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Сажетак
По ли ти ка про ме не на ци о нал ног иден ти те та је за па же на још 

у Ста ром за ве ту Све тог пи сма. То се по сти за ло пре ла ском па га на 
на је вреј ску ве ру, а по том и у на ци о нал ни са став је вреј ског на ро да. 
Ова по ли ти ка на ста вље на је у Ри мо ка то лич кој цр кви прак ти ко ва-
њем про зе ли ти зма у две оп ци је: пр во, пре во ђе њем у ри мо ка то ли-
ци зам, у том сми слу по себ но пра во слав них, ко ји су по том де на ци-
о на ли зо ва ни и укљу чи ва ни у не ку од по сто је ћих на ци ја, од но сно у 
не ку но ву из ми шље ну на ци ју (Хр ва та, Укра ји на ца...) и, дру го, пре-
ко уни је, где је по сто ја ла мо гућ ност очу ва ња ви зан тиј ског (пра во-
слав ног) об ре да, али су уни ја ти, по том, та ко ђе, де на ци о на ли зо ва ни 
и од њих су ства ра ни но ви на ро ди или су се, што је би ло че шће, 
ута па ли у не ке већ по сто је ће, a чи ја је ве ра би ла ри мо ка то ли ци зам. 

Ка рак те ри сти ка оба ова про це са је да су пре о бра ће ни ци, ве-
ћи ном,  по ста ја ли ва тре ни мр зи те љи ве ре и на ци је из ко је су по те-
кли. Ова по ли ти ка Ри мо ка то лич ке цр кве у Евро пи, по себ но је би ла 
из ра же на до 1918. го ди не, тач ни је до кра ја по сто ја ња Аустро-Угар-
ске мо нар хи је и Кра ље ви не Пољ ске, а по том њен но си лац по ста је 
сам Ва ти кан – што је по себ но до шло до из ра жа ја то ком Дру гог 
свет ског ра та на про сто ру тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске и у та-
да шњем Со вјет ском Са ве зу.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Но ва по ли ти ка у кре и ра њу ве штач ких на ро да у Евро пи и да-
ље ин си сти ра на вер ском оту ђе њу на ро да ко ји ни су по во љи САД 
и Европ ској уни ји, све „ра ди европ ске пер спек ти ве“, али то ни је 
ис кљу чи ви за да так. Но ви на је, на вер ском пла ну, да се са да кре и ра 
мно штво сек ти ко је на па да ју од ре ђе не на ро де и ме ња ју им основ-
не дру штве не вред но сти и схва та ње све та. Ка да то не успе ва, на 
рас по ла га њу су и са вре ме не со ци јал не тех но ло ги је ко је из гра ђу ју 
но ву иде о ло ги ју, нај че шће пу тем ме ди ја (у шта да нас ва ља укљу-
чи ти и со ци јал не елек трон ске мре же), пу тем стра нач ке и др жав не 
по ли ти ке, еко ном ским при ти сци ма, итд. 
Кључ не ре чи: Иден ти тет, на ци ја, по ли ти ка, про зе ли ти зам, ре ли ги ја, Цр-

ква, со ци јал не тех но ло ги је, на у ка
У јав ном мње њу, по себ но, на уч ном по сто ји убе ђе ње да је на-

ци о нал ни иден ти тет вр ло по сто ја на ка те го ри ја и да је ов де те шко 
шта мо гу ће учи ни ти да би се ство ри ли но ви ве штач ки на ци о нал ни 
иден ти те ти. 

Из исто ри је ре ли ги ја зна мо да је ово сте ре о тип, тј. за блу да. 
Пр во ме ња ње на ци о нал ног иден ти те та ве за но је за ре ли ги ју (и то 
по себ но за мо но те и стич ке!), јер ко би при хва тио не ку дру гу ре-
ли ги ју, по пра ви лу је при хва тао да бу де и део оне на ци је ко ја је 
но си лац но ве ре ли ги је. Ова про ме на ве за на је за по јам „про зе ли-
ти зам“ ко ји се по ја вљу је и у Ста ром и Но вом За ве ту и под њим 
су се под ра зу ме ва ли но во о бра ће ни па га ни, ко ји су има ли од ре ђе не 
оба ве зе, али и сво ја пра ва, као и по се бан ста тус. По јам се ис кљу-
чи во односиo на обра ће не па га не, ко ји су при хва та ли је вреј ство 
као сво ју вер ску а ка сни је и на ци о нал ну за јед ни цу.1) Про зе лит је, 

