваљује др Виду Вукасовићу, научном саветнику у Институту за међународну
политику и привреду (у пензији), на сугестијама које је дао током израде рада.
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(принцип предострожности, принцип превенције,
принцип сарадње, принцип суверенитета држава,
принцип заједничке али различите одговорности, обавеза не проузроковања штете у животној средини,
принцип загађивач плаћа, принцип корисник плаћа,
принцип доступности информација, принцип учешћа
јавности, принцип интергенерацијске и интрагенерацијске једнакости, итд). Основна теза која се разматра у раду је да космичко право и право животне
средине имају више заједничких елемената, а да на неким тачкама преплитања постоје отворена питања.
Савремени научно-технолошки развој има за последицу, између осталог, и тенденцију нестајања граница
између норми ова два правна поретка.
Кључне речи: Kосмичко право, Право животне средине, Принципи космичког права, Принципи права
животне средине, Мирољубиво коришћење космоса,
Правна природа космоса, Правна природа животне
средине.

I

ако би се о процени немачког правника Мајера (Meyer) да су
се „правници заинтересовали за проблеме космоса много пре
него што су се остварили први снови техничара у области летова
у космос“,1) могло другачије расправљати данас него пре више од
пола века када је исказана (1952), не би требало да буде спорно да
се у вези са човековим активностима у космосу (свемиру)2) отварају све различитија правна питања. На такав закључак наводе и
неки примери из праксе, који с времена на време, и често изнова наглашавају значај расправе о правним аспектима коришћења
космичких технологија (утицај савремених космичких технологија
на унапређење квалитета живота на Земљи, угрожавање живота на
Земљи услед активности које државе спроводе у космосу,3) могућ1)
2)

3)

М. Смирнов, Светска библиографија астронаутичког права, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1962, стр. 3.
У овом раду се користе изрази „космос“ и „космичко право“. Оставља се по страни
могућа расправа о коришћењу израза „свемир“ и „свемирско право“, или можда неког
трећег. „Euro Voc“ (вишејезични појмовник ЕУ) за енглески израз „law of outer space“ у
српској варијанти користи израз „космичко право“, а у хрватској варијанти „свемирско
право.“ Види http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=hr/request&uri=http://eurovoc.europa.
eu/537&language=sr (15.6.2014). Рачић, такође, користи израз космичко право. Видети:
О. Рачић, Основна начела космичког права, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1972. О. Рачић, „Космичко право данас: између слободе истраживања и
коришћења космоса и суверене једнакости држава на земљи“, Међународни проблеми,
бр. 1/1983.
Када се говори о утицају активности у космосу на живот на Земљи, у литератури се
скоро најчешће говори о проблемима у вези са управљањем отпадом који кружи око
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ности злоупотребе савремених космичких технологија, зависност
сарадње у области космичких технологија од стања међународних
односа,4) питање одговорности за штете услед активности у космосу5), могућности коришћења космоса за живот или друге потребе
људи у различитим областима,6) укључујући и коришћење космоса
за вођење ратова7), итд.
Повезаност стања у космосу са стањем животне средине се
у литератури релативно лако разазнаје, имајући у виду, пре свега, постојећа сазнања из природних и техничких наука. Због тога
и идентификација проблемима животне средине (environmental
problems) у вези са активностима у космосу, изгледа није спорна и
може се према различитим критеријумима сагледавати. Тако, нпр.
Викари (Viikari) када разматра нека питања која имају релативно
јасно препознатљив „еколошки“ концепт говори о космичком отпаду, нуклеарној деконтаминацији, соларним сателитима, раду кос-

4)

5)
6)

7)

Земље док не уђу у атмосферу. Према неким проценама, у космосу се налази око 10.000
објеката „мерљиве величине“ који могу да се прате, затим преко 110.000 објеката величине до 10 цм, преко 35 милиона различитих предмета величине од 1мм до 1цм.
Број оних још ситнијих се мери милијардама. Вид. R.C. Bird, „Procedural Challenges to
Environmental Regulation of Space Debrish“, American Business Law Journal, Vol. 40, 2003,
pp. 637, 638. Види, такође, Limiting Future Collision Risk to Spacecraft: An Assessment of
NASA›s Meteoroid and Orbital Debris Programs, Committee for the Assessment of NASA’s
Orbital Debris Programs National Research Council, National Academies Press, Washington,
DC, USA, 2011. Неки аутори предлажу закључивање посебног међународног уговора
који би регулисао питања повезана са космичким отпадом. Вид. Imburgia S. Joseph,
„Space Debris and Its Threat to National Security: A Proposal for a Binding International
Agreement to Clean Up the Junk“, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 44, 2011,
pp. 589-641.
Пример украјинске кризе говори, између осталог, и о високом нивоу зависности сарадње у области космичких технологија од политичких односа између Русије и САД.
James A. Lewis, Space Exploratin in a Changing International Environment, Centre for
Strategic & International Studies, Rowman & Littlefiels, Lanham, Boulder, New York,
Toronto, Plymouth, UK, 2014, p. 3, 4.
Види P. Manikowski, „The Columbia Space Shuttle Tragedy: Third-party Liability
Implications for the Insurance of Space losses“, Risk Management and Insurance Review,
2005, Vol. 8, No. 1, pp. 141-150.
Шекелфорд (Shackelford) процењује да са порастом људске популације на Земљи и растућом несташицом ресурса, свемирске технологије постају једно од кључних средстава за промовисање одрживог развоја, чија примена има значај у различитим областима
(здравство, образовање, управљање катастрофама, комуникације, енергија, итд). S.J.
Shackelford, „Governing the Final Frontier: A Polycentric Approach to Managing Space
Weaponization and Debris“, American Business Law Journal, Vol. 51, Issue 2/Summer 2014,
p. 430.
Види, нпр. М. Bourbonnière, R.J. Lee, „Legality of the Deployment of Conventional
Weapons in Earth Orbit: Balancing Space Law and the Law of Armed Conflict“, The
European Journal of International Law, Vol. 18, No. 5/2008, 873–901, doi: 10.1093/ejil/
chm051
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мичких станица и екобиолошкој контаминацији.8) Винтр (Winter)
упућује на проблем климатских промена и, разматрајући међународно-правне аспекте, противи се коришћењу техника управљања
сунчевом радијацијом ради решавања проблема климатских промена.9) Чини се да постојање материјалних околности које намећу
потребу и могућности за разматрање питања карактера космичког
права као гране права, односно питања односа између космичког
права и права животне средине, изгледа не би требало посебно доказивати. Ово без обзира на чињеницу што се може констатовати
да постојећа литература не обилује радовима у којима се сагледава
други правац утицаја, тј. начин и димензије утицаја стања животне
средине на одвијање процеса у космосу.
Расправа о односима две гране права и могуће дилеме значајним делом проистичу из глобалних карактеристика космичког
простора, начина како постојећи међународно-правни извори регулишу поједина питања која се односе на космос, с једне стране,
односно глобалних димензија проблема животне средине и могућности да се нека правила из међународних извора права у области
животне средине на известан начин примене и на космос, с друге
стране. Међународно-правни карактер расправе се подразумева,
иако у детаљнијој анализи не би требало губити из вида ни националне прописе појединих држава које имају развијене космичке технологије. Методолошки посматрано ова расправа би се могла ставити у контекст могућих одговора на два питања: да ли и
како стање у космосу може да утиче на стање животне средине (на
Земљи, ако се о животној средини уопште може говорити још негде другде) и да ли и како активности у животној средини могу да
утичу на космос. Односно, како су ова два питања нашла свој одраз
у постојећим међународним изворима права. У зависности од могућих одговора на ова питања садржај права на (здраву) животну
средину, као једног од људских права, могао би бити преиспитан и
на известан начин допуњен или би се, у контексту људских права,
могла отворити нека нова питања у космичком праву. У основи ове
расправе је протезање важења кључних појмова из корпуса „права
8)

9)

L. Viikari, The environmental element in space law: assessing the present and charting the
future, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2008, pp. 29-52. Већ на овом нивоу
анализе уочавају се могуће везе са неким „класичним“ проблемима у области животне
средине.
G.. Winter, „Climate Engineering and International Law: Last Resort or the End of
Humanity?“, Review of European Community & International Environmental Law, Vol. 20,
No. 3/2011, pp. 277-289.
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будућих генерација“ на активности у космосу. Утицај могућих одговора на претходна питања може да има и различите реперкусије
на разумевање динамике и карактера међународних односа и међународне сарадње, стања међународне безбедности, односа између
држава које користе савремене свемирске технологије и држава
које нису у таквој позицији, итд. што може представљати предмет
посебних истраживања. Тачке преплитања ове две групе извора
међународног права (пре свега међународних уговора) требало
би, најпре, тражити у начину дефинисања кључних појмова као
што су појмови „животна средина,“ и „космос“, односно могућностима и потреби да се поједини аспекти заштите ових простора
уреде на неким заједничким принципима водећи рачуна о одговарајућим универзалним вредностима. Због тога би, у детаљнијој
анализи, различите друге правне дисциплине морале да се суоче
са потребом проширивања предмета свог регулисања, у трагању
за иновативним решењима која отварају нове могућности у вези са
коришћењем космоса.10)

МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНЕ ОСНОВЕ,
ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ И ПРИНЦИПИ
Космичко право
Као што је већ назначено, почетно полазиште за дефинисање
односа између две гране права могло би представљати питање
одређивања основног садржаја космичког права и права животне
средине. У најширем смислу речи, космичко право се описује као
грана права која регулише активности у вези са космосом.11) Ова
грана права се често повезује са правилима, принципима и стандардима међународног права установљеним у пет међународних
уговора и пет група принципа у области космоса који су развијени
10) Нпр. Рајнштајн заштиту (животне) средине у космосу и на Земљи, поред поделе
ограничених ресурса и права мање развијених држава, разматра као посебну
околност због које је неопходно развијање прописа којима ће бити регулисана питања
власништва. E.J. Reinstein, „Owning Outer Space“, Northwestern Journal of International
Law & Business, Vol. 20, Issue 1/1999, p. 65.
11) На дилеме у вези са дефинисањем појма „космос“ биће касније нешто детаљније
указано.
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под покровитељством Организације Уједињених нација.12) Поред
тога, космичко право укључује и неке друге међународне уговоре,13) националне прописе појединих држава и судске одлуке.
Обично се средина двадесетог века узима као почетак интензивнијих активности човека у космосу, а сам настанак космичког
права у литератури најчешће везује за период који је непосредно
претходио лансирању Спутника I, 1957. године.14) Ипак, неки аутори корене ове грана права траже још у ранијим периодима.15)
12) Вид. http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SpaceLaw/treaties.html (15.6.2014). Када су у
питању међународни уговори обично се имају у виду следећи: Уговор о начелима која
уређују делатности држава на истраживању и искоришћавању космоса, укључујући
Месец и друга небеска тела (1967), Споразум о спасавању астронаута, враћању
астронаута и враћању објеката лансираних у космос (1968), Конвенција о међународној
одговорности за штету коју проузрокују космички објекти (1972), Конвенција о
регистрацији објеката лансираних у космос (1976). Овоме треба додати и Споразум
којим се регулишу активности држава на Месецу и другим небеским телима (1984).
Вид. Status of International Agreements relating to activities in outer space as at 1 January
2014, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, A/AC.105/C.2/2014/CRP.7, 20
March 2014, 8. Када се ради о декларацијама усвојеним од стране Генералне скупштине
УН имају се виду: Декларација о правним принципима којима се регулишу активности
држава у експлоатацији и коришћењу космоса (Резолуција 1962 (XVIII), 13. децембар
1963), Принципи којима се регулише коришћење од стране држава вештачких
земљиних сателита за директан међународни телевизијски пренос (Резолуција 37/92,
10. децембар 1982), Принципи који се односе на даљинско осматрање Земље из космоса
(Резолуција 41/65, 3. децембар 1986), Принципи који се односе на коришћење извора
нуклеарне енергије у космосу (Резолуција 47/68, 14. децембар 1992) и Декларација о
међународној сарадњи у експлоатацији и коришћењу космоса за добробит и интересе
свих држава, узимајући нарочито у обзир потребе земаља у развоју (Резолуција 51/122,
13. децембар 1996).
13) Уговор о забрани тестирања нуклеарног оружја у атмосфери, космосу и под водом
(1963), Конвенција о дистрибуцији сигнала за пренос програма преко сателита
(1979), Споразум о Међународној телекомуникационој сателитској организацији
(1973), Споразум о оснивању Интерспутник међународног система и Организације за
космичке комуникације (1972), Конвенција о оснивању Европске космичке агенције
(1980), Споразум о Араб корпорацији за космичке комуникације (1976), Споразум
о сарадњи у истраживању и коришћењу космоса за мирољубиве сврхе (1977),
Конвенција о Међународној организацији за мобилне сателите (1979), Конвенција о
оснивању Европске телекомуникационе сателитске организације, 1985, Конвенција о
оснивању Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита (1986),
Међународна телекомуникациона конвенција (1994).
14) Изгледа да би се једним од првих докумената који је усвојила Генерална скупштина УН
у вези са космосом, могла сматрати Резолуција 1348 (XIII) усвојена 13. децембра 1958.
године, под називом „Питање мирољубивог коришћења космоса“. За текст види http://
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1348(XIII)&Lang=E&Area=RES
OLUTION. (4.6.2014), или у преводу на српски језик код О. Рачић, 1969, стр. 131-133.
15) Лајал и Лерсн (Lyall i Larsen), претече развоја космичког права у периоду пре II светског
рата везују за развој правила којима су била регулисана поједина питања у области
ваздухопловства. F. Lyall, P.B. Larsen, Space Law, Ashgate Publishing Ltd, Abingdon,
Oxon, 2009, p. 4. Овакав став иде у прилогу тези да би расправу о карактеру космичког
права требало везивати, пре свега, за расправу о начинима регулисања активности у
атмосфери. Неки аутори налазе извесне паралеле са решењима из римског права. Вид.
и C. Collis, „The geostationary orbit: a critical legal geography of space’s most valuable real
estate“, The Sociological Review, Vol. 57, Issue Supplements 1/2009, p. 50.
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Проширивање међународног права на космос одвијало се постепено почевши од истраживања појединих питања која имају јасне
правне импликације, формулисањем принципа правне природе и
њиховим инкорпорирањем у опште међународне уговоре.16) Значај
протезања међународног права, укључујући Повељу Уједињених
нација, на делатности у космосу Рачић је видео у чињеници да је
тиме „свесно одбачена идеја о постојању правног ’вакума у космосу’, и истовремено, отворен пут да се и на међувладином и на невладином нивоу приђе утврђивању одговарајућих правних начела
и правила.“17)
Може се говорити о већем броју принципа (начела) који представљају општи оквир активности држава у космосу, иако се о њиховом правном карактеру може расправљати посебно. Они се односе на следећа питања: не присвајање космичког простора од било
које државе, контролу оружја, слободу истраживања, одговорност
за штету узроковану од стране космичких објеката, безбедност и
спасавање космичких летилица и астронаута, спречавање штетних сметњи космичким активностима и космичком средином, обавештавање и регистрацију космичких активности, експлоатацију
природних ресурса у космосу и решавање спорова, унапређење
добробити свих држава и човечанства у целини, јачање међународне сарадње кроз активности које се спроводе у космосу, размену информација путем директног међународног телевизијског
преноса путем сателита и даљинских сателитских снимака Земље,
примену општих стандарда за безбедно коришћење извора нуклеарне енергије потребне за експлоатацију и коришћење космичког
простора.18)
16) United Nations treaties and principles on outer space, Text of treaties and principles governing
the activities of States in the exploration and use of outer space and related resolutions
adopted by the General Assembly, United Nations, New York, 2008, V. Вукасовић ова
питања ставља у шири контекст утицаја научно-технолошког развоја на међународно
право (ваздухопловство, телекомуникације, продор у космос, нуклеарна енергија), и
посебно анализира утицај развој космонаутике на настанак и развој космичког права и
интензивирање међународне сарадње у овом домену. Вид. В. Вукасовић, Развој науке и
технологије и међународно право – Неке од основних карактеристика утицаја научнотехнолошког развоја на међународно право, Институт за међународну политику и
привреду, Београд, 1978, стр. 173-183.
17) Види О. Рачић, 1972, 207, 68. Види и О. Рачић, Збирка докумената о правном регулисању истраживања и коришћења космоса, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1969, стр. 24-25.
18) Рачић посебно анализира осам начела: протезање међународног права на космос, мирољубиво коришћење космоса, забрана вршења штетних радњи, слобода истраживања
и коришћења космоса, немогућност протезања суверенитета на космос и небеска тела,
начело узајамне помоћи, начело одговорности за штету и права у односу на космичке
летилице. Рачић, 1969, стр. 23-44.
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Међутим, међународни уговори у области космичког права
релативно мало говоре о питањима која се односе на животну средину.19) Ипак, Уговор о начелима која уређују делатности држава
на истраживању и искоришћавању космоса, укључујући Месец и
друга небеска тела (1968) о животној средини на Земљи говори у
члану IX, који каже да ће државе чланице при коришћењу свемира, укључујући и Месец и друга небеска тела, бити руковођене
принципима сарадње и међусобне помоћи. Државе чланице Уговора ће спроводити истраживања космоса, укључујући и друга небеска тела тако да се избегне њихова штетна контаминација као
и „негативне промене у животној средини на Земљи.“ Осим тога,
Споразум којим се регулишу активности држава на Месецу и другим небеским телима (1984) у члану VII упућује државе чланице
да предузимају мере превенције нарушавања постојеће равнотеже
њихове животне средине, негативних промена у животној средини,
штетне контаминације путем увођења ван-животно-срединских
материја или на други начин. Државе ће, такође, предузети мере
с циљем избегавања штетних утицаја на животну средину Земље
услед увођења ванземаљских материја или на други начин.20)

Право животне средине
Сложеност и ширина питања која улазе у област регулисања
права животне средине проистичу, између осталог, и из ширине
могућег садржаја појма „животна средина“,21) односно питања до
којих граница се простире „животна средина“ нарочито у односу
на космичка пространства. У вези са овим је и питање дефинисања
појма „свемирска средина“ (outer space environment).
19) Викари такву ситуацију објашњава чињеницом да у време њиховог закључивања питања која се односе на животну средину нису била у врху приоритета међународне
заједнице. L. Viikari, p. 55.
20) Ставовима 2. и 3. се прописује обавеза држава чланица да информишу Генералног
секретара УН о мерама које су усвојиле у складу са обавезама. Такође, оне ће га
обавестити унапред о свим местима одлагања радиоактивних материјала на Месецу,
као и намени таквих локација. Слична обавеза обавештавања Генералног секретара
УН и других држава чланица прописана је и када се ради о подручјима на Месецу која
имају посебан научни значај а ради, евентуалног, проглашавања таквих подручја као
међународно заштићена. У овој тачци се назире аналогија са заштићеним подручјима
у праву животне средине.
21) На ово указује А.Romson, Environmental Policy Space and International Investment Law,
Acta Universitatis Stockholmiensis, Department of Law, Stockholm University, Stockholm,
2012, pp. 45-47.
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:510323/FULLTEXT01.pdf
(15.6.2014).
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За разлику од космичког права чији се достигнути ниво
развоја најчешће директно повезује са развојем савремених научних сазнања и могућностима њихове техничко-технолошке примене, историјски развој права животне средине се повезује са већим
бројем чинилаца, међу којима научно-технолошки развој представља један од најзначајнијих елемената у ширем смислу. У литератури се обично за почетак развоја права животне средине (макар на
до извесне мере препознатљив начин, који се може повезати са данашњим разумевањем садржаја ове гране права) везује за крај XIX
века, а савремена фаза његовог развоја за последњу половину XX
века. Крајем XIX и почетком XX века закључени су први мултилатерални међународни уговори којима је регулисана заштита појединих врста биљног и животињског света. На баштини вишедеценијског интензивног развоја појединих елемената права животне
средине створене су претпоставке за настанак савремене фазе у
развоју ове гране права коју карактерише, између осталог, упоредни развој универзалних међународно-правних, регионалних и
националних инструмената. Међу неколико стотина међународних
уговора у области животне средине значајан део њих и цела група која се односи на заштиту атмосфере непосредно се могу довести у везу са космичким правом (Конвенција о заштити озонског
омотача, Оквирна конвенција УН о промени климе, Конвенција о
забрани коришћења у војне и друге непријатељске сврхе техника
модификације животне средине, Конвенција о биодиверзитету, итд).22)
Са становишта односа између животне средине (ако за основу узмемо УНЕП-ов регистар међународних уговора) и космичког права може бити интересантно да овај регистар спомиње само
два од претходно споменутих пет међународних уговора у области
космичког права. То су: Уговор о забрани тестова са нуклеарним
оружјем у космосу и под водом (Москва, 1963) и Уговор о принципима који се односе на активности држава у истраживању и коришћењу космоса укључујући и Месец и друга небеска тела (Лондон, Москва Вашингтон, 1967). Оба се наводе у категорији уговора
који се односе на „војне активности и заштиту животне средине,“
22) Види Д. Тодић, Климатске промене у праву и реформа система управљања, Институт
за међународну политику и привреду, Београд, 2014. За шире, када је у питању статус
Републике Србије у појединим од међународних уговора и стање националних прописа
вид. V. Vukasović, D. Todić, Environmental Law in Serbia, Kluwer Law International BV,
The Netherlands, 2012.
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с тим што се онај први спомиње и у категорији уговора којима се
регулишу активности у области „нуклеарних материјала.“23)
Што се принципа тиче, треба констатовати да право животне средине има изузетно развијене и теоријске елабориране
основне принципе (начела) чији карактер и домашај може представљати предмет посебних анализа. Слично као у космичком
праву, могло би се тврдити да принципи права и политике животне
средине, формулисани у више докумената, међународних уговора и националним прописима појединих држава, чине својеврсну
филозофску основу целе конструкције ове гране права. Иако у литератури нема јасне и прецизне листе принципа (Стокхолмска и
Рио декларација нуде, за сада најкомплетнију, елаборацију), у основи се може говорити о десетак кључних од којих један број њих
могу бити релевантни за одређене аспекте космичког права, или
се на различите начине преплићу са принципима космичког права.
Таквим би се могли сматрати следећи принципи: принцип предострожности, принцип превенције, принцип сарадње, принцип суверенитета држава, принцип заједничке али различите одговорности, обавеза не проузроковања штете у животној средини, принцип
загађивач плаћа, принцип корисник плаћа, принцип доступности
информација, принцип учешћа јавности, принцип доступности
правосуђа, принцип супсидијарности, принцип интергенерацијске
и интрагенерацијске једнакости, дужност процене (процене утицаја на животну средину), итд.24) У односу на принципе космичког
права одмах се уочава неколико принципа за које се може рећи да
имају заједничке елементе или се они могу пронаћи ширим тумачењем њиховог садржаја. Основу такве широке расправе дају
принцип сарадње, принцип суверености држава, принцип предострожности25), принцип превенције, принцип заједничке али различите одговорности, итд.

23) Register of international treaties and other agreements in the field of the environment, UNEP,
Nairobi, 2005, p. 78, 93.
24) За шире о принципима права животне средине у контексту одрживог развоја видети:
S.A. Atapattu, International Law and Development : Emerging Principles of International
Environmental Law, Martinus Nijhoff, Leiden, NLD, 2007.
25) За детаљније о аргументима за примену принципа предострожности у космичком праву
вид. C. Cinelli, K. Pogorzels, „The Current International Legal Setting for the Protection
of the Outer Space Environment: The Precautionary Principle Avant La Lettre“, Review of
European Community & International Environmental Law, Vol. 22, No. 2/2013, pp. 186-201.
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ПРАВНИ КАРАКТЕР
Правни карактер космоса и небеских тела
Као што је већ назначено, појам космоса, тј. „космичког простора није дефинисан.“26) У том смислу се питање граница космоса
сматра отвореним и оно се, најчешће, своди на утврђивање доње
границе космоса (и истовремено „горње границе суверенитета држава“), за разлику од спољних граница космоса.27) На тај начин
се расправа о границама космоса ставља, највећим делом, у контекст расправа о суверенитету држава. У том смислу, узимајући за
критеријум почетак ефективног искоришћавања космоса, Деспот
почетак XX века означава као почетак савремене фазе развоја космичког права. Аутор посебно разматра три најзначајније теорије:
теорију слободе ваздушног простора коју заступа Fošili (Fauchille),
теорију суверенитета коју је развио Вестлејк (Westlake), Хаупт
(Haupt), Шаде (Schade), итд. Трећа теорија је теорија зона са више
варијанти коју заступају Мефињак (Mefignac), Роланд (Rolland),
итд. у оквиру које се „хоризонтална подела морских површина
... покушава да пренесе у простор изнад Земљине површине.“28)
Одантен (Oduntan), један од представника савремене теорије зона,
полазећи од става да нема универзално договорене правне, техничке, политичке дефиниције како граница које раздвајају ваздушни
простор од космоса тако и самог термина космос, предлаже установљавање “ниже демаркационе линије за ваздушни простор”
(приближно 55 миља као максимална висина ваздушног простора који би потпадао под суверенитет државе), “тампон зоне” (наредних 45 миља, где би било загарантовано право нешкодљивог
пролаза) и “космос.”29) На 44. заседању Правног подкомитета Комитета за мирољубиво коришћење космоса (2005) Радна група за
26) Види М. Крећа, Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2012, стр. 426.
27) Рачић настанак „проблема постављања границе“ образлаже развојем мисли о томе „да
би правни положај тог простора требало да буде другачији од решења прихваћеног за
ваздушни омотач Земље“. О. Рачић, 1972, стр. 207.
28) М. Деспот, Суверенитет у простору изнад државне територије, Институт за упоредно
право, Београд, 1966, стр. 26-34.
29) G. Oduntan, The Never Ending Dispute: Legal Theories on the Spatial Demarcation
Boundary Plane between Airspace and Outer Space, Hertfordshire Law Journal, 1, 2/2003,
p. 82.
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питања која се односе на дефиницију и разграничење космоса је
предложила да се позову државе чланице да доставе информације
о националним прописима или пракси која постоји или се развила
у вези са дефиницијом или разграничењем космоса.30)
Од самих почетака теоријских дискусија о правним проблемима космоса, за аналогију су узимана решења која је садржавало међународно право у односу на остале области (земљу, море,
ваздушни простор, Антартик).31) Члан I Уговорa из 1966. године
космос и небеска тела третира као добро читавог човечанства (res
communis omnium). Рачић, полазећи од начела слободе истраживања и коришћења космоса укључујући и небеска тела, као и забране присвајања космоса од стране држава, констатује још 1972.
године да је „посредно, утврђено да је ова област res communis
omnium.“32) Чланом 11. Уговора из 1979. године Месец и његови
природни ресурси су добили статус заједничке баштине човечанства (common heritage of mankind). Међутим, „већина правних писаца сматра да је доктрина заједничке баштине“ првенствено одраз
„политичке тежње и морална обавеза“ која не представља материјално међународно правило.33)

Правни карактер животне средине
За разлику од врсте проблема са којима се суочавамо при дефинисању космоса, правне дефиниције појма „животна средина“
имају своје широко утемељење како у изворима међународног права тако и у различитим изворима националног права већине држава. Међутим, не би се могло рећи да су проблеми у дефинисању
правног карактера животне средине или њених појединих елемената, значајно мањи. Напротив, сложеност расправе о правном карактеру животне средине проистиче, највећим делом, из проблема
у дефинисању карактера, димензија, итд. утицаја и међузависности појединих елемената (медијума) који чине животну средину, без
којих није могуће потпуно дефинисање ни појединачних елемена30) Види A/AC.105/865, 27 January 2006. Videti i: Draft report of the Chair of the Working
Group on the Definition and Delimitation of Outer Space, Committee on the Peaceful Uses
of Outer Space, Legal Subcommittee, Fiftieth session, A/AC.105/C.2/2011/DEF/L.1, 1 April
2011. За ставове и праксу неких држава видети: http://www.oosa.unvienna.org/oosa/
SpaceLaw/national/def-delim/question.html (4.3.2014).
31) За преглед ових разматрања Види Рачић, 1972, стр. 69–89.
32) О. Рачић, 1972, стр. 113.
33) S. Ervin, „Law in a Vacuum: The Common Heritage Doctrine in Outer Space Law“, Boston
College International and Comparative Law Review, Vol 7, Issue 2/1984, p. 424.
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та система. У односу на могуће дефиниције „космоса“ поставља се
питање где се завршава животна средина и какав је њен карактер у
тој тачци. Као резултат нових сазнања из природних и техничких
наука о процесима у животној средини, овај динамички елемент у
појму животне средине стално је предмет преиспитивања. Иначе,
„стандардне“ дефиниције појма животна средина, под утицајем савремених глобализацијских процеса, изгледају релативно одређене и најчешће за свој основни елемент имају, поред динамичког
елемента који се састоји у међузависности и синергији живих бића
и окружења, и конкретно набројане елементе који улазе у састав
овог појма.34)
Мада анализа која се односи на везе између животне средини
и космоса подразумева узимање у обзир карактеристика правног
статуса значајног дела елемената који улазе у појам животне
средине, статус атмосфере под одређеним условима, може имати
примаран значај. У вези са овим су, најпре, правила која се односе
на режим ваздушне пловидбе, као један елемент од значаја за
разматрање питања правног статуса ваздушног пространства.35)
Међутим, правила којима се регулишу поједина питања у области
заштите атмосфере у међународном праву представљају посебну
групу чији су основни предмет регулисања ограничавања и/или
контрола емисија загађујућих материја. Већ спомињани УНЕПов регистар међународних уговора садржи, поред Конвенције о
прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима
са протоколима, и међународне уговоре којима се регулишу
поједина питања у области заштите озонског омотача, климатских
промена, заштите шума, борбе против дезертификације, итд.
34) Види нпр. дефиницију коју даје Европска агенција за животну средину. „Концепт који
обухвата све аспекте човекове околине који утичу на појединце и друштвене групе. У
оквиру Европске уније, животна средина је дефинисана као ‘комбинација елемената
чији међусобни сложени односи чине окружење, односно простор и услове за живот ...’
Животна средина укључује изграђено окружење, природно окружење и све природне
ресурсе, укључујући ваздух, воду и земљиште. То обухвата и радну околину.“ http://
glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=environment (10.7.2014).
35) С. Аврамов, М. Крећа, Међународно јавно право, Београд, 1996, стр. 358-372. Слично
и код Ј. Андраси, Међународно право, Школска књига, Загреб, 1984, 201-206. Иблер
„зрачни простор“ дефинише као „дио изнад дијела земљине површине (копна, ријека,
језера, унутрашњих морских вода, територијалног мора) који чини државно подручје
неке државе“. В. Иблер, Ријечник међународног јавног права, Информатор, Загреб,
1987, стр. 360. Бартош говори о „преласку из ваздухопловног права у право коришћења
надваздушног простора“ као „скоку из једног стања преко кључне тачке у друго стање“
при чему се „пред правнике поставља задатак како регулисати делатности у ваздушном
простору.“ М. Бартош, Предговор за монографију М. Деспот, 1966, стр. 6.
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„Међузависност“ као елемент у појму животне средине вероватно
је најјасније изражен управо у дефинисању појма „атмосфера“,
због природних утицаја и зависности стања појединих елемената
животне средине од стања у атмосфери и обрнуто (стање
биодиверзитета, природни циклуси воде, стање морских ресурса,
стање слатководних ресурса, итд).
Расправе о правном статусу појединих елемената животне
средине (па и атмосфере) често се стављају у контекст расправа
о правном статусу природних ресурса, у вези са чиме се отварају
различита питања у вези са начином регулисања приступа и
експлоатације (природних) ресурса космоса. За Лука (Loukа)
ваздух је јавно добро а када се ради о ваздуху који је подељен
између држава он, имплиците, заговара становиште да се ради
о „глобалном добру“.36) Када говоре о „заједничкој баштини“,
у оквиру разматрања питања правног статуса „природних
ресурса и заједничког простора, Брни и Бојл (Birnie i Boyle)
посебно разматрају домете Уговора о регулисању активности
држава на Месецу и другим небеским телима (1979), поред
одредби Конвенције о праву мора које се односе на морско дно.37)
Дефиницију појма „глобално заједништво“ или „добро“ Воглер
(Vogler) везује за ресурсе, односно територије које су ван суверене
јурисдикције било које државе. Аутор у ову категорију ставља и
космос, поред глобалне атмосфере, отвореног мора, морског дна и
Антартика.38) Ханџин (Hanqin) космичка пространства сврстава у
групу питања која су означена као „глобално заједништво“, поред
отвореног мора и поларних региона за које користи извесну ограду
(„вероватно“). Исти аутор, у групу питања која имају карактер
„заједничке бриге човечанства“ ставља проблеме у вези са
климатским променама и заштитом озонског омотача.39) У вези са
статусом атмосфере у Извештају Комисије за међународно право

