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Са же так
 Иде ја мул ти кул ту лар но сти је до ми нан та иде ја о ре гу ли са њу 

од но са ме ђу при пад ни ци ма ра зних кул ту ра и ре ли ги ја у За пад ној 
Евро пи, Се вер ној Аме ри ци и Оке а ни ји. Она по чи ва на прет по став-
ци да је бу дућ ност све та у ме ша њу раз ли чи тих кул ту ра, а њи хо ва 
ко ег зи стен ци ја је са свим мо гу ћа у усло ви ма рав но прав но сти и уз 
по сто ја ње се ку лар них по ли тич ких по ре да ка. У ову иде ју су уло же-
на ве ли ка сред ства и мно го сна га. Вре ме је ме ђу тим по ка за ло да то 
ни је оства рив циљ. И о то ме су се отво ре но из ја сни ли сви во де ћи 
по ли ти ча ри За пад не Евро пе.
Кључ не ре чи: мул ти кул тур но дру штво, ре ли ги ја, су ко би, ме ша ње кул ту-

ра, нео ства ри вост

Це ло ку пан си стем од но са у Европ ској уни ји од ње ног на-
стан ка би ла је иде ја мул ти кул ту рал но сти. Пр во је тре ба ло пре ва-
зи ћи на ци о нал не раз ли ке из ме ђу две нај ва жни је зе мље ''За јед ни це 

* Ово је рад у оквиру пројекта 179008 Министарства просвете и науке Републике Србије
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за угаљ и че лик'' Фран цу ске и Не мач ке, а он да и из ме ђу оста лих 
зе ма ља ко је су се по ла ко при кљу чи ва ле бу ду ћој уни ји. У пр во вре-
ме то је би ло ус по ста вља ње од но са из ме ђу раз ли чи тих на ци ја ко је 
су углав ном при па да ле две ма фор ма ма хри шћан ства про те стан ти-
зму и ри мо ка то ли ци зму. А ка сни је са при кљу чи ва њем Грч ке то се 
пи та ње про ши ри ло на ма ло ви шем ни воу, јер је кул тур ни мо дел 
Грч ке пра во слав ни. А пра во сла вље је има ло по при лич но друк чи-
ју исто ри ју у од но су на пр ве две фор ме хри шћан ства. То ме ђу тим 
ни је би ла по себ на пре пре ка. Пра во слав на Грч ка се ипак са вре ме-
ном укло пи ла у европ ски ми ље. За то што су ко ре ни пра во сла вља 
исти као и ко ре ни ри мо ка то ли ци зма и про те стан ти зма до шло је до 
укла па ња. То је упра во јед но од ва жни јих пи та ња ко јим се ба ви по-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је као мла да на уч на ди сци пли на1).

Али ка сни је се де си ло због не до стат ка рад не сна ге, као по-
сле ди це сма ње ња бро ја ра ђа ња у Евро пи да су зе мље ЕУ мо ра ле 
да отво ре гра ни це за при лив рад не сна ге из дру гих не хри шћан ских 
де ло ва све та. Та ко се ра сна, лин гви стич ка и по себ но ре ли ги о зна 
сли ка Евро пе усло жи ла. По тре ба за хар мо нич ним од но си ма свих 
тих љу ди пред ста вља ла је пи та ње ко ји мо дел ме ђу соб них од но са 
при хва ти ти. Уви ђа ју ћи не ми нов ност за јед нич ког жи во та и по тре-
бу оп стан ка европ ске зе мље су као мо дел ре гу ли са ња за јед нич ких 
од но са раз ли чи тих кул ту ра при хва ти ли мул ти кул ту рал ност. Тач-
ни је ег зи стен ци ју раз ли чи тих кул ту ра на сво ме тлу у пу ној рав но-
прав но сти. При то ме је тај за јед нич ки мо дел имао раз ли чи те ва-
ри јан те. Ен гле ска од но сно, Ве ли ка Бри та ни ја је при хва ти ла мо дел 
ко ег зи стен ци је раз ли чи тих кул ту ра као трај ну чи ње ни цу2) , док је 
Фран цу ска иза бра ла пут аси ми ла ци је но во до шлих. Али по ла га но 
уз по што ва ње раз ли чи то сти и уз иде ју да је мо гу ће раз ви ти по јам 
Фран цу за ко ји би био да ле ко ши ри не го у про шло сти и под ра зу-
ме вао да по ред по сто ја ња нпр. ре ли гиј ских осо бе но сти сви љу ди 
бу ду Фран цу зи.

Тај се мо дел не го вао као је ди ни вла да ју ћи мо дел до пр ве 
де це ни је 21. ве ка. Би ло је и до та да про ти ву реч но сти из ме ђу раз-
ли чи тих кул ту ра. Али је ге не рал на кон цеп ци ја вла да ју ћих сна га, 
би ло ко је иде о ло шке при пад но сти, би ла да је мул ти кул ту рал ност 
бу дућ ност и да се мо ра де ло ва ти у том ци љу .Ме ђу тим те про ти-
ву реч но сти су по че ле да по вре ме но иза зи ва ју озбиљ не про бле ме. 
Та ко да су се у те о ри ји пр во сти дљи во по ја вљи ва ла упо зо ре ња да 

1) Ми ро љуб Јев тић, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion“, Политикологијарелигије, бр. 1/2007, 
год. 1.

2) Chris Al len, „Fеаr and Lo at hing: The Po li ti cal Di sco ur se in Re la ti ons to Mu slims and Islam 
in The Bri tish Con tem po rary Set ting”, Политикологијарелигије, бр. 2/2010, год. 4.
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је мул ти кул ту рал ност оп те ре ће на озбиљ ним те шко ћа ма и да не ће 
би ти та ко ла ко оства ри ти је. Та су упо зо ре ња би ла спо ра дич на и је-
ре тич ка. И пр во су би ла иг но ри са на, а ка сни је ако би се по на вља ла 
иза зи ва ла су озбиљ не кри ти ке са штет ним по сле ди ца ма по лич ну 
суд би ну оних ко ји су их из но си ли. Због то га су се мно ги те о ре ти-
ча ри, ко ји су се овим фе но ме ном ба ви ли су о че ни са пре пре ка ма 
по вла чи ли и из бе га ва ли да го во ре шта ствар но ми сле3).

Пра ви ле су се иде а ли зо ва не про јек ци је од но са ме ђу раз ли-
чи тим кул ту ра ма, ко је су све ви ше од у да ра ле од ствар но сти. Го во-
ре ћи о то ме по зна ти фран цу ски ана ли ти чар и но ви нар јед ног од 
нај по пу лар ни јих фран цу ских днев них ли сто ва ''Мон да'' Жан Пјер 
Пе рон сел Игоз ве ли ''... ско ро три де сет го ди на но ви нар ства, нај ви-
ше у слу жби нај у глед ни јег фран ко фон ског днев ног ли ста, на у чи ло 
ме бар јед ној ства ри: без мно го бу ке, то ком овог вре мен ског пе ри-
о да, сло бо да из ра жа ва ња се не пре ста но су жа ва ла… Ис тра жи вач, 
Алек сан дар дел Вал, се као и но ви на ри, су о чио са тим сва ким да-
ном све ду жим спи ском те ма о ко ји ма се не мо же сло бод но го во-
ри ти… Ме ђу њи ма Ислам, исла ми зам, му сли ма ни… ме ђу њи ма, 
та ко ђе, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Аме ри кан ци, њи хо ви оби-
ча ји и њи хо ви про из во ди. Још по сто ји не ко ли ко ма њих пу ко ти на, 
не ко ли ко ма лих из да вач ких или но ви нар ских из у зе та ка, не ко ли ко 
ма лих про сто ра од ва жно сти, али се они све ви ше сма њу ју и да нас 
је све те же у Евро пи, Фран цу ској по себ но, сло бод но из не ти јед но 
ви ђе ње ствар но сти… чим се ра ди о му сли ма ни ма или Аме ри кан-
ци ма. Од ва жни мом ци ко ји су се усу ди ли, од мах су би ли озна че ни 
као не при ја те љи уни вер зал ног брат ства, а ако би ин си сти ра ли би-
ли су оп ту же ни за ра си зам, фа ши зам или чак на ци зам»4).

Вр ху нац све га то га био је текст са да већ по кој ног аме рич ког 
по ли ти ко ло га Се мју е ла Хан тинг то на о су ко бу ци ви ли за ци ја5). Пре-
ма ве ли ком бро ју ана ли за то је био нај чи та ни ји текст из обла сти 
ме ђу на род них од но са од кра ја дру гог свет ског ра та. Пи та ње за што 
је текст био нај чи та ни ји на ста ло је већ на осно ву на сло ва:''Су дар 
ци ви ли за ци ја''. Од кра ја Дру гог свет ског ра та це ло куп ни на по ри 
ме ђу на род не за јед ни це пре све га ОУН би ли су кон цен три са ни 
упра во на про па ги ра њу иде је да су ци ви ли за ци је за сно ва не на ра-
зним ре ли ги ја ма укло пљи ве јед на у дру гу и да свет иде ка ве чи том 

3) Ми ро љуб Јев тић, «По ли ти ко рект ност и екс тре мисм», Свободнаја мисл, бр. (1569), 
7-8/2006, ИССН 0869-4435, Мо сква.