1) По јам про зе ли ти зам (грч ки „pro selytos“) уско је по ве зан са хри шћан ским пој мов ни ком, 
по себ но пој мов ни ком Ри мо ка то лич ке цр кве. По јам се об ли ку је тек у хе ле ни стич ко-је-
вреј ској кул тур но- вер ској сре ди ни. За то се у том вре ме ну ја вља са мо у је вреј ској и хри-
шћан ској ли те ра ту ри. Је вреј ску реч ГЕР или ГЕ РИМ Сеп ту а гин та је чак 77 пу та пре ве-
де на у Би бли ји са про зе ли ти зам. У по след њим ве ко ви ма, а по себ но од Дру гог свет ског 
ра та, по јам је с пра вом до био пот пу но не га тив но зна че ње. Под њим се под ра зу ме ва ло 
вр бо ва ње вер ни ка (ми лом или си лом, не ис кре ним ме то да ма) јед не хри шћан ске за јед-
ни це, ра ди пре ла ска у дру гу. У том сми слу се по себ но из дво ји ла Ри мо ка то лич ка цр ква 
вр бу ју ћи пра во слав не свим сред стви ма, укљу чу ју ћи на си ље (ма сов но по кр шта ва ње, на 
при мер, пра во слав них Ср ба у тзв. Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској) и по ли тич ка сред ства 
(ку по ви на по ли ти ча ра да ва њем нов ца и ма те ри јал них до ба ра пра во слав них зе ма ља да 
др жав ним ме то да ма пре во де пра во слав не у ри мо ка то ли ци зам). За то га у том сми слу и 
осу ђу је до ку мент Ше стог за се да ња Ко ми си је за ди ја лог из ме ђу Ри мо ка то лич ке и Пра-
во слав не цр кве из Фрај син га од 15. ју на 1990. го ди не као по гре шни па стир ски ме тод 
и као до каз ри вал ства и хри шћан ству про ти ван знак. Исто је учи ње но и у Бал ман ду 
(Ли бан) 1993. го ди не. Ме ђу тим, ово ни је да ло ре зул та та. Ри мо ка то лич ка цр ква и да ље 
при ме њу је овај ме тод у вр бо ва њу пра во слав них. Ви ди: Unasancta 45, Va ti kan, 1990, str. 
327–329.
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да кле, па га нин ко ји је при сту пио је вреј ском вер ском, а че сто и на-
ци о нал ном за јед ни штву.2)

Та ко су Је вре ји, све сно или не, под ста кли љу де ко ји су жи ве-
ли у њи хо вој сре ди ни да се и вер ски и на ци о нал но оту ђу ју од сво је 
ве ре и ро да. Стран ци су при хва та ни тек ка да би при ми ли је вреј ску 
ве ру и по ње ним пра ви ли ма би ли об ре за ни.3) Но, Ста ри за вет не 
пред ви ђа да дру ги на ро ди кад при ме је вреј ску ве ру бу ду и на ци-
о нал но аси ми ло ва ни. „А ту ђи не ко ји при ста ну уз Го спо да да му 
слу же и да љу бе име Го спод ње, да му бу ду слу ге, ко ји год др жи 
су бо ту да је не осквр не и др же за вјет мој, Њих ћу до ве сти на све ту 
го ру сво ју и раз ве се ли ћу их у до му сво јем мо ли тве ном; жр тве би ће 
угод не на ол та ру мом, јер ће се дом мој зва ти дом мо ли тве сви јем 
на ро ди ма“.4) По след ње ре чи „јер ће се дом мој зва ти дом мо ли тве 
сви јем на ро ди ма“ го во ри да Бог ни је пред ви ђао на ци о нал ну аси-
ми ла ци ју. Ва жно је, пре ма Ста ром за ве ту, при ћи је вреј ској ве ри, а 
не на ци ји. 

Обра ће ни „Ger“ (па га нин-стра нац-про зе лит) је имао не ке 
вер ске пред но сти уну тар је вреј ске за јед ни це, али ни је ужи вао пот-
пу но со ци јал на пра ва као и доморoци, осим ако се дао об ре за ти. 
У тим окол но сти ма раз ви ја ју се два срод на пој ма. Хе ле ни стич ки 
Је вре ји су про зе ли ти ма на зи ва ли оне но во о бра ће не па га не ко ји су 
об ре зи ва њем при хва ти ли не са мо је вреј ску ве ру не го и пу но прав-
но укљу че ње у је вреј ски на род. На су прот ови ма, би ло је па га на 
ко ји су при хва та ли је вреј ску мон те и стич ку ве ру, њи хо ва вер ска 
сла вља и њи хо ве мо рал не нор ме жи во та, али не и је вреј ство у на-
ци о нал но-кул тур ном сми слу.5) Овај ду а ли зам ни је се ду го одр жао и 
ка сни је ис ку ство је по ка за ло да су се по пра ви лу но во о бра ће ни ци 
ута па ли не са мо у но ву ве ру, не го и у но ву на ци ју. На рав но,  да су 
на њи хо ве од лу ке ути ца ли дру штве ни ин те ре си и окол но сти, ве-
ро ват но су но во о бра ће ни ма го во ри ли, од но сно вр ши ли бла же или 
ја че при ти ске, да се уто пе не са мо у но ву ве ру, не го и је вреј ску 
на ци ју. Су шти на је да је по сто ја ла мо гућ ност да се но во о бра ће ни-
ци, се ћа ју ћи се свог на род ног по ре кла, мо гли вра ти ти и па ган ској 
ве ри. За то је сма тра но по жељ ним да се они пот пу но аси ми лу ју – и 
вер ски и на ци о нал но.