36) Е. Louka, International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order,
Cambridge University Press, 2006, pp. 89-91.
37) P.W. Birnie, A.E. Boyle, International Law and the Environment, Oxford University Press,
2002, pp. 137-148.
38) J. Vogler, „Global Commons Revisited“, Global Policy, Vol. 3, No. 1/2012, pp. 61-71.
39) X. Hanqin, Transboundary Damage in International Law, Cambridge University Press, West
Nyack, NY, USA, 2003, pp. 192-193.
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се констатује да постоји „најмање пет концепата“ које би требало
имати у виду, са различитим правилима експлоатације.40)
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Драгољуб Тодић

КОСМИЧКО ПРАВО И ПРАВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Dragoljub Todic
OUTER SPACE LAW AND ENVIRONMENTAL LAW: INTERNATIONAL LEGAL GROUNDS, PRINCIPLES AND LEGAL
CHARACTER
Resume

The paper points out the importance of space activities for contemporary life and the impact of these activities on the environment on Earth. It discusses the
similarities and differences between the outer space
law and environmental law, i.e. considers the question of the relationship between these two branches of
law. The basis of the analysis is the international outer space treaties and international treaties governing
various aspects of environmental protection. It highlights in particular the possible interlacing points of
two sets of norms. Common elements and differences
between the two branches of law are analyzed from
the perspective of several criteria: the international legal basis of the space law, environmental law,
historical development, problems in defining the concepts of „space“ and „environment“, the legal nature of the outer space and the environment, atmosphere, natural resources, and so on. It emphasizes in
particular the basic principles of the space law (the
peaceful use of the space, the freedom of exploration
and use of the space, lack of extension of sovereignty
over the universe and the celestial bodies, the principle of mutual assistance, the principle of liability,
etc.), and environmental law (the principle of precaution, prevention principle, the principle of cooperation, the principle of national sovereignty, the principle of common but differentiated responsibility, the
obligation not to cause damage to the environment,
the polluter pays principle, the user pays principle,
the principle of access to information, the public participation principle, the principle of intergenerational and intragenerational equity, etc.). The main thesis
which is discussed in this paper is that outer space
law and the environmental law have more common
elements although some points are still open issues.
Modern scientific and technological development has
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resulted in, among other things, the tendency of disappearing boundaries between the norms of the two
legal orders.
Key words: Outer space law. – Environmental law.
- Principles of outer space law. – The principles of
environmental law. – The peaceful use of the outer
space. – The legal nature of the outer space. – The
legal nature of the environment.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ЕУ**
Сажетак
Предмет овог рада представља анализа процеса имплементације европских јавних политика. При томе,
треба имати у виду да је политички систем ЕУ специфичан и да се разликује од типичних политичких
система по многим карактеристикама. Систем управљања на више нивоа представља управо најочигледнију разлику. Европска унија не може да оствари
циљеве јавних политика уколико државе чланице не
примењују успешно ове политике. Државе чланице
су превасходно одговорне за имплементацију и обезбеђивање сагласности са европским политикама. Циљ
рада јесте да укаже на комплексност овог процеса
као и на проблеме са којима се суочавају како државе
чланице, тако и Европска унија током процеса имплементације европских јавних политика.
Кључне речи: имплементација, Европска унија, јавне
политике, државе чланице.

ПОЈАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ЕУ

I

мплементација је сложен процес стављања јавне политике у
праксу кроз различите механизаме и процедуре које укључују
широку групу актера. Ово је фаза процеса креирања политика где
се теорије одлучивања, избор инструмената и средства тестирају у
стварности. У ствари, ова фаза „животног циклуса јавних полити-

*
**

Истраживач сарадник
Овај рад је настао на пројекту бр.179009 који финансира Министарство просвете,науке
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ка“ доноси директан однос између јавних актера, политичко-административних институција и крајњих корисника. Имплементацију
јавне политике дефинишемо као скуп процеса који је усмерен на
реализацију циљева јавне политике.1)
Јавне политике ЕУ настају као резултат доношења одлука на
европском нивоу. Одлуке се доносе кроз неколико различитих законодавних модела (редован законодавни поступак, посебан законодавни поступак, отворен метод координације,модел интензивне
међувладине сарадње), у зависности од степена комунитаризaције
одређене политике. Постоје две врсте актера укључених у процес
имплементације европских јавних политика: јавни актери (европски, национални и суб-национални) и приватни актери (појединци,
предузећа и групе).2) Имплементација представља процес који се
састоји из три различите фазе и подједнако је сложен и дуготрајан
као остала два процеса у оквиру „животног циклуса“ јавне политике: формулација политике и доношење одлука. У Европској унији
проблем са имплементацијом у великој мери настаје због природе
њеног политичког система. Наиме, последњих деценија ЕУ се све
више схвата као систем у коме се управљање одвија на више нивоа.3) Субнационални актери (градови, региони, покрајине) имају
могућности да директно приступе процесу доношења одлука ЕУ.
Уместо да се ЕУ посматра као нови ниво власти који стоји на врху
хијерархије, присталице теорије управљања на више нивоа говоре
о узајамно повезанима аренама у којима локални,регионални,национални и наднационални ниво зависе један од другог.4)
Европска комисија се често посматра као извршни орган ЕУ,
иако се она не понаша потпуно као типична национална извршна институција. Оснивачи ЕУ јесу овластили Комисију у надзору
примене јавних политика али су националне политичко-административне структуре добиле задатак да у пракси спроводе европске
јавне политике. Извршна овлашћења била су у почетку у надлеж1)
2)
3)
4)

Larry Gerston, Public Policy Making - Process and Principles, 1997, M.E. Sharpe, New
York, London, p. 95.
Dionyssis Dimitrakopoulos, Jeremy Richardson, „Implementing EU Public Policy“ in:
Jeremy Richardson (eds.), European Union - Power and Policy-Making, London, Routledge,
2001, p. 342.
Mark A. Pollack, „Theorizing EU Policy-Making“ in: Helen Wallace, William Wallace,
Marck Pollak (eds.) Policy Making in the EU, Oxford University Press, London, 2005, p. 79.
Ben Rosamond, „New theories of european integration“, in: Michelle Cinni, Nieves PerezSolorzano Borragan,(eds.), European Union Politics, Oxford University Press, London,
2009, p. 116.
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ности Савета. Од раних 60-их година Савет је био затрпан послом.
Због тога је почео да преноси овлашћења на многобројне међувладине комитете у којима била представљена и Комисија. Био је то
увод у „комитологију“.5)
У имплементацији европских јавних политика акценат је на
одговарајућим правним и административним одредбама којима се
у национални правни поредак уносе правни и институционални
услови које проистичу из европских јавних политика. Из тога следи да, успешна примена не подразумева само благовремено и потпуно прилагођавање европским захтевима, већ и интеграцију ових
правила у постојећи регулаторни оквир.6) У политичком систему
ЕУ, постоји јасна подела надлежности око спровођења европских
јавних политика. Према члану 4 Уговора о Европској унији (ТЕУ),
држава чланица је одговорна за спровођење закона ЕУ у оквиру
свог правног система: „државе чланице ће предузети све одговарајуће мере, било опште или посебне, како би осигурале испуњавање обавеза које проистичу из Уговора или из аката институција
Уније“.7)

ФАЗЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
У циљу потпуног разумевања процеса имплементације, неопходно је анализирати три фазе кроз које овај процес пролази.
То су: правна имплементација, практична примена, надзор над
применом.8) Правна имплементација је фаза која подразумева три
аспекта: усвајање мере у одређеном временском року, усаглашеност мере са европским прописом, и његова тачна интеграција у
национални регулаторни оквир.9) Фаза практичне примене је фаза
у којој се закони примењују и спроводе. Већину закона спроводе
државе чланице, док се неке политике непосредно примењују на
нивоу ЕУ преко Комисије и ЕЦБ (монетарна политика). Последња
5)
6)
7)
8)
9)

Piotr Tosiek, Comitology Implementation of EU Policies – Democratic Intergovernmentalism?,
p. 1. http://www.jhubc.it/ecpr-porto/virtualpaperroom/026.pdf 20.11.2015
Christoph Knill, „Implementation“, in: Jeremy Richardson (eds.), European Union - Power
and Policy Making, Routledge, London and New York, 2006., p.342.
http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_en.pdf, p.19.
John McCormik, Environmental Policy in the European Union, Palgrave, New York, 2001,
p. 135.
Christoph Knill, Jale Tosun, „Governance Institutions and Policy Implementation in the
European Union“, in Jeremy Richardson ed. Constructing a Policy-Making State? Policy
Dynamics in the EU, Oxford University Press, London, 2012. p. 311.
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фаза имплементације је фаза надзора у којој Комисија, Судови и
остали овлашћени актери проверавају да ли се закони правилно
примењују.
Улога националних централних власти у имплементацији европских јавних политика је четворострука.10) Прво, они преносе
већину закона ЕУ у национално законодавство. У већини случајева
национални парламенти нису у могућности да утичу на спровођење
кроз процес транспозиције, јер владе имају велика овлашћења да
пренесу законодавство ЕУ путем подзаконских аката. Друго, централне владе поседују веома значајна овлашћења и разне инструменте које могу да користе како би обављали своје задатке. Ови
инструменти су посебно важни у процесу имплементације. То су
на пример, људски ресурси, инструменти финансирања, инструменти подстицајног усмеравања и казне. Треће, влада може неке
ЕУ законе примењивати директно у оним областима које су комунитаризоване. И на крају, влада је формално одговорна за правну
контролу процеса имплементације. Дакле, централне владе имају
важну улогу посредника између ЕУ и националних држава. Њихове акције могу да подстакну добру имплементацију или је могу
учинити неуспешном.
Постоји важна разлика између директива, с једне стране и регулатива и одредби Уговора, са друге стране. Регулативе и одредбе
Уговора директно су примењиве у државама чланицама што значи
да након што су усвојене на нивоу ЕУ треба да се спроведу у пракси на начин који је прописан. Са директивама је ситуација другачија. Будући да оне обавезују у погледу циља који треба постићи,
државе чланице су саме одговорне за избор прецизних правних
инструмената. Овај процес је познат као транспозиција законодавства ЕУ. Основна разлика између директива и других ЕУ правних
инструмената законодавства је у транспозицији. Директиве омогућавају државама чланицама флексибилност у бирању начина на
који ће да примени ЕУ закони. У зависности од садржаја директиве
и правног система држава чланица, процес транспозиције може изгледати као формално усвајање закона у националном парламенту
(или у облику потпуно новог закона или прилагођавања постојећих
закона) или других законских мера као што су уредбе. У случају да
постојеће законодавство у потпуности покрива услове директиве,
држава чланица нема потребу за израду новог закона. Благовреме10) Dionyssis Dimitrakopoulos, Jeremy Richardson, „Implementing EU Public Policy“, p. 346.

- 114 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2015 год. (XXVII) XIV vol=46

стр: 111-127.

но транспозиција директива је од суштинског значаја, јер закони
могу ступити на снагу само када су пренети у национално законодавство. Свака директива стога наводи временски период који држава има да га пренесе у национално законодавство. Овај период
може да варира од три месеца до три године и у неким случајевима
чак и дуже, али најчешће временски период за транспозицију износи две године. Иако на први поглед изгледа да државе чланице
имају довољно времена, у више од половине свих случајева, рок за
преношење није испуњен, а око 20% држава чланица прелази рок
за транспозицију. Неколико студија означило је низ фактора који
утичу на време транспоновања директиве: директиве које укључују
много мера које треба предузети траже више времена за транспоновање;директиве које дају државама више опција захтевају више
времена за транспозицију;државама са слабим административним
капацитетима треба више времена од оних са ефеикасном администрацијом; државе у којима се постојеће законодавство значајно
разликује од предложених мера у директиви потребно је више времена да пренесу од оних који имају компатибилне законодавство
или које немају уопште законе у тој области.11)
Благовремена транспозиција је потребан али не и довољан услов за успешан процес имплементације. Чак и ако су Директиве
пренете на време,често се дешава да нису уграђене све одредбе
или су укључене и неке које нису дозвољене.
Иако су законски текстови обично веома детаљни, они скоро никада не садрже у потпуности све оперативне детаље који су
потребни да како би се имплементација спровела на одговарајући
начин. Формулисање извршних мера (одлука за имплементацију)
представља задатак Комисије. У периоду до успостављања јединственог тржишта све већи број директива садржи клаузулу која
обавезује државе чланице да пошаљу Комисији нацрте законских
мера за транспозицију ЕУ прописа у национално законодавство,
пре њиховог формалног усвајања. Службе Комисије проверавају компатибилност ових мера са духом и словом одговарајућег
правног акта ЕУ. Комисија је одговорна и за: 1) директну примену политике конкуренције, односно за одлучивање о државној помоћи, спајања широм ЕУ значаја и злоупотребе доминантног положаја на јединственом тржишту и 2) извршење буџета ЕУ. Комисија
јесте задужена да доноси одлуке за имплементацију али она то не
11) Christoph Knill, „Implementation“, p. 342.
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обавља самостално већ заједно са државама чланицама. Државе
шаљу представнике који заједно са представницима Комисије,
разматрају детаљно одлуке за имплементацију у оквиру више од
250 комитета (Комитологија). Комитологија представља систем
комитета у којима државни службеници из држава чланица расправљају и надгледају одлуке за имплементацију.12) Ипак, упркос
веома фрагментираној и специјализованој природи комитологије,
овај систем у пракси функционише сасвим ефикасно.
Након формалне транспозиције, фокус се пребацује на омогућавање интегрисања европских јавних политика у национални
правни поредак. Друга фаза имплементације односи се на практичну примену, односно степен до којег ЕУ закони заиста доводе до одговарајућих прилагођавања у националној регулаторној
пракси.13) За већи део законодавства ЕУ спровођење се одвија на
националном нивоу. Већину посла обављају државни службеници
у држави чланици: од спровођења политике, преко надгледања ове
политике и резултате извештавања и статистике.
Успешна практична примена значило би да се субјекти који су
прописом обухваћени понашају у складу са захтевима који проистичу из тог прописа (compliance of addressees).14) Ово подразумева
и јачање капацитета државе за спровођење прописа, између осталог и инструмената за санкционисање.
Субнационалне власти (регионалне и локалне власти) и извршна регулаторна тела обављају велики део посла око спровођења јавних политика. На пример, регионалне и локалне власти
користе структурне фондове ЕУ, националне здравствене и безбедносне регулаторне агенције обезбеђују примену прописа из домена здравља и безбедности на радном месту, националне агенције
за заштиту животне средине спроводе законе ЕУ из ове области.
У овој фази имплементације неопходна је координација између
свих актера. То најчешће није случај са националним регулаторним агенцијама, које познају много боље у техничком смислу законодавство, пре свега због стручности а затим и због њиховог
учешћа у многим специјалистичким комитетима, саветодавним
12) Dionyssis Dimitrakopoulos, Jeremy Richardson, „Implementing EU Public Policy“, p. 343.
13) Christoph Knill, Andrea Lenschow, „Coping with Europe: the impact of British and German
administrations on the implementation of EU environmental policy“, Journal of European
Public Policy, Vol.5, No. 4, 1998, pp. 595-614.
14) Christoph Knill, Jale Tosun, Governance Institutions and Policy Implementation in the
European Union, p. 312.
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телима које успоставља Комисија приликом формулисања предлога. Европска комисија подстиче сарадњу између таквих агенција
укључених у спровођење јавних политика ЕУ. На пример, ИМПЕЛ
(Мрежа ЕУ за имплементацију и примену Закона о заштити животне средине) настао је 1992. године и представља неформалну мрежа која окупља представнике Комисије и еколошке власти држава
чланица. Њен циљ је да врши подстицај за ефикасно спровођење
закона о животној средини кроз размену информација и искустава.
Поред регулаторних агенција, спровођење укључује и субнационалне власти. Пример примене регионалне политике у Кантабрији (региону у Шпанији) довољно показује каква је улога
регионалних власти. Европски ревизорски суд утврдио је да је
имплементација програма регионалног развоја значајно успорена
средином 90-их због чињенице да регионални буџет за 1994.годину није усвојен до марта 1995. године, тако је дошло до отказивања програма за 1994. и значајно смањење једног дела новца
предвиђеног програмом за 1995. годину.
Трећа фаза имплементације подразумева праћење спровођења
европских јавних политика. ЕУ је до сада развила сложен систем
за праћење спровођења законодавства при чему се издвајају два
механизма: преко Комисије и преко судова. Прво, Комисија може
да покрене прекршајни поступак против било које државе чланице.
Друго, национални судови могу затражити савет од Суда правде о
свим предметима који укључују примену законодавства ЕУ кроз
мишљење о претходној одлуци.
Комисија има формалну власт да надгледа исправну примену
закона ЕУ. Члан 258 ДФЕС даје право Комисији да покрене прекршајни поступак против државе чланице које неправилно спроводи
ЕУ законодавство.15) Може доћи до три врсте проблема: 1) не-комуникација-држава чланица не поднесе извештај Комисији да је
транспонована директива; 2)непотпуна или нетачна транспозиција- директива је транспонована, али не на прави начин или није у
потпуности; 3)неправилна примена или одсуство примене закона:
прописи којима треба да се спроводи политика нису у складу са
оним што је прописано директивом или нису ни донети.
За Комисију је релативно лако да идентификује случајеве некомуникације јер су државе чланице дужне да обавесте Комисију
15) http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_en.pdf p. 161
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о транспозицији законодавства ЕУ кроз електронске базе података. Чим рок за транспозицију Директиве пролази, Комисија може
погледом у базу то да провери. Уочавање нетачне или непотпуне
транспозиције директива захтева веће ангажовање. Комисија треба да анализира текстове националног законодавства и проверава
њихову усклађеност са законодавством ЕУ. На пример, Генерални
директорат за животну средину, који надгледа имплементацију Директиве о отпаду, запошљава тим од 35 адвоката који су стално преиспитује имплементацију закона о животној средини од стране држава чланица. Они морају да испитају национално законодавство
и упоређују га са одредбама Директиве. На крају, још већи изазов
за Комисију је да идентификује проблеме око практичне примене
закона. Она мора да се ослони на спремност држава чланица да
сарађују као и агенција за спровођење. Због ових тешкоћа, Комисија годинама уназад захтева више овлашћења за директни надзор,
али за сада државе чланице пружају велики отпор томе. Иако у
многим области политике Комисија има овлашћење да прати примену законодавства у земљама чланицама - као што су рибарство,
ветеринарска и регионална политика - она нема ова овлашћења у
свим областима политике, као што је нпр. политика заштите животне средине. Јасно је да ресурси Комисије нису довољни да свеобухватно надгледа практичну примену законодавства у државама
чланицама. Зато она позива појединце и организације да пријаве
евентуалне проблеме у имплементацији. Ове пријаве представљају
важан додатни извор информација поред оних што Комисија прикупља на основу властитих истраживања. Неке области политике
су склоније оваквим пријавама од других. У области унутрашњег
тржишта многих жалби долазе из компанија које верују да држава
чланица поставља неоправдано препреке слободном тржишту. У
области животне средине многе притужбе долазе од забринутих
грађана и еколошких група које примете кршење законодавства ЕУ
на терену. Комисија одлучује које жалбе заслужују даљу истрагу.
У свом годишњем извештају о примени закона заједнице, Комисија даје увид у приоритете које поставља у избору прекршајних
случајева које жели да покрене. Као општи принцип даје предност
оним случајевима „који имају највећи утицај на опште добро”, као
што су оне жалбе у којима се указује на кршење основне четири
слободе унутрашњег тржишта или она питања заштите животне
средине која представљају директну и непосредну опасност по
здравље и безбедност грађана.
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Кад Комисија одлучи да настави испитивање жалбе, она започиње поступак који се састоји од следећих корака:
• Шаље писмо формалног обавештења држави чланици у коме
представља резултате своје истраге и тражи од државе чланице
мишљење по том питању. На основу одговора, Комисија одлучује
да ли жели да настави или не.
• Ако се одлучи да настави, Комисија шаље образложено мишљење, где наводи детаљно шта треба да се уради да се исправе
грешке у оквиру и у ком временском оквиру то мора да се уради. Након тога Комисија и држава могу да започну преговоре који
могу водити до споразума.
• Ако држава чланица не пружи задовољавајући одговор или
једноставно не одговори на захтеве Комисије, Комисија формално
упућује случај Суду правде.
Почетна одлука Суда је формална потврда постојање прекршаја. Суд нема друга овлашћења у овој фази него једноставно да
утврди прекршај. Од државе чланице се очекује да поштује одлуку
Суда. Међутим, ако она то не учини, Члан 260 ДФЕС омогућава
Комисији да започне нови судски спор у коме може тражити од
суда да изрекне новчане казне за сваки дан који држава чланица не
испуњава своје обавезе.16)
Национални судови представљају други канал преко кога
се примена закона ЕУ прати. С обзиром на потврђене принципе
супрематије европског права и његовог директног ефекта на национално законодавство, судови у државама чланицама су у обавези да примењују право ЕУ директно у одговарајућим случајевима
и да прогласе национално законодавство неважећим ако се сукоби
са правом ЕУ. Овакав децентрализован начин праћења спровођења
има неколико предности у односу на покретање прекршајног поступка пред Судом правде. Прво, број националних судова и њихова близина грађана и организација чини их много приступачнијим
свим заинтересованим странама, затим брже се решавају проблеми, и на крају, такве пресуде се лакше спроводе јер пресуде националног суда се у целини непосредно примењују од стране националних власти.
Члан 260 ДФЕС даје Суду могућност да обезбеди прелиминарно
одлучивање о предметима из домена европског права пред домаћим
16) http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_en.pdf p. 162.
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судовима. Пораст броја затраженог претходног мишљења може да
се припише већем обиму законодавства, као и сталном порасту
броја чланица током деценија. Очигледно постоје разлике између
држава чланица у мери у којој њихови судови траже претходно
мишљење. Један од фактора је величина државе чланице, судови у
већим државама чланицама суочавају се са већим бројем предмета
од оних у мањим државама. Други фактор је отвореност економије
државе чланице. Већи трговински обим ће довести више предмета
о слободном кретању роба у тим земљама и самим тим више
претходних мишљења.
Међутим, није занемарљива ни улога грађана и разних
удружења која заступају своје интересе како на националном тако
и на европском нивоу, у спровођењу европских јавних политика.
Њихова улога је трострука. Прво, појединци, фирме и групе
спроводе јавне политике ЕУ директно. На пример, у политици
конкуренције, фирме се спајају, добијају државну помоћ итд, на
основу законодавства ЕУ. У политици јавних набавки, фирме се
надмећу за јавне набавке које морају бити додељене на основу
правила ЕУ. Друго, и што је још важније, развој процеса интеграција
је неминовно довео до успостављања неформалне везе између
Европске комисије са једне стране, и појединаца и група, са друге.
Они се труде да заштите своје своје интересе када осете да су
оштећени од стране националних власти. Комисија често користи
„дојаве“ ове врсте у циљу да прикупљања информације о томе шта
се дешава на нивоу држава чланица и да на тај начин има већу
контролу над имплементацијом.
Практична примена подразумева мноштво индивидуалних
и колективних економских актера. Иако је практична примена
децентрализован процес, владе држава чланица надгледају
спровођење на нижим нивоима и сматрају се одговорним пред ЕУ
уколико се директиве не примењују на одговарајући начин.17)

17) Gerda Falkner,Oliver Treib, Miriam Hartlapp, Simone Leiber, Complying with Europe EU
Harmonisation and Soft Law in the Member States, Cambridge University Press, Cambridge,
2005, p. 27
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ТЕШКОЋЕ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ
ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ЕУ
Проблеми који настају у фази креирања јавних политика, уколико се не реше до фазе имплементацију, представљају рецепт за
касније тешкоће у имплементацији. Креирање јавних политика ЕУ
важно је због тога што сваки национални представник у Савету
покушава да минимизира утицај политике ЕУ односно залаже се
за политику која се што је могуће мање разликује од одговарајуће
јавне политике у националној држави из које долази. Свака земља
жели „национални хоме рун“.18) То се дешава у ситуацији када ЕУ
увоји јавну политику која се подудара у оквирном смислу са националном јавном политиком. Таква ситуација своди трошкове
прилагођавања те земље на минимум, док са друге стране, вероватно повећава трошкове за друге државе чланице. Ово је посебно
значајно у случајевима када су националне политичке традиције
дијаметрално различите. Разлике су уочљиве не само у стилу имплементације, већ и у институционалним аранжманима. На пример, британска и немачка индустрија обилују структурним различитостима тако да иако постоји заједничка договорена политика, у
имплементацији се морају користити другачије методе и инструменти.19)
Разлози који могу довести до неуспешне имплементације јавних политика:
а) несавршена формулација политике на нивоу ЕУ;
б) лоше спроведена транспозиција законодавства ЕУ у национално законодавство;
в) неодговарајућа операционализација политике на националном нивоу;
г) недостатак институционалних капацитета;
д) културне особености национално-административних
структура;
ђ) спровођења.20)
Процес формулације и усвајања директиве као најчешће мере
европских јавних политика, важан је не само за разумевање њеног
садржаја већ и због тога што проблеми са имплементацијом, могу
бити у директној корелацији са процесом одлучивања на нивоу ЕУ
18) Dionyssis Dimitrakopoulos, Jeremy Richardson, „Implementing EU Public Policy“, p. 352.
19) Dionyssis Dimitrakopoulos, Jeremy Richardson, „Implementing EU Public Policy“, p. 353.
20) Dionyssis Dimitrakopoulos, Jeremy Richardson, „Implementing EU Public Policy“, p. 351.
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(рецимо, ако је држава чланица надгласана у Савету приликом одлучивања квалификованом већином).
Ретко се дешава да извршни органи прате политичке смернице
несметано током реализације, па чак и ако то учине, у неким случајевима резултати одступају доста од политичких очекивања. Ово
произилази пре свега из чињенице да у процесу имплементације
учествује велики број актера на различитим институционалним
нивоима.21)
Постоји више проблема са транспозицијом Прво, неке државе
чланице буквално ископирају законске текстове ЕУ у националне
правне инструменте. Друго, националне владе у покушају да тумаче ЕУ прописе, понекад уводе одредбе које нису предвиђене да
буду део тог прописа ЕУ или које представљају покушај смањења
њене ефикасности Транспозиција пружа прву прилику за државе
чланице да ограниче губитке који су можда настали у фази формулације.
Извори проблема са транспозицијом су бројни и разноврсни.
Комисија сматра да се кашњење у транспозицији дешава услед
проблема које проистичу из административних структура чланица. Главни разлог, по мишљењу Комисије, лежи у несагласности
између националног и ЕУ закона о постојању два или више правна
система у неколико држава чланица, као и због тешкоћа које се
јављају приликом измене националних закона о животној средини
због ефекта који има на друга подручја, као што су пољопривреда,
транспорт и индустрија.
Mногобројни аутори који се баве овом темом наводе следеће
проблеме у транспозицији. Прво, опсег и сложеност постојећих
националних закона може отежати прилагођавање захтевима ЕУ
закона; друго, концепти који се налази у многим директивама различито се дефинишу у различитим државама чланицама; и треће,
националне и субнационални административни системи разликују
се код чланица. На пример, Немачка је федерација где националне
и покрајинске владе морају сарађивати у транспозицији и имплементацији, док регионалне владе имају више аутономију у Италији, Белгији и Шпанији него што је то у Великој Британији или
Француској. Четврто, разлике у „законодавној“ култури могу се
одразити у виду чињенице да неким државама чланицама треба
21) Christoph Knill, „Implementation“, p. 339.
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дужи временски период у односу на остале, да се усагласе нови
национални закони.22)
Такође, постоји и више проблема у фази спровођења: само номинално пријављено спровођење, у пракси се не спроводи. Приликом компаративне анализе примене откривају се поприличне
тешкоће у погледу институционалних капацитета. Многи аутори
тврде да је имплементација европских јавних политика условљена
историјски и институционално. Они праве разлику између чињеничних и концептуалних препрека које проистичу из домаћих институција. Говорећи о преношењу и практичној примени политике
заштите животне средине у Великој Британији и Немачкој у ЕУ,
они су показали да када је политика ЕУ у супротности домаћим
административним аранжманима, домаће институције пружају
отпор променама, чиме се повећава вероватноћу неефикасне имплементације. Напротив, када су захтеви ЕУ компатибилни са постојећим институционалним аранжманима, вероватноћа ефикасне
имплементације је већа.23)
Институционални капацитети не зависе само од доступности
ресурса. Постављање приоритета и поступање по њима је кључни елемент. У ширем смислу, проблеми имплементације у јужним
државама чланицама су често тумаче као резултат њихових политичких култура. То су културе које одликују клијентизам и непоштовање политичког и правног ауторитета, што је у супротности
темељима на којима се заснива политика ЕУ. Насупрот томе, неке
земље (Шведска као класичан пример) имају културу поштовања,
нарочито када су у питању међународни уговори. Дакле, анализа
културних предуслова могла би предвидети значајне међу-националне варијације у спровођењу закона ЕУ. Мора се бити опрезан
када се користи ово као једини фактор објашњења. Постоје варијације не само између држава, већ и унутар држава у различитим областима упркос постојању позитивних утицаја политичке културе.