4)  Игоз у пред го во ру књи зи Алек сан дар дел Вал, ИсламизамиСједињенеДржаве,алијан-
сапротивЕвропе, Слу жбе ни лист, Бе о град, 1998, стр. 309–310.

5)  Се мју ел Хан тинг тон, „Су дар ци ви ли за ци ја“, у Националнемањине-Умеђународноми
југословенскомправномпоретку, Бе о град, 1997.
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ми ру за сно ва ном на мул ти кул ту рал но сти. А основ за све то је ства-
ра ње ци вил ног дру штва. За то су се по ли тич ке на у ке пре тво ри ле у 
не ку вр сту агит про па чи ји је осно ви циљ био да про па ги ра ју иде је 
ци вил ног дру штва. Уме сто да се ба ве озбиљ ном ана ли зом ове на-
у ке су у ве ли ком де лу сво јих ис тра жи ва ња би ле иде о ло шка при ча, 
ни шта ма ње штет на по исти ну не го ко му ни стич ка или на ци стич-
ка про па ган да. Са мо што су за хва љу ју ћи за ви је но сти у ли бе рал ну 
фор му ове чи ње ни це би ле те же ви дљи ве. Нор мал но би ло би не-
пра вед но пре ма ве ли ком бро ју по ли ти ко ло га ко ји су че сти то ра ди-
ли свој по сао оп ту жи ти све по ли ти ко ло ге да су уме сто на уч ни ка 
би ли и оста ли иде о ло зи ци вил ног дру штва. Али је исто та ко тач но 
да је то вла да ју ћи пра вац у за пад ној по ли ти ко ло ги ји од кра ја Дру-
гог свет ског ра та. И ту не ма из у зет ка . Нај ти пич ни ји при мер та кве 
на уч не прак се под зна ци ма на во да је исто та ко чу ве на књи га Фран-
си са Фу ку ја ме о кра ју исто ри је. Књи га је исто као и Хан тинг то но-
ва по че ла као чла нак6). Ни је слу чај но ни што се Хан тинг тон по ја-
вио по сле Фу ку ја ме. Фу ку ја ми на иде ја да је на стао крај иде о ло ги ја 
по сле по бе де ли бе рал не иде је над ко му ни змом ко ји је ко ла би рао 
па дом бер лин ског зи да, по сле ди ца је опи је но сти За па да том по бе-
дом. Али ско ро од мах по сле то га по ја вио се Хан тинг тон са тек стом 
ко ји је из ра зио сум њу у Фу ку ја ми на пред ви ђа ња. До та да ско ро све 
сту ди је по ли ти ко ло ги је у би ло ко јој од раз ви је них зе ма ља За па да 
би ле су у том во зу о ко ме го во ри Жан Пјер Пе рон сел Игоз. За то су 
иде је Хан тинг то на би ле је ре тич ке и до че кан су на нож. Кри ти ке 
Хан тинг то на су би ле то ли ко ја ке, да је чак и он, чо век са огром ним 
угле дом, мо рао да од сту па од сво јих ста во ва и да их ре ла ти ви зу је. 

 За то је за нас ва жно да ка же мо шта је то Хан тинг тон ре као 
и шта је то то ли ко изи ри ти ра ло ме ђу на род ну на уч ну, али пре све га 
по ли тич ку јав ност. Хан тинг тон је су прот но Фу ку ја ми твр дио да 
је те шко го во ри ти о кра ју иде о ло ги ја и три јум фу ли бе рал не иде је, 
јер се у огром ним де ло ви ма све та на род ин спи ри ше ци ви ли за циј-
ским вред но сти ма у чи јим је осно ва ма ре ли ги ја . Та ко да те вред-
но сти не до зво ља ва ју да се ли бе рал на иде ја при хва ти у њи хо вим 
под руч ји ма де ло ва ња. След стве но то ме ови де ло ви пла не те има ју 
сво је иде о ло шке си сте ме ко ји су раз ли чи ти па чак и не при ја тељ-
ски рас по ло же ни пре ма ли бе рал ним иде ја ма, што мо же да иза зо ве 
су ко бе. Али при ча о су ко би ма ко ју спо чи та ва ју Хан тинг то ну ни је 
не што за шта је он го во рио да се мо ра не из бе жно де си ти и он је 
за то не пра вед но оп ту жен. Хан тинг тон је у ства ри ре као ''Ци ви ли-
за циј ски иден ти тет по ста ја ће све зна чај ни ји у бу дућ но сти, а свет 
ће у ве ли кој ме ри би ти об ли ко ван ин тер ак ци ја ма се дам или осам 

6) Френ сис Фу ку ја ма, „Крај исто ри је“, Трећипрограм бр. 84/1990.
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глав них ци ви ли за ци ја, то су За пад на, Ислам ска, Кон фу чи јан ска, 
Ја пан ска, Хин ду, Сло вен ско-пра во слав на, Ла ти но а мрич ка и ве ро-
ват но, Африч ка ци ви ли за ци ја. Нај зна чај ни ји су ко би у бу дућ но сти 
зби ва ће се дуж кул тур них де мар ка ци о них гра ни ца ко ји де ле ове 
ци ви ли за ци је јед ну од дру ге''7). Об ја шња ва ју ћи да ље за што ће до 
су ко ба ци ви ли за ци ја мо жда до ћи и шта је нај ва жни ја раз ли ка ме ђу 
њи ма Хан тинг тон ка же '' ...раз ли ке ме ђу ци ви ли за ци ја ма ни су са мо 
ствар не, оне су и су штин ске.

Ци ви ли за ци је се јед на од дру ге раз ли ку ју по исто ри ји, је зи-
ку, кул ту ри, тра ди ци ји и, што је нај зна чај ни је, ре ли ги ји. При пад-
ни ци раз ли чи тих ци ви ли за ци ја има ју раз ли чи те по гле де на од нос 
из ме ђу Бо га и чо ве ка, по је дин ца и гру пе, гра ђа ни на и др жа ве, ро-
ди те ља и де це, му жа и же не, као и раз ли чи те по гле де на ре ла ти-
ван зна чај пра ва и од го вор но сти, сло бо де, ауто ри те та, јед на ко сти и 
хи је рар хи је. Ове раз ли ке пред ста вља ју ре зул тат ве ко ва. Оне не ће 
уско ро не ста ти. Оне су ку ди ка мо фун да мен тал ни је од раз ли ка из-
ме ђу по ли тич ких иде о ло ги ја и по ли тич ких ре жи ма. Раз ли чи тост 
ну жно не зна чи су ко бе, а су коб ну жно не зна чи на си ље.

Ве ко ви ма, ме ђу тим, раз ли ке ме ђу ци ви ли за ци ја ма про из во-
ди ле су нај ду го трај ни је и нај су ро ви је су ко бе”8). Пре ма то ме ја сно 
је да Хан тинг тон ни је ми слио да до су ко ба мо ра оба ве зно да до ђе. 
Али је за то био из ри чит. Раз ли ке из ме ђу раз ли чи тих ци ви ли за ци ја 
су пре све га за сно ва не на раз ли чи тим ре ли ги ја ма. Ка ко су дог мат-
ски си сте ми раз ли чи тих ре ли ги ја ди ја ме трал но су прот ни а че сто 
и не при ја тељ ски јед ни пре ма дру ги ма, то та кве раз ли ке мо гу да 
иза зо ву су ко бе. Али Хан тинг тон ни је ре као да оне мо ра ју да иза зо-
ву су ко бе за шта је не пра вед но оп ту жи ван. Због тих на па да упр кос 
свом огром ном ауто ри те ту Хан тинг тон је у сво јим ка сни јим ра до-
ви ма чак и убла жио сво је ста во ве и го во рио о њи ма на друк чи ји 
мул ти кул ту ра ли зму при ла го ђен на чин. За што је то та ко ни је те-
шко по го ди ти. За пад пред во ђен САД је уло жио ми ли јар де до ла ра 
у мул ти кул тур ни про је кат у ко ји је ве ро вао и без ко га ни је ви део 
из лаз за раз ви ја ње ли бе рал ног ка пи та ли зма. Дик та ту ра људ ских 
пра ва ко ју је За пад на мет нуо као мо дел по на ша ња раз ви ла је ин ди-
ви ду а ли зам, до екс тре ма до ве ла еман ци па ци ју же на, што је уби ло 
по ро ди цу9). Де ца су пре ста ла да се ра ђа ју а при вре да се раз ви ја ла 
до не ве ро ват них и не за ми сли вих гра ни ца. За та кву при вре ду би ло 

7) Се мју ел Хан тинг тон, исто, стр. 329.

8) Исто, стр. 330.