2)  Ni ko Ikić, „‘Pro ze li ti zam’ u Sv. pi smu i nje go vo shva ća nje u svi je tlu eku men skih od no sa“, 
Obnovljeniživot, br. 1/1994, Za greb, str. 86.

3)  Исто, стр. 87.

4)  Светописмо, Ста ри за вет, пре вео Ђу ра Да ни чић, Бри тан ско и ино стра но би блиј ско 
дру штво, Бе о град, (без го ди не из да ња), Књи га про ро ка Иса и је, гл. 56. стих 6-7.

5)  Ви ди: Biblijski leksikon, Kr šćan ska sa da šnjost, Za greb, 1972, str. 52.; Упор.: Ni ko Ikić, 
„Pro ze li ti zam“ u Sv. pi smu i nje go vo shva ća nje u svi je tlu eku men skih od no sa, str. 88.
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У сва ком слу ча ју, ство рен је обра зац ко ји ће до крај но сти 
раз ви ти Ри мо ка то лич ка цр ква у свом „ми си о нар ском“ де ло ва њу, а 
то је да пре ве ра ва њем не ри мо ка то ли ка од њих ства ра и но ву на ци-
ју, са, по пра ви лу, иде о ло ги јом, ми то ло ги јом и си сте мом вред но сти 
пот пу но су прот ста вље ним на ро ду из ко га су по те кли.

У Но вом за ве ту се та ко ђе спо ми ње по јам „про зе лит“, али са-
мо на че ти ри ме ста и то у вред но сно не у трал ном сми слу, код Ма-
те је и Лу ке у Де ли ма апо стол ским. Да кле, ви ше у кон тек сту „бив-
ши обра ће ник у је вреј ску ве ру“, не го да ва њем со ци јал ног ста ту са 
или би ло ка квих дру гих (вред но сних и по ли тич ких) обе леж ја. У 
сва ком слу ча ју и Но ви за вет по зна је пре о бра ћа ње на хри шћан ску 
ве ру па га на, а с об зи ром на по што ва ње Ста рог за ве та обра зац по 
ко ме при сту па ње но вој ве ри озна ча ва и на ци о нал ну аси ми ла ци ју 
је ус по ста вљен. Но, за ни мљи во је да ри мо ка то ли ци и пра во слав-
ни раз ли чи то ту ма че про зе ли ти зам и ње го ве по сле ди це. Док пра-
во слав ни на ро де ко ји при ме хри шћан ство оста вља ју да нор мал но 
при па да ју сво јој на ци ји, до тле су ри мо ка то ли ци но во о бра ће не вр-
ло че сто при мо ра ва ли да ме ња ју на ци ју. Код ри мо ка то ли ка при мат 
је има ла ве ра, а на ци ја је би ла не бит на.

Рим ска цр ква сма тра на ци ју не чим пар ти ку лар ним и исто риј-
ским, у том сми слу и сред ством за пре ве ра ва ње, јер на ци ја, на вод-
но, има свој по че так и крај. Рим ска цр ква се у том сми слу сма тра 
ан ти на ци о нал ном ор га ни за ци јом ко ја до при но си пре вла да ва њу 
на ци о нал них пар ти ку ла ри за ма.6) У исто ри ји дру штве не док три не 
Ри мо ка то лич ке цр кве го то во да не по сто ји си сте ма ти зо ва но уче-
ње о од но су пре ма на ци ји и на ци о нал ним ма њи на ма.7) Исто риј ска 
је чи ње ни ца да је Ри мо ка то лич ка цр ква би ла про тив афир ма ци је 
на ци је и на ци о нал них ма њи на. „Исто риј ски ка то ли ци зам је за у зи-
мао кон зер ва тив ну и ан ти на ци о нал ну уло гу у бор би за на ци о нал ни 
иден ти тет, по себ но у пе ри о ду ко ло ни јал них ра то ва. Ди ви зи је до-
ми ни ка на ца ха ра ле су Евро пом, па и на шим зе мља ма, бес ком про-
ми сно са ти ру ћи, на при мер, сва ку иде ју о на ци о нал ном је зи ку у 
об ре ди ма“.8) „Не мо гу ре ћи ни по ка за ти да су рим ски по по ви ика да 
и игдје људ ски  ра ди ли и бо ри ли се за сло бо ду сво га на ро да“, ка же 
со ци о лог Цвит ко вић.9)