22) John McCormick, Environmental Policy in the European Union, p. 135.
23) Christoph Knill, Andrea Lenschow, „Coping with Europe: the impact of British and German
administrations on the implementation of EU environmental policy“, p. 610.
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Ефективна примена јавних политика ЕУ у државама чланицама је од виталног значаја за постизање циљева политике који су
дефинисани како у Оснивачким уговорима тако и у регулативама
и директивама. Кашњење или погрешна примена европских политика слаби систем ЕУ, смањује могућност да у потпуности остваре
циљеви тих политика и лишава грађане и предузећа потенцијалних користи. Опште посматрано, брзина имплементације државе
чланице резултат је комбинације политичке воље и способности,
укључујући степен институционалног поклапања.24)
Имплементација је заиста кључно питање и озбиљан тест за
ЕУ. Дизајнирање квалитетне и одговарајуће јавне политике мало
значи ако недостаје капацитет да се оне и спроводе. Побољшање
имплементације постаје неизоставни део агенде ЕУ и неки важни
кораци су предузети у том смеру. 2001.године Комисија је објавила
Белу књигу о европском управљању, у којој се каже да је „пуна усаглашеност са законодавством ЕУ је од суштинског значаја, не само
због ефикасности унутрашњег тржишта, већ и због јачања кредибилитета Уније“.25) Политика ЕУ за примену и спровођење закона
Европске уније заснива се на неколико докумената Комисије: Саопштење „Боље праћење примене закона Заједнице“ из 2002.године, Саопштење „Европа резултата-примена закона Заједнице“ из
2007.године и, на крају Саопштење „Имплементација европских
закона о заштити животне средине“ из 2008.године. Комисија у
свим овим документима истиче три циља: проблеме у вези са имплементацијом и спровођењем треба решавати у раној фази, треба
радити на јачању инструмената за имплементацију, и на крају
мање прибегавати прекршајном поступку.26)

24) Јелена Тодоровић, „Утицај европеизације и политике условљавања на јачање
административних капацитета“, Српска политичка мисао, бр. 4/2011, вол. 34, Институт
за политичке студије, Београд, стр. 197-213.
25) Commission, White Paper on European Governance, COM (2001) 428 final.
26) Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their
Effectiveness,2013. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493014/
IPOL-JURI_ET(2013)493014_EN.pdf, p.20.
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Jelena Todorovic Lazic
IMPLEMENTATION OF THE EU PUBLIC POLICIES
Resume
Implementation is one of the most interesting questions
within the overall public policy making process. Looking
at the efficiency of the implementation of EU public policy
within the EU, social scientists have noted that there are
differences in implementation performance characteristics
of various EU public policies. In order to fully understand
the implementation process, it is necessary to analyze the
three stages through which this process passes. These
are: the legal implementation (transposition), practical
application and monitoring of the implementation.
Speaking of implementation of EU public policies, it
should be emphasized two fundamental factors. The first
concerns the European union capacity to implement
regulations and the other factor relates the management
capacity at the national level. EUs capacity refers to the
ability of the European Commission and the European
Court of Justice to ensure monitoring implementation and
sanction non-compliance with the rules. But it turned out
that the possibilities sanctioning actually very limited.
The effective implementation of EU public policies in the
Member States is vital for achieving the policy objectives
which are defined both in the Treaties and in the regulations
and directives. Delays or incorrect implementation of
European public policies weakens the EU system, reduces
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the ability to fully realize the objectives of these policies
and deprives citizens and businesses of the potential
benefits.
Key words: implementation, public policies, European
union, Member States.
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ОКВИРИ САВРЕМЕНЕ ДИПЛОМАТСКЕ
ДОКТРИНЕ И КРИТЕРИЈУМИ
КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДИПЛОМАТСКЕ
ТЕОРИЈЕ**
Сажетак
У овом раду је извршена анализа и разматрање теоријског разграничења доктрине и теорије дипломатије од других теорија у оквиру спољно-политичке
и међународно-политичке методологије и теорије.
Општи предмет аналитичко-синтетичког разматрања дипломатских појава и класификација је везан
за дисциплину увод у дипломатију или општу методологију дипломатије. Посебан нагласак је стављен на
доктринарну класификацију савремене дипломатије и
практичне функције овог вида правно-политичког деловања.
Кључне речи: политика, право, дипломатија, установе, капацитет, демократија.

D

ипломатска теорија се од теорије спољне политике не разликује само по мањем обиму променљивих које се везују за мехнизам реализације политике и субјекте, већ и по функционалној
вези према категорији националног интереса и парадигми о “интегралној сили” која је у функцији оставарења националног интереса. Дипломатску теорију опажамо и класификујемо по једном
или највише два типа субјеката, а то су класични субјекти међу*
**

Научни саветник.
Овај текст је настао као део рада у оквиру пројекта бр.179009, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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народног права (пре свега држава). Иако је спољна политика, као
феномен или појава, директније везана за категорију националног
интереса од форме дипломатије као реализатора политике, дипломатска теорија је традиционално склона да третира искључиво политичке везе и функције дипломатске активности, па отуда потиче
теоријска склоност да се искљчиво политички државни аспекти и
интегрални мотиви узимају као основ конципирања доктрине. У
својој концептуалној тенденцији ка редукцији и поједноствљењу,
реализам и неореалзам своде дипломатску доктрину углавном на
концепт и теорију међународне безбедности, сматрајући да је основна димензија националног интереса сводива на државни “опстанак” и повећање државне силе. Основна функција дипломатије
се овде своди на обезбеђење националног интереса, исказивог у
категоријама силе. Отуда, овакве се теорије сматрају и дипломатским теоријама заснованим на примату “дипломатског односа”.

ДИПЛОМАТСКЕ ТЕОРИЈЕ КАРА,
ВАЈТА И МОРГЕНТАУА
Е.Х. Kар (E.H. Carr)
Дипломатска теорија, као дисциплина политичке науке, започиње са Е. Х. Kаром (E.H. Carr), који је претеча целовитих модерних дипломатских теорија. Он успоставља филозофскe темеље дипломатске теорије одвајајући принципе спољне политике и њене
реализације од начела етике. У свом познатом делу “Двадесет година кризе (1919-1939)” Kар заузима следеће ставове: 1) либерални рационалисти прошлог века су у својим анализама међународних односа посматрали тадашња претежно хомогена национална
друштва, окарактерисана слободном трговином, што их је навело
на утопистички закључак да међу државама постоји “природна
хармонија интереса” која погодује стварању заједнице народа; 2)
каснији историјски развој економског и друштвеног система држава, које су у међусобним односима све више одбацивале начела
слободног трговања (“Laissez-Faire”) изоштравао је конфликте интереса, који су могли да буду решавани само непосредним преговорима заинтересованих држава, што је умањило значај моралних
норми у разрешавању спорова; 3) унутар држава социјални мотиви, као што је незапосленост и једнака расподела дохотка постали
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су значајнији од максимизирања производње, профита и државног
дохотка; 4) ова тенденција елиминације приоритета јачања профита, која се манифестује у унутрашњој политици, преноси се и у
област спољне политике, где све мање профит, а све више “сила”
постаје основни приоритет; 5) економска сарадња, која је раније
имала само профитни мотив, све више је предмет безбедносних
и војних консидерација; 6) етичко схватање да оно што је економски “добро” не мора да буде и морално “добро” протеже се
на спољну политику, где се увиђа да социјални циљеви (којима су
подређени или жртвовани национални економски циљеви) могу да
се остварују само уколико се утиче на политике других земаља; 7)
конфликти међу државама, слично “конфликтима међу класама”,
могу да се измирују само “жртвама” интереса међу преговарачким странама; 8) утопистички је замислити међународни поредак
заснован на “коалицији” држава у којој свака држава покушава да
одбрани и потврди национални интерес; 9) национални интерес
се не поклапа са моралом и чак “сила” државе “креира” морал потребан за заштиту интереса; 10) питања “силе” немогу се изразити
у категоријама “морала”, мада између “силе” и “морала” постоји
непосредна веза; 11) као што у држави, влада мора да води рачуна
о “моралној заснованости сагласности” оних над којима се влада,
тако и у међународним односима држава мора да води рачуна о
моралу, јер политика заснована искључиво на сили може да изазове само револт других држава; 12) “сила” у међународним односима има примат над моралом; 13) да би се створио међународни
поредак (који би био донекле издржљив на конфликте интереса)
потребно је да једна “јединица” (“unit” тј. држава) буде знатно јача
од других држава и да има такву превласт која ће обезбеђивати
да сама немора у конфликтним ситуацијама узимати стране; 14)
утопистичко је схватање да међународне организације (или сродан
систем безбедности) могу успешно посредовати или арбитрирати
у сукобима интереса међу државама; 15) утопистички либерализми и реализми, у току историје, налазе се у извесној повезаности,
при чему у појединим периодима, зависно од историјских услова, претежу утопистичка схватања, а у другим периодима претежу
реалистичка.1) Схватања Kара, који идеје савремених либералних
институционалиста и етичара одбацује као утопистичке, заснивају
се на историјској анализи периода после Првог светског рата када
1)

E. H. Carr: The twenty years’ crisis, Mac Millan, 1946.
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је Лига народа показала све слабости у отклањању међународних
сукоба.2) Kар је исто тако у области међународне економије јасно
уочио слабости доктрине слободне трговине која је посебно у току
тридесетих година постајала све мање слободна и све више у знаку државне интервенције, која се огледала у растућем протекционизму, напуштању “златног стандарда”, увођењу “вишеструких
курсева”, клириншке размене, честим девалвацијама, одакле следи
економска депресија, смањење ликвидности и повећање међународних дугова.3) Kар у политичко - историјској анализи коју даје,
заступа и мишљење да су се економски много ефикаснијим показале тоталитарне државе као што су Русија и Немачка, које су
планском привредом, успешно решавале социјалне и привредне
проблеме које западне земље, из, поред осталог, идејних разлога, нису могле лако превазилазити. Из горе наведених елемената
његове идејне концепције може се приметити да, за разлику од
многих реалиста, који су касније излагали своје концепте, мотиви спољне политике и ослањање на силу, произилазе пре свега из
унутрашњо-политичких узрока, који су у вези са захтевима за јачањем опште снаге државе у међународним односима. Као што се
може закључити, доктрина овог мислиоца указује на значајну али
секундарну улогу коју игра морал у међународним односима, где
је овај у уској вези са “силом” државе, мада је у суштини инструментализован за циљеве који произилазе из националног интереса. У том смислу Kар претставља етичког прагматисту, који морал
подређује политици силе, која се мора барем у потребној мери ослањати на моралне консидерације. Оно што Кара посебно издваја
од осталих реалистичких мислиоца то је да историјски ток теорије
саглдава кроз узрочно-последичну повезаност утопизма и реализма, који се налазе у, како каже, “дијалектичкој” вези. Ову везу,
међутим, аутор разуме као превазилажење утопизма (укључујући
и либерализам) на “фактима” заснованим идејама реализма. Поред
тога значајна је, за развој реализма и идеја да је за функционисање међународног поретка потребно да постоји једна доминантна
међународна држава, чиме се као што можемо закључити, користећи данашњу терминологију “анархични” међународни систем
2)
3)

Неуспехом институција, отворен је пут за асполутизацију силе као варијабле.
На овом месту економски либерализам и теорија неинтервенције доживљава свој
“крах”, као што је на политичком плану либерални концепт Лиге народа доживео неуспех у покушају отклања сукоба. Ови моменти битно утичу на формирање и развој
реалистчке теорије и метода.
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замењује “хијерархичним” међународним системом. У међународном систему Kар је спољну политику изједначио са дипломатијом,
где је сила основни императив који произилази из национаног
интереса. Овакав интерес се сагледава као монолитна униформна
категорија. У поређењу са преходним теортичарима, као што закључујемо из дела овог аутора, политика и дипломатија државе на
спољњем плану треба да брину о националној безбености, који је
основна категорија националног интереса. На овај начин, од овог
аутора па надаље, кроз реалистичке теорије преовладава склоност
да се наука о спољној политици скоро или потпуно изједначава са
науком о међународној безбедности. Тако гледано дипломатија би
се свела на инструмент за оставривање националне и међународне
безбедности. М. Вајт (М. Wight) и потом Х. Моргентау продубљују
овако фундирани прилаз, које је суштински структуралистиког методског усмерења.

М. Вајт (M. Wight)
Дипломатски теоријски прилаз се садржајније и у конкретним
елементима развија код М. Вајт (М. Wight-а).4) Овде је у битној
мери присутан позитивизам и структурализам који запажамо код
свих теоретичара интегралне силе. Вајт је заступао следеће ставове који су битни за развој дипломатске доктрине и теорије: 1) “политика силе” претставља однос који постоји између држава које
су независне и непризнају виши ауторитет (односно које су “суверене”) и које се налазе у непрекидном и организованом систему
међусобних интеракција, које су присутне у политичкој, економској и другим областима повезивања држава; 2) овај “стате сyстем”
није одувек постојао, већ се развија тек од периода Реформације;
3) државе у овом систему не располажу истим карактеристикама,
али се њихова различита обележја, као што је популација, територија, економски потенцијал и сл. могу изразити у категоријама
силе, што значи да постоје међу државама мале и велике “силе”; 4)
главни извор конфликта је општа тенденција свих сила да јачају,
економски, културно и политички, што се “сумира” у склоности
ка територијалној експанзији; 5) свака “сила” тежи ширењу док
не достигне уравнотежење између два фактора: спољног притиска
и унутрашње организације, при чему “силе” немају склоност да
4)

Више дела овог аутора указују на то да је он главни зачетник класичне дипломатске
теорије 20. века.
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изгубе територију без борбе; 6) ширење “сила” није ограничено
правом или моралом, већ једино другим силама (са истим склоностима)5); 7) морал може послужити само у унутрашње политичке
сврхе, као што је убеђивање домаће јавности; 8) државници се у
практичној спољњо- политичкој активности ипак морају ослањати
и на право, јер би само ослањање на силу било контрапродуктивно;
9) “Политика силе” подразумева стандарде понашања који важе за
државну стратегију и немогу се повезати са моралним стандардима који важе у међуљудским односима; 10) основни циљ државе је
“самоодржање”; 11) главни принцип “политике силе” је постизање
“баланса снага”, којем државе природно нагињу стварајући савезе
кад год нека од држава постаје преовлађујуће јача у односу на друге; 12) да би се остварио “баланс снага” могуће је формирање два
или више савеза (“блокова”) у оквиру система, при чему унутар
избалансирани савези међусобно такође балансирају; 13) “баланс
снага” је услов одржања мира; 14) “баланс снага” може имати два
значења: еквилибриум или превагу, при чему је у историји често
присутно стварање (или тежња за стварањем) преваге, што је израз
мишљења и склоности која су присутна, посебно код војних старешина; 15) статус “Велике силе” добија се када одређена држава
победи другу силу велике снаге (“Велику силу”), а такав статус
је у Лиги народа и правно признат, дајући таквим “силама” стално место у Савету безбедности; 16) за разрешавање спорова боље
је прибећи стварању савеза или дипломатији, него се ослонити на
међународне институције.6) На овај начун аутор сагледава да се
дипломатији, као преговарању, прибегава ради успостављања баланса силе у циљу спречавања нарушења сопстевене безбедности.
Дипломатија је и средство за ставарање савеза ради равнотеже у
поретку. Њезино основно средство су преговори. Вајтови погледи
су окарактерисани укључивањем категорије међународног поретка
и “баланс снага”. Његов позитивизмом који се огледа у аналогији
са ширењем “сила” флуида до границе стварања еквилибријума,
указују на то да једини закон политике, који се у оквиру политичке
науке може сматрати проверљивим “баланс снага”. Овај “баланс”,
као што, можемо из елемената његове доктрине разумети, базиран
је на основном циљу државе, који постаје аргумент свих каснијих
теоретичара реализма, а своди се на “самоодржање” државе, у
5)
6)

M. Wight: Power politics, Royal Institute of International Affairs, London 1946.
Исто.

- 136 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2015 год. (XXVII) XIV vol=46

стр: 131-154.

условима сталне конкуренције у јачању снаге сваке јединке (окарактерисане суверенитетом) у међународној заједници. За њега се
преовлађујући мотиви спољне политике налазе у међународном
окружењу, што га у значајној мери разликује од Карових наведених
погледа, који мање запоставља унутрашњо-политичке факторе.7)
Основни чиниоци који карактеришу државу по Вајту изражавају
се у целини као потенцијал “силе”, које као најважније својство
поседују државе у сваком периоду историје у међународној заједници, при чему од релативне јачине сваке државе зависи њена безбедност односно “самоодржање”. Савремени “state system” је, како
се могу тумачити ставови овог аутора, стање конкуренције за остварење што вишег степена појединачне и колективне државне силе
у међународној заједници. Овакво међународно политичко стање,
које би требало одредити као “анархични” или “полу-анархични”
међународни систем, претпоставља у Хобсовом смислу сталну
борбу за превласт (међународну) чији је резултат релативно уравнотежење “сила” односно сукоб који у крајњој линији доводи до
стварања новог “баланса” међународних сила (односно равнотеже
власти у међународним релацијама). Основа Вајтовог концепта је
макијавелистички “Raison d’Etat” који понашање државе приписује њеној иманентној природи и обележјима која произилазе из
својстава међународног система. Одбацивање међународног права и морала је код Вајта много присутније него код Кара, с тим
што евентуална улога права може бити само маргинална и инструменталистичког и прагматичног карактера, односно једино у
функцији “политике силе”. У својим каснијим анализама, у делу
“Дипломатска истраживања” Вајт је уз коауторство Х. Батерфилда
(H. Butterfield) допунио свој дипломатски концепт пре свега нешто
одређенијим дефинисањем “баланса снага”8). Овај појам има она
обележја која су традиционално присутна у међународној политици где се најчешће срећу следећа одређења “баланса”: 1) једнака расподела силе; 2) начело да сила мора да буде једнако распоређена; 3) постојећа расподела силе и у том смислу свака могућа
расподела силе; 4) принцип једнаког увећања снаге великих сила
на рачун слабих држава; 5) принцип да своја страна треба да има
маргинално већу снагу у циљу онемогућавања да дође до неједна7)
8)

Овде је нагласком на спољним чиниоцима оубличена модерна дипломатска теорија и
доктрина. Отада, све реалистичке теорије наглашавају спољне факторе.
M. Wight, H. Butterfield, Diplomatic investigations: Essays in the theory of international
relations, G. Allen and Unwin 1966.
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ке дистрибуције силе; 6) да се “држи” (односно има) посебна улога
у одржавању једнаке дистрибуције снаге; 7) да се има специјална
предност у постојећој расподели снага; 8) предоминација; 9) инхерента тенденција међународне политике да производи једнаку
расподелу снаге. Коментаришући ове тачке Вајта и његов коаутор
Батерфилд увиђају да анализа ових схватања еквилибриума може
донекле довести у питање аргументе који иду у прилог идеји о “балансу снага”, признајући да поред “баланса” може да постоји и
“монопол” снага, што је уочљиво и из просте чињенице да “баланс
снага” увек или скоро увек у мањој или већој мери тежи да буде нарушен предоминацијом. Ово дело, као ни каснија дела Вајта не одступају од кључних реалистичких схватања датих у његовом првом
великом остварењу “Политика силе”. За Вајта основне категорије
и закони политике претстављају у основи константе историјског
развоја неподложне променама.9) На овај начин створена је прва
целовита позитивстичка дипломатска доктрина. Она базра на дипломатији која је у функцији повећања државне силе у међународном политичком поретку. Овде, затим, имамо и сродну познату дипломатско-геополитичку стратегију Кенана о сузбијању СССР-а10),
као и сродне теорије силе11). Међународни систем је политичке
природе и задатак државне дипломатије, која се овде изједначава
са спољном политиком12) је да обезбеди што боље место у светском
систему власти. Национални интерес је основна категорија дипломатске делатности и овај интерес се изражава у катгоријама силе
која тежи (географском) ширењу.13) Задатак дипломатије је, наиме,
проширење државе или очување државних граница.

Х. Моргентау
Најпознатију целовиту дипломатску теорију у оквирима класичног реалзма налазимо код Ханса Моргентауа.14) Овај аутор, као
9) Види H. Butterfield, M. Wight: Diplomatic investigations, G. Allan and Unwin, 1966.
10) Види G. F. Kennan: American diplomacy, Univ. of Chicago Press, 1951; Realities of
American foreign policy, Princeton Univ. Press, 1954; “Memoirs 1950-1963”, Litle, Brown,
1972.
11) Види R. Aron: Peace and war a theory of international relations, Wiedenfield and Nicolson,
1966.
12) Дипломатија се код реалиста увек поистовећује са спољним дејством државе.
13) Структурализам редукује и особине силе, као и домензије националног интереса.
14) Види исто о овоме (оп. цит. И. Јанев, Međunarodni odnosi i spoljna politika, ИПС,
Београд, гл. II.)
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и предходни заступа позитивстичку методолошку концепцију дипломатије, где основну променљиву представља национални интерес. Схватање непроменљивости закона силе у класичном реализму Х. Моргентауа је основни постулат објашњења међународне
политике. Овај теоретичар је у свом филозофском концепту сматрао да је политика детерминисана објективним законима, којима се државници и државе морају приклањати, што је, као што је
познато, изразио у свом главном делу “Политика међу народима:
борба за силу и мир”.15) Основе Моргентанове филозофијске и политичке концепције могу се, међутим, наћи већ у његовом првом
значајнијем остварењу “Научни човек версус политика силе”.16) У
овом делу Моргентау врши критику научних погледи који човековом уму, у односу на социјалне односе, утопистички приписују
“снагу знања и контролу” коју “разум не поседује”, занемарујући
мотиве човекове делатности. Научни погледи, наиме погрешно разумевају природу човека што се посебно огледа у покушају
редуковања моралних проблема на поједностављене научне концепте, који не узимају у обзир социјалну улогу човека у својим
анализама. Делујући као политички актер, човек има моралне, а
често и институционално одређене обавезе, које у циљу стварања
друштвеног благостања, намећу понашања која у неслужбеном
својству, у циљу постизања личног интереса, нису морално прихватљива. Политички акти су зато, у пракси, предмет једне етике,
а приватни акти су предмет друге етике, при чему принципи ових
етика могу бити противречни. Подељену етику, по Моргентау, идеалистички мислиоци покушавају да премосте безуспешним концептима минимизирања сукоба између етичких стандарда и политичке реалности, градећи тако јединствен и савршен морал, који
“замагљује” однос са стварном егзистенцијом човека. У стварном
животу исти поступак учињен у личном интересу и у националном
интересу вреднују се различито, што човека у једном случају може
изједначити са криминалцем, а у другом случају са херојом. Свако
људско биће непрекидно се суочава са дилемом у оквиру приватног живота у вези са тим да ли постићи “више” моралне циљеве,
мање моралним средствима или их жртвовати, како мање морална
средства неби морало да буду примењена. Поред тога у природи
је човековог расуђивања, да манифестацију индивидуалног егои15) H. Morgenthau: Politics among Nations, Harper and Row, 1948.
16) Види H. Morgethau: Scientific man vs. power politics, Univ. of Chicago Press, 1946.
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зма оправда вишим интересом, доказујући да оно што “изгледа”
као егоизам превазилази појединачни интерес. Као и у приватном
животу људи, и у политичком животу постоје морално противречни циљеви и средства за њихово постизање. Да би се практично
превазишли неусаглашени стандарди и раскорак између етичких
норми и људске акције, потребно је стално мерити однос етичке
вредности постављених циљева и средстава17), као и успостављање
фиксног односа међу њима, што је по Моргентауу “неоствариво”.
Моргентау је етичкм аспектима политике посветио велику пажњу,
указујужи на иманентне противречности политичког деловања.
За овог мислиоца основни неразрешиви проблем претставља успостављање “објективних” моралних стандарда који би могли да
пореде добро и зло или да вагају “беду” једних са благостањем и
“срећом” других људи. Поред тога није у пракси могуће раздвојити и јасно издиференцирати средства и циљеве, будући да циљеви одређене активности постају средства за остваривање других
циљева. Исто тако чињеница да етички циљеви могу бити остварени само мање или више етичким средствима, доводи у питање
апсолутно етичко “добро”, које неможе произићи из морално компромисне људске активности, што значи да постоји само релативно добро (и зло) споредиво квантитативно, а не и квалитативно.
Према схватању Моргентауа, акције људи су ипак, појединачно
и колективно, међусобно морално релативно упоредиве, јер и у
колективним активностима носиоци су појединци (при чему је
политичка акција, по правилу мање морална од приватне акције).
Чак и када су склоности људи добре, последице њихове акције су
морално осуђујуће и неретко у колизији са жељеним циљевима.
Људи могу нпр. тежити већој слободи, а да резултат буде смањење
слободе, или нпр. већој једнакости што може да се трансформише
у већу неједнакост и сл.
На оваквој филозофској и социолошкој концепцији Моргентау
изграђује своју политичку и дипломатску теорију. Његова политичка доктрина, која је изложена у његовом главном делу “Политика међу народима”: борба за силу и мир” у основи се сажима на
шест главних принципа: 1) политика, као и друштво у најопштијем,
је руковођена објективним законима који имају своје корене у људској природи, који су непроменљиви, па је због тога могуће разви17) Ту је већ присутан утилитаристички прилаз који је још једна основна димензија
реализма. Утилитарни прагматизам представља елемент теорије који више или мање
присутан код свих представника реализма.
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ти рационалну теорију која одражава ове објективне законе; 2)
главна упоришна тачка политичког реализма је концепт интереса
дефинисан у категоријама силе, који “улива” рационални поредак
у предмет политике, и тако чини теоријско разумевање политике
могућим. “Политички реализам ставља нагласак на рационалност,
објективност и неемоционалност”; 3) реализам подразумева да је
интерес дефинисан као сила објективна категорија, која има универзалну валидност, што не значи, међутим, да је фиксирана једном и заувек. “Сила је контрола човека над човеком”; 4) политички
реализам је “свестан” моралног значаја политичке акције. Исто
тако је “свестан тензије” између моралне команде и услова потребних за “успешну” политичку акцију; 5) политички реализам одбија
идентификовање моралних аспирација појединачних нација са моралним законима универзалног значења. “Концепт интереса дефинисан у категоријама силе спашава нас од моралних преувеличавања и политичког безумља”; 6) политички реалист задржава аутономију у политичкој сфери, он се пита “како ова политика утиче на
силу нације?” Политички реализам је заснован на плуралистичкој
концепцији људске природе. Човек који је ништа друго до “политичког човека” био би “звер”, јер би био без моралних ограничења.
У циљу да се развије “самостална” теорија политичког понашања
“политички човек” треба да се “апстрахује од осталих аспеката”
људске природе18). Дипломатска доктрина базира на политичким
принципима који се налазе у сфери позитивстичке филозофије.
Принципи полтике где доминира категорија “контроле” директно
се везују на претходно наведене Моргентауове етичке постулате и
гносеолошке опсервације. Сазнајно-методолошки, овај теоретичар
сматра да пракса указује на могућност формулисања “објективних
закона” политике, и указује да на такве истине немогу утицати
наши субјективни судови. Политички лидери који их се не придржавају немогу имати политичког успеха. Стога, као што аутор закључује “објективна” политичка теорија” треба да одстрани све
субјективне ставове, мотиве и вредносне и идеолошке судове, који
су везани за наше жеље и склоности, тако да теоријска схватања
непосредно произилазе из праксе.19) Задатак теорије је да одрази и
објективно објасни чињенице практичног живота, јер се једино
тако субјективна мишљења могу одвојити од објективне научне
18) Види H. Morgenthau, Politics among nations, Harper and Row, 1948.
19) Овде се исказује склоност асполутном позитивизму, који наликује Келзеновом. (Види
Х. Келзен, Општа теорија државе и права, Правни факултет, 2010.)
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истине. Ове објективне истине сазнатљиве су из временски (тј. историјски) и просторно (тј. географски) непроменљиве човекове
природе, као и непроменљиве природе фундаменталних социјалних категорија (исто временски и просторно), које такође произилазе из човекове природе, где спадају власт и политика. Поред ових
категорија Моргентау сматра и да се суштински образци политичког понашања временски и просторно не мењају. На овај начин,
као што можемо да закључимо, Моргентау наступа редукционистички, и отавара пут снажној критици своје политичке теорије. По
његовом доктринарном схватању, основу међународне и унутрашње
политике чини “интерес”, који је дефинисан у категоријама силе,
што треба да разграничи анализу политичких појава, којима је сила
инхерентна, од неполитичке сфере људских активности, где се разликују мотиви акције. Овакав приступ помаже да се разграниче
политички факти од неполитичких факата и да се утврде стандарди системског поретка у политичкој области. У анализи политике,
теоретичар је потребно да се “стави” у улогу “државника”, да би
разумео стварне интересе државе и да би могао да следи политичке
догађаје и да антиципира политичке активности, не западајући за
разлику од политичара у идеолошке и лично мотивисане предрасуде или заблуде. Из добрих намера политичара не морају следити
добри политички потези. 20) Стога, по Моргентау није предмет реалистичке теорије проучавање мотива и субјективних ставова државника, јер таква проучавања најчешће немогу дати недвосмислену “објективну” истину. Основу проучавања чини сагледавање
интереса државе, као објективне категорије, који усмерава правац
политичке делатности и треба да усмерава потезе државника. Сила
је основа државе на унутрашњем и још више на међународном
плану (у систему суверених држава) и стога је њено одржање и јачање базични интерес државе. Посебно национални интерес у
међународним односима (са којим се, као што смо видели, идентификују грађани) је у зависности од силе, која је основа националног опстанка. Одавде произилази да је повећање државне силе на
међународном плану највиши приоритет нације. Улога морала,
који противречи повећању силе, своди се само на то да се између
идентичних спољно-политичких акција изаберу оне активности
које у најмањој мери имају неморалне последице. Сами морални
20) Овде Моргентау указује на условљеност етике од система и режима политике. (Режим
системски поништава етику или етичко понашање.)
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стандарди су универзалне природе, као што је и концепт силе универзалног карактера. Из универзалних националних интереса, који
се своде на опстанак у анархичној међународној заједници и одржање релативних односа снага, произлазе заједничке универзалне
етичке норме. Објективне норме, као и аутономан положај теоретичара, који своја разматрања базира на објективно датим категоријама политичке праксе, уз уважавање човекове природе, омогућава долажење до научно засноване истине. За овог аутора,
међународни односи су међудржавни политички односи, а субјекти
су искључиво државе. Њихови односи су дипломатски. Систем
међународних односа је политички систем заснован на власти и
борби за превласт.21) Премет науке и доктрине је анализа без неполитичких елемената и сибјективности, чиме се спољна полтика
изједначва са доктрином дипломатије. У основи Моргентауевог
разматрања међународних односа, као што се може закључити, налази се национални интерес. Овај елеменат његове теорије, први
пут изложен у “Политици међу народима: борба за силу и мир”
(1948.), је касније често био предмет либералних критика, као и
Моргентауових настојања да концепт одбрани. У свом важном
чланку под називом “Друга велика дебата: Национални интерес
САД” (1952.), покушао је да докаже да национални интерес представља релативно аутономну категорију, која није битније условљена ни унутрашње политичким односима, ни појавом међународних институција. Указујући на критику његове теорије, којој се
замера “уски национализам”, као и “неограничени империјализам”, Моргентау је изложио следеће ставове у вези са националним интересом и структуром тог интереса: 1) појам националног
интереса садржи два елемента: један је увек “логички” неопходан
и статичан, а други је “варијабилан” и одређен је околностима22); 2)
у свету где се суверене нације такмиче за што веће располагање
“силом” и где долази до супротстављања у овој конкуренцији,
спољне политике свих нација се позивају на опстанак као “неопходан” услов и чинилац националног интереса; 3) све нације чине
све да заштите као највиши приоритет физички, политички, културни идентитет од угрожавања од стране других нација; 4) ови
21) Овде се у доктрину на модеран начин укључјује систем, што је претеча савременог
неореалистичког погледа на спољну политику и дипломатско дејство.
22) Ту већ уочавамо покушај структурисања националног интереса. (Чини се да
Моргентау запажа да концепт монолитног националног интереса запада у метафизичке
„проблеме“.)
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елементи идентитета управо и чине ентитет који је назван нацијом
(или националном државом), из чега произилази да интерес нације
намеће приоритете и усмерава спољну политику; 5) све док је
међународна заједница организована као заједница националних
држава, национални интерес је “последња реч” светске политике;
односно уколико националну државу у будућности замени виши
облик заједнице или организације спољна политика такве заједнице или организације штити ће њезине интересе (укључујући и интерес за опстанком), што, међутим, у данашњем времену није случај, јер не постоји цена коју би државе прихватиле за независност;
6) поред “неопходног” елемента националног интереса, који се
односи на њено самоодржање, “варијабилни” елеменат националног интереса може такође имати мањи или већи утицај (од државе
до државе различито) на вођење спољне политике нације, што посебно зависи од политичких интереса унутар држава; 7) варијабилни елемент националног интереса је под утицајем мноштва интересних група, државних и недржавних институција и појединаца,
при чему посебан утицај имају “секторски” интереси и политичке
партије; 8) “легитимитет” националног интереса може бити доведен у питање “узурпацијама” које могу имати субнационални, ваннационални и супранационални вид; 9) субнационални вид “узурпације” националног интереса долази од група, посебно етничких
и економских, које теже да идентификују своје интересе са националним интересом, при чему секторски (грански) интереси имају
посебан утицај, који ипак није одлучујући на спољну политику, јер
међусобно супротстављени интереси доводе до компромиса, чији
је “најнижи” именитељ национални интерес (који је шири од секторских); 10) национални интерес може бити узурпиран интересима других држава, до кога типично долази када појединци незаконито раде за страну државу, или се етничке, националне и друге
групе унутар државе користе у остваривању интереса друге државе; 11) национални интерес може бити узурпиран и супранационалним интересом који, је раније био посебно присутан у активностима “религиозних” установа, а у савременим условима се све
више везује за међународне организације, чији је утицај ипак мали,
јер повремено поклапање спољне политике државе, са политиком
међународне организације није израз повиновања државе организацији, већ или случајног подударања или покушаја промоције националне политике, која добија међународни дигнитет; 12) национални интерес мора се заштитити од свих ових видова узурпације;
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13) потребно је успоставити рационални поредак међу вредностима националног интереса и средстава потребних за њихово извршавање, која су оскудна; 14) приликом успостављања приоритета
варијабилни елементи националног интереса, најчешће се приказују као мање или више “неопходни” елементи (од значаја за безбедност) у покушају да им се подигне значај, што има за последицу
да у спољним политикама држава увек претежу елементи који су
везани за опстанак државе и јачање њене силе у међународним односима; 15) национални интерес се брани не једино у сопственом
интересу државе, већ и у интересу других нација; 16) концепт националног интереса претпоставља нити природно усклађену мирну међународну заједницу, нити неизбежност рата, као последице
остваривања националног интереса од сваке нације, напротив,
конфликтне ситуације и претње ратом требало би да буду минимизиране дипломатском акцијом.23)
На овај начин видимо јасно изражану везу интереса и дипломатског деловања, као усмерене реализације овог интереса. Из
ставова Моргентауа можемо закључити да је национални интерес
држава у суштини објективно дата категорија, која или није, или је
у јако малој мери, условљена интересима доминантних социјалних
група или елита унутар нације. Ови чиниоци, уколико не делују
сагласно захтевима најнижег заједничког именитеља, који се своди
на самодржање и повећање државне силе у међународним односима, узурпирају национални интерес, односно могу га довести у питање када преувеличавају “варијабилне” компоненте на рачун “неопходних” компоненти националног интереса. Моргентау настоји,
у суштини, да докаже да друштвени интереси унутар државе не
дефинишу национални интерес, већ да национални интерес подразумева да му се унутрашње политички циљеви прилагођавају.
Овакав национални интерес подразумева конкуренцију суверених
држава за поседовањем што веће силе у међународним односима,
које, као што запажамо, нису под контролом међународног права
и институција. Овакав анархични међународни систем, подразумева постојање “безбедносне дилеме”, а стање мира могуће је одржати само дипломатијом (односно мирним средствима решавања
спорова), као и мудром политиком “баланса снага”. У свом делу
“Политика међу народима: борба за силу и моћ” Моргентау је на
23) Види и H. Morgenthau, “Another Grand debate: the national interest of the U.S”, American
political science review XLVI, 1952, pp. 971-978.
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низу историјских примера “савеза” и “антисавеза” показивао да је
“баланс снага” међу државама једини гарант одржања безбедности, а политика одржања “баланса снага” најзначајнији приоритет
спољне политике држава. Међународни “баланс снага” одраз је
општег социјалног принципа који важи за сва друштва састављена од аутономних јединица, где међу њима мора постојати баланс.
Задатак дипломатије је да успосатвља ове савезе сходно националном интересу.24)
Када у целини процењујемо овог аутора, можемо приметити
да је доктрина Моргентауа синтетизовала схватања ранијих теоретичара силе, продубљујући их схватањем структуре националног
интереса као основог фактора политичко-дипломатског дејства.
Новину у теоријском смислу представља повезување дипломатстког дејстава у категоријама силе, са положајем државе (као искључивог субјекта) у међународном политичком систему. На овај
начин Моргентау је постао претеча системске теорије дипломатије,
јер је спољну политику и дипломатију везао за промене у политичком систему међународне заједнице, која је под утицајем сила
конкуренције и системских варијабли 25). Сродна гледишта имао
је и Р. Арон који је унео и мање иновације у ову основну доктрину.26) У поређењу са предходницима Арон не сматра национални
интерес историјски непроменљивом категоријом, већ допушта
могућност да државе које имају “исти” национални интерес, али
су напр. у току неког историјског периода промениле друштвени
или политички систем (нпр. Русија) могу имати различиту спољну
политику.27) Надаље, специфичну везу са геополитиком прави и теореточар Н. Спајкман, уводећи и географске детерминанте дипломатије.28)
У целини и овде примећујемо нагласак на дипломатској државној релацији где су основни субјекти државе.