9) Ми ро љуб Јев тић, „Re li gion and Re la ti ons bet we en Gen ders“, Политикологија религије, 
бр. 1/2008, год. 2.
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је по треб но и тр жи ште и рад на сна га. А не мо же те да оче ку је те 
да про да је те ро бу они ма са ко ји ма сте у не при ја тељ ству. Са дру ге 
стра не ако не про из во ди те до во љан број де це на при ро дан на чин 
не ма те ни до во љан број рад ни ка да оп слу жу је при вред ног џи на. 
Би ло је нео п ход но уво зи ти рад ну сна гу из ре ги о на све та где је има. 
А то су у прин ци пу љу ди ко ји при па да ју раз ли чи тим кул ту ра ма. 
Та ко да се мул ти кул ту ра ли зам на мет нуо као је ди но ре ше ње. При 
то ме су дру штве ни по сле ни ци и ана ли ти ча ри ви дев ши по тре бу но-
во до шлих да се укло пе по ве ро ва ли да ће се они за до во ља ва ју ћи 
еко ном ске по тре бе, ко је код ку ће ни су мо гли за до во љи ти, од ре ћи 
кул тур них раз ли ка ко је су их раз ли ко ва ле од сре ди не до ма ћи на. 
За то су се и раз ви ле те о ри је о мул ти кул ту ра ли зму, за сно ва не на 
ма те ри ја ли зму10). Ви де ло се да се ма те ри ја ли зам по ка зу је као је ди-
но ре ше ње за раз ли чи те ре ли гиј ске си сте ме па се ма те ри ја ли зам и 
ате и зам фор си рао.

 У САД је би ло не што друк чи је. За раз ли ку од Евро пе ко ја 
углав ном има јед но кон фе си о нал ну сре ди ну и где је јед на ре ли ги ја 
би ла до ми нант на у САД има мо мно штво про те стант ских вер ских 
за јед ни ца ко је су све ма њин ске. Та ко да им се ку лар ни ка рак тер дру-
штва од го ва ра11). Да кле у хри шћан ској Евро пи се као услов без ко га 
мул ти кул ту ра ли зам ни је мо гућ раз ви ја ла кри ти ка и мар ги на ли зо-
ва ње вла да ју ћих цр ква ри мо ка то лич ке и про те стант ских, пре све га 
еван ге лич ке и ре фор мат ске. За раз ли ку од то га у САД где је ре ли-
гиј ска сло бо да у усло ви ма се ку лар не по ли тич ке ор га ни за ци је би ла 
услов за раз вој сма тра ло се да ће се по пут ра зних про те стант ских 
де но ми на ци ја по на ша ти и му сли ма ни, хин ду си и бу ди сти ка да бу-
ду до шли. Да кле ту се ни је та ко на па да ло на хри шћан ске вред ност 
ни ти се то мо гло као што је слу чај у Евро пи, већ се ми сли ло да ће 
се по ме ну ти не хри шћа ни уто пи ти у аме рич ки плу ри кон фе си о на ли 
мо дел. Па ће оста ју ћи сво ји при хва ти ти аме рич ки на чин жи во та и 
се ку лар ни прин цип ор га ни за ци је.

 У пр во вре ме је из гле да ло да је то за и ста и мо гу ће. Пр ве 
ге не ра ци је усе ље ни ка ко је су при сти гле у раз ви је ну За пад ну Евро-
пу и САД су на шав ши се у сре ди ни без др жа вљан ства, са ма лим 
сте пе ном обра зо ва ња по на ша ли снис хо дљи во и слу жи ли ми ми-
кри јом. При то ме им њи хо ва ре ли гиј ска уве ре ња да ју ве ли ке мо-
гућ но сти за то12) А у исла му је као је дан од нај ва жни јих ин сти ту та 

10)  Јоhn Rex, „Se cu lar Sub sti tu tes for Re li gion in the Mo dern World“, Политикологијарелиги-
је,  бр. 1/2007,  год. 1.

11) „ Se cu la rism ver sus Re li gion“, Политикологијарелигије.,бр. 2/2009, год. 3.

12)  Нпр. му сли ма ни има ју пра во на осно ву Ку ра на 16, ајет 106, да ка да им то тре ба да при-
кри ју исти ну.
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ко ји се при ме њу је у од но си ма са не му сли ма ни ма на ве ден та ки јах. 
Та ки јах са ми му сли ма ни де фи ни шу ова ко: «Је дан од нај че шће по-
гре шно схва ће них ви до ва ши и зма је сте при бе га ва ње при кри ва њу 
или та ки јах. Ши ре зна че ње овог пој ма, из бе га ва ње или кло ње ње 
од свих опа сно сти, ов де ни је од ути ца ја. Пре све га, наш циљ је 
раз ма тра ње оних вр ста при кри ва ња при ко ме чо век скри ва сво ју 
ре ли ги ју, или по је ди не од сво јих вер ских оби ча ја, у окол но сти ма 
кад би то ство ри ло из ве сну или ве ро ват ну опа сност, услед де ло ва-
ња оних ко ји се про ти ве ње го вој ре ли ги ји, или по себ ним ре ли гиј-
ским оби ча ји ма».13)Ди ле му ко ја би се мо гла по ста ви ти у ве зи са 
по ми ња њем ши и зи ма ов де ва ља от кло ни ти по дат ком да се та ки јах 
не за сни ва на не ким по себ ним из во ри ма, већ на са мом Ку ра ну, ко-
ји је је дин ствен и за су ни те и ши и те. Од но сно на аје ту «Оно га ко 
за ни је че Ал ла ха, на кон што је у Ње га вје ро вао – осим ако бу де на 
то при мо ран, а ср це му оста не чвр сто у вје ри – че ка Ал ла хо ва ка-
зна»14), сто га је то оп ште и слам ски ин сти тут, ши и ти су са мо ви ше 
ко ри сти ли ово уче ње.

 И то је тра ја ло док им се ни су ро ди ла де ца. Та де ца су нај-
пре про шла кроз обра зов ни си стем и со ци ја ли зо ва ла се на исти 
на чин на ко ји су се со ци ја ли зо ва ли ма ли Ен гле зи, Фран цу зи, Нем-
ци, Хо лан ђа ни, Аме ри кан ци итд. И у том сми слу ни су има ли ни-
ти има ју ика кав страх од око ли не у ко јој жи ве. Дру го сте кли су 
обра зо ва ње исто па чак и ве ће од сво јих вр шња ка из до ми цил ног 
ста нов ни штва. И што је нај ва жни је ре гу ли са ли свој ста тус по ста-
ју ћи др жа вља ни. Са да они ви ше ни су има ли раз ло га да се слу же 
ми ми кри јом, по го то ву што је вла да ју ћа кул ту ра стал но ис ти ца ла 
да се зе мље до ма ћи ни ди че сво јом отво ре но шћу и да чак по зи ва ју 
но во до шле да се не сти де да по ка зу ју да има ју друк чи ји иден ти тет 
од до ма ћи на. А да све то не са мо што ни је штет но не го је и услов 
за раз вој дру штва. Да кле што је дру штво ша ре ни је то је на вод но 
успе шни је и про спе ри тет ни је.

 Ко ри сте ћи се тим по год но сти ма но ва ге не ра ци ја је по че ла 
да по ка зу је свој друк чи ји иден ти тет. И све је то на по чет ку де ло-
ва ло вр ло иди лич но. Кад иза ђе те на ули це Па ри за, Лон до на, Мин-
хе на, Њу јор ка не ве ро ват но ша ре ни ло, ко је је за и ста ле по. И ни ко 
објек ти ван не мо же да не ка же да је свет леп ка да је ус пео да из не-
дри та кво бо гат ство раз ли чи тих кул ту ра. То је љу ди ма и до ма ћим 
и но во до шлим да ло при ли ку да нпр. у Па ри зу мо гу слу ша ти ко ју 

13) Мо ха мед Хо се ин Та ба та баи, Шиијеуисламу, из да ње Кул тур ног цен тра при ам ба са ди 
Ислам ске ре пу бли ке Ира на у Бе о гра ду, не да ти ра но стр. 209.

14) Куран с преводом, Бе си ма Кор ку та, Из да ње Стар је шин ства ислам ске за јед ни це БиХ, 
Хр ват ске и Сло ве ни је, Са ра је во, 1984, 4. из да ње су ра 16 ајет 106.
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год хо ће му зи ку: арап ску, ки не ску, ја пан ску, да је ду хра ну из нај-
у да ље ни јих де ло ва пла не те, у број ним на ци о нал ним ре сто ра ни ма 
да гле да ју љу де об у че не као за не ку па ра ду раз ли чи то сти .