6) An ton Stres, Osebaindružba, Pre gled ka to li ške ga dru žbe ne ga na u ka, Mo hor je va dru žba, Ce-
lje, 991, str. 269.

7) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, ДруштвенадоктринаРимокатоличкецркве, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2001, стр. 110.

8) Иван Цвит ко вић, „Ка то лич ка цр ква и на ци ја“, Погледи, бр. 4, Сплит, 1983, стр. 32.

9) Исто.
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За то су ри мо ка то ли ци на тлу Бал ка на, (али и у Ма ло ру си ји 
и Бе ло ру си ји) на па да ју ћи пра во слав не раз гра ђи ва ли њи хов на ци-
о нал ни иден ти тет, од но сно оста вља ли тај део све сти не по пу њен. 

Ме ђу тим, по што се број пре ве ре них пра во слав них уве ћа-
вао, а на ци о нал но пи та ње од XVII ве ка по чи ња ло да ис пли ва ва као 
глав но, да би вр ху нац до сти гло у XIX ве ку, Рим ска цр ква се су о чи-
ла и са на ци о нал ним опре де ље њем сво јих вер ни ка. Код оних где 
је је зик и на ци ја би ла не спор на и ни је би ло ди ле ма, али је сте та мо 
где је ве ћи на вер ни ка би ла пре ве ре на из пра во сла вља. На при мер, 
ру ски пи сац Ни ко ла До ру нов у сво јој књи зи „Др жа ве и на ро ди“ 
(на стр. 105 срп ског из да ња) ка же: „Ми ли о ни Ср ба по ста до ше ри-
мо ка то ли ци, пре то пив ши се у Хр ва те“. По ред Ср ба у „хр ват ску 
на ци ју“ угу ра ва ни су и при пад ни ци дру гих на ро да. „... у про це су 
фор ми ра ња хр ват ске на ци је, ње на цр ква пред ста вља основ ну ин-
сти ту ци ју. Она је ство ри ла ру ку, пе ро и хар ти ју за пи са ње те исто-
ри је“.10) За Ек ме џи ћа, Хр ва ти су, по пут не мач ких ри мо ка то ли ка и 
про те ста на та, цр кве на на ци ја. Ако се бо ље по гле да у исто ри ју са-
вре ме них Хр ва та, та мо готовоне ће мо на ћи ни јед ног ет нич ког Хр-
ва та, већ по ри мо ка то ли че не Ср бе (Ан те Стар че вић, бан Је ла чић...), 
Нем це (би скуп Штро сма јер, Ханс Иван Мерц11)), Че хе (Љу де вит 
Гај), Сло ва ке и дру ге при пад ни ке европ ских на ро да. Но, нај број-
ни ји су би ли Ср би. И за и ста, ка да је 1790. го ди не за жи ве ла иде ја о 
на ци о нал ној ре не сан си по ста ви ло се пи та ње ко ји на ро ди жи ве на 
Бал ка ну. Пре ма та да шњим кри те ри ју ми ма осно ва за на ци о нал но 
раз ли ко ва ње био је је зик – а Ср би и Хр ва ти су го во ри ли јед ним 
књижевним је зи ком. Исто риј ски Хр ва ти су не ста ли пред на ле том 
Ту ра ка.12) Њи хов је зик био је ча кав ски. За то оста ци хр ват ског на ро-
да у Аустри ји, Ита ли ји и Ма ђар ској (ча кав ци) не го во ре исти је зик 
као Хр ва ти у Хр ват ској, јер ови дру ги су,најчешће, бив ши Ср би и 
го во ре срп ским је зи ком. Оту да не из не на ђу ју по да ци, на при мер, 
Па вла Јо си фа Ша фа ри ка ко је је из нео у својој сту ди ји Словенски
народопис. На и ме, Ша фа рик на во ди да је че тр де се тих го ди на XIX 
ве ка Хр ва та би ло 810.000, Ср ба 5.240.000, од че га 1.864.000 ри мо-
ка то лич ке ве ре и 550.000 ислам ске ве ре. У Бо сни и оста лим де ло-

10) Ми ло рад Ек ме џић, „Цр ква и на ци ја код Хр ва та“, у збор ни ку: ЗборникоСрбимауХр-
ватској, СА НУ, Бе о град, 1999, стр. 7. 

11) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, КојеХансИванМерц новоблаженикРимскецркве, Бе ли ан-
ђео, Ша бац, 2003.

12) На лет Ту ра ка био је по гу бан и за Ср бе. По сле ди ца гу бље ња вла сти те др жа ве и пот чи ње-
но сти раз ли чи тим им пе ри ја ма има ле су за по сле ди ца ма да су  ми ли о ни Ср ба при ми ли 
ислам, ми ли о ни ри мо ка то ли чан ство и оту ђи ли се од сво је на ци је. Ви ди: Зо ран Ми ло ше-
вић, Цркваиполитика, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2002, стр. 93 (фу сно та 
12).
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ви ма та да шње Тур ске, Ша фа рик и ње го ви след бе ни ци (Пи пин и 
Спа се вич, пр ви Рус, а дру ги По љак) ни су на шли Хр ва те.13) Ма ти ја 
Ка та нић твр ди „да су Дал ма тин ци, Бо сан ци и Сла вон ци исте етич-
ке струк ту ре као и Ср би и да се ови ет нич ки у мно го ме раз ли ку-
ју од пра вих Хр ва та, а да је хр ват ско име овим кра је ви ма је ди но 
аустро-угар ским при ти ском на мет ну ти, ма да се ови на ро ди ни ка да 
ни су та ко осе ћа ли“.14) Ова по ли ти ка Ри мо ка то лич ке цр кве на ста-
вље на је све до да на шњих да на, а нај о чи глед ни је се ма ни фе сту је 
у Цр ној Го ри, где кроз мит и про па ган ду да су Цр но гор ци не ка да 
би ли ри мо ка то ли ци – Хр ва ти, ко је је Све ти Са ва опра во сла вио, по-
ку ша ва ју да про ме не ве ру и овом де лу срп ског на ро да.15) По ред то-
га, ов де су при ме ње не и са вре ме не со ци јал не тех но ло ги је, ко ји ма 
се „угра ђу је“ но ва иде о ло шка ма три ца они ма ко ји се од рек ну срп-
ске на ци је. На жа лост, са рад ни ке има ју у ак ту ел ној вла сти у Цр ној 
Го ри, за пра во без њих при ме на со ци јал них тех но ло ги ја и вер ске 
агре си је Рим ске цр кве би ла би ско ро не мо гу ћа. Но ва Цр но гор ска 
на ци ја, што је оп ште пра ви ло за све но во сто ре не на ци је, у ова квим 
слу ча је ви ма се гра ди на ан ти срп ству и ан ти пра во сла вљу. То је по-
ка зао и по след њи по пис ста нов ни штва у Цр ној Го ри.16) На и ме, број 
Ср ба у Цр ној Го ри се стал но сма њу је, па је у од но су на 2003. го ди-
ну Ср ба ма ње за три по сто, а срп ски уме сто 63,5 са да го во ри 42,8 
по сто ста нов ни ка Цр не Го ре. Про гон Ср ба је то ли ки да, ре ци мо, 
са мо че ти ри по сто за по сле них у јав ној упра ви ове др жа ве при па да 
срп ском на ро ду,што би мо гло да ти по во да да се по ста ви пи та ње 
пра ва на ци о нал них ма њи на и њи хо ве рав но прав но сти у но вој др-
жа ви. У дру гим сег мен ти ма дру штва ста ње је још не по вољ ни је.  
Да кле, сва ко ко се из ја сни као Ср бин ли шен је др жав них при ви ле-
ги ја и на пре до ва ња, од но сно ка жња ва се на овај на чин од др жа ве 
Цр не Го ре. Сти че се ути сак, с об зи ром на то да Ср би та мо ни су 
рав но прав ни да Европ ска уни ја, ко ја се де кла ра тив но из ја шња ва за 
рав но прав ност свих, са мо фор мал но оце њу је да цр но гор ска власт 
во ди тзв. про е вроп ску по ли ти ку, од но сно да је Цр ној Го ри услов 
за ула зак у Уни ју сма ње ње бро ја Ср ба и уни ште ње Срп ске пра во-
слав не цр кве. 

13) Јо ван Илић, „Ве ли чи на, ге о граф ски по ло жај и гра нич но-кон тур ни из глед ав ној ске Хр-
ват ске“, у збор ни ку, СрбиуХрватској, Ге о граф ски фа кул тет, Бе о град, 1993, стр. 29.