24) Другачије речено, главни циљ и функција дипломатије је одржавање повољног баланса
силе односно државно деловање ради остварења овог циља.
25) Моргентау је тако структуралистички први уобличио класичну дипломатску теорију.
26) Види R. Aron, The century of total war, Doublleday, 1954.
27) R. Aron, “Historical sociology as an approach to international relations”, Nature of conflict,
1957.
28) Види више N. J. Spykman, America’s strategy in World Politics, Harcourt, Brace 1942; i The
geography and peace, Harcourt, Brace 1944.
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ДИПЛОМАТСКА И СПОЉНО - ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА
К. Н. ВАЛЦА (K. N. WALTZA)
Модерну теорију дипломатије налазимо тек у оквирима системског приступа. Укључивањем димензија Опште теорије система у спољну политику, добијамо концепт који можемо назвати
Нео-дипломатском теоријом међународне политике (или међународних односа). Основни концепт дипломатског неореализма изложен је у књизи “Теорија међународне политике”29). У овој монографији К. Валц настоји да превазиђе класична гледишта по којима
је међународна политика довођена у везу са “природом човека”
или “природом државе”. Критикујући “редукционистичке” теорије
које међународне последице изводе из “националних или субнационалних нивоа”, Валц се залаже за потпунији системски
приступ, указујући да систем који су креирале јединке има повратно дејство које утиче на њихово понашање. Аутор с овим у вези
даје аналоган пример тржишта, које претставља систем где индивидуални захтеви фирми, које теже појединачно максимизацији
профита кроз подизање цена, доводе до тржишне конкуренције где
систем утиче на снижење цена (и ограничавање профита). С овим
у вези он потсећа на теоријска гледишта А. Смита по којима појединачни егоизам држава, доводи у међународном систему до
општег благостања, где тржишни императиви усмеравају понашање тржишних јединки. Битна карактеристика система је његово
аутономно дејство, где се систем од творевине јединки трансформише у ствараоца и детерминатора понашања системских јединки.
Да би се избегли пропусти “редукционистичких” концепата потребно је у проучавању међународних односа применити системски приступ, који треба ограничити на ужа подручја. Међународни
политички систем треба одвојено анализирати од економског и социјалног међународног система, при чему релевантне чиниоце
економског карактера треба имати у виду приликом утврђивања
“способности” (снаге) системских јединица. Критикујући схватања која “структуру” неког друштвеног система своде на њене
делове, односно “интерагујуће јединице”, Валц указује на потребу
да се утврди заједнички чиниоц који повезује елементарне јединке
у целину система. Основна компонента која прожима интегрирајуће јединице је “принцип поретка”, који као такав претставља
29) K. .N. Waltz, Theory of international politics, Random House, 1979.
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посебан део системске “структуре”. Поред основног конститутивног принципа поретка, јединице са својим “способностима” (снагом) нису једини елементи система, већ посебан елемент система
претставља “расподела способности” између “јединица”. Структура међународног система је стога дефинисана са три основне компоненте: 1) “принципом поретка” (аранжирања јединица); 2) јединицама система (где у савременом добу доминирају државе); 3)
дистрибуцијом способности (снаге) између јединица.30) Овако дефинисана политичка структура међународног система има за сврху да у разматрањима посебно третира “променљиве” на нивоу
“јединица” и с друге стране “променљиве” на нивоу система, при
чему Валц одбацује термине као што су “окружење” или “миље”
покушавајући да системске чиниоце прецизније одреди, као и да
јасније одреди место интерагујућих јединица у систему, апстрахујући њихове атрибуте. Да би се добила системска представа
међународне политике, потребно је, наиме, апстраховати постојеће
конкретне односе између “јединица” система и утврдити како су
ове “јединице” системски “аранжиране”. Користећи аналогију са
анализама унутрашњег политичког система држава, за који сматра
да је окарактерисан хијерархијом, централизацијом и “супер и субординацијом”, Валц међународни политички систем генерално
схвата као у основи анархичан односно нецентрализован, где се
јединице система налазе у (могућој) међусобној “координацији”.31)
Прва компонента система је стога “принцип којим је систем
уређен”. Ова компонента међународног политичког система присутна је независно од тога да ли је поредак анархичан или је у
мањој или већој мери (формално или мање формално) организован. Валц објашњава да се поредак система увек “спонтано” јавља
када јединице система слободно интерагују вођене сопственим интересима. Наиме, као што на тржишту слободно деловање фирми
доводи до формирања принципа тржишног система, тако и државе,
које су основни међународни субјекти, својом међусобном интеракцијом формирају принцип међународног политичког поретка.
У економији, као чиниоц који посредује између фирми, јавља се
тржиште, а не нека формална институција, при чему тржиште
одређује понашање својих субјеката. Слично, међународни политички систем је формиран међусобном акцијом интерагујућих је30) Запажамо да је “принцип поретка” на необичан начин уметнут у теорију овог система.
Ова “компонента” је очигледно разложива и треба да буде другачије формулисана.
31) Овде се у основи мисли на облик владавине и организације у систему.
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диница система, која је спонтана и заснована на придржавању сопственим интересима, при чему ове јединице немају интенцију да
формирају структуре које би ограничавале њихово деловање. Основни мотив је (као и на тржишту) везан опстанак јединице система, док други мотиви могу неограничено варирати,32) с тим да је
заједничко за све, или скоро све, “јединице” да мотив опстанка
надређују другим интересима. “Опстанак” је услов остварења свих
других циљева којима “јединице” поретка теже. У међународном
политичком систему опстанак држава је основа деловања будући
да поредак није у стању да им обезбеди сигурност, иако иза сваке
акције државе не мора, као што Валц увиђа, стајати овај мотив.
Друга компонента “структуре” система јесте карактер “јединица”.
Основно својство “јединица” политичког међународног поретка,
које се одређују као доминантни међународни субјекти у различитим епохама (нпр. градови-државе, “империје” или “нације”) су
њене “функције” или “задатци”. За разлику од унутрашњег политичког система где између појединих делова система постоје односи хијерархије и поделе овлашћења и надлежности, у међународном политичком систему анархичност подразумева односе координације формално једнаких јединица (држава), што има за последицу њихово изједначавање по функцијама које манифестују.33) Све
док услови “анархије” постоје као основно обележје међународног
система, државе ће имати у основи исте функције, при чему ће
промене “структуре” система варирати пре свега у зависности од
промена организационог “принципа” поретка или услед варирања
у “способностима” јединица. Критику која се често упућује реализму да “јединице” система увек претстављају државе, иако постоје
и други значајни међународни субјекти, Wалтз одлучно одбацује
коришћењем аргумената базираних на аналогији са економским
феноменима. Као што су на тржишту фирме основне “јединице”
поретка (који може бити детерминисан било “перфектном конкуренцијом” или “олигополистичким” доминирањем тржишним системом), иако нису једини тржишни субјекти и чиниоци, при чему
су предмет међусобних фузионисања, интерпенетрирања, као и
државне регулације и контроле, тако и у међународном политичком систему основне јединице претстављају државе. Без обзира на
постојање других међународних субјеката, према Валц, све дотле
32) Овде се види да национални интерес у ствари и није монолитан.
33) Државе постају овде монолитне јединице система, што отвара могућност за оправдану
критику теорије.
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док су најважније државе главни политички субјекти у међународним односима, структура међународног политичког система, биће
изражена у јединицама које претстављају државе. Функционална
истоветност држава потиче од њиховог аутономног положаја као
политичких јединица. Сувереност подразумева да државе одлучују
самостално о томе како ће решавати домаће и међународне проблеме, при чему суверена држава не мора бити и “независна”. Сувереност не подразумева потпуно слободно понашање, већ је то
понашање ограничено утицајима других држава. Државе се међусобно разликују по величини, богатству, снази и форми. Државе
имају исте функционалне задатке у међународном политичком
систему, али неједнаке способности за њихово извршавање. Стога
основно својство које је релевантно за политичку структуру међународног система јесте “способност” државе. Одавде произилази
трећа битна компонента “структуре” међународног поретка, а то је
системска “дистрибуција способности”. За разлику од унутрашњег
хијерархичног политичког система, где се делови разликују и по
функцијама и по “способностима”, јединице међународног система се разликују пре свега по “способностима”. Различите државе
при вршењу истих или сличних функционалних задатака имају
различите способности, које зависе у суштини од њихове снаге,
која није само војне природе, јер као што се политичким или војним средствима могу остваривати економски циљеви, тако се и
економским средствима могу остваривати и политички или војни
циљеви. Мада је “способност” индивидуална карактеристика “јединица” поретка, “расподела способности” претставља системску
карактеристику (независну од појединачних субјеката). Међународни политички системи разликују се по “расподели способности” на системе са мањим или већим бројем великих сила.
Одавде произлази да се структура система мења у зависности од
промена у дистрибуцији способности системских јединица, при
чему је битно како се мењају релативни односи. При овим променама може доћи, али и немора, до промене основног принципа организовања поретка. Структурне промене изазване променом расподеле способности, међутим, имају утицаја на промене понашања
јединица система. Мада везане односе међу државама треба у системском приступу апстраховати и искључити из структурне дефиниције, групе које јединице формирају могу понекад имати релевантност, уколико воде структурној трансформацији. Уколико се,
међутим, већи број великих сила подели у мањи број савеза (нпр.
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две коалиције) тада не долази до структурних промена (односно
мултиполарни систем не постаје биполаран). Из оваквог концепта
међународног политичког система произилазе бројне последице.
У условима анархичног поретка, који подразумева независност,
међународна специјализација и размена стављају приоритет на релативне, а не апсолутне добитке од узајамне сарадње. Питање, наиме, није да ли ће стране у сарадњи бити на добитку, већ колико ће
која страна бити на добитку односно да ли ће нека јединица бити
на већем добитку од других јединица, мењајући на тај начин релативну дистрибуцију способности унутар поретка. Уколико је систем у већој мери окарактерисан неизвесностима, утолико државе
више воде рачуна о релативним добитцима од међународне сарадње. Структура система у већој или мањој мери ограничава сарадњу и специјализацију. Државе у међународном систему изражавају известан степен опрезности приликом остваривања веза
које им мењају зависност у односу на друге учеснике у сарадњи.
Што се држава више специјализује у већој мери се ослања на увоз
роба и услуга из других држава. Већа међузависност подразумева
већу “рањивост” и зато јединице система показују, зависно од
структуре поретка, повећану склоност за контролом међузависности. Повећање међузависности, стога чини међународни систем
мање стабилним.34) Државе (као и људи) су мање безбедни сразмерно степену њихове слободе којој теже, и поред неизвесности.
Анархични међународни систем је, међутим, у великој мери стабилан, јер стална могућност да сила може бити употребљена ограничава манипулације, умањује захтеве и служи као подстицај мирољубивог решавања спорова (што је посебно случај у времену
нуклеарне пролиферације). Анархични међународни систем није,
по Валцу, стање нереда и хаоса35), а схватања која анархичност своде на сукобе западају у грешку због тога што не разграничавају
процесе од структуре међународног поретка. Сваки друштвени поредак може бити базиран било на принципу “анархије” или “хијерархије”, при чему је савремени међународни политички систем,
за разлику од унутрашњих политичких система, дефинисан “принципом анархије”. Иако “чисти” поретци, као што су потпуно “анархични” или “хијерархични” у пракси не постоје, методолошки је
могуће системе поделити на ова два наведена типа, чиме се по34) Овај став је, како видимо, дијамтерално супротан доктрини либералних теоретичара.
35) Овде је садржан основни аспект разликовања системске теорије од ранијих
несистемских прилаза.
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већава теоријска способност објашњавања међународних појава.
Хијерархични елементи у међународном систему ограничавају и
обуздавају испољавање суверености држава, али само до мере која
је условљена анархичношћу ширег поретка. Анархичност или
хијерархичност система имају изразит значај на вероватноћу и
ниво сарадње међу јединицама, степен далекосежности споразума
о наоружању, као и надлежности међународних организација.
Анархичност подразумева системску уређеност којој се прилагођава понашање јединица, које у условима самопомоћи тендирају
стварању савеза.

***
Дипломатске теорије се у оквирима политикологије развијају
тек у делима Кара, Вајта и Х. Моргентауа, којима се касније придружује и Валц. У целом низу теорија о међународним односима и
спољној политици само се ове наведених аутора могу сматрати целовитим дипломатским теоријама у ужем смислу речи. У поређењу
са другим теоријама међународних односа, код ових наведених
аутора имамо непосреднију и наглашенију везу спољне политике,
националног интереса, државних циљева и интегрално описане
државне силе и реализације, што је, као што смо показали, битан
услов за класификовање спољно-политичке теорије као дипломатске теорије. Нагласак на функцији дипломатског односа међународно-јавних субјеката и државном дејству дипломатску теорију
проширује на сферу дипломатског дејства као таквог. Субјекти дипломатског односа су овде првенствено државе као главни креатор
и реализатор међудржавног дејства и међународних односа. Реализовање дипломатских функција је спровођење националних интереса од државе (као носиоца) према другим субјектима међународног јавног права. Одавде видимо и оправданост класификације
дипломатске теорије на вид међудржавне делатности у чијем средишту је државно представљање као битна политичка функција.
Оваква функција израз је међународног правног субјективитета
државе. (Основни елемент субјективитета је капацитет за државно
представљање). Потом, и друга битна функција преговарање представља способност својствену само оваквим правним субјектима.
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OF THE DIPLOMATIC THEORY
Resume
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foreign policy and international theories. General subject
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Резюме
Статья посвящена изложению философии имени
русского филосова Алексея Лосева через призму современных лингвистических теорий. Автор прослеживает соответствие основных объектов некоторых
лингвистических теорий уровням смысловой структуры слова согласно концепции Лосева.
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I

поред разноврсности и богатства унутрашњих могућности
метода савремене лингвистике (когнитивна анализа, анализа
дискурса, функционална граматика), у већини случајева њихова
примена има један недостатак на који је још 1927. године указивао
Алексеј Лосев: „Шта је још потребно за анализу речи и имена осим
звука и значења? На већини уобичајених универзитетских курсева
реч се дефинише као комплекс звукова обједињених неким одређеним значењем. На први поглед томе се нема шта приговорити, али
то је заправо невероватна површност погледа која отежава сваки
мање или више комплекснији приступ предмету.”1) И заиста, облик и значење неке јединице представљају се независно једно од
другог, иако се декларише њихово јединство. Мада се показује њи-

*
1)

Кандидат филолошких наука, доцент на Катедри за руски језик Башкигрског државног
педагошког универзитета, Уфа, Русија
А. Ф. Лосев, „Философия имени.” [в:] А. Ф. Лосев, Бытие. Имя. Космос, Москва:
Мысль, 1993, стр. 641.
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хов узајамни утицај, облик ипак остаје облик, а значење значење.
И колико год савремени лингвисти замишљали значење речи као
сложену хијерархијску структуру, ипак је то равна конструкција.
Одсуство разумевања дијалектике облика и значења, њихово преливање из једног у друго не пружа увид у унутрашњу дубину проучаване појаве. Исто се може рећи и о облику речи као предмету
савремене лингвистичке анализе.
У исто време у руској лингвистичкој традицији постоји искуство описа дијалектике облика и значења речи. Довољно је сетити се напомене Александра Потебње да „спољашњи облик речи
није звук као материјал, већ мисао формира звук.”2) Код Потебње
се може пратити и детаљнија схема преласка од форме ка садржају: „Свака нова представа, која настаје на основу старог звука и
смисла, чини мали корак у смеру велике дематеријализације звука
и веће интелектуализације смисла.”3) Али то искуство се више одразило у радовима руских мислилаца, оснивача филозофије имена
– Сергеја Булгакова, Павла Флоренског и Алексеја Лосева.4) У овом
раду посматраћемо тај аспект филозофије имена Алексеја Лосева.
Према Лосеву, реч је ствар која се схвата и појављује у људском
разуму и телу. Анализа речи (а Лосев реч схвата много шире него
основну једницу језика којом се бави сваки лингвиста) почиње од
разматрања суштине. У суштини присуствује пре свега апофатички моменат;5) истовремено суштина је појавна и доступна нам је
у симболичком облику, који представља пре свега мит – живо личносно постојање у његовој развојној историји, али које укључује
и још низ момената: категоријалну одређеност суштине, тј. њену
сврху и место у низу других суштина, затим морфе – топологијски
моменат, скуп квалитативних карактеристика условљених категоријалном условљеношћу предмета који варирају и истовремено су
сталне карактеристике, и на крају схему – укупност идеално-математичких карактеристика предмета. Појавна суштина, или друге
суштине, према Лосеву представљају ејдос суштине.

2)
3)
4)
5)

А. А. Потебня, Мысль и язык, Москва: Правда, 1989, стр. 157.
Ю. С. Рассказов, „Пророк в отсутствие отечества.” [в:] А. А. Потебня. Мысль и язык,
Москва: Правда, 1999, стр. 258.
С. Н. Булгаков, Философия имени, Санкт-Петербург: Наука, 1988; П. А. Флоренский,
Имена, Москва, Харьков, 2000; А. Ф. Лосев, Философия имени. Вещь и имя, Москва:
Мысль, 1993; А. Ф. Лосев, Бытие. Имя. Космос, Москва: Мысль, 1993.
А. Ф. Лосев, Философия имени, Москва: Мысль, 1993, стр. 732.
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Даље, суштина се у својој појави, у свом ејдосу оваплоћује у
другом, у меону. Меон је „другост” суштине – материјално, ирационално, небивствујуће начело. Суштина улази у меон, формира
га и осмишљава, али пред нама више није суштина као таква, већ
њена енергија. Ејдос суштине може се оваплотити не само у физичком простору и времену, у материји, већ и у „физичко-физиолошко-психолошком организму” човека,6) у субјекту. На тај начин
добијамо посебну подврсту имена – људску реч. Размотримо каква
је смисаона структура речи.
Пуни израз предмета у људској свести и одговарајуће оваплоћење енергије суштине у људском субјекту као другом јесте
идеја. Међутим, наша свест фактички не може да се подигне до нивоа схватања идеје („ако би цео предмет заиста постојао у човеку,
онда човек не би знао ништа друго осим предмета и заборавио би
чак и на самог себе као оног ко разуме јер би предметна суштина
препознала у њему саму себе”7)), али може да схвати ноеме, идеје
другачијег, тј. конкретног доживљавања идеје од стране одређеног
народа или човека.
„Ноема је начин на који се поима одређен предмет”8), она је
„резултат меоналног формирања предметно-суштинског.”9) Сам
Лосев пише да је „чиста ноема управо оно што се у обичној свести, односно у школској граматици и психологији некритички тумачи као значење речи.”10) Међутим, ако се обратимо лингвистици последњих година, у појму концепта отркићемо прецизније
подударање са појмом ноеме. Будући да је тај термин у лингвистику дошао из филозофије и логике и да је корелевантан терминима општи појам и универзалија,11) његов смисао се мења у зависности од схватања научника који га користе. Последњих година
многи филолози слажу се да „концепти настају у процесу настанка информације о предметима и њиховим својствима. Концепти
своде разноврсност посматраних и замишљаних појава на нешто
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Исто, стр. 756, 761.
Исто, стр. 650.
Исто, стр. 649.
Исто, стр. 647.
Исто, стр. 641.
С. А. Аскольдов, „Концепт и слово.” [в:] Русская словестность: от теории словесности
к теории текста: антология, Москва: Academia, 1997, стр. 267; Ю. С. Степанов,
Константы: словарь русской культуры, Москва: Академический проект, 2001, стр. 47;
Р. М. Фрумкина „Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология?” Язык и
наука конца 20 века, Москва: РГГУ, 1995, стр. 85–87.
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опште, помажу обраду субјективног искуства кроз сврставање
информације у одређене категорије и класе, које је створило
друштво.”12) У таквом схватању концепта одражава се наивноматеријалистичко поимање света аутора13) (свесно или несвесно
поимање света само као материјалне реалности, а идеје општих
појмова као да постоје само у људској свести и секундарне су у
односу на конкретне ствари материјалног света). Истовремено,
неки савремени аутори (нпр. Д. С. Лихачов14)) настављају ранију
традицију схватања концепта у руској науци. Она потиче од С. А.
Аскољдова који под концептом подразумева „чин који одражава
потпуно одређену мисаону обраду (анализу и синтезу) одређених
конкретности.”15) У таквом одређењу појављује се другачија, кантовска позиција према којој се не може са сигурношћу говорити
о независном постојању не само општих појмова или идеја изван
наше свести, већ и било каквих материјалних ствари. У том случају,
супротно материјалистичкој тачки гледишта, концепт се посматра
као нешто примарно у односу на конкретне појаве (иако се и концепт и појаве виде као својина људске свести). „Мисао је нешто
императивно и стваралачко. Када се прилази конкретним стварима с тачке гледишта одређеног мисаоног интересовања, она само
одређује ону групу конкретног која јој је занимљива и сама ствара
сродност из истоветности интересовања према нечему истоветном
у оквиру множине.”16) Има и оних аутора који свесно избегавају
одређену позицију у „старом спору о реалности концепата који
су покренули још средњовековни схолисти” и ограничавају сферу свог истраживања само на субјективне феномене индивидуалне
или „колективне свести”, као што је Ј. С. Степанов.17) Ни једна од
најауторитетнијих анализа концепта у радовима Ане Вјежбицке
12) Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкарц, Л. Г. Лузина, Краткий словарь
когнитивных терминов, Москва: филологический факультет МГУ им. М. В.
Ломоносова, 1996, стр. 90.
13) Треба разликовати наивни и филозофски материјализам. Последњи полази од тога да
није примарно постојање видљивих предмета, већ постојање материје уопште, чији су
атрибути материјалност, иделаности и на одређеној етапи развоја чак и мишљење (в.
Ильенков, И. В. Субстанция).
14) Д. С. Лихачов, „Концептосфера русского языка.” [в:] Русская словестность: от теории
словесности к теории текста: антология, Москва: Academia, 1997, стр. 280–287.
15) С. А. Аскольдов, „Концепт и слово.” [в:] Русская словестность: от теории словесности
к теории текста: антология, Москва: Academia, 1997, стр. 272.
16) Исто.
17) Ю. С. Степанов, Констатны: Словарь русской культуры, Москва: Академический
проект, 2001, стр. 47.

- 158 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2015 год. (XXVII) XIV vol=46

стр: 155-166.