 И све је то не са мо би ло ле по не го је ле по и да нас. Али кад 
би раз ли чи тост мо гла да се за др жи на то ме, то би за зе мље до ма ћи-
не мо гло да бу де су пер. Али не мо же. За јед но са сво јом но шњом, 
ку хи њом, му зи ком итд. но во до шли су до не ли и сво ју ре ли ги ју и 
сво ју по ли тич ку кул ту ру. Не ма му сли ма на ко ји мо же нпр. да при-
хва ти да Изра ел др жи под сво јом вла шћу Је ру са лим. Кад би на то 
при стао по стао би ве ро до ступ ник за шта га че ка ју па кле не му ке. 
Та ко да су му сли ма ни, ко ји су до шли у Евро пу, до не ли са со бом и 
не при ја тељ ство пре ма Изра е лу а то је ве о ма че сто, на сре ћу не код 
свих, иза зва ло и сна жно ан ти је вреј ско осе ћа ње. Ка ко у мно гим од 
зе ма ља ими гра ци је жи ве ста ре и ета бли ра не је вреј ске за јед ни це то 
је еска ли ра ло у озбиљ не про бле ме. Де мон стра ци је про тив изра ел-
ске по ли ти ке на ули ца ма Па ри за, Лон до на, Ха га, Бри сла су се по 
пра ви лу за вр ша ва ле на па ди ма на си на го ге и је вреј ске цен тре. За-
тим ка ко су ре ли ги је основ ци ви ли за ци је, а ре ли ги је има ју не по-
мир љи ве дог мат ске си сте ме, но во до шли су од нос пре ма дру гим 
ре ли ги ја ма. ко ји су га ји ли у соп стве ним зе мља ма, пре не ли на тле 
зе ма ља ими гра ци је. И по че ли про по ве ди ма да ука зу ју на по гре шну 
ве ру ко ју до ма ћи ни не гу ју по зи ва ју ћи их усред Фран цу ске нпр. да 
на пу сте ри мо ка то ли ци зам и да по ста ну му сли ма ни. Али не са мо 
то, да се ста ло на про по ве ди ма то не би би ло про блем. То би се све 
укла па ло у при чу о сло бо ди го во ра и ве ре15). Но во до шли су по че ли 
да на ме ћу сво је по на ша ње уме ре ним и на мул ти кул ту рал ност вас-
пи та ним до ма ћи ни ма. Осу ђу ју ћи их чак што и они не про ме не сво-
ју по гре шну ве ру за пра ву. Та ко су нпр. чак и мно ги крат ко трај ни 
по се ти о ци Па ри за то мо гли да при ме те. Сви зна ју да му сли ма ни 
мо ра ју да мо ле пет пу та на дан где год да се на ђу. За то се ве о ма че-
сто у ход ни ци ма па ри ског ме троа, док пут ни ци жу ре да би што пре 
сти гли на ли ни ју ко ја им тре ба су сре ћу са му сли ма ни ма ко ји про-
сто ру ће бе на под, за у зму по ла про ла за и мо ле се, а при то ме оме-
та ју дру ге пут ни ке ко ји од њих не мо гу да про ђу до же ље не ме тро 
ста ни це. Те су ак ци је и по ступ ци по сте пе но бу ди ле не спо кој ство 
код по је ди них ста ро се де ла ца ко ји су ре а го ва ли пр во вер бал но а за-
тим и осни ва њем по ли тич ких пар ти ја и удру же ња ко ја су ко лек тив-
но упо зо ра ва ла да ства ри не иду у прав цу у ко јем вла де го во ре да 
се иде и ука зи ва ли на про бле ме ко је ими гра ци ја и мул ти кул ту рал-
ност но си. Као ка рак те ри сти чан при мер на во ди мо пи смо ко је је 

15) Zo ran Ma tev ski,, „Re li gi o us Di a lo gue and To le ran ce - The o re ti cal and Prac ti cal Ex pe ri en ces 
of Dif fe ren ces and Si mi la ri ti es“,Политикологијарелигије, бр. 1/2007, год. 1.
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још дав не 1989. го ди не на пи сао је дан функ ци о нер На ци о нал ног 
фрон та Фран цу ске. Пи смо је на сво јој дру гој стра ни ци об ја вио мо-
жда нај у ти цај ни ји фран цу ски днев ни лист Монд. На сло вље но је са 
''Про тив гра ди те ља џа ми ја''. Аутор ве ли де је са мо 15 го ди на ра ни-
је, а то је зна чи 1974. у Фран цу ској би ло пе де се так му сли ман ских 
бо го мо ља у чи та вој зе мљи. При том се ми сли не са мо на пра ве џа-
ми је не го на све објек те ко ји су при вре ме но слу жи ли као ме ста за 
мо ли тву. А то мо гу би ти ку ће, га ра же, по дру ми итд. И до да је да их 
је те 1989 би ло ви ше од 1000. Опи су ју ћи шта те џа ми је зна че аутор 
пи сма ве ли: ''Му сли ма ни ко ји упра вља ју тим џа ми ја ма на сто је да 
их са да пре тво ре у пра ве џа ми је са свим спо ља шњим сим бо ли ма 
фи зич ког и пси хо ло шког осва ја ња фран цу ског тла. Њи хо ви се зах-
те ви све ви ше озбиљ но узи ма ју у раз ма тра ње''.  И ука зу је да су та да 
1989. вла сти све ви ше при хва та ле зах те ве да се гра де пра ве џа ми је 
у име сло бо де ре ли ги је. А он да се пи та ''мо же ли се исто вре ме но 
же ле ти ин те гра ци је ими гра на та и олак ша ва ње уно ше ња исла ма у 
Фран цу ску'' и до да је ''Ин те гра ци ја прет по ста вља при бли жа ва ње 
ими гра на та и Фран цу за, јед ну фран ци за ци ју стра них ма са при сут-
них на на шем тлу''. Ову чи ње ни цу мо ра мо раз у ме ти у сми слу у 
ко ме смо и ра ни је го во ри ли да је фран цу ски на чин при је ма стра на-
ца под ра зу ме вао ин те гра ци ју а не пра ву мул ти кул ту рал ност ка кву 
су же ле ли Ен гле зи. За тим аутор пи сма до да је ''Али ислам иде са-
свим су прот но од то га. То је афир ма ци ја јед ног друк чи јег иден ти-
те та, јед ног стра ног иден ти те та и че сто иден ти те та ко ји је не при ја-
тељ ски пре ма фран цу ском иден ти те ту... Да кле Ку ран под ра зу ме ва 
про пи се... о по ро ди ци, на сле ђу, шко ли, бра ку. Ка да се оче ви му сли-
ма ни раз во де од њи хо вих же на под ра зу ме ва ју да се у Фран цу ској 
при ме ни ку ран ско пра во, про блем оних ко је на зи ва ју ал жир ским 
мај ка ма ће се по ста ви ти у Па ри зу''. Ова по след ња при мед ба под ра-
зу ме ва об ја шње ње. Пре ма ислам ском пра ву де ца оба ве зно при ли-
ком раз во да при па да ју оче ви ма. Па се де си ло да су Фран цу ски ње 
уда те за Ал жир це и ко је су жи ве ле у Ал жи ру при ли ком раз во да би-
ле при мо ра не да на пу сте Ал жир али су де ца оба ве зно при па ла 
оцу16). Та ко да оне ви ше ни су мо гле да ви ђа ју сво ју де цу. Ти ме пи-
сац пи сма Мон ду, упо зо ра ва да сло бо да исла ма у Фран цу ској под-
ра зу ме ва ру ше ње фран цу ског прав ног по рет ка и ста вља ње же на у 
не рав но прав ни по ло жај. То се ви ди из на став ка пи сма у ко ме он 
ка же ...''Не тре ба ва ра ти Фран цу зе. Ло ги ка уса ђи ва ња исла ма у 
Фран цу ску ће се пре тво ри ти у пи та ње при ме не пер со нал ног пра ва. 
На пра гу 2000. го ди не до ћи ће мо у вре ме Ме ро вин га ка да се при-