14) Псуњ ски, Хрватиусветлуисторијскеистине, Н. Па шић, Бе о град, 1994, стр. 8.

15) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, „Да ли ће Цр на Го ра по ста ти Цр ве на Хр ват ска?“, у збор ни ку 
ра до ва: Римнемирује, ОстариминовимпокушајимаРимокатоличкецркведапот-
чиниправославне, при ре ди ли: про то је реј Мо мир Ва и ље вић / Зо ран Ми ло ше вић, Бе ли 
ан ђео, Ша бац, 2003, стр. 127–130.

16) Ви ди ин тер вју са Че до ми ром Ан ти ћем: „Гра де име на ан ти срп ству“,Вечерњеновости, 
17. јул 2011, стр. 3.
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РУСКИНАЦИОНАЛНИИДЕНТИТЕТ

ИСАВРЕМЕНАПОЛИТИКА

Ка да је реч о ру ском на ци о нал ном иден ти те ту и ње го вим 
кри за ма, за па жа мо ве ли ке слич но сти са срп ским ис ку ством по 
овом пи та њу. Нај ве ћи оспо ра ва о ци ру ског на ци о нал ног иден ти те-
та су исти као и код Ср ба. Не ка да (и са да) Ри мо ка то лич ка цр ква, 
Аустро-Угар ска и Пољ ска, Ве ли ка Бри та ни ја, а и у но ви је вре ме 
САД, ко је то ра де уз по моћ со ци јал них тех но ло ги ја.17) Рим ска цр-
ква је уме ла да пре ко ри мо ка то лич ких др жа ва (Аустро-угар ска и 
Пољ ска) да оспо ра ва и раз гра ђу је ру ски на ци о нал ни иден ти тет, 
пре све га изразлогашто је он био чвр сто ин те гри сан са пра во сла-
вљем. „Цр кве ни на ци о на ли зам је ка рак те ри стич но ру ска по ја ва. 
Њи ме је пот пу но про же то на ше ста ро вер ство. Али исти на ци о на-
ли зам вла да и у зва нич ној цр кви. Исти на ци о на ли зам про ди ре и 
у сло ве но фил ску иде о ло ги ју ко ја је увек ва се љен ско за ме њи ва ла 
Ру ским“.18) Од Ру са се ка да пре ђе у ри мо ка то ли ци зам тра жи ло да 
се од рек не и ру ске на ци је. Да нас ско ро да не ма ни Ср ба и Ру са ри-
мо ка то ли ка, а зна мо да су ми ли о ни пре шли у ову ве ру.

Нај ве ћи про блем за ру ски иден ти тет је да нас у Укра ји ни. 
Ов де глав ни про блем за ру ски иден ти тет пред ста вља ју уни ја ти, 
тач ни је они Ру си ко ји су при зна ли па пу за вр хов ног вер ског по-
гла ва ра, а за др жа ли пра во слав ни об ред. Они по ста ју но си о ци ан-
ти ру ског иден ти те та и ве ли ки бор ци про тив пра во сла вља и ру ске 
на ци је уоп ште. На рав но, ако су пр ву по ли ти ку осми сли ли у Ри мо-
ка то лич кој цр кви, да нас је она по др жа на и од Ва шинг то на и Бри-
се ла, та ко да вер ски еле мен ти до би ја ју и све тов ни са др жај кроз 
при ме ну со ци јал них тех но ло ги ја.

Ако по сма тра мо про блем из исто риј ске пер спек ти ве, за па зи-
ће мо да су Укра јин ци (би ли) део ет нич ке ма се Ру са, да им је по том 
на мет нут иден ти тет Ма ло ру са (као де ла ру ског на ро да), а за тим 
иден ти тет Укра ји на ца. Ло ги ка ко јом су ишли из Рим ске цр кве, Бе-
ча и Вар ша ва, а да нас Бри се ла и Ва шинг то на је про ста: да би се 

17) О со ци јал ним тех но ло ги ја ма би ће ка сни је ви ше ре чи, но на овом ме сту пот се ти ли би на 
ре чи Алек сан дра Па на ри на „Са вре ме ни мо дер ни за то ри не мо гу да иг но ри шу про ниц-
љи вост пост мо дер ни зма. То се, пре све га, ти че чи ње ни це да нај но ви ји со ци јал ни об ли-
ци, ко ји они на сто је да по зај ме – тр жи шна еко но ми ја, пар ла мен тар на де мо кра ти ја, прав-
на др жа ва и сл. ни су кул тур но не у трал ни. Ове струк ту ре са мо спо ља ли че на со ци јал не 
тех но ло ги је ко је су ин ди фе рент не пре ма мен та ли те ту.“ Алек сан дар Па на рин, „Про це си 
мо дер ни за ци је и мен та ли тет“, у збор ни ку: Феноменологијарускедуше,Окарактеруи
менталитетуРуса, при ре дио До бри ло Ара ни то вић, Ло гос, Бе о град, 2008, стр. 299.