није једнозначна: концепт је „објекат из света Идеално који има име
и одражава одређене културно условљене представе човека о свету
Стварност.”18) У наведеној дефиницији под идеалним се очигледно може се схватити садржај људске свести, те се самим тим цитирани став уклапа у материјалистичку парадигму. Истовремено,
развијајући Хумболтове идеје, Ана Вјежбицка истиче да је „сама
стварност дата у мишљењу управо кроз језик, а не непосредно.”19)
На тај начин анализа њених идеја могућа је и у кантовском и чак у
објективно-идеалистичком, платоновском духу.
Лако је приметити да за разлику од оба описана схватања концепта (материјално-идеалистичког и субјективно-идеалистичког),
појам ноеме код Лосева подразумева позицију објективног идеалисте, тј. постулира се независно постојање идеја ван наше свести
и другостепено постојање у односу на те идеје како материјалних
предмета, тако и феномена људске психе, укључујући и ноеме. Истовремено и концепт (у оба смисла) и ноема јесу психички феномени, при чему је то специфична припадност унутрашњег света човека, која не подразумева само чулни (као конкретни лик) или само
рационални (као идеја) елемент, већ и чулни и рационални, па чак
и вољни елемент. Тако С. А. Аскољдов предлаже дефиницију концепта као реалности психо-физиолошке природе.20) Ј. С. Степанов
тврди да „концепт није само предмет мишљења, већ и преживљавања. Он је предмет емоција, симпатија и антипатија, а понекад и
конфронтација.”21) Ретки случајеви у савременој лингвистици чисто рационалног схватања концепта (што се може видети и у чланку
Кубрјакове у Кратком речнику когнитивних термина22)) пореклом
су из стране лингвистике где реч concept/Konzept управо означава
појам. Али чак се и у том случају истиче да се „део концептуалне
информације замишља у психи путем представа и слика. На пример, ми знамо разлику између јелке и бора не зато што можемо да
их замислимо као укупност различитих особина, већ пре зато што
их лако разликујемо на поглед и јер су концепти тих предмета дати

18) А. Wierzbicka, Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor: 1985, цитирано према:
Р. М. Фрумкина, „Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология?” Язык и
наука конца 20 века, Москва: РГГУ, 1995, стр. 90
19) Исто.
20) С. А. Аскольдов, нав. дело, стр. 279.
21) Ю. С. Степанов, нав. дело, стр. 43.
22) Е. С. Кубрякова, нав. дело, стр. 90–93.
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пре свега сликовно.23) Као што се види, и овде се подразумева неки
чулни елемент (или аспект) концепта.
Уз то Лосев посматра ноему као „облик присуства суштине
предмета у другачијем постојању”, при чему се „под другачијим
постојањем подразумева људска или нека друга свест.”24) Лосев
пише: „Човек има физичко тело. И зато његово обично мишљење
није чисто, већ је у одређеној мери текуће, тј. обојено телом и
осећајима.”25) На тај начин ноема, као и концепт у савременој лингвистици, представља феномен човекове психе и нешто комплексно, а не нешто једноставно што подразумева рационални и осећајни елемент. Ми ћемо у даљем тексту употребљавати термин ноема,
пратећи концепцију и терминологију Алексеја Лосева.
Дати феномен није непосредно повезан са звучим омотачем
речи. Како истиче Степанов, концепт се (исто се може рећи и о
ноеми – А. Р.) „може изразити како у речи, тако и у слици или материјалном предмету”,26) на пример на слици, скулптури или у инсерту из филма.
Следеће (после нивоа ноеме) утапање ејдоса у меон, према Лосеву, доводи до стварања симболичке семеме. Она се може
посматрати као „звучно оваплоћење смисла”,27) као звучна стихија
осмишљена значењем. Симболичка семема подразумева комплекс
феномена у којима се „подударају значење и звук тако што звук
носи не-звучно значење. Звук, тј. фонема је зато симбол (симболон) не-звучног значења.28) Као основни елементи симболичке семеме издвајају се етимон, морфема, синтагма и поема речи.
Под етимоном или етимолошким моментом у речи може
се подразумевати корен речи као знак повезаности дате речи с
одређеним родом, типом смисла који обједињује све речи истог
корена. Заправо, то је оно што лингвисти према Потебњи називају унутрашњом формом речи – „најближе етимолошко значење
речи, начин на који се изражава садржај.”29) Етимон помоћу звука
одражава основну специфику ноеме, тј. начин на који идеја улази и
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Исто, стр. 91.
А. Ф. Лосев, Философия имени, Москва: Мысль, 1993, стр. 231–232.
Исто, стр. 748.
Ю. С. Степанов, нав. дело, стр. 75.
Исто, стр. 649.
Исто, стр. 634.
А. А. Потебня, Мысль и язык, Москва: Правда, 1999, стр. 156.
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уклапа се у људску свест, у круг других идеја, тачака гледишта на
идеју која је непоновљива особина одређене личне или колективне
свести. С друге стране, етимон укључује реч у круг других речи
истог језика, тако да се може посматрати као начело, једро значења
речи. Познато је да се под значењем према Сосиру обично схватају „разлике, које проистичу из језичког система”30), онај смисао
који реч (или било која друга језичка јединица) добија као резултат
поређења са другим језичким јединицама. Истина, и сам Сосир је
претпостављао да је „избор акустичког одломка за одређену идеју
у потпуности произвољан”,31) те је према томе „оно према чему се
знак разликује у језику (од других знакова како на плану израза,
тако и на плану садржаја – А. Р.) управо све оно што га чини.”32)
Али позната Сосирова аналогија у којој се реч пореди са шаховском фигуром коња, чију улогу може да игра било која фигура према
договору играча, није у потпуности оправдана. Реч је елемент много сложеније „игре”, чија се правила не могу свести на један ниво
или тип и никада се не може тврдити да промена одређеног својства речи (како би се чинило, случајног и произвољног) неће довести
до промене игре уопште. Истовремено, сама идеја значења је толико плодотворна да се без ње не може замислити савремена наука о
језику. Њу користе и представници другог правца у лингвистици,
тзв. φύξει-теорије, која је назначена још у Платоновом Кратилу,33)
а која признаје унутрашњу везу између облика и значења речи која
није случајна. У том случају управо корен речи и унутрашња форма речи одређују њену специфичност у односу на синониме, речи
из исте тематске групе, као и друге њене унутарсистемске везе.
Порекло речи предодређује њену судбину у језику.
Под морфемом Лосев подразумева оне „животне варијације
етимона”34) које се изражавају у помоћним деловима речи – флексијама, суфиксима и префиксима. Под синтагмом речи подразумева се „смисаона енергија целине у коју улази реч са другим речима”, пре свега оно смисаоно обележје које реч добија захваљујући
својој улози у реченици.35) Тај моменат у структури имена Лосев
Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, Москва, 1933, стр. 119.
Исто, стр. 113.
Исто, стр. 120.
Платон, „Кратил.” [в:] Платон. Апология Сократа. Критон. Ион. Протагор, Москва:
Мысль, 1999, стр. 613–681.
34) А. Ф. Лосев, Философия имени, Москва: Мысль, 1993, стр. 633.
35) Исто, стр. 634.
30)
31)
32)
33)

- 161 -

Ана Ј. Родионова

ДИЈАЛЕКТИКА ОБЛИКА И ЗНАЧЕЊА РЕЧИ ...

оцртава помоћу свега неколико фраза, док Сергеј Булгаков у својој
Филозофији имена подробно разматра тај део смисла речи са исте
филозофске позиције.36) Поема речи је „слој у семеми који зависи
од истог тог узајамног односа речи у живом говору, али који се надграђује на онај смисаони минимум без ког није могућа фраза. Тако
се смисао речи варира у зависности од начина њиховог распоређивања у реченици, од метра стиха, ритма и осталих спољашњих поступака који се користе ради постизања изражајности.”37) Чини се
да се и смисао речи у интертексту може посматрати као ниво или
аспект поеме речи, тј. додатни смисао који реч добија у контексту.
Као што пише Ролан Барт, сваки текст је интертекст јер су други текстови присутни у њему на различитим нивоима у више или
мање препознатљивим облицима. Фрагменти културних кодова,
формула, ритмичких структура, социјалних идиома и сл. присутни
су у тексту, будући да увек пре текста и око њега постоји језик.38)
Још значајнија „меонална обрада” идеје према Лосеву одиграва се на нивоу фонематичке семеме под којом се подразумева „значење звука као звука”,39) тј. схватање речи као укупности артикулисаних звукова људског говора. Такво разумевање је могуће чак и
ако смисао речи није јасан човеку. И на крају, „спуштајући се ниже
можемо изгубити и знање звукова”40) и тако остаје последњи ниво
структуре имена – фонема речи, њен звучни омотач који је сам по
себи појава материјалног света, природе.
Размотрили смо како се према Лосеву ејдос суштине одражава
у меону стварајући различите нивое структуре речи (имена). Али
треба истаћи да се на свим нивоима „предпредметне” или „меоналне” структуре сваког имена од ноеме до фонеме могу одражавати и други различити ејдоси. Као што Лосев пише: „полажући себе
у другачије постојање, утврђујући се у њему и поистовећујући се
с њим, ејдос даје симбол. А симбол, утврђујући себе у новом постојању и поистовећујући се са њим ствара стил.”41) На тај начин
реч носи још једну врсту додатног смисла везаног за остваривање
разноврсних ејдоса у језику – стилску обојеност (тј. везује се за
36) С. Н. Булгаков. „Граматическое предложение: части речи и части предложения.” [в:]
Философия имени, Санкт-Петербург: Наука, 1988, стр. 116–133.
37) А. Ф. Лосев, Философия имени, Москва: Мысль, 1993, стр. 634.
38) R. Barthes. „Texte.” Encyclopedia universalis, Vol. 15, Paris: 1973, p. 78.
39) А. Ф. Лосев, Философия имени, Москва: Мысль, 1993, стр. 632.
40) Исто, стр. 757.
41) Исто, стр. 723.
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одређени друштвено-политички дискурс, за неки правац у култури
и уметности, сферу комуникације, епоху, а списак се може допунити). Тај смисао Лосев уопштава термином стилистички моменат
имена.
У савременој етапи развоја лингвистика има веома богат појмовни систем који омогућава да се „ухвате” најразличитије нијансе
семантике речи (Сосирова теорија значења, компонентна анализа,
когнитивна анализа, итд.). Али парадоксално, тај плод сумарних
прегнућа великих лингвиста, савременика Алексеја Лосева и њихових млађих колега, има недостатке у односу на концепцију филозофије имена Алексеја Лосева како у разноврсноти смисаоних
нијанси које се издвајају (Лосев указује на четири принципијелно
међусобно различита момента у структури имена,42) ако би се набројали термини савремене семантике, могуће је да би се добио и
већи број, али за разлику од момената код Лосева, многи од њих
ће се међусобно подударати), тако и у панорами погледа јер код
Лосева сваки моменат значења налази своје „природно место” у
структури речи.
Мислимо да се те предности концепције Алексеја Лосева могу
објаснити тиме што је виртуозно владао дијалектичким методом,
који управо и служи за приказивање везе супротности, што је у
нашем случају облик и значење речи. Враћајући се на оно о чему
смо говорили на почетку нашег рада, истаћићемо да би прихватање метода лосевске дијалектике у савременој лингвистици омогућило откривање могућности сада модерних ускостручних лингвистичких метода. У чланку Има ли савремена лингвистика своју
епистемиологију? Р. М. Фрумкина с правом примећује: „Чини ми
се да се сопствена епистемиологија савремене лингвистике налази у почетном стадијуму, а унутарнаучна рефлексија је недовољно
развијена.”43) Сматрамо да би превазилажењу те епистемиолошке
наивности допринело обраћање наслеђу последњег филозофа Сребрног века, Алексеја Лосева.
(превод са руског језика: Стефан Милошевић)

42) Исто, стр. 740–742.
43) Р. М. Фрумкина, нав. дело, стр. 75.
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Анна Е. Родионова
ДИАЛЕКТИКА ФОРМЫ И ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
ПО ФИЛОСОФИИ ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ЛОСЕВА
Резиме
И заиста, облик и значење неке јединице представљају
се независно једно од другог, иако се декларише њихово јединство. Мада се показује њихов узајамни утицај,
облик ипак остаје облик, а значење значење. И колико
год савремени лингвисти замишљали значење речи као
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сложену хијерархијску структуру, ипак је то равна
конструкција. Одсуство разумевања дијалектике облика и значења, њихово преливање из једног у друго не
пружа увид у унутрашњу дубину проучаване појаве.
Исто се може рећи и о облику речи као предмету савремене лингвистичке анализе.
У исто време у руској лингвистичкој традицији постоји искуство описа дијалектике облика и значења
речи. Довољно је сетити се напомене Александра
Потебње да „спољашњи облик речи није звук као материјал, већ мисао формира звук.” Код Потебње се
може пратити и детаљнија схема преласка од форме
ка садржају: „Свака нова представа, која настаје на
основу старог звука и смисла, чини мали корак у смеру
велике дематеријализације звука и веће интелектуализације смисла.” Али то искуство се више одразило
у радовима руских мислилаца, оснивача филозофије
имена – Сергеја Булгакова, Павла Флоренског и Алексеја Лосева. У овом раду посматраћемо тај аспект
филозофије имена Алексеја Лосева.
У савременој етапи развоја лингвистика има веома
богат појмовни систем који омогућава да се „ухвате”
најразличитије нијансе семантике речи (Сосирова
теорија значења, компонентна анализа, когнитивна
анализа, итд.). Али парадоксално, тај плод сумарних
прегнућа великих лингвиста, савременика Алексеја
Лосева и њихових млађих колега, има недостатке у
односу на концепцију филозофије имена Алексеја Лосева како у разноврсноти смисаоних нијанси које се издвајају (Лосев указује на четири принципијелно међусобно различита момента у структури имена, ако би
се набројали термини савремене семантике, могуће је
да би се добио и већи број, али за разлику од момената
код Лосева, многи од њих ће се међусобно подударати), тако и у панорами погледа јер код Лосева сваки
моменат значења налази своје „природно место” у
структури речи.
Мислимо да се те предности концепције Алексеја Лосева могу објаснити тиме што је виртуозно владао
дијалектичким методом, који управо и служи за приказивање везе супротности, што је у нашем случају
облик и значење речи. Враћајући се на оно о чему смо
говорили на почетку нашег рада, истаћићемо да би
прихватање метода лосевске дијалектике у савременој лингвистици омогућило откривање могућности
сада модерних ускостручних лингвистичких метода.
У чланку Има ли савремена лингвистика своју епис- 165 -
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темиологију? Р. М. Фрумкина с правом примећује:
„Чини ми се да се сопствена епистемиологија савремене лингвистике налази у почетном стадијуму, а
унутарнаучна рефлексија је недовољно развијена.”
Сматрамо да би превазилажењу те епистемиолошке наивности допринело обраћање наслеђу последњег
филозофа Сребрног века, Алексеја Лосева.
Кључне речи: Алексеј Лосев, филозофија имена,
дијалектика, облик речи, значење речи, концепт.

Овај рад је примљен 28. октобра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 4. децембра 2015. године.
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Прегледни рад

Стефан Вукојевић*
Београд

КРИТИКА ПРОПОРЦИОНАЛНИХ
ИЗБОРНИХ СИСТЕМА
У ДУБОКО ПОДИЈЕЉЕНИМ ДРУШТВИМА
Сажетак
Рад се бави теоријском концептуализацијом пропорционалног изборног система страначких листа у дубоко подијељеним друштвима и критиком упућеном на
њихов рачун. У обзир се узимају постконфликтне или
државе склоне конфликту са наглашеним националним, етничким, вјерским, расним или другим расцјепима око којих се формира поље политике и у којима се
примјењује пропорционални изборни систем страначких листа. Циљ рада је да се изложе аргументи који
иду у прилог критици пропорционалних изборних система страначких листа и њихових ефеката. Са обзиром да је изборни систем један од кључних механизама управљања конфликтима и постизања мира и политичке стабилности, сматра се да пропорционални
изборни систем доприноси политичкој стабилности
јер омогућава представљеност друштвених сегмената у парламенту. Ипак, постоје теоретичари који са
различитих теоријско-емпиријских становишта критикују пропорционални изборни систем и сматрају да
он још више продубљује социјалне расцјепе и нарушава
политичку стабилност.
Кључне ријечи: пропорционални систем страначких
листа, дубоко подијељена друштва, етничке странке,
етничка искључивост, центрипетализам.
*

Докторанд на Факултету политичких наука Универзитета у Београду
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОПОРЦИОНАЛНИХ
ИЗБОРНИХ СИСТЕМА
Зависна и независна варијабла

I

зборне системе можемо посматрати из два игла. Један угао
гледања изборне системе посматра као зависну варијаблу, док
груги угао посматра као независну. У случајевима гдје се изборни
системи посматрају као зависне варијабле, за независне варијабле
се узимају политичке околности или структурални чиниоци који
обликују изборне системе. Циљеви истраживања су усмјерени на
испитивање политичких околности које утичу на усвајање одређеног типа изборног система, односно утврђивање каузалног односа
између политичке структуре као независне варијабле и типа изборног система као зависне варијабле.1)
Други угао гледања истражује каузални однос изборног система као независне варијабле и његовог утицаја на страначки систем.
Дивержеов закон да „једнокружни прости већински изборни систем фаворизује двостраначки систем“ и хипотеза да „већински
двокружни систем и систем пропорционалне представљености
фаворизују двостраначје“,2) представљају класичне примјере
утицаја изборног система на тип страначког система. Касније је
Даглас Реј (Douglas Rae) реформулисао Дивержеов закон и истакао
да је „већински систем увијек повезан са двостраначјем, осим случајева гдје постоје снаже странке мањина“,3) као што су примјери
Канаде и Индије гдје су географски концентрисане странке мањина представљале главну странку на локалном нивоу, а трећу или
четврту странку по величини на националном нивоу.

Типови пропорционалних изборних система
Значај пропорционалних изборних система је у томе што на
вјеродостојан начин прерачунава гласове у парламентарне манда1)
2)
3)

Stein Rokkan: Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of the
Processes of Development, Universitetsforlaget, Oslo, 1970.
Maurice Duverger: Political parties: their organization and activity in the modern state,
North, B. and North R., tr. New York: Wiley, Science Ed., 1963.
Douglas Rae: The political consequences of elec-toral laws, Yale Univer-sity Press, New
Haven, Conn. 1971.
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те. Формуле којима се гласови прерачунавају у мандате користе
методе “највећег остатка“ или “најећег просјека“, док су поред
формуле, главни елементи који утичу на пропорционалност, величина изборне јединице и изборни праг. Постоје три главна типа
пропорционалних система.4) Пропорционални систем страначких
листа (у наставку текста користићемо скраћеницу ПР) је најзаступљенији тип који захтијева да свака странка представи листу
кандидата, гдје гласачи гласају за странку, а странке добијају мандате у пропорцији са удјелом у укупном броју гласова у држави.
Гласови се расподјељују кандидатима према њиховом редосљеду
на листама, од првог према посљедњем. ПР је широко распрострањен у континенталној Европи, Латинској Америци и дијеловима Јужне Африке. Персонализовани пропорционални системи
(ППС) представљају комбинацију већинског и ПР система, гдје
ПР служи да компензује диспропорционалност изазвану већинским системом. Заступљен је у Њемачкој, Новом Зеланду, Италији,
Мађарској, Мексику, Русији, итд. (ЈПГ) је форма ПР, који користи
изборне јединице са више чланова, а гласачи рангирају кандидате
према својим преференцијама, иако то није обавеза. Гласови се обрачунавају утврђивањем квоте, гдје је кандидат који добије више
првих преференци од дозвољавајуће квоте одмах изабран. Ако
нико није испунио квоту, кандидат са најмање првих преференци
се елиминише, а његове друге преференце се расподјељују осталим кандидатима, и тако све док се не попуне сва мјеста у изборној
јединици. Систем је риједак и употребљава се и Ирској, Сјеверној
Ирској, Малти, и Аустралијском Сенату.

Теоријски оквир
У раду ћемо ПР систем да посматрамо са становишта новог
институционализма и као независну варијаблу. Приказаћемо какве
подстицаје изборни систем нуди гласачима и политичким странкама, како утиче на формирање коалиција, и у коначници како
утиче на владу и политичку стабилност у дубоко подијељеним
друштвима. То прије свега захтијева помјерање са класичне дебате
око утицаја изборног система на страначки систем, гдје се главна дебата води око степена представљености. Једни теоретичари
сматрају да је у политичком систему кључна ефикасна владави4)

Andrew Reynolds, Ben Reilly: The International IDEA Handbook for Electoral System
Design, Institute for Democracy and Electoral Assistence, Stockholm, 1997.
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на, па према тиме фаворизују изборни систем релативне већине
који утиче на двостраначје и формирање једностраначке владе, док
други сматрају да је представљеност различитих група кључна карактеристика па заговарају пропорционални изборни систем који
утиче на развој вишестраначја и формирања коалиционе владе.
У контексту постконфликтних друштава са дубоким социјалним
расцјепима, истраживање ефеката изборног система захтијева
интегрални приступ гдје је, поред степена пропорционалности,
важно испитати какве подстицаје нуди изборни систем. Базични
елементи изборног система као што су формула која прерачунава
гласове у мандате и структура гласачког листића имају секундарну
важност у конексту дубоко подијељених друштава, гдје су главна
питања, како Доналд Хоровиц (Donald Horowitz) истиче, усмјерена
на „етничку припадност, етничке изборне апеле, мултиетничке
коалиције, раст екстремистичких странака и ефекте политика“.5)

Пропорционални систем страначких листа
у дубоко подијељеним друштвима
Када су у питању избори, концепт либералне демократије карактеристичан за развијене Западне демократије гарантује компетитивне вишестраначке изборе, политичка права и слободе и
принцип „један човјек, један глас“. Такав модел демократије је
тешко остварив у дубоко подијељеним друштвима гдје се главне
друштвене подјеле темеље на социо-културним карактеристикама
као што су етницитет, раса, религија, језик или регион. Друштвена мобилизација на темељу наведених карактеристика, а поготово  етницитета, ствара подијељено друштво у којем је доминантни социјални расцјеп политички наглашен и догматизован, и око
кога се организују политички интереси подијељених друштвених
сегмената (група). Прије академске дебате око тога који је политички систем најбољи за подијељена друштва, Ђовани Сартори
(Giovanni Sartori) је још 1968. године указао на важност развоја
политичког система путем “конституционалног инжињеринга“
који успостављањем одређених политичких институција треба да
постигне одређене политичке исходе. Изборни системи су један
од посебно важних елементата овог процеса и зато представљају
5)

Donald Horowitz: Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, Berkeley, CA,
1985.
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„најконкретнији манипулативни инструмент политике“.6) Касније
су се у контексту подијељених друштава, на Сарторијеву мисао
надовезали многи теоретичари попут Хоровица који тврди да је
„изборни систем најмоћнија полуга уставног инжињеринга за
акомодацију и складност у строго подијељеним друштвима“7) и
Аренд Лајпхарт (Arend Lijphart) који истиче да је „изборни систем дуго био препознат као најснажнији инструмент обликовања
политичког система“.8) Иако постоји консензус када је у питању
важност изборног система, међу теоретичарима постоје неслагања и спорови по питању тога који је изборни систем најбољи.
Главно питање је на који начин изборни систем може да допринесе одржавању мирне коегзистениције антагонистички настројених
друштвених сегмената.
ПР систем представља широко прихваћено или “ортодоксно“
стајалиште према којем је он најбољи избор за дубоко подијељена
друштва и представља једног од најважнијих механизама “консоцијацијске демократије“.9) Подијељена друштва не трпе изборне
системе релативне већине који доводе до мајоризације и маргинализације политичких/етничких/религијских или других мањина
којима изборни системи релативне већине ограничавају представљеност. Због тога, проминентност ПР система је у могућности
представљања свих релевантних друштвених сегмената у законодавној власти, која даље производи широке коалиционе владе
унутар којих сваки значајни друштвени сегмент има право на управљање. ПР је нужан механизам који спријечава урушавање политичког система на бази представљања и задовољавања интереса
мањина или релевантних друштвених сегмента. ПР у комбинацији
са великим (не превеликим) изборним јединицама и мањим изборним цензусом има тенденцију да “пропушта“ мање странке и
6)
7)
8)
9)

Giovanni Sartori: „Political Development and Political Engineering“ in: J.D. Montgomery
and A.O. Hirschman (eds.), Public Policy, Vol. XVII, Harvard University Press, Cambridge,
MA, pp. 261–298, 1968.
Donald Horowitz: A Democratic South Africa? Constitutional Engineering in a Divided
Society, University of California Press, Berkeley, CA, 1991.
Arend Lijphart: „The Alternative Vote: A Realistic Alternative for South Africa?“, Politikon,
18:2, pp. 91-101, 1991.
Према Лајпхарту, поред пропорционалне представљености у парламенту и државној
служби, још три кључне компоненте чине елементе консоцијацијске демократије, а
то су: 1) дијељена власт (power-sharing), или велике коалиционе владе у којима су
представљене све значајније групе; 2) сегментална аутономија у виду федерализма
или сличних инструмената; 3) гаранција вето механизма за мањине како би заштитиле
своје интересе. Arend Lijphart: Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration,
Yale University Press, New Haven, CT, 1977.  
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подстиче вишестраначје. Мањинске странке са малим процентом
гласова на изборима могу да освоје мјеста у парламенту, за разлику
од релативног већинског система који то онемогућава. ПР систем
подстиче стварање нових странака и кандидовање независних посланика чиме се шири политички спектар и повећава број алтернатива на изборима.
Треба бити опрезан и истакнути да превелике изборне јединице и веома низак изборни цензус стварају атомизовани плурализам
и велику дистанцу између грађана и политичких представника. У
контексту дубоко подијељених друштава, оваква ситуација може
да погорша политичке односе између друштвених сегмената тако
што ће дозволити представљеност екстремистичким и/или антисистемским странкама. Такође, како Лајпхарт сматра, ПР са затвореним листама (који је најзаступљенији) који дозвољава гласачима
да гласају за странку а не за кандидате, „подстиче формирање и
одржавање јаких и кохерентних политичких странака“.10) Снажна
страначка дисциплина и снажни страначки лидери онемогућавају страначко фракционаштво и помажу у одржавању консоцијацијских аранжмана и међуетничких договора.

КРИТИКЕ ПРОПОРЦИОНАЛНОГ
СИСТЕМА СТРАНАЧКИХ ЛИСТА
Широко прихваћена “ортодоксија“ о ПР систему као најадекватнијем за подијељена друштва није поштеђена бројних критика
које су јој упућене са теоријског и емпиријског становишта. Умјеренија критика долази из поља “консоцијацијских ревизиониста“
који оспоравају ПР систем, али који уз мање измјене ипак прихватају консоцијацијски модел демократије за подијељена друштва. Друга и много снажнија критика долази од стране теоретичара “центрипетализма“,11) који у потпуности оспоравају ПР систем
10) Arend Lijphart: „Constitutional Design for Divided Societies“, Journal of Democracy, 15:2,
2004, pp. 101.
11) Центрипетализам представља нормативну теорију институционалног дизајна, док је
дизајн изборног система само једна од компоненти центрипеталне теорије. Donald
Horowitz: Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, Berkeley, CA, 1985;
Donald Horowitz: A Democratic South Africa? Constitutional Engineering in a Divided
Society, University of California Press, Berkeley, CA, 1991; Timothy Sisk: Democratization
in South Africa: The Elusive Social Contract, Princeton University Press, Princeton, 1995;
Matthijs Bogaards: „Electoral choices for divided societies: multi-ethnic parties and
constituency pooling in Africa“, Commonwealth and Comparative Politics, 41(3), pp. 59–80,
2003.
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и консоцијацијски модел, и умјесто консоцијацијских елемената
предлажу другачије механизме институционалног дизајна за подијељена друштва.12) У раду се бавимо искључиво изборним системом тако да су расправе које се тичу других елемената политичког
система остављене по страни. Прво ћемо изложити критику ПР
система из угла консоцијацијских ревизиониста, након чега ћемо
изложити критику из угла центрипетализма.

Критика из угла консоцијацијских ревизиониста
Џон Мекгери (John McGarry) и Брендан Олири (Brendan
O’Leary) који себе називају консоцијацијским ревизионистима а не
анти-консоцијалистима,13) сматрају да су консоцијацијској теорији
потребни ревизија, проширење, префињеност, и подложност емпиријском оповргавању. Они на примјеру првих избора за Сјеверноирски парламент након доношења Споразума на Велики Петак
1998. године аргументују да је пропорционални систем једноструког преносивог гласа (ПР-ЈПГ) боља солуција од ПР система. Лајпхартово ортодоксно становише да ПР повећава шансе за одржавање консоцијацијских аранжмана и договора није у потпуности
доказано. Напротив, ПР систем комбинован са нижим изборним
цензусом пружа подстицаје страначким фракцијама да изађу из
постојеће и формирају своје нове странке. Нелојалност тврдолинијаша, који формирају своје странке, може само да казни умјереније странке без да се редукује број мандата друштвеног сегмента
у парламенту. Према томе, ПР-ЈПГ комбинован са већим изборним
цензусом би онемогућио унутарстраначку фрагментацију и помогао међуетничкој акомодацији.   