16)  Упо ре ди са аустра лиј ским ис ку ством Abe W. Ata,„Adjust ment and Com pli ca ti ons of Cat-
ho lic and In ter-fa ith In ter mar ri a ges“,Политикологијарелигије, бр. 2/2007, год. 1.
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ме њи ва ло раз ли чи то пра во на Га ло-Ро ма не и Фран ке... Вре ме је да 
зах те ва мо од на ших по ли ти ча ра да по ка жу ин те лек ту ал ну до след-
ност. При зна јем пра во ру ко во ди о ци ма ПРП (То је та да би ла во де ћа 
пар ти ја уме ре не де сни це М.Ј.) и Со ци ја ли стич ке пар ти је да има ју 
пра во да же ле ин те гра ци ју ими гра на та, али не ка он да ка жу да су 
про тив из град ње џа ми ја. Ја им та ко ђе при зна јем пра во да бу ду за 
из град њу џа ми ја, али не ка он да ка жу гра ђа ни ма Фран цу ске, али 
пре из бо ра да се отво ре но за ла жу за мул ти кул тур но и дру штво у 
ко ме ће жи ве ти ви ше за јед ни ца''. Го во ре ћи за што је про тив из град-
ње џа ми ја и он и На ци о нал ни фронт чи ји је функ ци о нер он ка же: 
''Што се ти че На ци о нал ног фрон та он је про тив из град ње џа ми ја у 
Фран цу ској, за то што је на ша на ци ја ста ра је дин стве на на ци ја, за то 
што је хри шћан ство би тан еле мент ње ног иден ти те та, и за то што је 
при су ство осва јач ког исла ма на на шем тлу ве ли ка опа сност за бу-
дућ ност. Сву да где му сли ман ске и хри шћан ске за јед ни це жи ве или 
су жи ве ле на истом тлу по сто ји су коб. Су коб у Ли ба ну, у Бу гар ској, 
у Јер ме ни ји у Азер беј џа ну, на Ко со ву, у Су да ну, у Егип ту, у Ети о-
пи ји. За ми сли ти да је ми ро љу би ва ко ег зи стен ци ја из ме ђу хри шћа-
на и му сли ма на, ко ја ниг де ни је би ла ду го мо гу ћа у све ту, мо гу ћа 
на оба ла ма Се не и Ро не је илу зи ја уто пи ја: при вид но при јат на да-
нас а си гур но тра гич на су тра. Да би се од бра нио иден ти тет Фран-
цу ске да би се за шти тио гра ђан ски мир у зо ру тре ћег ми ле ни ју ма 
тре ба ре ћи не гра ди те љи ма џа ми ја''17) . Ова кве ре ак ци је ко је су се 
по ја вљи ва ле са мо као пи сма чи та ла ца и ко ји ма цен трал не стра ни-
це но ви на ни ка да ни су до зво ља ва не иза зи ва ле су от пор ја чи не ура-
га на. Са свих стра на су ова кви по ли тич ки ста во ви са та ни зо ва ни. 
Про тив љу ди ко ји су упо тре бља ва ли ове ар гу мен те су ко ри шће ни 
сви ви до ви са та ни за ци је. На зи ва ни су шо ви ни сти ма, па чак и на-
ци сти ма ка ко је ре као го ре по ме ну ти Жан- Пјер Пе рон сел Игоз. 
Суд ски про це си су се сме њи ва ли је дан за дру гим, исто као и осу де. 
И чи та во дру штво се бо ри ло за оства ри ва ње мул ти кул тур ног мо де-
ла. 

Ка да се ко ли чи на чи ње ни ца са по ру ка ма слич ним по ру ка ма 
из ци ти ра ног пи сма умно жи ла на стао је текст Се мју е ла Хан тиг то-
на. Али Хан тинг тон ни је био Жан Ма ри ле Пен ли дер На ци о нал ног 
фрон та. Ње го ве при мед бе ни су мо гле би ти од ба че не уз оп ту жбе да 
је на ци ста или ксе но фоб, бла же ре че но. Али улог је био ве ли ки. 
Ма да је све оно што се де ша ва ло на те ре ну по твр ђи ва ло ин фо р ма-
ци је из пи сма ко је смо ци ти ра ли и ма да је ауто ри тет Хан тинг то на 
био ве ли ки, ни је би ло мо гу ће до зво ли ти да се мул ти кул тур ни мо-

17)  „Con tre les ba tis se urs de mo squ e es“, LeMondе, 5.10.1989, стр. 2. Пи смо је пи сао Жан Ив 
Ле Га лу из Ил де Франс ре ги о на.
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дел до ве де у пи та ње. По тро ше не су огром не па ре и тро ше се, ма са 
љу ди жи ви од при че о мул ти кул ту ра ли зму. Шта би би ло ка да би 
не ко ре као да је мул ти кул тур ни мо дел не мо гућ? Про те ра ти ими-
гран те од ко јих мно ги има ју др жа вљан ство, оста ви ти број на рад на 
ме ста пра зна. Иза зва ти по де ле ме ђу са мим до ми цил ним ста нов ни-
штвом јер су се мно ги оро ди ли са ими гран ти ма. Има ју зе то ве, уну-
ке, те че, па ше но ге... стран це. Јав ност на про сто ни је би ла спрем на 
да про гу та та кву при чу. И за то је из свих рас по ло жи вих ору ђа на-
ста ви ла да про па ги ра мо гућ ност за јед нич ког жи во та ими гра на та 
дру ге ве ре и до ми цил ног ста нов ни штва. Исто вре ме но да свим рас-
по ло жи вим сред стви ма ту че кри ти ча ре мул ти кул ту ра ли за ма.

Жи вот у плу ра ли стич ким дру штви ма је ипак пул си рао та ко 
да су чи ње ни це ко је су се ви де ле по ла ко по че ле да до би ја ју зна чај-
ни ју по ли тич ку ар ти ку ла ци ју. За што је то би ло та ко од лич но по ка-
зу је Се мју ел Хан тинг тон. Опи су ју ћи де мон стра ци је ко је су оку пи-
ле не ко ли ко хи ља да љу ди у Са ра је ву 1994. он ка же да су оку пље ни 
му сли ма ни, ко ји ма су глав на по др шка би ли За пад ња ци да кле САД, 
ЕУ, уме сто да ма шу њи хо вим за ста ва ма у знак за хвал но сти за по-
моћ ма ха ли за ста ва ма Са у диј ске Ара би је и Тур ске. Опи су ју ћи то 
Хан тинг тон ве ли: ''18. апри ла 1994. две хи ља де љу ди се оку пи ло у 
Са ра је ву ви ју ћи за ста ве Са у диј ске Ара би је и Тур ске. Ма шу ћи тим 
за ста ва ма уме сто за ста ва ма УН и НА ТО или аме рич ке за ста ве те 
Са рај ли је су се иден ти фи ко ва ле са сво јим му сли ма ни ма и ре кли 
све ту ко су њи хо ви ствар ни и не баш ствар ни при ја те љи''18). Ако је 
то сам по че так Хан тинг то но ве књи ге он да је ја сно шта је та квим 
по дат ком хтео да по стиг не. Хтео је да ка же да су САД и НА ТО све 
учи ни ли да у Бо сни по бе ди му сли ман ска стра на. И то не из би ло 
ка квог раз ло га, већ да би по мо гли је ди не му сли ма не на све ту, по ред 
ал бан ских, за ко је ве ру ју да мо гу би ти ли бе рал ни му сли ма ни. За 
ко је би ислам био фол клор ка ко што је хри шћан ство у Фран цу ској, 
а ти му сли ма ни би би ли при мер се ку лар не де мо кра ти је и до каз да 
је Фу ку ја ма у пра ву. Ти му сли ма ни би би ли при мер за евен ту ал-
не про ме не у ислам ском све ту у сми слу пре у ре ђи ва ња од но са на 
осно ву ли бе рал них иде ја. Али опре зни ји љу ди по пут Хан тинг то на 
су ви де ли да је то са мо пуст сан и да од оства ри ва ња Фу ку ја ми них 
иде ја у Бо сни не ће би ти ни шта. А ако не ће би ти ни шта у Бо сни, где 
су му сли ма ни нај по за пад ње ни ји и нај при ла го ђе ни ји ли бе рал ном 
по рет ку он да је ја сно да не ће би ти ни шта од ли бе рал них иде ја ниг-
де у ислам ском све ту. Али ми ли о ни до ла ра уло же ни уз тај про јект 
у Бо сни и ми ли јар де у све ту ни су да ли вла сти ма САД и НА ТО да 

18)  Se muel P. Hun ting ton,TheClashofCivilizationsandRemekingofWordOrder, Si mon & 
Schu ster, New York, 1996, стр. 19.
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од у ста ну од иде је за ко ју им је Хан тинг тон нај јед но став ни јим при-
ме ром по ка зао да је не мо гу ћа и да се ма те ма тич ки ре че но ли бе ра-
ли зам мо же уса ди ти у ислам ски свет исто као што се мо же ре ши ти 
ква дра ту ра кру га19). По ме ну ти аутор се ве што под сме ва Фу ку ја ми 
и ње го вим след бе ни ци ма, на зи ва ју ћи их па мет ним а у ства ри до ка-
зу ју ћи да то ни је та ко, кад ка же ''Не та ко дав но мно ги па мет ни му-
шкар ци и же не на За па ду сма тра ли су да се свет при бли жа ва кра ју 
исто ри је... Крај исто ри је зна чио би ствар но уки да ње за ко на џун-
гле... Ипак, да нас ток до га ђа ја све ви ше об ли ку је бру тал на си ла и 
сви ре по на си ље ...од ре ди смр ти хлад но уби ја ју ирач ке де ча ке ко ји 
се усу ђу ју да но се крат ке пан та ло не и ирач ке бер бе ре ко ји бри ју ћи 
бра де чи не грех по исла му, док аме рич ке вој ни ке оп ту жу је њи хо ва 
соп стве на вла да за бру тал ност и уби ја ње не ви них ирач ких же на и 
де це... Ипак не са мо да су сви ти па мет ни му шкар ци и же не по гре-
ши ли, они су ка та стро фал но, за па њу ју ће по гре ши ли... То је та ко-
ђе опо ми њу ћи знак да они ко ји об ли ку ју на шу суд би ну мо гу би ти 
жр тве соп стве них ма шта ри ја и иде о ло шких ус хи ће но сти, а у том 
слу ча ју има мо оправ да ни раз лог за уз бу ну... Ли де ри За па да од би ја-
ју да ми сле о нај го рем. Али од би ја ју ћи да се раз ми шља о нај го рем 
је сте нај бо љи на чин да се до пу сти да се нај го ре до го ди.''20)

Што је по себ но ва жно и што се у овом тре нут ку САД ти че 
мно го ви ше не го што их се ти че Бо сна је сте си ту а ци ја у њи ма са-
ми ма. И Хан тинг тон на исти на чин по ка зу је да је мул ти кул ту ра ли-
зам не мо гућ и са оним ко ји при па да ју вр ло слич ној кул ту ру, Ла ти-
но а ме рич кој за сно ва ној на пр ви по глед на ри мо ка то ли чан ству.