18) Ни ко лај Бер ђа јев, „Ду ша Ру си је, у збор ни ку: Феноменологијарускедуше,стр. 11.
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одво јио део јед ног на ро да и пре тво рио у но ви по треб но је за ме ни-
ти име тог на ро да. По што су Ма ло ру си сво јим име ном стал но под-
се ћа ли на то да су Ру си, иза бран је тер мин „Укра ји на“, па је це лој 
те ри то ри ји Ма ло ру си је на мет ну то ово но во име. Ло ги ка, по том, 
на ла же и то да у ре ги ји ко ја се зо ве Укра ји на жи ве Укра јин ци, а не 
не ки дру ги на род. Ова про ме на је од су штин ског зна ча ја, и у по ли-
тич ком и у ми си о нар ском сми слу и би ла је кључ за де на ци фи ка-
ци ју Ру са у Ма ло ру си ји. По себ но је ве ли ко до стиг ну ће та квој ве-
штач кој на ци ји да ти др жа ву, за то је услов „да се из ле чи укра јин ска 
бо лест ру ске на ци је“ де мон та жа укра јин ске др жа ве и иде о ло ги је.

Но, по ђи мо ре дом.
Ако, да кле, ис тра жу је мо са мо ра зу ме ва ње жи те ља Ру си је (на 

те ри то ри ји Ру си је, Бе ло ру си је и Укра ји не) у да ле ка вре ме на (839-
1246) за па зи ће мо да они се бе ни су до жи вља ва ли ни «Ма ло ру си ма» 
ни «Ве ли ко ру си ма», ни «Бе ло ру си ма», ни «Ис точ ним Сло ве ни-
ма», па ни «Укра јин ци ма». Сви ови тер ми ни су ство ре ни у но ви је 
вре ме. Ово је ва жно зна ти: ру ски на род ни је сам се бе усит ња вао 
(дро био) ни на ка кве де ло ве.19) У са чу ва ним ста рим до ку мен ти ма, 
ле то пи си ма и дру гим из во ри ма ко ји се од но се на жи вот ста нов-
ни ка ста рих ста нов ни ка Укра ји не, за па зи ће мо да не ма спо ми ња ња 
ни ка квих Укра ји на ца, па и то да не ма ни је дан је ди ни то по ним по 
име ну «Укра ји на».20)

То ком XVII ве ка се ис кри ста ли са ло ми шље ње да је ру ски 
на род тро је дин (Ве ли ко ру си, Ма ло ру си и Бе ло ру си), док је др жав-
на власт Мо сков ске др жа ве у сва три де ла је дин стве на и за ко ни та, 
по што мо сков ски кне же ви, а по том и ца ре ви во де по ре кло од Алек-
сан дра Нев ског (Ино кен ти је Ги зељ, «Си ноп сис» из 1674. го ди не). 
Исто вре ме но у ле то пи си ма и до ку мен ти ма (од XI II до XVII ве ка), 
та ко ђе, не ма по ми ња ња на зи ва «Укра ји на» и «Укра јин ци».21)

По че так овог пре ла ска у ко ри шће њу тер ми на «Укра ји на» 
уме сто Ру си ја, нај бо ље се мо же пра ти ти у де лу је зу и те, ве ли ког 
ри мо ка то лич ког ми си о на ра и мр зи те ља пра во сла вља, Ан то ни ја 
По се ви на, ко ји је во дио пре го во ре из ме ђу Ре чи Па спо ли те и Мо-

19) Исто ри ја Ју жне Ру си је (Ука ји не) од XIV до XVI ве ка по ка зу је да је 300 го ди шње пољ ско 
вла да ње до не ло отров не пло до ве: по ја ву уни јат ства, по ло ни за ци ју ру ског је зи ка ко ји се 
све ви ше пре тва рао у «мо ву», ис ти ски ва ње ру ског обра зо ва ња и оби ча ја пољ ским. Ово 
су са мо не ки ре зул та ти пла на По ља ка да де на ци о на ли зу ју ру ски на род

20) Але скей Ор лов, Украинская«Матрица». Пе ре за груз ка, стр. 9.

21) Исто, стр. 11. Ин те ре сант но је да је сва ки део ру ског на ро да по стао са мо ста лан на род. 
Ма ло ру си ја је на зва на Укра ји ном, Бе ло ру си ја је оста ла Бе ло ру си ја, а Ве ли ко ру си ја је 
посталa РСФСР, тј. Ру ска со ци ја ли стич ка фе де ра тив на со вјет ска ре пу бли ка. 