12) Центрипеталисти сматрају да је президенцијализам бољи од парламентаризма,
унитарна држава од федералне и мајоритарно-преференцијални изборни систем од
пропорционалног система.
13) John McGarry, Brendan O’Leary: „Consociational Theory, Northern Ireland’s Conflict,
and its Agreement. Part 1: What Consociationalists Can Learn from Northern Ireland”,
Government and Opposition, Blackwell Publishing, Vol. 41, No. 2, 2006, pp. 45. За ширу
расправу између ревизиониста и центрипеталиста видјети: John McGarry, Brendan
O’Leary, „Consociational Theory, Northern Ireland’s Conflict, and its Agreement 2. What
Critics of Consociation Can Learn from Northern Ireland”, Government and Opposition,
Vol. 41, No. 2, 2006, pp. 249–277; John McGarry: Northern Ireland and the Divided World
-The Northern Ireland Conflict and the Good Friday Agreement in Comparative Perspective,
Oxford University Press Inc., New York 2001.
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Критика из угла центрипеталиста
Приступ у изборном инжињерингу под називом центрипетализaм подразумијева механизам у политичком систему који усмјерава странке према умјереним и компромисним политикама
које требају оснажити центар политичког спектра у подијељеним друштвима. Изборни систем треба дизајнирати на начин да
подстиче политичке кандидате на тражење подршке од других
друштвених сегмената како би били изабрани. На тај начин, политичка подршка треба да дође и од других група а не само од
властите групе. Пошто такав изборни систем захтијева од кандидата ширу политичку подршку, они се морају понашати умјерено и
кооперативно када се говори о питањима која су одраз подијељене
друштвене структуре. Будући да су дубоко подијељена друштва
склона екстремизму, изборни систем треба да награди и подстакне
умјереније политике које воде друштвеној интеграцији и компромису.
Према Бењамину Рајлију (Benjamin Reilly), изборни систем у
подијељеном друштву треба да подстакне три међусобно повезана
феномена како би се створило центрипетално страначко надметање које дјелује стабилизујуће на политички систем. Та три феномена су: „1) изборне иницијативе - да би се у изборним кампањама
привукли гласови других етничких група и тако охрабрила умјерена политика, као и проширење policy позиција ради стицања широке подршке; 2) арена преговарања - у којој политички актери из
различитих група преговарају ради стицања међуетничке подршке
и удруживања гласова; 3) центристичке, агрегативне политичке
странке или коалиције странака које траже мултиетничку подршку на темељу широких програмских платформи и широког обима
policy опција“.14)
На теоријском нивоу, заговорници центрипетализма нападају
консоцијацијску демократију и ПР систем, јер сматрају да је теорија консоцијацијске демократије настала на основу емпиријских
сазнања о функционисању хетерогених друштава унутар стабилних демократија Холандије, Аустрије, Швајцарске и Белгије. Ве14) Benjamin Reilly: Democracy in Divided Societies - Electoral Engineering for Conflict
Management, Cambridge University Press, 2001.
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лики проблем настаје у поопштавању тог модела као најадекватнијег, поготово у контексту дубоко подијељених друштава. Разлика се налази у међусобној изукрштаности социјалних расцјепа у
наведеним државама, тако да се појединци идентификују са више
друштвених група, што представља олакшавајућу околност и
снажно сидриште за постизање консензуса о уставу и карактеру
политичког система. У друштвима гдје се социјални расцјепи развијају паралелно и без могућности укрштања, и гдје се појединци
идентификују са својом групом или сегментом само на темељу етницитета (нпр.), постоји велика тенденција према центрифугалном
политичком такмичењу и немогућности постизања консензуса о
уставу и политичком систему.   
У таквим околностима политичари, као рационални актери који природно теже освајању власти, имају снажне подстицаје да се чврсто вежу за идентитет своје групе и да на основу
њега мобилишу гласаче, чиме се политичка реторика имплицитно помјера према екстремизму и етничкој искључивости (“ethnicoutbidding”) која награђује политичке актере.15) Мана ПР система је
у томе што он омогућава постојање екстремистичких странака које
поткопавају политички систем, или једнопрограмских странака са
ригидним идеолошким ставовима које се, мобилишући екстремно
гласачко тијело, удаљавају од средишњег гласача. У таквим околностима ПР систем подстиче странке и кандидате на радикалну и
центрифугалну изборну стратегију, јер странке које представљају
само један друштвени сегмент, поред тога што могу рачунати на
представљеност у пропорцији са величином друштвеног сегмента, имају велики подстицај да се заоштравајући и радикализујући
социјалне расцјепе одрже као доминантна странка унутар друштвеног сегмента. Оне немају аспирације у промовисању мултиетничких или унуверзалнијих политичких платформи, јер свој изборни бенефит црпе из заштите своје групе. ПР систем кочи процес демократизације дубоко подијељених друштава јер продубљује
социјалне расцјепе и фрагментира страначки систем. Иако подстиче социјалну инклузију и широку представљеност друштвених група, ефекти ПР-а су незадовољавајући када је у питању кооперација
и акомодација, нарочито у контексту дубоко подијељених друштава.   
15) Alvin Rabushka and Kenneth Shepsle: Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic
Instability, Merrill, Columbus, OH, 1972.
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Центрипеталисти тврде да није довољно да изборни систем само на вјеродостојан начин претвора гласове у мандате
и обезбиједи широку представљеност различитих друштвених
сегмената у парламенту. Тако се снажне друштвене подјеле преко политичких странака пресликавају у парламент који има проблеме са стварањем широке коалиционе владе, за коју је велико
питање колико дуго може да се одржи. ПР систем заједно са механизмом дијељене власти (power-sharing) стабилизује статус кво
и отежава функционисање извршне власти која тешко мијења
или доноси нове политике. Због великог броја странака у кабинету, њихове идеолошке дистанце и унутарстраначке дисциплине, веома је тешко постићи консензус и усвојити нове политике
у парламенту.16) Према томе, одабир неког другог изборног система (нпр. алтернативни глас, о којем ћемо говорити у наставку) би
омогућио представљеност али не на темељу етничке или друге сегменталне припадности, већ на темељу умјеренијих и међусобно
прилагодљивијих политичких платформи које требају да ослабе
снагу социјалних расцјепа који се кроз ПР систем вјеродостојно
пресликавају у парламент.
У постконфликтним друштвима, ПР представља један од
кључних елемената мировних споразума,17) иако су емипиријски
докази о његовој успјешности незадовољавајући. Он је био битан,
мада не и једини елемент успјешног прекида конфликта и одрживе транзиције у Ел Салвадору, Намибији, Никарагви, Мозамбику
и Јужноафричкој Републици. Ипак, ПР није спријечио наставак
конфликта у Анголи и Либерији. У Зимбабвеу, ПР је у изборима
1980 и 1985. године подрињео стварању режима са доминантном странком. У Намибији и Јужноафричкој Републици ПР је доприњео спречавању конфликта, али је такође цементирао режим са
доминантном странком. У Босни и Херцеговини, ПР је омогућио

16) George Tsebelis, „Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism,
Parliamentarism, Multicameralism and Multipartyism“, British Journal of Political Science,
Vol. 25, pp. 289-325, 1995.
17) ПР је усвојен као дио пакета мировних споразума у Анголи 1991, Босни и Херцеговини
1995, Камбоџи 1991, Ел Салвадору 1992, Ираку 2005, Либерији 1996, Мозамбику 1994,
Намибији 1989, Никарагви 1989, Руанди 1993, Сијера Леонеу 1996 и Јужноафричкој
Републици 1994. године. Наведено према: Shaneen Mozaffar: „Electoral Rules and PostCivil War Conflict Management: The Limitations of Institutional Design“, in: Matthew
Hoddie and Caroline A. Hartzell (eds.), Strenghtening Peace in Post-Civil War States, The
University of Chicago Press, Chicago and London, 2010, pp. 83.
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представљање подијељених група али је стабилизовао радикалне
национале странке.18)
Ендрју Рејнолдс (Andrew Reynolds) на примјеру Јужноафричке
Републике19) сматра да ПР систем даје мале подстицаје кооперацији
без обзира што затворене страначке листе могу да садрже кандидате из различитих друштвених група. Без обзира на ту
чињеницу, у дубоко подијељеном друштву гласање се одвија дуж
линија социјалних расцјепа и умјереније странке се суочавају са
искључивошћу и мајоризацијом од стране тврдолинијашких странака.
Рајли тврди да су у случајевима Гвајане и послијератне Босне и Херцеговине20) ПР системи додатно погоршали политичку
ситуацију омогућавајући пресликавање социјалних расцјепа у
парламент посредством етничких странака. У Гвајани се, упркос високој пропорционалности ПР-а, друштво поларизовало
између грађана афричког и индијског поријекла јер су избори
имали функцију “етничког цензуса“ што је додатно поткопало
демократизацију. У БиХ, ПР је вјеродостојно пресликао три главне етничке групе (Бошњаци, Срби и Хрвати) у парламент, пропорционално њиховом броју, али пошто су главне странке етничке
оријентације и ослањају се ексклузивно на гласове своје етничке
групе, оне немају никакав подстицај да се понашају умјереније и
кооперативније. Напротив, избори од 1996. године су се претворили у институционализацију етничких политика, гдје су странке промовисале ексклузивне етничко-догматске ставове и гдје су
гласачи искључиво гласали дуж линија етничких подјела. Слично
мишљење заступа и Флоријан Бибер који такође у случају постконфликтне БиХ, као и Македоније и Косова констатује  да се гласање
одвија дуж етничких линија. 21)

18) Исто, стр. 85.
19) Andrew Reynolds: Electoral Systems and Democratization in Southern Africa, Oxford
University Press, Oxford, 1999.
20) Benjamin Reilly: „Political Engineering and Party Politics in Conflict-Prone Societies“,
Democratization, 13:5, pp. 811-827, 2006.
21) Пропорционални изборни систем је заступљен у Македонији од 2002, и на Косову
од 2001 године. видјети: Флоријан Бибер: Институционализирање етничности –
постигнућа и неуспјеси након ратова у Босни и Херцеговини, на Косову и Македонији,
Форум Босна, Сарајево, 2004.
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2.3. Становишта центрипеталиста
Супротно од заговорника консоцијацијског приступа, заговорници центрипеталног приступа у институционалном дизајну
нуде другачији сет механизама за дубоко подијељена друштва.
Комбинација преференцијалног гласања са изборним системом
апсолутне већине или пропорционалним системом треба да подстакне странке и кандидате да траже подршку не само своје, већ и
осталих група како би били изабрани. Тако би се странке усмјериле према политичком центру, ослабиле снагу социјалних расцјепа
и смањиле етничку фракционализацију.
Хоровиц преферира алтернативни глас22) (АГ) чија суштина није у постизању пропорционалности него у акомодацији и
приближавању ставова подијељених група, будући, да би био
изабран, кандидат мора да добије апсолутну подршку. То у мултиетничким изборним јединицама23) захтијева тражење подршке
од других група на темељу елиминације етничке искључивости.
Ипак, у подијељеним друштвима, странке ће и даље бити етнички
орјентисане и тешко је за очекивати да ће кандидати на изборима
добијати прву преференцију од гласача из других група. Сходно
томе, центрипеталисти сматрају да ће добијање нижерангираних
преференција од гласача других група повећати шансе за побједу,
што ће свакако повећати шансе за стварање политичких компромиса. У хетерогеним изборним јединицама гдје ни једна група нема
аполутну већину, добијање прве преференције неће бити довољно да кандидат побиједи, што имплицира да екстремна национала
реторика смањује шансе за побједу. ПР систем управо дозвољава
странкама етничку искључивост, на основу које бивају награђене
парламентарним мандатима, док суштина АГ-а није у представљању различитих мањина, већ у томе да подстакне мањине да
гласају за умјеренију већину. Разлика између консоцијалиста и
22) АГ представља мајоритарно-преференцијални изборни систем у једномандатним
изборним јединицама. За разлику од система релативне рећине, АГ захтијева 50%
+ 1 глас како би кандидат био изабран. Гласачи рангирају кандидате, и ако ни један
кандитат не добије апсолутну подршку, задњерангирани се елиминише а његове друге
преференције се додјељују осталим кандидатима све док неко не добије 50% + 1 глас.
Користи се за предсједничке и парламентарне изборе.
23) Центрипеталисти углавном заступају једномандатне или вишемандатне мултиетничке
изборне јединице за разлику од консоцијалиста који заступају вишемандатне
моноетничке изборне јединице.
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центрипеталиста је у томе да први фаворизују пропорционалност
на уштрб умјереније политике, док други фаворизују умјереније
политике у паралменту које искључују принцип пропорционалности.
Битна разлика између ПР-а и АГ-а је у њиховом утицају
на стварање изборних коалиција. Под утицајем ПР-а, коалиције су
састављене од екстремних етничких странака које тек након избора улазе у владајућу коалицију, и главни циљ им је постизборна
подијела власти, а не и могућност међуетничког компромиса.  Са
друге стране, под утицајем АГ-а, странке су подстакнуте да формирају коалиције прије избора, јер их природа изборног система
тјера да траже гласове и изван своје групе. Хоровиц сматра да ће
природа изборног система и предизборне коалиције допринијети
развоју компромиса између подијељених група, а не само подијели
ресора.24) Из тога слиједи да ће АГ произвести владе састављене од
идеолошки ближих или умјеренијих странака, чиме ће се побољшати ново политичке стабилности, док ће ПР продуковати владе
састављене од идеолошки супротстављених странака чиме ће се
продубити политичка нестабилност.
Бењамин Рајли фаворизује систем ПР-ЈПГ25), који се на
примјеру избора у подијељеној Сјеверној Ирској 1998. године показао као успјешан у подстицању кооперације између подијељених протестаната и католика. Предност ПР-ЈПГ у односу на ПР
истичу и консоцијацијски ревизионисти, који за разлику од центрипеталиста подржавају консоцијацијске елементе инжињеринга
за подијељена друштва. За разлику од АГ-а који треба да подстакне међуетничко гласање, ПР-ЈПГ је омогућио дистрибуцију нижерангираних преференција, али не између подијељених група,
већ између екстремнијих и умјеренијих странка унутар друштвеног сегмента. Овакав облик пропорционалног система одступа од
стандардног ПР-а, јер даје веће шансе за умјереније странке на
24) Donald Horowitz: Constitutional Design: „Proposals versus Processes“, in: Andrew Reynolds
(ed.), Architecture of Democracy, Oxford University Press, Oxford, 2002.
25) Рајли је истраживајући изборне системе, у Папуи Новој Гвинији од 1964-1972,
Сјеверној Ирској од 1972, Шри Ланки од 1978, Естонији од 1990 и Фиџију од 1999.
године, показао како су различити облици преференцијалног гласања –алтернативни
глас, додатни глас и једноструки преносиви глас- боља солуција за ублажавање и
превазилажење етничких подјела и сукоба за разлику од пропорционалног система.
Видјети: Benjamin Reilly: Democracy in Divided Societies- Electoral Engineering for
Conflict Management, Cambridge University Press, 2001; Benjamin Reilly: „Electoral
Systems for Divided Societies“, Journal of Democracy, 13:2, pp. 156-170, 2002.
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основу нижерангираних преференција. ПР то не дозвољава, јер
се један глас даје само једној странци чиме су умјереније странке
надјачане од стране радикалнијих. Међутим, да би се центрипетални механизми успјешно имплементирали у подијељена друштва,
нарочито изборни системи, потребно је постојање специфичних
контекстуалних околности. Рајли истиче да олакшавајућу околност представља постојање групе умјерених политичара и гласача
унутар друштвених сегмената. Да би међуетничко гласање било
могуће, центрипеталне стратегије захтијевају “умјерене сентименте унутар заједнице“. У обзир требају бити узете и демографске
околности као што су величина, број и дисперзија етничких група
у држави.26)   Центрипетални механизми не могу сами од себе да
допринесу политичкој акомодацији подијељених друштвених сегмената, већ се показују ефикасни када постоје неке од наведених
контекстуалних варијабли.
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КРИТИКА ПРОПОРЦИОНАЛНИХ ИЗБОРНИХ ...

Stefan Vukojevic
CRITIQUE OF PROPORTIONAL ELECTORAL SYSTEMS
IN DEEPLY DIVIDED SOCIETIES
Resume
Electoral system is one of the key mechanisms of the conflict management and of the achievement of peace and
political stability in deeply divided societies. Widely acknowledged viewpoint is that party list proportional representation (PR), as an element of the consociation democracy, can contribute to the political stability because
it enables parliamentary representation of different social
segments and minorities. Widely accepted consociational
“orthodoxy” has not been spared of numerous criticisms
in theoretical and empirical sphere, coming from consociational revisionists and centripetalists. Party list PR is
suitable for heterogeneous societies with cross-cutting
cleavages, where the voting is not necessarily based on
the identity principle. In the context of deeply divided societies where the social cleavages are mainly formed on
the ethnicity, PR deepens social cleavages and political
instability. Based on low census and multi-member electoral districts, PR enables political parties and candidates
to rely only on votes coming from their own group. Apart
from being able to rely on representation proportionate
with the size of their social segment, parties and candidates are encouraged to preserve as dominant parties
within social segment by widening and radicalizing social
cleavages. Party competition is characterized by centrifugal tendencies, yet moderate parties are overplayed by
the hard-line ethnic parties. Ethnic parties have no aspirations to promote cross-ethnic or some more universal
political platforms because they yield their electoral benefits from their group’s protection and ethnic-outbidding.
The political atmosphere is worsened by forming of the
post-election coalitions and of a government because it is
very difficult to achieve consensus and adopt new politics
in a government consisting of variety of parties with considerable ideological distance. The centripetalists propose
different electoral systems which would encourage parties
and candidates to seek for the support of other groups, in
order to get elected. Based on that, electoral system would
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contribute to the centripetal party competition and creation of compromises between divided groups – providing
that in a social segment there is a core group of moderate
politicians and voters, a different election system (Alternative Vote, Single Transferable Vote) would encourage the
advance of moderate parties.
Key words: party list proportional representation, deeply
divided societies, ethnic parties, ethnic outbidding,
centripetalism.

Овај рад је примљен 5. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 4. децембра 2015. године.
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МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА У
БАЛКАНСКИМ ЗЕМЉАМА У ВРЕМЕ
ИСТОЧНЕ КРИЗЕ 1875-1881. ГОДИНЕ
Сажетак
Македонска емиграција у балканским земљама у време Источне кризе 1875-1881. године је била задојена
национално-револуционарном идејом македонског народа да се ослободи турске власти у циљу побољшања
свога положаја. Треба имати на уму да се активност
македонске емиграције у суседним земљама, оријентисана у смеру еманципације и афирмације македонског
народа, није могла одвијати у дисхармонији са експанзионистичким тежњама суседних буржоазија према
Македонији.
Кључне речи: македонска емиграција, источна криза,
балканске земље.

МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА У СРБИЈИ

U

национално-ослободилачкој борби македонског народа за национално и социјално ослобођење, македонски народ је ступао
у контакт преко македонских емиграната и печалбара са национало-ревоуционарним покретом српског народа против Отоманске
империје.
До актуализовања македонског питања је дошло после српско-турског рата 1876-1877. године и руско-турског рата 18771878. године, када су велике европске и балканске државе своју
активност усмериле ка задовољавању своје територијалне аспира-

*

Виши научни сарадник у пензији.
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ције према Македонији и осталој територији европске Турске. У
веома компликованој ситуацији, када су главне европске државе
имале водећу реч у решавању макдонског питања, македонска емиграција у Србији се осетила одговорном за судбину македонског
народа и у границама својих могућности активирала се у правцу
побољшања његовог статуса.
И после руско-турског рата 1877-1878. године и Берлинског
конгреса наставили су бројни Македонци са емигрирањем из економских и политичких побуда у Србију и друге суседне земље.
Македонска емиграција у суседним земљама је била задојена
национално-револуционарном идејом македонског народа да се
ослободи турске власти у циљу побољшања свога положаја. Tреба
имати на уму да се активност македонске емиграције у суседним
земљама, оријентисана у смеру еманципације и афирмације македонског народа, није могла одвијати у дисхармонији са експанзионистичким тежњама суседних буржоазија према Македонији.
Посебно је била изражена активност македонске економске
и политичке емиграције у Србији, те ће у овом раду бити осврта
на активности македонске смиграције у Србији. Од посебног значаја је за активност македонске емиграције у Србији оснивање и
деловање Одбора Старе Србије и Македоније. После неуспешног
српско-турског рата 1976. године у Кнежевину Србију дошао је велики број емиграната и избеглица из Македоније и Старе Србије,
било као добровољци у српској војсци или као избеглице које су се
склониле у Србију да би се заштитиле од терора и башибозука у
пограничним турским територијама. У животу ових избеглица или
емиграната појавио се велики број проблема, које је требало решавати уз помоћ српске владе. Због тога је образован одбор од пет
лица, тзв. Одбор Старосрбијанаца и Македонаца, на чијем челу је
био дечански архимандрит Сава и још по два члана из Македоније
и Старе Србије. Представници Македоније у овом одбору били су
Коста Шуменковић и Депот Баџовић. Овај Одбор био је основан
у току јуна 1877. године,1) с циљем да се македонским емигрантима у Србији помогне да реше основна питања егзистеције. Одбор

1)

Kлимент, Џамбазовски, „Србија и националноослободилачки покрет македонског
народа у доба Берлинског конгреса“, Зборник са научног скупа: Србија у завршној
фази велике источне кризе (1877-1878), Београд, Историјски институт, Просвета, 1980,
књ. 2, стр. 160.
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Старе Србије и Македоније је касније у време Берлинског конгреса
оријентисао активност на стварање аутономне Македоније.
Активност македонске емиграције у Србији била је усмерена
и на јавно истицање постојања македонског народа као посебног
народа, који се разликује и од Срба и од Бугара. На пример, Деспот
Баџовић је маја 1878. године у српским новинама у циљу истицања индивидуалитета македонског народа писао: „Ипак, у македонском говору постоји једна особина које нема ни код Срба ни
код Бугара, а то је да овај словенски народ не говори ни као Срби
ни као Бугари“.2)
За државно-правну идеју македонског народа је од значаја
изјава коју је дао Димитар Робев, истакнути македонски трговац,
родом из Охрида, посланик турског парламента у Цариграду за
време посете Београду у дијалогу са Матијом Баном, маја 1878.
године. „Пошто је био код г. Митрополита, оде по претходном споразумљењу код њега Бан, који кад се врати рече: да Робев налази за
право да Стара Србија сва припада Србији, а да је он умерен Бугарин. Данас, он већ неће да је Бугарин, а још мање Грк, него смера
о независној Македонији, јер му је вели казао Игњатијев, да Македонија не може припасти једном од три поглавита народа на Балканском полуострву. Димитрије Тодоровић 14. маја 1878. године у
писму Јовану Ристићу, министру иностраних дела Кнежевније Србије изнео је: „Мени се чини да је ово неки капетан Миша па шпекулира за себе држећи можда да ће моћи постати каквим кнезом у
Македонији.“3) Несумњиво је да је изјава Димитра Робева била од
значаја за аутономни покрет у Србији јер је представљала подршку
македонској емиграцији у борби за аутономну Македонију.
Македонска емиграција у Србији је веома запажену активност
испољила непосредно пре и за време Берлинског конгреса. Центар
те активности македонске емиграције у Србији за стварање аутономне Македоније била је делатност Одбора Старе Србије и Македоније оријентисана на стварање аутономне Македоније, и дечански архимандрит Сава. Међутим, представник македонских емиграната у Србији, архимандрит дечански Сава, није на Берлинском
конгресу учествовао у решавању судбине македонског народа, већ
је био у улози посматрача Конгреса.
2)
3)

Српске новине, Београд, бр. 99 од 5. V 1878.
Архив Историјског института Србије, Збирка Јована Ристића, инв. бр. 12/581, сиг. XII/5
од 14. маја 1878.
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Треба напоменути да су српски владајући кругови водили
смишљену политику да делатност македонске емиграције
искористе за задовољење својих аспирација према Македонији.
У вези с тим, није било потпуног јединства међу македонском
емиграцијом у Србији по питању стварања аутономне Макеодније.
Део просрпски оријентисане македонске емиграције у Србији
под утицајем српске политике слао је у Берлин архимандриту
дечанском Сави молбе и слично, у кома се тражило да се Сава
ангажује код великих европских држава на Берлинском конгресу
да њихова места у Македонији буду прикључена Србији.
Без обзира на политику владајућих кругова Србије да привуку
македонске емигранте у Србији, маса македонских емиграната
је била оријетнисана да води борбу за политичку аутономију
Македоније. Македонска емиграција у Србији оријентисана на
стварање аутономне Македоније је сматрала да су политичкоисторијске прилике биле повољне за формирање аутономне
Македоније у оквиру Отоманске империје на челу са губернатором
хришћанином. У складу са тим, једна група македонских
емиграната у Србији, у којој је био и Коста Шуменковић, обратила
се молбом представнику Одбора Старе Србије и Македоније на
Берлиснком конгресу, архимандриту дечанском Сави, да утиче на
европске државе да се Македонији призна аутономни статус на
челу са хршћанским гувернером. Такође, у овој молби је изражена
посебност македонског етникума на Балканском полуострву. У
прилог томе у писму је речено: „У овај час када се решава судбина
народа на Балканском полуострву, слушамо како Грци раде против
уједињења нашег са браћом нашом словенском и представљају
Македонце, који су најстарији Словени на Балканском полуострву
и живели дуго са Србијом у државној заједници, а под својим
царем Самуилом самостални били – за Грке“.4)
Српски владајући кругови су дозволили да македонска
емиграција у Србији развије делатност за стварање аутономне
Македоније у смеру неугрожавања интереса српске буржоазије на
челу са владајућим српским круговима у Македонији.
Током времена, са присуством идеје о стварању аутономне
Македоније у редовима српског народа у Србији јављају се
објективне снаге, као што су српски социјалисти који нису били
4)

Исто, од 12. јуна 1878.
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за припајање Македоније Србији, већ су заступали мишљење о
формирању самосталне македонске државе која би била укључена
у оквиру југословенске или балканске федерације. Међутим,
историјске прилике за реализацију визије српских социјалиста за
стварање посебне македонске државе биле су повољне тек у НОР-у
и социјалистичкој револуцији југословенских народа и народности
од 1941. до 1945. године, када је и створена македонска држава у
саставу југословенске федерације.
За време постојања Одбора Старе Србије и Македоније
посебно се истакао у активности члан Одбора Деспот Баџовић.
Македонски емигранти у Србији нису били искључиво
оријентисани на стварање аутономне Македоније дипломатским
путем, већ су сматрали да се до стварања аутономне Македоније
може доћи успешном оружаном борбом македонског народа
против турске власти и желели су да у њој учествују. На пример,
за време Кресенског устанка, Деспот Баџовић је од српске владе
тражио одобрење да се македонски емигранти у Србији прикључе
македонском устанку 1878-1879. године. Устанак у Македонији
изазвао је велики утисак, код људи Старе Србије који су се налазили
у Врању, као и код свеснијих Срба који су остали у Турској. Ради
тога више пута су долазили до њега и тражили упутства шта да
раде, то јест да ли и они да се придруже устаницима. Будући да
нема за то упутства, он саветује да мирују. Међутим, одговор из
Београда је гласио да се није дозволило њихово учешће. „Устанак
у Макеоднији нема изгледа на успех, будући да га не подржава
ниједна држава. Ако би се придружили и Срби из ваше околине,
последице би биле само узалудно проливање крви и уништавање
њихових кућа, а за нас узнемирење на граници. Ради тога,
одвратићемо од учешћа у устанку оне што су решили, као и све
друге Србе што би могли да дођу у искушење, да му се придруже.
Издајте налог писару Баџовићу да ради у истом духу“.5)
Став српске владе према македонским емигрантима у Србији
није мењан ни у 1879. години. Обраћање писмом Деспота Баџовића
у пролеће 1879. године српском Министарству спољних послова да
одобри формирање македонских чета у Врању ради дизања устанка
у непосредној близини српско-турске границе је било безуспешно.
5)

Исто, сигн. 25/396 – XXV/13 од 7. XI 1878.
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Македонска емиграција у Србији на челу са Деспотом
Баџовићем је била спремна да узме учешће у Кресенском устанку у
циљу ослобођења од турске власти и стварања македонске државе,
а не за задовољење пробугарских интереса. У прилог опрезности
македонске емиграције у Србији, да не буде искоришћена у
Македонском устанку у Македонији за задовољење пробугарске
политике може нам послужити писмо Деспота Баџовића
митрополиту Натанаилу од 5. фебруара 1879. године: „Ја, пак,
самац, а притом добровољац ево две године и више како сам био
командир добровољачки и учествовао у 10-15 врло ужасних борби,
ради чега сам награђен „златном сребрном медаљом“ и „Таковским
крстом“, пак као такав, једва био дочекао да се још једанпут упустим
са Турцима у крваву борбу. С тога Господине, ако тврдо знате, да
ће се моћи поћи напред ка југу у Македонију, молим јавите ми да
ја тамо са 1000-2000 добровољаца дођем и придружим се вашим
четама, и будем под вашом командом, па да ако бог да, пружим
помоћ око Прилепа, Охрида, Битоља итд. Али пре свега, молим
синовски да ми искрено кажете вашу намеру тј. мислите ли да
идете у Македонију или Тракију, јер ако идете у Македонију, ја као
Македонац могу доћи, иначе никако не долазим“.6)

СТАВОВИ МАКЕДОНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ У ГРЧКОЈ
Великогрчка пропаганда је прва организована пропаганда
на тлу Македоније. У време Источне кризе 1875-1881. године,
експанзионистичка политика грчке буржоазије и владе према
Макеоднији била је оријетнисана ка задовољењу империјалистичких
тежњи. Без обзира што је Цариградска патријаршија знатно
изгубила позиције у Македонији након оснивања Бугарске
егзархије 1870. године, она се у време Источне кризе 1875-1881.
године јавља као оруђе за реализацију циљева грчке буржоазије
и владајућих кругова према Македонији. Директни спроводници
великогрчке пропаганде у Македонији били су, најпре и искључиво
грчка Цариградска патријаршија, а касније и грчка друштва,
конзулати и грчки учитељи.