Ра ди ло се о то ме да је би ла пред ло же на ре фе рен дум ска рас-
пра ва о сма њи ва њу др жав них до та ци ја у Ка ли фор ни ји за иле гал не 
ими гран те и њи хо ву де цу. У знак про те ста на ули це Лос Ан ђе ле са 
иза шло је 70.000 мек сич ких ими гра на та ко ју су ма ха ли мек сич ким 
за ста ва ма. То је иза зва ло гнев Аме ри ка на ца. Они су се пи та ли, ка-
ко ве ли Хан тинг тон, за што ти љу ди тра же бес плат но шко ло ва ње за 
сво ју де цу тра же ћи аме рич ке па ре а ма ха ли су мек сич ким за ста-
ва ма. Аме ри кан ци су сма тра ли да они ко ји тра же аме рич ке па ре 
мо ра ју ма ха ти аме рич ким за ста ва ма. Као ре зул тат то га две не де ље 
ка сни је одр жа не су де мон стра ци је Аме ри ка на ца ко јих је би ло ви-
ше. Они су ма ха ли аме рич ким за ста ва ма. Они су би ли за усва ја ње 
то га пред ло га. Па је као ре зул тат на ка сни јем ре фе рен ду му 59% 

19) Ли Хе рис, Самоубистворазума-претњарадикалногисламаЗападу, Дан граф, Бе о град, 
2009.

20) Исто стр. 11 и 12.
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ка ли фор ниј ских би ра ча усво ји ло од лу ку да се сма ње да ва ња за де-
цу ми гра на та21)

 Све те чи ње ни це су ути ца ле да Хан тинг тон иза ђе са сво јим 
те за ма. Али оне су као што смо ре кли би ле од би је не. Ге не рал не 
сли ке од те 1993, ка да се по ја вио Хан тинг то нов текст би ле су исте. 
По ли ти ча ри су као па па га ји по на вља ли: мул ти кул ту ра ли зам, мул-
ти кул ту ла ри зам... и про го ни ли свим мо гу ћим сред стви ма оне ко ји 
су ука зи ва ли да то ни је оства рив циљ.

 Ста ње се на гло про ме ни ло по сле 11.9.2001. го ди не. На пад 
Ал Ка и де на Свет ски тр го вин ски цен тар и згра ду Пен та го на иза-
зва ла је тре нут но отре жње ње. Оно је би ло по сле ди ца чи ње ни це 
да су за хва љу ју ћи отво ре но сти За па да по чи ни о ци ових ака та би ли 
љу ди ко ји су до шли у САД ко ри сте ћи ли бе рал ни си стем вред но-
сти. А што је по себ но ва жно сви ти љу ди би ли су фи нан си ра ни од 
стра не мно гих гра ђа на ''при ја тељ ских'' зе ма ља ка кве су Са у диј ска 
Ара би ја, Ку вајт, Еми ра ти итд.

 То је ипак би ло са мо при вре ме но па је опет би ло по ста ром. 
Вла да ју ћа по ли ти ка и при зна та и те то ше на на у ка и пу бли ци сти-
ка је на ста ви ла да при ча о мул ти кул ту лар но сти као не за мен љи вом 
мо де лу ко ме За пад и свет тре ба да те же. При то ме ни ко и да ље ни је 
хтео да гле да чи ње ни це. Нај ве ћу гре шку на чи ни ли су Аме ри кан ци. 
Они су у бор би про тив те ро ри зма као иде о ло ги ју иза бра ли из воз 
мул ти кул ту ла ри зма и на ње му за сно ван мо дел за пад не по ли тич ке 
де мо кра ти је. У то име је из вр ше на ин ва зи ја на Ав га ни стан и Ирак 
Аме рич ким тру па ма је као иде о ло шка при пре ма уса ђи ва на иде ја 
да иду да сру ше дик та то ра Са да ма Ху се и на да би на ро ду ко ји је два 
че ка до ла зак Аме ри ка на ца по мо гли да из гра де се ку лар ну по ли тич-
ку де мо кра ти ју ала Аме ри ка на. А да то исто уно се у Ав га ни стан. У 
исто вре ме под де мо кра ти јом су под ра зу ме ва ли и сло бо ду ре ли ги-
је, али она ко ка ко су је они ви де ли у сво јој зе мљи. При то ме ни су 
хте ли да ви де да ислам ни је хри шћан ство. И да ни су и не мо гу би ти 
исти. Због хи ља ду ства ри: усло ва на стан ка, уло ге осни ва ча и мно го 
че га дру гог. На осно ву жи во та Ису са мо гло се осно ва ти се ку лар но 
дру штво јер је он имао ин ди фе рен тан од нос пре ма др жа ви и по ли-
ти ци. За раз ли ку од то га осни вач исла ма Му ха мед био је исто вре-
ме но ве ро ве сник, пр во све ште ник, шеф др жа ве, вр хов ни су ди ја и 
ко ман дант вој ске. И он је при мер ко ји му сли ма ни мо ра ју да сле де 
ако же ле да бу ду спа ше ни по сле смр ти на суд њем да ну. За то му-
сли ма ни мо ра ју има ти вер ску др жа ву, а она не мо же да при хва ти да 
су ре ли ги је рав но прав не, јер ислам не мо же да при хва ти да су све 

21) Se muel P. Hun ting ton, исто, стр. 20.
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ве ре ис прав не, као уоста лом и хри шћан ство. Али док хри шћан ство 
сво је не при зна ва ње ве ра сво ди на при ват ну сфе ру, јер је др жа ва се-
ку лар на, у исла му то ни је мо гу ће. Та мо је дог ма у осно ви др жа ве 
и са мим тим дис кри ми на ци ја оних ко ји ни су му сли ма ни по ста је 
услов без ко га ислам ске др жа ве не ма. Оба по ли тич ка си сте ма. и 
ирач ки и ав га ни стан ски, ко ји још ни су са свим фор ми ра ни, јер при-
су ство Аме ри ка на ца ипак ути че на об лик по ли тич ке ор га ни за ци-
је, су то ин сти ту ци о на ли зо ва ли. Обе др жа ве и Аф га ни стан и Ирак 
су фор ми ра не као ислам ске. Аф га ни стан се та ко и зо ве Ислам ска 
Ре пу бли ка Аф га ни стан22). И осим што је вла да Ха ми да Кар за и ја, 
пред сед ни ка Аф га ни ста на са ве зник САД, све је дру го оста ло исто. 
У Аф га ни ста ну је мул ти кул ту лар ност евро-аме рич ког ти па за бра-
ње на за ко ном. Ви де ло се то пре из ве сног вре ме на ка да је је дан Аф-
га ни ста нац по ку шао да про ме ни ве ру и да од му сли ма на по ста не 
хри шћа нин. Као ре зул тат про тив ње га је по ве ден кри вич ни по сту-
пак у то ку ко га је осу ђен на смрт23). То са бла зни ло Евро пља не и 
Аме ри кан це. За то што они не ма ју основ не ин фор ма ци је о то ме ка-
ко ислам тре ти ра та кве си ту а ци је. Ше ри јат ско пра во по том пи та-
њу је са свим из ри чи то. Сва ког му сли ма на ко ји про ме ни ве ру због 
то га ак та тре ба осу ди ти на смрт24).

 Што је по себ но ва жно по сле пр вих осе ка због су рев њи во-
сти за пад не сре ди не по сле 11.9. му сли ман ски ими гран ти су још 
сна жни је об но ви ли сво је ак тив но сти. На све мо гу ће на чи не они 
на сто је да сво је до ма ћи не на те ра ју да поч ну да се по на ша ју као 
му сли ма ни и да уме сто сво јих оби ча ја и прав них нор ми при ме њу ју 
ислам ске. По себ но ка рак те ри стич но у то ме сми слу је су ка ри ка ту-
ре Му ха ме да ко је су се по ја ви ле у дан ским и у но ви на ма још не ких 
дру гих зе ма ља25). Ма сов ни про те сти би ли су ре зул тат по ја вљи ва ња 
тих ка ри ка ту ра. Та ко да су мно ге ре дак ци је би ле при мо ра не да се 
из ви ња ва ју да би се бе по ште де ле фи зич ке угро зе ко јом им је за-
пре ће но.

Ва жне су би ле де мон стра ци је ко је су за хва ти ле Фран цу ску и 
не ке дру ге зе мље у Евро пи. Го ми ле мла дих, фран цу ских др жа вља-
на, али пре те жно се вер но-африч ког по ре кла и му сли ма ни по ве ро-

22) https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/af.html (До ступ но 
28.2.2011)

23) http://www.blic.rs/Ve sti/Svet/233961/Av ga ni sta nac-osu djen-na-smrt-zbog-pre la ska-u-hri-
scan stvo (до ступ но 28.2.2011) 

24) Куран...исто, на по ме на 33, став 2, стр. 617.

25) http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/10/Svet/532731/Iz vi nje nje+zbog+ka ri ka tu re+Mu ha-
me da.html (до ступ но 28.2.2011)
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и спо ве сти, из ле те ле су на ули цу и на чи ни ле ужа сан не ред. Да ни ма 
су го ре ли ауто мо би ли, кон теј не ри и раз би ја ни из ло зи. По ли ци ја је 
са њи ма во ди ла пра ви ма ли рат. По себ но је ва жно да су се сво вре-
ме де мон стра ци ја као ко ор ди на то ри по ја вљи ва ли љу ди об у че ни у 
ти пич ну оде жду вер них му сли ма на ко ји су по ви ци ма Ала ху ек бер, 
ка на ли са ли от пор и по ка зи ва ли по ли ци ја ко је глав ни и са ким се 
мо ра пре го ва ра ти ако се же ли ре гу ли са ње спо ра26). И не са мо то, 
у сред пре сто ни ца За па да му сли ма ни су по че ли да пре те они ма 
ко ји су их кри ти ко ва ли и за ка зну због то га их чак и уби ја ли. Већ 
је по ста ло оп ште ме сто ин фор ма ци ја о уби ја њу хо ланд ског ре ди-
те ља Теа Ван Го га од стра не му сли ман ског ими гран та27). Уби ца је 
био хо ланд ско-ма ро кан ски др жа вља нин Му ха мед Бу је ри. Пре ма 
ин фор ма ци ја ма ко је се мо гу на ћи, он је на то на ве ден нај ди рект-
ни је због чи ње ни це да је у јед ној ха шкој џа ми ји не ко ли ко не де ља 
пре уби ста ва имам Фа ваз, у сво јој про по ве ди про гла сио Ван Го га 
не при ја те љем и мо лио се Бо гу да бу де за ра жен не из ле чи вом бо ле-
шћу.

 Али све то ни је пре вр ши ло ме ру. До пре вр ше ња ме ре до-
шло је ка да су ими гран ти и њи хо ви при вре ме ни по се ти о ци из ино-
стран ства ор га ни зо ва ли две кр ва ве те ро ри стич ке ак ци је у Лон до ну 
и Ма дри ду. Ви ше љу ди је из гу би ло жи вот. Свет је био шо ки ран. 
По себ но је био шо ки ран Лон дон ка да се от кри ло да су ак ци је из вр-
ши ли љу ди ко ји су би ли на ве зи бри тан ској оба ве штај ној слу жби и 
за ко је су Бри тан ци и Аме ри кан ци ми сли ли да су им под кон тро лом 
. Нај а у то ри та тив ни ју оп ту жбу про тив САД и Ве ли ке Бри та ни је за 
ак тив но по ма га ње те ро ри сти ма сву да па и на КиМ дао је по сла ник 
Ла бу ри стич ке пар ти је и бив ши ми ни стар у Бле ро вој вла ди Мајкл 
Ми чер: “Ми чер на во ди ...да су Сје ди ње не Др жа ве да ле зе ле но све-
тло те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма по пут ли бан ског Хе збо ла ха да 
опе ри шу у Бо сни. У тој зе мљи... и на Ко со ву на ла зи ле су се де-
се ти не хи ља да ислам ских бо ра ца... Ма ње је по зна то... да је бри-
тан ска вла да ко ри сти ла ор га ни за ци ју Ал Му ха џи рун са се ди штем 
у Лон до ну за ре гру то ва ње ислам ских екс тре ми ста са бри тан ским 
па со ши ма за рат про тив Ср ба на Ко со ву“28).

 Та да је ме ра пре вр ше на. Али улог био огро ман. Ми ли јар де 
су по тро ше не на мул ти кул тур ни мо дел. Љу ди су на у че ни да та ко 
ми сле и има ли раз ви јен де тек тор да сва ко га ко се по на ша као Ле 

26) ht tp: / / f r.wi  ki  pe dia .org/wi ki /%C3%89me u tes_de_2005_dans_les_ban l i  e  u  es_
fran%C3%A7aises (до ступ но 1.3.2011)

27)  http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Theo_van_Gogh_%28film_di rec tor%29 (до ступ но 1.3.2011)

28)  . BBC SER BIAN.com, su bo ta 10. sep tem bar 2005.
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Пен, по кој ни Аустри ја нац Јерг Хај дер или Тео Ван Гог про гла се 
ксе но фо бом, чак и на ци стом. И на том фо ну су до би је ни гла со ви. 
Би ло је не мо гу ће по ли ти ча ри ма да са да ка жу да су ови љу ди би ли 
у пра ву. Али и то је има ло гра ни це. Ими гран ти ни су пре ста ли да се 
по на ша ју друк чи је не го до та да. Ма ла осе ка због стра ха по сле 11.9. 
или ма дрид ских и лон дон ских бом ба шких на па да су са мо на крат-
ко за у ста ви ли дис курс ко ји је до ла зио из цен та ра ими гра ци је ко јим 
је отво ре но не ги ра на са ма су шти на за пад не де мо кра ти је.

 И не ко је мо рао да про го во ри. Про го ва ра ли су ту и та мо по-
је ди ни ви со ки функ ци о не ри као нпр. Ро ко Бу ти љо не ита ли јан ски 
ми ни стар за ве зу са ЕУ. Он је у раз го во ру за '' Ве чер ње но во сти'' 
на пи та ње да ли је ислам опа сност за Евро пу ре као ''Је сте, ако ми-
сли мо на онај ко ји је фун да мен та ли стич ки и ри ги дан... а та ко ђе не 
тр пи кри ти ке и уби ја оне ко ји кри ти ку ју као Теа Ван Го га у Ам-
стер да му. Та кав ислам је сте опа сност''29). Али све то ни је био став 
чи та ве вла де јед не ва жне зе мље. На про тив био је то ле ги ти ман 
став ле ги тим ног по ли ти ча ра, али ко ји се узи мао као од сту па ње од 
оп штег пра ви ла. 

 Вре ме је по ка за ло да то ни је слу чај но ка да је го во ре ћи о 
мул ти кул ту ла ри зму кан це лар ка Не мач ке Ан ге ла Мер кел ре кла: 
''По ку ша ји да се у Немaчкој из гра ди мул ти кул тур но дру штво су 
пот пу но про па ли''30). Она је ре кла да је та ко зва ни мул ти-кул ти кон-
цепт, где љу ди жи ве јед ни по ред дру гих ни је функ ци о ни сао и да 
ими гран ти мо ра ју да учи не ви ше да би се ин те гри са ли. На ро чи то 
да на у че не мач ки''31).

 Али дуг мул ти кул ту ла ри зму се мо рао пла ти ти и ова ква из ја-
ва ни је мо гла да иде тек та ко. Јер се де це ни ја ма го во ри ло су прот но. 
И ни су ими гран ти кри ви што су ту и што се не мо гу ин те гри са ти 
већ Нем ци ко ји су их зва ли не схва та ју ћи шта то на ду жу ста зу 
зна чи. Због то га је пред сед ник ре пу бли ке Кри сти јан Волф мо рао 
бр же бо ље да ка же да је ислам део Не мач ке као ју да и зам и хри-
шћан ство32). Ни је тре ба ло ду го че ка ти да то из ја ви и пред сед ник 
бри тан ске вла де. ''Бри тан ски пре ми јер Деј вид Ка ме рон ре као је 
да нас да се мул ти кул ту ла ри зам у Бри та ни ји по ка зао не у спе шним 
и да би га тре ба ло за ме ни ти ја сним осе ћа јем на ци о нал ног иден ти-
те та ко ји је отво рен за све''. Да не би би ло ни ка кве сум ње на ко га 

29) Жељ ко Пан те лић, „Евро па на пра гу веч ног ми ра“, Вечерњеновости, 2.12.2004. 

30)  http://www.bbc.co.uk/news/world-euro pe-11559451 (до сту пан 1.3.2011)

31)  http://www.bbc.co.uk/news/world-euro pe-11559451 (до сту пан 1.3.2011)

32)  Исто
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се ми сли пре ми јер Ка ме рон је био вр ло ди рек тан. ''Он да је на ја вио 
оштри ји став пре ма гру па ма ко је про мо ви шу ислам ски екс тре ми-
зам, на го ве стив ши да ће би ти сма ње на из два ја ња из др жав не ка се 
му сли ман ским ор га ни за ци ја ма ко је не чи не ни шта да би се су прот-
ста ви ле екс тре ми зму''33) .