6)

Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава, том први, Факултет за филозовско-историски науки, Институт за национална
историја, Филозовски факултет - Катедра за историја, Скопје, 1981, стр. 262-263.
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Активност македонске емиграције у Грчкој је помагана од
стране грчких владајућих кругова да се македонска емиграција
искористи као потенцијал за ослобођење Македоније од турске
власти и припреми терен за припајање Македоније Грчкој.
После избијања босанско-херцеговачког устанка сматрало се
да су створени извесни услови за један општебалкански устанак и
рат против Турске. У првим месецима 1876. године у Атини био је
формиран један „војни комитет за ослобођење хришћана у Турком
царству“, а један од његових руководилаца био је Леонид Вулгарис. После ослобођења из турског затвора у Цариграду са својим
сународницима у Атини су формирали и „Словенскомакедонски
комитет“ са циљем да се преко устанка или на други начин изборе
за аутономију Макеодније.7) Поред Вулгариса, у Војном комитету
водеће личности били су пуковници Коронес и Византиос. Тројица
вођа у својим противтурским плановима планирали су и акције у
сагласности са српским владајућим круговима, са којима је Вулгарис био повезан. Комитет, ради великогрчких претензија према
Македонији, избегавао је да ради по директиви грчке владе и хтео
без њеног знања да дигне устанак у Македонији, а потом да је принуди са војском да му се прикључи. Ипак, велики недостатак Комитета био је што није имао национално-политички програм после
ослобођења. Вулгарис, пак, као оснивач „Словенскомакедонског
комитета“ и главни вођа „Војног комитета“, успоставио је тесне
везе са неким виђеним Македонцима у Македонији, са Димитром
Робевим из Битоља, И.Г. Паунчевим и Јакимом Сапунџевим из Охрида, Јоаном А. Руком и Лазаром Руком (Јуруков). Они стварају
„Словеномакедонски револуционарни комитет“ чији је циљ ослобођење Македоније путем општемакедонског устанка.8)
Акција грчке пропаганде за припајање Македоније Грчкој после Санстефанског мира манифестоване су у слању петиција, етнолошких карти, статистичких табела представницима европских
сила у Цариграду, контактима утицајних Грка са представницима
европских држава и слично.
Непосредно пред и у време Берлинског конгреса уследила је
појачана грчка национална пропаганда, усмерена на доказивање да
7)
8)

Славко Димевкси, „Привремена влада на Македонија“, Разгледи, Скопје, 1973, XV, 1-2,
стр. 180.
Славко Димевкси, „Привремена влада на Македонија“, Разгледи, Скопје, 1973, XV, 1-2,
стр. 180.
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ја Македонија грчка земља. Једно од средстава за постизање грчких територијалних аспирација према Македонији биле су петиције великим европским силама у којима су, између осталог, разлози за припајање Македоније Грчкој тражени у античком пореклу
Македонаца и жељи Македонаца да живе у саставу грчке државе.
После одлуке Берлинског конгреса да Македонија остане под
турском влашћу, грчка пропаганда се није одрекла великогрчких
циљева према Македонији. Поред петиција, као средства за постизање великогрчких циљева, грчка пропаганда је после Берлинског конгреса тежила изналажењу нових форми ради задовољења
циљева према Македонији. У циљу придобијања македонског становништва за грцизам, посебна пропагандна друштва – силогоси,
и после Берлинског конгреса, отварали су бројне грчке школе у
Македонији и убеђивали македонски народ да је његово порекло
античко. Носиоци великогрчке пропаганде су тврдили да су преци
македонског народа, Старомакедонци, етнички блиски са Грцима и
да је то довољан разлог да Македонија уђе у састав Велике Грчке.
После Берлинског конгреса известан број Македонаца је излаз
из незадовољства против турске власти нашао у емиграцији у Грчку. За време Кресенског, односно Македонског устанка 1878-1879.
године дошло је до активирања Македонаца емиграната у Грчкој.
Нарочито је за време Македонског устанка дошла до изражаја активност у оквиру хајдучких дружина у југозападној Македонији.
Активност македонских чета није престајала ни после Кресенског
устанка. На пример, после Македонског устанка 1878-1879. године, чета Костадина Буфског је била активна у југозападној Македонији, а на Олимпу је био бастион чете погрченог Македонца,
Леонида Вулгариса.
Македонске чете у јужној и југозападној Македонији су предузимале акције с једном мотивацијом, да се створи македонска
држава. Међутим, без обзира на све околности и утицаје, код македонских устаничких снага, не само у Грчкој, већ и Србији и Бугарској је било пристуно јединствено убеђење да на путу ослобођења
Македоније и стварања македонске државе не постоји само непријатељ Отоманска империја, већ и суседне балканске државе. У
априлу 1880. године, у месту Гремен (Острово) дошло је до сусрета
између двојице војвода и била је разматрана ситуација у Македонији после Берлинског конгреса. Двојица војвода, Вулгарис и Буфски, закључила су да за остајање Македоније под турском влашћу
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носе највећу кривицу пропаганде трију суседних држава (Грчке,
Бугарске и Србије). Према њима, будућност Македоније лежи у
стврању самосталне македонске државе. За постизање тога циља
потребно би било да се отклоне антагонизми међу припадницима
одређених верско-националних пропаганди, скренула би се пажња
великих европских сила које су ради изнесених разлога оставиле
Македонију под турском влашћу. Само преко уједињења свих народности које насељавају Макеоднију може да се поведе успешна
борба против Отоманске империје. Двојица војвода одлучила су на
бази донесене идејно-политичке платформе, да сазову представнике свих народности што насељавају Македонију (осим Турске), и
они по демократском путу да одлучују за будућност Македоније.9)
За државно-правну мисао македонског народа идејно-политичка платформа чији су творци Леонид Вулгарис и Костадин
Буфски је од великог значаја. Политичка патформа македонског
четничко-устаничког покрета реално изражава непријатеље амбиција македонског народа да створи своју државу. У исто време, у
платформи је изражен став да ће македонски народ у заједничкој
борби са народностима Македоније против турске власти лакше
створити македонску државу у којој ће бити уређени демократски
односи између становништа Македоније.
Национална скупштина Македоније је од 21. маја до 2. јуна
1880. године у Гремену одржала заседање на коме је изложена
идеолошко-политичка платформа чији су творци били Леонидас
Вулгарис и Поп Костадин Буфски. У Националној скупштини Македоније је било 32 делегата, представника македонске, влашке,
албанске и српске народности. Делегати Националне скупштин
нису потицали само из јужне Македоније, већ и из осталих делова
Македоније.
Национална скупштина Македоније је у донетој резолуцији
упућеној великим европским државама изнела одређене захтеве:
„1. Најпре да стави до знања Високој Порти преко главног управитеља (валије) Македоније, да македонски народ тражи бржу
примену члана 23. Берлинског уговора и доношења Органског устава са учешћем македонских представника;

9)

Staatsarchiv Wien, Pol. archive XII Turkei. Картон 137. Извештај Но 26 Б. Цариград 26.
III 1880.
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2. Одлуке Националне скупштине да се доставе свим представницима великих сила у Македонији – потписницима Берлинског уговора, са молбом великим силама да се заузму код Високе
Порте за примену чана 23. Берлинског уговора;
3. Уколико Висока Порта одбије примену члана 23. Берлинског
уговора, Национална скупштина ће да позове македонски народ на
оружје са паролом – „Македонија Македонцима, за успостављање
древне Македоније“;
4. Национална скупштина одлучила је и изабрала из својих
редова Привремену владу Македоније: „Единство“, у којој су заступљени представници народности што су насељавале Македонију“.10)
У Привременој влади Македоније – „Единству“ биле су репрезентоване све народности које су живеле у Македонији. Из пропратног писма Привремене владе Македоније послатог конзулима
великих европских сила у Солуну позната су нам имена двојице
Македонаца и једног Албанца и то председника Владе Васила Симона и чланова Владе Анастаса Димитровића и Але Ефендије. На
основу потписа решења Националне скупштине Македоније видимо да је у Националној скупштини било највише Македонаца.
Када су конзули великих европских држава у Солуну примили
у другој половини јула 1880. године Решење Националне скупштине са потписима 32 делегата на челу са председником скупштине
Стефо Николовим, из села Бесвина, Костурско, и пропратно писмо Привремене владе Македоније дошло је до изненађења у Солуну не само конзула европских држава, већ и турске власти као
и представника балкансих држава. У атмосфери изненађења пред
европске конзуле из радозналости појавило се више питања која су
бацила сумњу о неодржавању Националне скупштине Македоније,
те да су спољни фактори заинтересовани за судбину Македоније.
У вези с тим, највећа сумња је падала на великогрчку пропаганду
ради истицања древне Македоније у протоколном решењу. Познато је да је Грчка у то време у складу са својим претензијама на
Македонију истицала порекло Македонаца од античке Македоније
с тенденционим циљем да Македонце представи као Грке.11)
10) Исто, Pol. archiv XXXVIII, Konzulat Salonich, Картон 235. Извештај Но 66 рез. Salonich
28. VII 1880.
11) Славко Димевски, „Еден век од одржавања на Национално собрание и формирање
на Привремена влада на Македонија – Единство“, Годишник на Институтот за
социолошка и поллитичко-правна истраживања, год. VII, бр. 1, Скопје, 1981, стр. 352.
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Међутим, европска дипломатија није имала у виду чињеницу
да је македонски народ у борби за државност, немајући државно-правну традицију био принуђен да своје порекло веже за славу
Филипа II и Александра Македонског. У то време нико од европских дипломата није имао на уму чињеницу да су инсистирања
Националне скупштине Македоније по питању примене члана
23. Берлинског уговора била израз самосталног напора македонског народа за националном еманципацијом. Из одлуке Народне
скупштине Македоније можемо закључити да је македонски национално-револуционарни покрет у том историјском тренутку у
тежњи за побољшањем стања македонског народа предвидео аутономни статус Македоније у саставу Турске царевине. У солуцију национално-револуционарног покрета македонског народа да
оружјем успостави македонску државу истиче се парола: древна
Македонија. Треба истаћи да у правно-историјској науци до данас
постоје подељена или нејасна мишљења по питању смисла пароле:
древна Македонија. Без обзира на разна мишљења сматрамо да је
девиза древна Македонија израз романтичарског заноса македонског народа да се словенско порекло тражи у античкој Македонији.
Истовремено, сматрамо да су веома мали изгледи да је девиза древна Македонија продукт великогрчке пропаганде која је порекло македонских Словена тражила у античкој Македонији у склладу са
својим територијалним аспирацијама према Македонији.
У државно-правној историји Македоније Протоколно решење
Националне скупштине Македоније је документ од великог значаја, јер је први пут једна институција македонског карактера пред
великим европским државама изразила тежње македонског народа
за националном еманципацијом.
За државно-правну историју македонског народа је од значаја
и Манифест Привремене владе Македоније упућен Македонцима
који је објављен 23. марта 1881. године у Ћустендилу, на бугарској
територији, и који су потписали председник Васил Чомо (Симон)
и секретар Никола Трајков.
У самом почетку Манифест истиче популарност Македонаца у античко доба када су са фалангама постављене основе војној вештини и значај Аристотелове просвете за продуховљеност.
Истакнуте су претензије непријатеља да заузму Македонију, да
униште македоски народ са славном традицијом. У Манифесту
Привремене владе Македоније је истакнута опасност за Македо- 197 -

Миодраг Д. Перић

МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА У БАЛКАНСКИМ ...

нију од Аустро-Угарске.12) У вези с тим, намеће се само по себи
веома интересантно питање: Зашто се у поменутом документу
Аустро-Угарска истиче као једини непријатељ Македоније у ситуацији када она није била једини непријатељ Македоније. Једна од
хипотеза за навођење Аустро-Угарске као једине заинтересоване
државе за Македонију је веома вероватна када је Привремена влада Македоније у Манифесту истакла Аустро-Угарску као јединог
непријатеља под утицајем неког спољног фактора чије су се сфере
интереса сударале са интересима Аустро-Угарске у Македонији.
Вредно је истаћи да Протоколно решење Националне скупштине Македоније заједно са пропратним писмом и после упознавања
дипломатских кругова европских држава са њиховом садржином
нису имали утицаја на ставове великих европских држава према
македонском питању за време Источне кризе.
Без обзира што Протоколно решење Националне скупштине
није имало утицаја на промену статуса македонског народа, истакнути захтеви Националне скупштине имају велики значај за државну мисао македонског народа, јер у захтевима је јавно истакнуто постојање македонског народа и његова тежња за применом
реформи у Македонији на основу члана 23. Берлинског уговора,
као и решеност да, уколико Вискока Порта одбије примену овог
члана, путем свенародног устанка створи политичку аутономију у
Македонији.

МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА У БУГАРСКОЈ
После Берлинског конгреса и Македонског (Кресанског) устанка највећи део македонских економских и политичких емиграната нашао се у Бугарској. Талас емигрирања Македонаца у Бугарску и суседне земље започео је седамдесетих година 19. века
и осетно је био запажен за време руско-турског рата 1877-1878.
године и после Берлинског конгреса и Македонског (Кресанског)
устанка. У време Кресанског устанка узели су учешћа македонски добровољци из руско-турског рата 1877-1878. године који су
нашли уточиште у Бугарској. После угушивања устанка, македон12) „Манифест на Привремена влада на Македонија“, Документи са борбата на
македонскиот народ за самостојност и за национална држава, том први, Факултет за
филозовско-историски науки, Институт за национална историја, Филозовски факултет
- Катедра за историја, Скопје, 1981, стр. 267.
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ски добровољци су се склонили у Бугарску не губећи наду за ослобођење Македоније.13)
Жеља македонских добровољаца за ослобођењем Македоније није била у складу са тежњом владајућих кругова Бугарске
да прикључе Македонију Бугарској. У циљу остварења тог циља
бугарски владајући кругови су водили перфидну политику да придобију македонске снаге у Бугарској за остварење великобугарских
циљева према Македонији. Македонска интелигенција усмерена
на стварању својих позиција потпала је под бугарски утицај. Уз
помоћ пробугарски оријентисане македонске интелигенције бугарски владајући кругови су македонске добровољце – учеснике ратова са Турском желели да искористе као средство за припајање Македоније Бугарској. Да би остварили тај циљ, бугарски владајући
кругови су желели да ангажују македонске добровољце у Бугарској за изазиваче нереда у Македонији да би се пред великим европским силама створило мишљење да су ти нереди у Македонији
израз воље становништа Македоније да се Македонија прикључи
Бугарској. Прикључење Македоније Бугарској било је у раскораку
са ставом већих европских држава да се не мења статус територија на Балкану који је утврђен на Берлинском конгресу (јуна-јула
1878. године). Без обзира на препреке за прикључење Македоније
Бугарској, владајући кругови Кнежевине Бугарске под одређеним
околностима су дозволили македонским емигрантима у Бугарској
да развију активност за стварање аутономне Македоније као тактички међуциљ за прикључење Македоније Бугарској. Међутим,
комбинације бугарске буржоазије и бугарских владајућих кругова
нису уродиле плодом. Једна од препрека на путу бугарских владајућих кругова и буржоаије да припоје Македонију Бугарској
била је македонска емиграција оријентисана на ослобођење Македоније и стварање македонске државе. Македонски добровољци у
Бугарској су представљали главну снагу за организовање македонских емиграната у Бугарској у правцу националног и социјалног
ослобођења македонског народа и стварања македонске државе.
Македонска буржоазија истакла је постојано идејно-политичку
платформу за национално и политичко ослобођење Македоније и
стварање македонске државе. Истицање идејно-политичке платформе за стварање македонске државе искрено је било прихваће13) Славко Димевски, За развојот на македонската национална мисла до создавањето на
ТМОРО, Култура, Скопје, 1980, стр. 164.
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но од бивших македонских добровољаца. У таквим околностима
у вези са решавањем македонског питања, у пролеће 1880. године
се одвијала активност целокупне македонске емиграције у Бугарској.14)
У пролеће 1880. године на скупу 1800 бораца у Софији је
одлучено да се настави са борбом против Турске царевине за ослобођење Македоније. На истом скупу је основана Македонска
лига која се у почетку називала Бугарско-македонска лига. „Обзиром на место где се одржавао скуп, основана је била Бугарско-македонска лига, која је за лозинку изабрала речи „Слобода за Македонију или смрт“. Ова лига потом је променила име у Македонско-бугарску лигу, да би на крају остала само Македонска лига.
Лига се изјаснила за политичко ослобођење Македоније и за стварање македонске државе. За реализацију тога циља приступила је
организацији сопствене војне силе, сопствене војне стратегије за
вођење македонског ослободилачког рата“.15)
„Лига је приступила формирању управног и законодавног тела
– Привремене управе Македоније са јединственим политичким
и војним руководством до коначног ослобођења Македоније. На
челу Привремене управе Македоније стоји главни војвода, потом
тројица старијих војвода и начелник главног штаба. Војска је била
раздељена на војне јединице са по 180 бораца на челу са војводама“.16)
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Miodrag D. Peric
THE MACEDONIAN IMMIGRATION IN THE BALKAN
STATES DURING THE EAST CRISIS OF 1875/1881
Resume
The Macedonian immigration in the Balkan states
during the East crisis of 1875-1881 was inspired by the
nationalistic-revolutionary idea of the Macedonian people
that it should break free from the Turkish dominion for the
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purpose of improving its position it should be remembered
that the activity of the Macedonian immigration in the
neighbouring countries oriented towards the emancipation
and affirmation of the Macedonian people, could not take
place in a discord with the expansionist aspirations of the
neighbouring bourgeois.
Key words: Macedonian immigration, the East crisis, the
Balkan states.
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I

ако Едгар Јулијус Јунг уз Освалда Шпенгрела, Артура Мелер
ван ден Брука, Ернста Јингера спада међу најважније представнике немачке конзервативне рецолуције, те иако је реч о једном од најбитнијих мадоконозервативаца у време Вајмарске Немачке, његово име и његова политичка мисао су код нас скоро сас-
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вим непознати. Чак и у свету још увек недостаје издиференцирана
слика о Јунгу и његовом ангажману. Тако се он просто убраја међу
непријатеље демократије и вајмарског устава, односно у групу
оних који, ако већ нису директно подржавали нацисте, онда су им
барем прокрчили пут. При оваквим интерпретацијама чињеница да
је Јунг заједно са још једним бројем конзервативних револуционара убијен 1934. године, у Ноћи дугих ножева готово да није играла никакву улогу. Такође, оваквим интерпретацијама противи се и
чињеница да је Јунг доста рано показао да је противник Хитлера
и његовог покрета. Због свог конзервативизма и непријатељства
како према демократији тако и према комунизму Јунгов отпор Хитлеру представља празно место у оквиру данашњег антифашистичког дискурса. Сада је пред нама прва опсежна и издиференцирана
политичка биографија овог немачког конзервативца и то из пера
познатог историчара Карлхајнца Вајсмана који је велики део своје
научне каријере посветио проучавању немачког конзервативизма и
конзервативне револуције.
Вајсман у књизи детаљно описује Јунгов политички развој,
описујући различите фазе у којима се његова мисао кретала. Тако
сазнајемо да након повратка из Првог светског рата Јунг није био
конзервативац, нити је био погођен због пада немачке монархије,
већ би се могло рећи да је као члан Немачке народне партије (DVP)
био на страни реформистичких, националних-либерала, где је
једно време управљао омладинском организацијом. Истовремено, Јунг је од раних дана републике био припадник фрајхора и
противник комуниста, при чему треба имати у виду да му је био
значајнији национални него либерални моменат те у његовом либерализму нема места за космополитизам. Тако он учествује у отпору француским окупаторима у Рајнској области и у атентату на
Франца Јозеф Хајнца локалног вођу сепаратиста кога су подржавали Французи. У свему овоме има подршку од своје партије што
доста говори о националном ставу либерала током првих година
републике, али и о општој ситуацији у Немачкој у време после револуције, када су се преплитале државне и приватне иницијативе,
односно контролисане и неконтролисане активности војске, тајне
службе, партија и разних милиција. Од Немачке народне партије
Јунг се дистанцира након њиховог прихватања Локарно пакта, али
је са њима наставио да одржава контакте и формално остао члан
све до 1930. године.
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О свом погледу на свет, из периода када је писао прву верзију
свог најпознатијег дела Владавина мање вредних, Јунг говори као о
„новом национализму“ при чему Вајсман подвлачи разлику између
Јунговог умереног, младоконзервативног национализма са једне
стране и радикалнијег, „војничког национализма“ који су заступала
браћа Јингер и национал-револуционари. У погледу модернизације
Јунг је био изразито скептичан за разлику од национал-револуционара и истовремено нерасположен према спољнополитичком окретању СССРу за које су се залагали Никиш и национал-бољшевици.
Другим речима, Јунгова политичка домовина била је младоконзервативна интелигенција окупљена у Јуни клубу, односно око часописа Ринг. У исто време Јунг је под великим утицајем Шпенглера и то не само његове Пропасти Запада, него и његовог чувеног
говора Политичке обавезе немачке омладине. Вајсман закључује
да су Јунгови покушаји изградње динамичног и револуционарног
конзервативизма заправо представљали извођење краjњих закључака из Шпенглерових идеја. Тако већ двадесетих година Јунг од
разочараног национал-либерала постаје један од водећих конзервативних револуционара.
Аутор посебну пажњу посвећује Јунговом идејном развоју и
значајним променама његовог става између првог и другог издања
Владавине мање вредних. Док је прво издање писано претежно под
утицајем Штефана Георга, Ничеа и Шпенглера, односно Зомбартових разматрања о капитализму, Шпанове сталешке државе и Теносовог разликовања друштва и заједнице, Михелсове и Паретове
теорије елите, као и израженог националног момента у другом,
значајно проширеном издању, Јунг све више превазилази уске немачко-националне оквире и размишља о европској обнови. Уместо
о јакобинској нацији (Nation) Јунг сада размишља о народу (Volk),
а његова централна политичка концепција постаје идеја царства
(Reichsidee). Како показује Вајсман до ове промене долази услед
снажније рецепције Шпановог универзализма, те Циглерових и
Берђајевљевих идеја, при чему се Јунг све више окреће размишљањима о новом средњевековљу. У сваком случају, бивши либерал
сада у првом плану има борбу против либерализма, односно индивидуализма, егалитаризма и идеја из 1789. Реч је о систему који
на врх доводи неспособне, односно Јунговим речником речено оне
мање вредне. Није, дакле, више реч само о конзервативизму, него
је Јунгов конзервативизам постао револуционаран. Коначну метаморфозу Јунгово мишљење доживело је након доласка нациста на
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власт. Тада његова мисао која је, истини за вољу, увек у основи
била хришћанска, добија сасвим јасне религиозне обрисе, а Јунг
све више говори о „хришћанској револуцији“ и „новом хришћанском царству“. Идеја о хришћанству и цркви као извору друштвене
и државне обнове указује на све јаче утицаје Циглера, Берђајева и
Шпана. Јунг наглашава да су једине две могућности или пропаст
Запада или његово поновно христијанизовање. Вајсман уочава дубоку везу између ове последње фазе Јунговог развоја и позиција
неких конзервативаца из XIX столећа као што су Фридрих Шлегел
или Ернст Лудвиг Герлах. Поред тога он, иако протестант, показује
све више критике према реформацији и све више се приближава
католичанству. Такође, Јунг који у време проглашења републике
није превише патио због пада монархије сада постаје изразити монархиста. При томе се више не обрачунава само са индивидуализмом, него у фокус његове критике све више долази и „његов непријатељски брат“ – тоталитаризам. У том смислу Јунг се позива и
на хришћанску, природно-правну традицију. Национализам је сада
за њега природна последица Француске револуције, те према томе
контра-револуција мора бити наднародна и тиме европска.
Приказујући не само Јунгове идеје него и његово учешће у политици Вајсман показује да његово супротстављање национал-социјалистима датира далеко пре њиховог доласка на власт, те да је он
тежио стварању једног ванпраламентарног, конзервативног, масовног покрета који би представљао противтежу и национал-социјалистима и комунистима. Тако је Јунг забринут због Хитлерових
изборних успеха и подржава другу Хинденбургову кандидатуру за
председника. Још пре доласка на власт национал-социјалиста Јунг
им је замерао поткупљивост и духовну незрелост како вођства тако
и Хитлера лично. НСДАП просто није поседовала духовне претпоставке да би водила немачку националну револуцију. Партију
која се оптерећивала антисемитизмом и расним питањем водиле
су, према Јунгу, просечне главе. Тако су Хитлер и његова партија
били за њега деструктивна, а не конструктивна снага. За овог младоконзервативца масовна опијеност није долазила у обзир, а за немачку судбину је свеједно да ли те масе певају Интернационалу
или Стражу на Рајни. Вајсман такође наводи да је Јунг Хитлера
сматрао човеком сумњиве националне поузданости и још од 1930.
године отворено говорио да га треба спречити да икада дође на
власт. Он је још тада сматрао да би Хитлерова диктатура била диктатура без садржаја или барем без правог садржаја. Такође, Јунг
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са сарадницима разматра могућност атентата на Хитлера за чије
извршење је сам спреман. Вајсман указује да ова нетрпељивост
није била једнострана, него да су и национал-социјалисти у Јунгу
видели непријатеља. Тако се аутор позива на Балдура фон Шираха
који је још 1928. године Јунга окарактерисао као једног од најгорих непријатеља покрета. Једна од оптужби на његов рачун била
је да је јеврејског порекла што је у нацистичким круговима имало
посебну тежину.
Аутор се, такође, прилично детаљно бави Јунговим активностима у време када је био саветник и писац говора за Франца фон
Папена. То је период када је Хитлер већ постао канцелар, а када
Јунг од првих дана критикује његову политику. Иако и даље критикује републику и либералну демократију Јунг са изненађујућом
отвореношћу говори о НСДАП као о „детету масе“ односно „партији разбаштињених“. У том периоду Јунг пише своју последњу
књигу Тумачење немачке револуције за коју Вајсман сматра да уз
Шпенглерове Године одлуке и Бенцову Дух и царство представља
најоштрије одбацивање новог режима од стране конзервативних
револуционара. Такође, у својству Папеновог саветника, иако без
његовог знања или барем без одобрења, Јунг и Херберт фон Бозе
организују помоћ за људе које је режим прогонио, односно место
за скупљање информација о нацистичким непочинствима. Била је
реч не само о обавештавању иностранства о мерама режима, него
и о опсежној обавештајној мрежи која је имала своје изворе и у
Гестапоу, војсци, бирократији, новинама односно у грађанским и
црквеним круговима. Он такође покушава да преко Папена утиче
на Хинденбурга да политичким тестаментом стави тачку на републику и прогласи монархију.
Својим књигом Вајсман је показао не само промене у оквиру
Јунгове мисли него је и детаљно приказао његов отпор нацистима
и то како у периоду када су били у опозицији, тако и након њиховог преузимања власти. Посебна вредност ове књиге је у томе што
аутор преноси и девет Јунгових текстова. Све у свему реч је о незаобилазној књизи за све оне које се интересују за конзервативизам
односно конзервативну револуцију.
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N

а овогодишњем, 60. међународном београдском сајму књига,
издавачка кућа Медија центар „Одбрана“ читаоцима је представила своје ново издање аутора др Милована Суботића, научног
сарадника Института за стратегијска истраживања, под насловом
Екстремизам под окриљем религије – Исламистички екстремизам
на примерима БиХ и Србије. Иако се последњих година о екстремизму, било верском, етничком, расном или ма ком другом, релативно често говорило, овај политички и друштвени феномен је и
даље актуелан и заслужује простор да се о њему надаље и изнова
говори и пише. Управо због тога, с правом можемо рећи да ова
научна монографија др Суботића представља још један камен, али
онај чврст и постојан, уграђен у мост који нас води на путу разумевања овог политичког феномена. Реч је о научној монографији која
има осам поглавља, а која заједно представљају једну повезану и
заокружену тематску целину.
Првим поглављем монографије „Религија и политика“ читаоцима је предочена веза између политике и религије, без које се заправо не може разумети суштина верског екстремизма. Аутор нам
тако на самом почетку указује на потребу да се религија проучава
изван оквира који нуди теологија, дакле на основама науке о религији, која нас ослобађа терета различитих догми. Једино се таквим приступом може сагледати културолошки и цивилизацијски
контекст у коме је религија настала, развијала се и остваривала
утицај на остале друштвене појаве. Указујући на најзначајнија размишљања појединих политичких мислилаца која се тичу религије,
аутор се посебно осврће на питање секуларизације која потиче од
првобитног супротстављања религијској хијерархији, али која никако не значи „нестанак религије“. Укратко је дат приказ односа
политике и религије на Балкану, почев од средњевековне традиције, преко најзначајнијих политичких догађаја XIX и XX века, на
основу којих се може видети испреплетeност националног и политичког идентитета.
Друго поглавље „Религијски фанатизам у историјском контексту“ започиње објашњењем „фанатизма“ који проистиче из наглашеног религијског осећања, а које насупрот очекивањима прати нетрпељивост. Већ у овом поглављу аутор упозорава да верски
сукоби имају „значајно шире оквире за сукобе већих размера“ од
етничких сукоба, правећи паралелу са чувеним Хантингтоновим
делом „Сукоб цивилизација“. Верски сукоби, уосталом као и ет- 212 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2015 год. (XXVII) XIV vol=46

стр: 211-216.

нички, ни данас као ни раније, нису нужан производ верске, односно етничке различитости, већ резултат експлоатације тих различитости од стране верских или етничких вођа зарад остварења, како
то аутор каже, „профаних циљева“. Такође, аутор указује и да „социјална компонента све време егзистира као верни пратилац верског насиља“, а да човекова стална потреба „за још“ представља
свевремени и незаустављиви генератор сукоба, мржње и насиља.
Поред тога, фундаментализам, као антимодернистичко испољавање ставова, представља зачетак верског екстрeмизма. Међутим,
на примеру ислама аутор нам скреће пажњу да фундаментализам
никако не треба поистовећивати са радикалним верским групама и
покретима, те да се морају правити разлике између верског фундаментализма и верског екстремизма.
Екстремизам, као врло важан појам, обрађен је у трећем
поглављу ове научне монографије под називом „Одређење екстремизма“. Упозоравајући на многозначност термина, читаоцима се
представљају различити узроци екстремизма, попут ксенофобије
„као врхунског тла за бујање екстремизма“, самоафирмације, али
и страха као емоције која се у психолошкој литератури често наводи као основ екстрeмизма. У мору дефиниција екстремизма које
данас постоје, аутор нам као најобухватнију и најпрецизнију нуди
дефиницију професора др Драгана Симеуновића и наглашава да је
екстремизам „у великој мери, мада не и увек, нераскидиво повезан са политиком“. У даљем делу поглавља истакнуте су основне
разлике између екстремизма и тероризма, где аутор, знајући да тероризам без екстремизама практично није могућ, подсећа „да су
сви терористи уједно екстремисти, али да се мора имати у виду да
сви екстремисти нису терористи“, наводећи за то скинхедсе као
пример. Наглашавајући специфичности десног екстремизма, аутор
на конкретним примерима из прошлости указује на преклапање
верске и националне компоненте екстремизма. Због честе испреплетености етничког и верског екстремизма, нарочито тамо где
религија и држава нису одвојене и где је држава „у искушењу да
религијске захтеве примени на све поданике“, неопходно је знати
и наћи начин разликовати ова два феномена. Ово је важно тим пре
због чињенице на коју нам Хантингтон указује, да исламске државе учествују у чак две трећине модерних ратова, а да се исламистички тероризам перципира као највећа савремена терористичка
опасност по човечанство.
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У четвртом поглављу „Дефинисање ислама“ аутор нас упознаје
са значењем појма ислам, као и временским и просторним оквиром у коме је настао и развијао се. На значај ислама указује и податак да је то друга најраспрострањенија религија, којој припада
око 20% човечанства. Међутим, оно што је за разумевање ислама изузетно важно јесте да ислам, како и сам аутор наводи, има
двојако значење: у једном он означава „религију, систем веровања
и обожавања“, док је у другом, „синоним за цивилизацију која се
развила и процветала управо под окриљем ове религије“. Подела у
исламу на већинске суните и мањинске шиите представља „клицу
нетолеранције и екстремизма“ и данас је разлог многих сурових
сукоба унутар исламске заједнице. Поред извесних сличности са
хришћанством, аутор скреће пажњу и на једну важну разлику која
се огледа у непостојању „цркве“, као „институције која има сопствену хијерархију и законе одвојене од државе“. Примећујући да
су све исламске државе, без обзира на њихово унутрашње уређење,
окупљене око Организације исламске конфедерације са седиштем
у Саудијској Арабији, читаоцима се заправо предочава да ислам
није „само ствар вере и њеног исповедања“, већ и „ствар идентитета и лојалности“. Тзв. исламски модернизам с почетка XX века,
довео је до тога да се на исламизам не гледа само као на политичку
идеологију, већ и као на муслимански идентитет, док се секуларизам готово искључиво везује за Ататуркову реформу Турске, која и
данас представља „стандард“ који је у исламским државама тешко
достижан.
Пето поглавље „Исламистички екстремизам“, заузима централно место у коме аутор читаоцима представља овај кључни
појам. Посматрајући државе у којима је ислам доминантна религија, примећује се да у њима многи политички, социјални и културни процеси нису заокружени, тако да џамије и медресе постају
центри окупљања, чиме религија и верске вође преузимају значајну политичку улогу. Шеријат, као првенствено верски закон,
који тежи да постане општа правна норма у исламском друштву,
са силом државног закона, представља, како и сам аутор каже, „неприметно“ спајање религије и политике у исламу. А управо је инсистирање на изградњи државе на основама шеријата – „Божанске
државе“ – карактеристика разних фундаменталистичких група и
покрета у исламу. Оно што је такође важно, а што је просечном Европљанину теже разумљиво, то је да су у исламу држава и религија
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практично неодвојиве, тако да отуда и потиче велики утицај религије на општа друштвена питања и изградњу саме државе. Аутор
посебну пажњу посвећује вахабизму, као изразито конзервативном
верском покрету који пропагира „враћање на основна и изворна
исламска учења“, а чији је утицај порастао захваљујући политичким интересима и финансијској помоћи краљевске породице Сауд.
У овом поглављу је такође објашњен и џихад, који се у схватању
немуслимана види скоро искључиво као „свети рат“ усмерен против неверника. Након тога, аутор нам представља околности које
су довеле до успона тероризма, као средства за остваривање политичких циљева исламистичких екстремиста. Сведоци смо да су се
временом терористички акти, својом бруталношћу, неселективношћу и страхом који сеју, изборили за пажњу медија и јавности, што
нам потврђује и недавни акт исламистичких терориста у Паризу,
међу којима је било и терориста самоубица.
Наредна два поглавља усмерена су на анализу исламистичког
екстремизма у Босни и Херцеговини и Србији. Пратећи историјске
корене ислама на овим просторима, аутор посвећујући пажњу сваком важнијем догађају из прошлости и даје једну генезу ислама и
исламистичког екстремизма. Приказујући догађаје и доводећи их
у узрочно-последичан однос, аутор читаоцима омогућава да, поредећи то са личним сазнањима која скоро сваки становник са ових
простора има, и сами дођу до одређених закључака. Посебно је
интересантан приказ Андрићеве приповетке „Писмо из 1920“, у
којој наш нобеловац пише о мржњи која влада Босном, а за коју
наш аутор констатује да је „велики део навода запрепашћујуће
примењив и у данашњици“. Ова два поглавља обилују чињеницама и фактографским подацима које аутор с мером и пажњом дарује
читаоцима дајући им добру основу да их сами надограде новим
сазнањима, имајући у виду да је реч о једној, још увек, незавршеној причи. Нека од имена која су обрађена у овим поглављима
можемо и данас прочитати у новинама, чути на радију и видети на
телевизији, што ову тему чини посебно интересантном и актуелном. Актуелност је нажалост и одлика многих процеса који се на
територији Босне и Херцеговине, као и Србије, посебно у Рашкој
области (Санџаку) и на Косову и Метохији и данас дешавају. У
последњем, осмом поглављу монографије, на сличан начин као и
у претходна два поглавља, али у доста мањем обиму, анализиран
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је исламистички екстремизам и у другим балканским државама,
Македонији, Црној Гори и Албанији.
У закључку, још једном се предочава опасност коју у себи носи
екстремизам по све сфере друштва и упозорава да „екстремисте одликује наглашена (најчешће претерана) ревносност и ефикасност
у изналажењу кривца и непријатеља“. Нестабилна и недовршена
друштва представљају „плодно тло“ за рађање и развој свих видова екстремизма, посебно верског. Констатујући да се савремени
исламистички екстремизам доживљава као један од „најзначајнији
појавних облика политичког насиља данашњице“, аутор на примерима актуелних политичких дешавања у Босни и Херцеговини и
Србији указује на тенденције исламистичког екстремизма на овим
просторима. На самом крају закључује да изградња друштва, у
коме је толеранција темељна вредност, представља једини прави
пут у борби против екстремизма, било које врсте.
Имајући све наведено у виду, можемо рећи да ова научна монографија др Суботића представља један врло садржајан и свеобухватан приступ проблему, који нам омогућава да са релативном
лакоћом и са више страна сагледамо политички феномен верског,
у овом случају исламистичког екстремизма, посебно на простору
Балкана, односно Србије и БиХ. Методолошки коректно вођена,
од општег ка посебном и појединачном, у којој су чињенице узрочно-последично повезане, сва поглавља се међусобно надовезују и
представљају једну логичку целину, коју је лако пратити и разумети. Писана језиком и стилом који је приступачан не само научној,
већ и широј друштвеној заједници, научна монографија др Милована Суботића Екстремизам под окриљем религије – Исламистички екстремизам на примерима БиХ и Србије заслужује сваку препоруку за читање, ма о којој публици да је реч.
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A
1)