 Да би ствар би ла ком плет на, да је мул ти кул ту ла ри зам про-
пао и у Фран цу ској, из ја вио је и пред сед ник фран цу ске ре пу бли ке 
Ни ко ла Сар ко зи 10.2.2011.34) И да би став био ја сан он је то из ја-
вио због исла ма ис ти чу ћи да се мо ра ство ри ти ''Фран цу ски ислам 
а не Ислам у Фран цу ској''35). Ка кву ди мен зи ју тај став има ви ди 
се из ко мен та ра ко ји је из ја ву пред сед ни ка Фран цу ске Сар ко зи ја 
про пра тио. Ко мен та тор ве ли: ''Сар ко зи, на рав но, ни је де фи ни сао 
шта под ра зу ме ва под фран цу ским исла мом, али ње го ви ко мен та-
ри углав ном су про ту ма че ни као ехо ре то ри ке Жан Ма ри ле Пе на, 
бив шег ли де ра ул тра де сни чар ске пар ти је На ци о нал ни фронт''36). 
Ако су љу ди про ту ма чи ли да је ово ехо оно га што је го во рио ул тра-
де сни чар, то са мо мо же да се схва ти као да је и пред сед ник ре пу-
бли ке са да до шао на исте по зи ци је. Ма да је фор мал но пред став ник 
јед не дру ге пар ти је. Али та дру га пар ти ја је ве ћин ска. И ако он као 
пред став ник те пар ти је има пра во да од лу чу је у име Фран цу за он да 
то зна чи да је са ова квим ста вом ул тра де сни чар ска по ли ти ка ушла 
у сам врх фран цу ске ад ми ни стра ци је. Ва жно је да то ни је за то што 
је Сар ко зи про ме нио пар ти ју не го што му се чи ни да jе Пен у пра-
ву и да та ко да нас ми сли ве ћи на Фран цу за, ина че не би то ре као. А 
ако је то тач но, да та ко ми сли ве ћи на Фран цу за, он да то са мо зна чи 
да је ле Пен био про ниц љи ви ји од дру гих и на вре ме схва тио не ке 
ства ри ко је дру ги за не се ни иде о ло шким по бу да ма и ма шта ри ја ма, 
ка ко нам ве ли опре зни Ли Хе рис, ко га смо ра ни је ци ти ра ли, на зи ва 
па мет ни ма ко ји гре ше. А у ства ри ми сле ћи да ни су па мет ни али то 
не сме отво ре но да ка же. Пре ма то ме ако је ле Пен био па мет ни ји 
од дру гих, ко га он да тре ба сле ди ти? Да ли ње га ко ји је па мет ни ји 
или оне ко ји су ма ње па мет ни од ње га и ко ји уме сто да нас во де 
ру ко во ђе ни ра ци о нал ним раз ми шља њем ну де суд би ну ка кву је у 
''Во ђи'' опи сао Ра до је До ма но вић? Во ђи ко га на род без по го вор но 
сле ди да би на кра ју од са мог Во ђе чу ли да је слеп од ро ђе ња. 

33) Танјуг| 05. 02. 2011. - 22:16h

34) http://www.en glish.rfi.fr/fran ce/20110228-fil lon-warns-aga inst-islam-de ba te (до ступ но 
1.3.2011)

35) Исто

36) Му ста фа Тли ли, „Но ва ре ше ња за ста ре кон флик те“, Данас, 18.3.2011, стр. 13, Бе о град.
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На осно ву све га ре че ног по ста је ја сно да је са мул ти кул-
ту ла ри змом го то во. По ка за ло се да је он по чи вао на по гре шним 
прет по став ка ма да је мо гу ће оства ри ти ко ег зи стен ци ју раз ли чи тих 
вер ских за јед ни ца, ко је би по шту ју ћи сво је уну тра шње вред но сти 
мо гле да при хва те др жав ни оквир у ко ме су се на шле. То се по-
ка за ло као ве ли ка за блу да и у крај њој ин стан ци не по зна ва ње са-
ме при ро де ре ли ги ја. Ре ли ги је су це ло ви ти си сте ми и има ју ка ко 
смо ре кли сво је по гле де не све сег мен те дру штве ног жи во та па и 
на по ли ти ку. Али док хри шћан ство омо гу ћа ва се ку ла ри зам ко ји се 
укла па у ње го ву дог му, ислам то не мо же. Би ти му сли ман зна чи 
ин те грал но при ме ни ти про пи се ове ве ре, са мим тим и по ли тич ко 
уче ње. То он да по сле дич но зна чи уки да ње мул ти кул ту ра ли зма и 
ства ра ње дру штва у ко ме не ма рав но прав но сти раз ли чи тих ре ли-
ги ја а не ка ре ли гиј ска уче ња се са свим за бра њу ју, ка кви су по ли те-
и стич ки об ли ци ве ро ва ња али и ате и зам. Европ ски по ли ти ча ри су 
то ко нач но по че ли да при зна ју. Али то не тре ба да се схва ти ка ко ће 
се ве о ма бр зо од у ста ти од мул ти кул ту ла ри зма. Мо же се де си ти да 
он још ду го по тра је. Де фи ни тив но се не ће ла ко пре ста ти са про па-
ги ра њем овог уче ња. Али оно што је си гур но то је да су нај ва жни ји 
по ли ти ча ри и во ђе Евро пе по ста ли све сни да тај мо дел ко ег зи стен-
ци је раз ли чи тих ре ли ги ја ни је ус пео. Што не зна чи да не ки дру ги 
не мо гу да по сто је. Али то је већ дру го пи та ње.

Mi ro ljub Jev tic

MUL TI CUL TU RAL SO CI ETY AND RE LI GION 

Sum mary
The idea of mul ti cul tu la rity is the do mi nant idea of re gu la ting 

re la ti ons among mem bers of dif fe rent cul tu res and re li gi ons in We stern 
Euro pe, North Ame ri ca and Oce a nia. It rests on the as sump tion that the 
fu tu re of the world is to mix dif fe rent cul tu res. And the ir co e xi sten ce is 
qu i te pos si ble in con di ti ons of equ a lity and the exi sten ce of the se cu lar 
po li ti cal systems. In this idea West ha ve in ve sted sub stan tial re so ur ces 
and a lot of po wer. Ti me, ho we ver, shown that this is not an ac hi e va ble 
goal. And abo ut that ha ve openly dec la red all the le a ding po li ti ci ans of 
We stern Euro pe. 
Keywords: mul ti cul tu ral so ci ety, re li gion, con flict, blen ding cul tu res, the im-

pos si bi lity
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Re su me
The sud den in du strial de ve lop ment in the 20th cen tury ma de 

pos si ble to over co me a physi cal dis tan ce bet we en dif fe rent cul tu res. So 
it hap pe ned that due to many fac tors, so me mem bers of the re li gi ons be-
gan to set tle in are as whe re pre vi o usly ha ve not been li ving. As a re sult, 
the stre ets of Pa ris. Lon don and Ber lin. New York ... whe re they on ce 
li ved only whi tes, Chri sti ans, French, Bri tish, Ger mans ... be gan to be-
co me mo re and mo re li ving pla ce for mem bers of ot her ra ces, Islam, 
Hin du ism, Bud dhism and so on. 

The ar ri val of the se pe o ple was the need of the host co un tri es. 
Be ca u se birth ra te re du ced and it af fect la bor for ce in the se co un tri-
es and they need a new wor kers. New co mers bro ught with them the ir 
cul tu re and re li gion .Tho se cul tu re and re li gion are dif fe rents from the 
cul tu re and re li gion of the host co un tri es .When the qu e sti on of the 
me e ting of tho se cul tu res and re li gi ons and ways of re gu la ting the ir re-
la ti ons was ra i sed, the idea that the host so ci ety sho uld be de ve lo ped as 
mul ti cul tu ral is ac cep ted . So ci ety in which, each re li gion li ve in pe a ce 
with ot hers: Chri sti ans with Mu slims, Bud dhists with Chri sti ans and 
ot hers, Hin dus with Chri sti ans and ot hers and so one. Fra me work in 
which the com mon li fe un fol ded is a se cu lar po li ti cal system. It was ta-
ken as nor mal that all the se re li gi ons can li ve si de by si de with his own 
cul tu re and prac ti ce this re li gion among them sel ves and to com mu ni-
ca te with ot hers re li gi ons thro ugh se cu lar po li ti cal system It was cle ar 
ra pidly that it is not pos si ble. The con flicts star ted to emer ge . So me 
pe o ples spo ke abo ut this .Ru ling struc tu res con dem ned tho se who spo-
ke abo ut con flict. But when the con flict star ted to in cre a se di scus sion of 
them co uld ha ve not been avo i ded. So that the most im por tant po li ti cal 
le a ders of the three ma jor EU co un tri es: Ger many, Bri tain and Fran ce: 
Chan cel lor An ge la Mer kel, Pri me Mi ni ster Da vid Ca me ron and Pre si-
dent Ni co las Sar kozy at the end had to ad mit that mul ti cul tu ra lism as a 
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pro ject fa i led and that the ir so ci ety must re turn to the strengthe ning of 
na ti o nal iden tity. We will see what will be the fu tu re. 

* Овај рад је примљен 23. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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