мерички аутор руског порекла - Ендрју Корибко (Andrew
Korybko)1) се прихватио изазовног посла: покушао је да објас-

Порекло аутора и његове породице се наглашава због правилне транскрипције његовог
имена и презимена. У српској, али и руској штампи се често може наћи да се ради
о Андреју Корибку, мада се и сам аутор у чланцима на руском језику потписује као
Эндрю Корыбко.
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ни појам и циљеве хибридног рата. Појмом хибридног рата се
последњих десетак година бавио већи број, углавном америчких
аутора, од Френка Хофмана (Frank Hoffman), преко Маргарет Бонд
(Margaret Bond), до Глена Расела (Glenn Russell), али се до универзално прихваћене дефиниције није дошло.2) Ендрју Корибко
прави својеврсну компилацију свих до сада изнетих дефиниција и
кроз четири поглавља утврђује оквире за сагледавање хибридног
начина ратовања. Његова студија се састоји од четири поглавља: 1)
Теоријски контекст (Theoretical Context); 2) Примена обојених револуција (Color Revolution Application); 3) Примена неконвенционалних ратова (Unconventional Warfare Application); 4) Мост (The
Bridge).
У уводном делу (стр. 14-32) аутор објашњава да је кључни безбедносни изазов за САД суочавање са променом структуре светског политичког система, која постаје мултиполарна. Русија је у
претходним годинама ојачала своје капацитете и данас може да
дефинише и брани сопствене интересе. Због тога је за САД, према његовом мишљењу, 2015. године немогуће спроводити отворене војне интервенције у другим деловима света, као што је то
био случај у Ираку 2003. и Либији 2011. Зато се развија сасвим
нова стратегија вођења ратова против непријатеља. Када пише о
теорији, Корибко се ослања на војне и теорију хаоса, како би описао хибридне ратове, али пре свега инсистира на геополитици.
Геополитичке концепције које дефинишу британски и амерички
аутори, од Мехена и Макиндера до данас, послужиле су Корибку
да објасни како је за вођење хибридних ратова потребна и одређена „историјска подлога“. Континуална заинтересованост кључних
таласократских сила за одређене регионе (попут источне Европе
или Блиског истока) узроковала је и њихове сталне акције на тим
просторима (било политичке, војне или економске). То је створило
повољан амбијент за њихов наступ и у будућности у појединим
земљама. С обзиром да је пропаганда једно од важних средства
у вођењу хибридног рата, простор на којем се она користи мора
се добро познавати и припремити низом пратећих акција, како би
донела што је могући бољи резултат.
2)

Margaret Bond, Hybrid War: A New Paradigm for Stability Operations in Failing States,
USAWC Strategy Research Project. U.S. Army War College, Carlisle Barracks (PA), 2007.;
Frank Hoffman, “Hybrid Warfare and Challenges”, Joint Force Quarterly, Issue 52, 1st
Quarterly 2009, str. 34-48.; Glenn Russell, “Thoughts of Hybrid Conflict”, Small Wars
Journal, 2009. Str. 1-8. Dostupno na: www.smallwarsjournal.com.
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Хибридни рат је за Корибка заправо „вођење индиректног
рата“. Због ослањања на геополитику, врло јасно усмерава своје
истраживање и наговештава да се индиректни ратови осмишљавају за битку атлантизма против Русије. Он подвлачи да „оружја
масовног уништења и мултиполарни свет у настајању намећу
ограничења за непосредно сучељавање великих сила. Мада САД
и даље располажу најјачом конвенционалном војском на свету,
нуклеарни паритет са Русијом опомена је да једнополарност има
своје границе. Поред тога, међународни систем се развија на такав начин да политичка и физичка цена конвенционалног ратовања
против одређених земаља (на пример, Кине или Ирана) у све већој
мери постаје оптерећење за америчке доносиоце одлука, што војну
опцију чини све мање привлачном. У тим условима, у оквирима
стратешког планирања индиректно ратовање добија на цени и његова примена поприма више разних облика.“
У овом делу рада Корибко се осврће и на теорију Џона Вардена (John Warden) о „стратешком коцепту пет прстенова“ (The
Five Rings strategic concept). У стратегијском коцепту се наводи да
постоји пет основних центара гравитације који одржавају супротстављене силе у сукобу. Почев од првог прстена који представља
језгро и који је најважнији, па даље, према најдаљем, петом спољном прстену, то су: 1) лидерство (leadership), 2) суштина система (system essentials), 3) инфраструктура (infrastructure), 4) становништво (population) и 5) механизми борбе (fighting mechanisms).
Варден наглашава да непријатеља треба посматрати као систем и
да је неопходно дозирано нападати делове његовог система како
би се дошло до победе. Уколико се, на пример, удари на „суштину система“-вредности и идеале на којима почива непријатељев
систем, онда ће то оставити последице и на четири преостала прстена. Пошто Корибко под два инструмена хибридног рата подразумева неконвенционално ратовање (Unconventional Warfare) и
обојене револуције (Color Revolutions), он се посебно фокусира на
три средишња прстена-суштину система, инфраструктуру и становништво (стр. 19-22). „Када је у питању неконвенционални рат,
борбене јединице покушавају да нападну сваки од ових кругова,
али изгледа да је фокус на три средишња (становништво, инфраструктура, суштина система). Наравно, нападати војно противника
или његово руководство може донети резултат, али што се тиче првог, често је то тешко извести против актера у неконвенционалном
рату, а за ово друго, може бити тешко наћи могућност за удар на
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мету високог профила. Пет прстенова изгледају другачије када је
у питању обојена револуција, ту постоје два различита сета прстенова за сваку мету: друштво и појединац. Друштво је мета обојене револуције након што је одлука донета. Од спољног прстена ка
унутрашњем, се делује на факторе према следећој листи: друштво/
становништво, (међународни) медији, националне елите, војна /
полицијска руководства. Циљ активиране обојене револуције је да
преузме власт и збаци руководство једне државе. Она је веома ефикасна у томе, јер окупља становништво у роју које је онда у стању
да надвлада јавне институције које представљају владу. У масивном спољном прстену се на тај начин ствара утисак о томе како
би до промена дошло директним штрајком у унутрашњем прстену, заобилазећи остатак“ (стр. 21-22). Посебност оваквог приступа
се састоји у производњи хаоса (managed chaos), што је циљ сам по
себи. Тако се друштво (непријатељ посматран као систем) дезинтегрише. Дестабилизација противника је успешнија што је хаос
већи, јер се тако ствара дубља дезинтеграција. Да би се непријатељ
победио, није чак неопходно ни да се његова влада сруши, већ је
довољно да се створе непремостиви антагонизми у друштву и да
оно остане дугорочно подељено. На такав начин, делови непријатељског система се стављају у положај зависности од стране подстрекача оваквих процеса (односно, од стране спољног фактора).
Обојеним револуцијама Корибко наставља да се бави и у другом поглављу књиге (стр. 33-53), где посебан акценат ставља на
улогу пропаганде. Све већу улогу у коришћењу пропагандних
средстава за покретање обојених револуција играју социјалне мреже, попут „Фејсбука“. За разлику од конвенционалног ратовања и
мобилизације појединаца за учешће у њима, аутор анализира како
су милитантни превратници у Украјини и Сирији сакупљани преко социјалних мрежа и интернет портала. Користећи ова средства
стварана је друштвена клима у којој су појединци доживљавали
себе као део шире групе која је имала обједињујућу идеју и залагала се за квалитативне промене (реформе, модернизацију, благостање, демократију и тд.). Стварање „интернет побуњеника“ и
усмеравање ове шире групе (односно већег броја различитих група) против институција система представљало је кључан корак у
дестабилизацији система кроз дезинтеграцију друштва. Излазак на
улицу, организовање протеста и прерастање кризе у грађански рат
је следећа фаза.
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Ту фазу аутор описује у трећем поглављу (стр. 54-70). Шире
групе прерастају у „ројеве“ који се фокусирају на „мрежно ратовање“. У „ројевима“ се уоквирује „менталитет кошнице“, па у
условима „мрежног ратовања“ све већу улогу играју недржавни
актери, што детаљно описује на примеру грађанског рата у Украјини. Тако отпочиње неконвенционални рат, који се усмерава споља.
У четвртом поглављу и закључним разматрањима Корибко напомиње да ће се хибридни ратови водити у будућности против свих
држава и друштава која се супротставе глобалној таласократији.
Карактеристика хибридних ратова је да ће они бити локалног карактера. Због тога аутор нуди и стратегију супротстављања обојеним раволуцијама и неконвенционалним ратовима, а која би се темељила на два стуба: 1) „суштина система“, односно вредности и
идеологија у држави морају бити инклузивне и укључивати што
је могуће већи број различитих група, чиме би се умањила способност „хаотичних ројева“; 2) обезбеђивање различитих извора
информисања у држави и не дозвољавање стварања било каквог
монопола који би могао бити злоупотребљен.
Студија Ендруја Корибка је у сваком случају значајна, а донекле њен садржај и предмет истраживања представља допуну
ранијем истраживању др. Марка Парезановића представљеног у
монографији „Политички преврат-савремени приступ“ (Београд:
НСПМ, 2013). Оно што разликује ове две студије, а што је и главна замерка раду Ендрјуа Корибка, јесте методолошки оквир. Док
је код Парезановића методолошки оквир јасно постављен, Корибко геополитички контекст користи не само за свој теоријски увод,
већ и као својеврстан метод истраживања, у којем се свет посматра кроз дихотомију између таласократије и телурократије. Зато
се истраживање спроводи кроз студију случаја-вођење хибридног
рата од стране САД против Русије. Свакако, геополитички разлози
за покретање хибридних ратова су значајнији, али нису и једини.
Аутор није проширио теоријски оквир на теорије међународних
односа и међународне политике, а од посебног значаја за његово
истраживање је студија Кенета Волца (Кеnneth Waltz) и његов системски приступ3) (успостављање равнотеже снага у међународним
односима као разлог за вођење хибридног рата). Да је то учинио,
сасвим је могуће да би дошао и до нових закључака.

3)

Kenneth Waltz, Theory of International Politics, McGraw Hill, New York, 1979.
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Приказ књиге: Мухамед Јазди, Политичка теорија ислама 1,
Фондација Мула Садра, Сарајево, 2014, стр. 323.

N

едавно је у Сарајеву, у издању Фондације „Мула Садра“ (Mulla
Sadra, 2015), изашла књига знаменитог персијског теолога
и политиколога Мухамеда Јаздија (Muhammed Taqi Misbah Yazdi,
1935-): Политичка теорија ислама. Књига пропитује основне
садржаје политичке теорије из теолошког угла исламског шиизма.
Овај приказ је, заправо, сажета поставка политичког система има*

Научни сарадник
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мата, сагледана из угла великог шиитског и исламског теолога и
политиколога, стручњака за исламско-шиитски теолошко-политички дискурс ‒ имамизам. Због ограниченог простора, и великог
обима дела, овде ће бити приказан, за сада, само први од два тома
књиге.
Рађена у тврдом повезу ширег Б-5 формата, сивих корица наслова наранџасте боје латиничног писма, књига је настројена у
полемичком маниру спрам фундаменталних питања западњачке
политичке теорије, и настоји да: политичку теорију, политичке феномене и политичке установе протумачи из исламске парадигме,
са битним обележјима онога што припада наслеђу шиија и иранске
револуционарне мисли... Стога књига има непроцењив значај, јер
нас на домаћем језику уводи у гледишта политичке теорије из исламском угла посматрања ствари, у шта до сада нисмо имали увида. Књига је, дакле, цивилизистички феномен сагледавања политичког система из исламског угла посматрања света и друштвених
односа у њему, али и односа шиитског ислама, спрам: политике,
права, економије, културе...
Први том књиге броји 323 странице радног текста и разврстан
је у следеће деоне целине: 1. Најзначајнија питања у исламској
политици (Увод, Ислам и политичка теорија, Самоутемељеност
исламске политичке теорије унутар ислама, Суштина и темељ исламске владавине, Форма исламске власти и опсег овласти и задужења, Улога грађанства у исламској држави, Методологија изучавања политичке теорије ислама); 2. Неопходност и значај изучавања политичке теорије ислама (Приступ Запада и Истока Исламској револуцији, Млади и дугорочна културна завјера, Три осовине
културне завјере, Наша обавеза у погледу трију начела непријатељске уроте, Неопходност избора методе одбране од уроте, Дефиниција и дјелокруг вјере, Неопходност исправног поимања вјере
на темељу њених аутентичних извора); 3. Положај политике у вјери (1) (Преглед изложеног, Дефиниција политике и положај трију
полова политичке моћи у исламу; Судске одредбе у Кур’ану, Свеобухватност ислама и положај исламског владара, Сажетак расправе); 4. Положај политике у вјери (2) (Преглед изложеног, Одвојеност вјере од политике у невјерском свјетоназору, Уска повезаност
Овог и Будућег свијета, Вредност боја дјела и понашања на Овом
свијету, Снага разума у одређивању вриједности дијела, Дјелокруг
вјере, Однос вјере и власти, Свеобухватност вјере); 5. Слобода у
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исламу (1) (Преглед изложеног, Посебне области знаности и вјере,
Примједба о неусклађености вјерског управљања са слободом,
Разматрање предходне примједбе с вјерског гледишта, Разлог за
различитост кур’анског приступа, Претходна примједба сагледана
из изванвјерске перспективе, Приједба Хјума и одговор на њу,
Други одговор: Слобода није потпуна и неограничена, Примједба
о супротности власти са степеном Божјег намјесништва датим човјеку); 6. Слобода у исламу (2) (Примједба у вези с хисторијским
развојем човјека, Одговор на ову примједбу, Иста ова примједба из
другог угла, Одговор на претходну примједбу, Повјест непослуха
према Богу, Слијеђење Бога и слобода); 7. Слобода и њене границе
(Политичка теорија ислама и примједба о ограничености слободе,
Различити приступи појму слободе, Одговор на примједбу да је
слобода преча од вјере, Неопходност чувања вриједности и светиња сваког друштва, Нелегитимни мотиви у заговарању слободе,
Ограниченост слободе говора, Неопходност појашњења појмова и
њихових примјера); 8. Појашњење структуре и облика власти
(Положај дефиниције на основу елемената и на основу примјера,
Ислам и троделна подјела власти, Примједба о томе да ислам не
може управљати друштвом, Разнородност закона и неопходност
усвајања промјенљивих закона, Појам исламског закона, Законодавство у исламској власти, Постављање извршиоца закона у исламској власти); 9. Положај закона у вјерском систему владавине
(Принципи политичке теорије ислама, Природни и изведени закони, Неопходност прихватања темељних принципа вјере, Ислам и
његови постојани принципи, Неопходни и постојани прописи и
сигурна значења Кур’ана, Одбацивање примједбе о исправности
супростављених тумачења у исламу, Способност ислама да одговори на све потребе човјека); 10. Закони и разлике у приступу и
изворишту (Преглед изложеног, Неопходност изучавања закона у
овом раздобљу, Два супротна гледишта о одређењу дјелокруга закона, Извориште закона у демократским системима власти; Основа ваљаности људских права, Збиљски и природни закони и човјекова слободна воља, Божји закони као јамство човјекове потпуности и среће, Разлика између правих и етичких закона, Разлика
између ислама и либерализма); 11. Мјерило легитимности закона
(Сагледавање опћих политичких питања, Опсег и критериј легитимности закона, Критика прве теорије, Предност исламских закона, Непрактичност друге теорије, Недостаци треће теорије и обим
потреба са гледишта ислама, Исламска револуција и предност ду- 225 -
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ховних користи); 12. Разлика у поимању вриједности између ислама и Запада (Преглед изложеног, Најбољи закони према исламском
гледишту и опасност еклектицизма, Мисаони еклектицизам на
пољу вјерске мисли, Појам вјерског плурализма, Величина служења Богу и неусклађеност служења са апсолутном слободом, Запад и одбацивање супростављености вјере и науке, Положај воље
народа у либерализму и исламу, Демократија и извор законодавства у исламу и на Западу, Опорука омладини); 13. Темељна разлика у погледима ислама и Запада на закон (Преглед изложеног, Однос закона и личних слобода, Закон у гледишту хуманизма и либерализма, Основе западне културе и њихова разлика у односу на
исламску културу, Духовно вођство и структуралне саставнице
исламске културе, Суштина закона и његов посебни задатак у исламу и либерализму, Релативност легитимне слободе, Супростављеност ислама и либерализма, Законодавство у демократској
исламској држави, Правоваљани закони у исламској власти); 14.
Материјалистички поглед Запада на закон (Преглед изложеног,
Учење о природним правима, Границе људских права на Западу,
Супростављени ставови о граници слободе, Домен слободе у људским правима, Потешкоће везане за ограничавање слободе на Западу, Брига исламског Вјерозакона о духовним и материјалним
користима, Разлика између увјета и домена слободе у исламу и либерализму); 15. Исламска власт, културне завјере и изазови (Преглед изложеног, Духовно вођство и осјетљива мисија интелектуалца, Промовирање деструктивне слободе западног типа у медијима,
Исламски протестантизам ‒ антиисламска завјера, Стварни појам
природног права, Традиционално тумачење једино је изворно тумачење ислама, Легитимне слободе, Вјера и закон, Одређивачи
слободе, Неопходност ограничавања слободе); 16. Разлика између
двију култура, исламске и атеистичке о питањима закона и слободе (Улога избора: савјесност и придржавање закона ради достизања циља, Разлика између моралних и правних прописа, Божанска и безбожничка култура и разлика међу њима у погледу закона,
Три стуба западне културе, Сукоб принципа западне културе са
исламском културом, Разлике између ислама и Запада у погледу
одређења граница слободе); 17. Веза законодавног господарења с
влашћу и законодавством (Преглед изложеног, Неопходност
одређивања изведених принципа, Божија власт и законодавство
Божије господарење, Значење чистог тевхида, Извори исправног
законодавства и владавина у исламу, Докази о искључиво Божијем
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праву да доноси законе); 18. Неопходни предувјети законодавства
у исламу (Преглед изложеног, Искључива законодавна надлежност
Узвишеног, Примједба о неопходности постојања више извора закона, Одговор на претходну примједбу, Примједба о неутјецајности
Божјег допуштења у законодавству, Одговор на претходну примједбу, Човјеково управљање властитом судбином, Несупростављеност владавине човјека и Бога); 19. Посебност исламског учења о
политици и власти (Преглед изложеног, Три гледишта о одређењу
улоге власти, Разлика у дефинирању улоге исламске власти у односу на остале облике владавине, Суштина људског друштва према
исламском учењу, Неопходне особине законодавца, Разлика између исламских и либералних закона); 20. Нова предоџба о положају закона и власти (Органски приступ друштву, Исламски
приступ органској теорији друштва, Видови сличности тјела и
друштва, Положај власти у органском приступу друштва, Збиљска
корист и штета као основа закона); 21. Ислам и демократија (1)
(Предлог изложеног, Потреба да извршилац закона има Божје допуштење, Појам демократије и његова практична измјена, Појам
демократије у данашње вријеме, Кориштење власти новим тумачењем демократије, Пожељан облик демократије са исламског становишта); 22. Ислам и демократија (2) (Преглед изложеног, Секуларна демократија и њено филозофско оправдање, Софистерија у
основама секуларног поретка, Демократија у области управе,
Предност ислама и принципа владавине исламског учењака у Исламској Републици, Демократија коју ислам прихвата); 23. Разматрање принципа једнакости у погледу човјечанства и грађанства
(Исходиште права у исламу, Утицај природних и стечених разлика
на разлике у правима и обавезама, Одређивање различитих степена држављанства, Држављанство првог и другог реда према исламу, Практична разлика између поретка владавине исламских учења
и осталих система).
Из обимног садржаја књиге одмах се разазнају главни магистрални правци мисли којом се ова политичка теорија бави. То је
најпре филозофски однос слободе и нужности, односно слободе
и закона, тако својствен западним и исламских пропитивањима
у политичкој филозофији. Из њега надаље произилазе чисти политички феномени који доминирају савременим друштвима, пре
свих питање: либерализма и демократије. И феномени: власти, ауторитета, секуларизма, верског интегризма, исламске и западњач- 227 -
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ке културе, исламске револуције, попут каквих кључних речи преплављују књигу, и све оно што Јазди смешта у своју „политичку
теорију“.
Било би сада занимљиво направити кратак осврт на само неке
од ових политичких феномена које Јазди дефинише у свом тако
аутентичном исламском духу, настојећи да га очува од наслага онога што подводи под изразом „Запад“. Јазди не бежи да дефинише суштину исламске есхатологије, а она се огледа у стицању: „...
Божје близине, и у томе да се огледа људско савршенство.“ (стр.
270) Аутор посебно наглашава да је „циљ стварања човјека употпуњавање његовог развоја ка савршенству, које је једино оствариво
у окриљу Божије близине.“ (стр. 270) Тако нам Јазди приближава шиитско тумачење ислама, које, сада је сасвим очигледно, дели
исте корене са средњеазијским учењима (зороастрејством, будизмом, хиндуизмом...), али и са орјенталним хришћанством (несторијанцима, потомцима аријеваца и православљем). Созерцавање у
Богу темељна је мисао Јаздија, коју он тек наговештава, али око
које и ротира своју друштвену и политичку теодицију. Он то потврђује следећом реченицом која гласи: „Успостављање сигурности и задовољавање материјалних потреба, благостање и сл. само
је увод који је неопходан како бисмо стигли до крајњег циља, а
то је савршенство човјека у окриљу Божије близине.“ (стр. 271)
Отуда своју политичку теорију сагледава кроз „задатке власти“, а
њих види у: „сигурности поретка и грађана, одбрани од вањског
непријатеља, успостављању правде и осигурању права свих оних
који служе друштву.“ (стр. 268) Оно што исламско друштво разликује од западног је установа ishan-a, или доброчинство: „према
којем је друштво обавезно помоћи онима којима је помоћ неопходна, и онима који више нису у могућности да служе заједници.“
(стр. 268) Темељ легитимности власти Јазди види у „остваривању
интереса друштва који подразумјевају и материјално и духовно“.
(стр. 150) Јазди потом наводи главну вредност и тековину исламске
револуције у Ирану: „Ми вјерујемо да је основни мотив, који је
био покретачка снага Револуције, и њене побједе управо очување
духовних добробити.“ (стр. 150) Јазди из традиционалног угла разматра питање либирелизма. Западњачки либерализам је неспутана
слобода, форма без садржине. Слобода да, али у оквиру божјих закона, јер „непокоравањем и противљењем Божјим законима човјек
може пасти тако ниско да се сматра горим од сваке животње.“ (стр.
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132) И управу ту аутор проналази оправдање вере, па императивно
констатује: „Област друштвених и политичких питања је једна од
најистакнутијих у којима вјера треба дјеловати.“ (стр. 56) Потом
Јазди залази у правне воде и закључује: „смисао позива који су
људима упутили посланици састојао се из потпуног покоравања
Богу, којем дугујемо властито постојање и који је наше исходиште
и одредиште, наш истински Владар“. (стр. 83) На овом месту аутор
поставља реторско питање: „Ако Бога прихватимо и признамо за
истинског Власника нашег постојања и бића, како можемо тврдити
да он нема право да нам изда одређене упуте, прописе дужности?
Зар власништво не подразумјева да власник својим власништвом
може располагати како жели?“ (стр. 83) Управо на том месту Јазди легитимише традиционални исламски фатализам и исламски
интегризам када поручује: „Иако је човјек створен слободан, и са
могућношћу избора, он је прописима Вјерозакона обавезно биће
којем је наређено да слиједи Бога.“ (стр. 83) Исламски интегризам
најбоље се очитава у следећој реченици: „Ислам посједује јасне
и недвосмислене законе који се тичу управљања друштвом, судством, економијом, управом и свим другим институцијама друштва.“ (стр. 303) Тако међу верским питањима у исламу друштвена и
политичка питања имају посебно и значајно место. (стр. 56) „Вјера може и мора судити о свим стварима везаним за наш живот и
објашњавати нам њихову вриједносну страну“. (стр. 57) Постаје
онда јасно због чега „вјера треба одредити одговарајући поредак
власти.“ (стр. 56) А тај поредак власти је имамат или владавина
верског већа, тзв. Већа чувара или учењака. Шиитски ислам не оспорава ауторитет учених правника у тумачењу исламског правног
система, ипак он га допуњује учењима имама који су нека врста
харизматски надарених личности: потпуно у власти Бога. Тако,
свако тумачење новина у шиизму, које дорађују учени правници,
мора бити под видним надзором имама. У сунизму нема новина,
и „новотарија“, већ правници подводе случај под суну или какву
другу норму. О вези правника са имамом и слободи имама да креира „ново право“ у шиизму Јазди каже следеће: „Када је исламски
правник опуномоћен од ишчекиваног Имама, други то нису: када
је ишчекивани Имам опуномоћен од Бога, други то нису. Онај који
то изравно или путем посредника има Божије опуномоћење може
управљати другима, наређивати им, забрањивати.“ (стр. 256) Све
ово имаће импликације и на политички систем. Јазди и иранска
револуција не негирају достигнућа демократије као воље народа и
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владавине већинског мњења. Ипак то мњење мора бити у оквиру
исламског система вредности. Тако Јазди наводи: „... видимо да су
демократија и изравно учешће народа у одабиру носилаца власти
који за свој положај имају потребне квалификације, уз пооштравање граница и одредби које прописује ислам, принципи који се
у нашем друштву поштују и примјењују.“ (стр. 304) Када је о законодавној грани власти реч: „постоји Вијеће чувара вјере чији су
чланови обавезни да све усвојене законе који су изгласани у Парламенту упореде са Уставом земље и законодавним принципима
Вјерозакона.“ (стр. 305). Ако закон није у складу са учењима ислама „Вијеће чувара поново враћа у парламентарну процедуру закон на дораду и усклађивање“. (стр. 305) У извршној грани власти
председник земље „за своју улогу предвођења владе мора посједовати Божије допуштење, које стиче тако што ће након освајања
потребне већине гласова ‒ бити потврђен и постављен од исламског учењака.“ (стр. 305) Тако: „Сви закони ове земље“ (Ирана,
прим. В.С) „донесени су с допуштењем исламског учењака, а он за
њихово потврђивање има допуштење Узвишеног...“ (стр. 326) Реч
је заправо о мешавини демократског и олигархијског система владавине, коју аутор образалаже овако: „Општеприхваћени вјерски
постулат јесте да се морају поштовати и примјењивати исламске
вриједности, закони и прописи... Поштујући тај постулат, ми прихватамо и проводимо демократију.“ Ипак читав систем народног
представништва заогрнут је велом олигархизма који штити тековине исламске револуције. Реч је о: „искреној покорности широких
маса вођи и исламском учењаку...“ (стр. 327)
Књига аутора Мухамеда Јаздија: Политичка теорија ислама,
на пријемчив начин улази у нека од основних теоријских и практичних политичких питања након исламске револуције у Ирану.
Она је, истовремено, и битан путоказ у трагању за алтернативним
правцима конституисања неких нових и будућих политичких система, у којима ће вредносни садржаји бити важан чинилац конституисања основних вредносних постулата једног друштва вођеног
запитаношћу: Ка чему треба ићи?, и: У чему је смисао свега? Савремена политичка мисао Модерне и Пост-модерне, вођена начелом неспутане слободе и форме ослобођене било каквог садржаја,
не пружа нам одговоре на ова питања. Отуда је значај ове књиге
изразито важан, па је топло препоручујемо на читање.
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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).
– литература треба да садржи само изворе који су наведени у
фуснотама.
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 redakcija@politickarevija.rs
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