 Ви ди: Н. И. Уль ь нов, Рус ское и ве ли ко рус ское, Укра ин ские Стра ни цы. http://www.ukr-
stor.com/ukr stor(uli a nov_rus skoe.htm
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сков ске др жа ве 1581-1582. го ди не. По се вин «зна» за Бе лу и Цр ве-
ну Ру си ју пот чи ње ну пољ ском кра љу, при че му је пре по ру чи вао да 
се ру ском ца ру оспо ри ти ту ла «све Ру си је», од но сно да му при па да 
са мо ти ту ла «цар Ру си је». Исто вре ме но, По се вин је пред ло жио да 
се упо ре до са ко ри шће њем уни је за раз би ја ње вер ског је дин ства 
Ру са ис ко ри сте и дру ге ме ре ко је би раз би ја ле на род но је дин ство. 
ИдејаПосевинајебиладасеуциљуборбепротивправославнеру-
скедржавеискористистварањеновихнародачијабиидеологија
садржавалалојалностпремаРимуиПољској. Из овог пе ри о да да-
ти ра и по че так по ло ни за ци је Ру са као и ру ског је зи ка у да на шњој 
Укра ји ни.22)

Та ко је сре ди ном XVII ве ка Укра ји на већ уста љен тер мин за 
озна ча ва ње те ри то ри је Ма ле Ру си је. Ова пољ ска кон цеп ци ја за ме-
не на зи ва Ру си ја – Укра ји ном, до ла зи до свог ло гич ног кра ја у XIX 
ве ку, тј. пре ко те о ри је гро фа Та де ја Чац ког (1822) и рим ског све-
ште ни ка Ф. Ду хов ског сре ди ном XIX ве ка. Пр ви је тер мин Укра ји-
на про ту ма чио као ет нич ки, тј. да ова реч во ди по ре кло од пле ме на 
Укра, а код дру гог се чак не ги ра ју и сло вен ски ко ре ни Ве ли ко ру са 
и ис ти че да су они по ре клом од Фи на ца и Та та ра. Ли те рал на по-
др шка овим пред ста ва ма у Укра ји ни, у пољ ском дру штву пр ве по-
ло ви не XIX ве ка би ла је тзв. «по ет ска укра јин ска шко ла», чи ји је 
след бе ник био и А. Миц ке вич. Ути цај ове шко ле ни је био ве ли ки, 
али је по др жа ва ла по ли тич ке пре тен зи је пољ ске ари сто кра ти је на 
«из гу бље не зе мље на Ис то ку». У ово ме се и за кљу чу је жи вот ност 
ми та о «Укра ји ни».

То ком пр ве две де це ни је со вјет ске вла сти у Укра ји ни до го-
ди ла се на сил на укра ји ни за ци ја, од но сно на сил на ли кви да ци ја ру-
со фил ских ин те лек ту а ла ца и све ште ни ка.23) У шко ла ма је уки нут 
ру ски, а уве ден укра јин ски је зик, фор ми ран у Љво ву.24) Бољ ше ви-
ци, та да шњи укра јин ски по ли тич ки функ ци о не ри, Скри пи ни ка и 

22) Да је ини ци ја ти ва за ме не на зи ва «Ру си ја» реч ју «Укра ји на» ишла од По ља ка све до чи 
и пап ски нун ци је у Пољ ској То рес (1622) ко ји је упу тио је дан из ве штај у Рим, а да би 
био ја сан прет по ста вље ни ма је об ја снио да ове но ве тер ми не ко ри сте за озна ча ва ње 
те ри то ри ја Ма ло ру си је. По То ре су, Ру си ја се де ли на че ти ри де ла, и то: Цр ве ну Ру си ју 
са гра до ви ма Ла во вом и Пе ре ми шљем, ко јој при па да и Во лињ; Бе ла Ру си ја се про те же 
до Ри ге, пре сто ни це Ли тва ни је па до мо сков ске гра ни це и у се би укљу чу је гра до ве По-
лоцк, Ор шу, Ви тебск и Ма ги љев; Цр на Ру си ја се на ла зи из ме ђу Ли тва ни је и Во ли ња 
па до Ки је ва са гра до ви ма Пин ском, Но во груд ском и Овру чем. Ро ман Хра па чев ский, 
Ми фи Укра ин ства: Ру сь, Ма лая Ру сь и Укра и на, стр. 8-9.

23) А. Н. Ка ше ва ров, „Раз ра бот ка на Со бо ре офи ци а ль ной по зи ции Цер кви в от но ше нии 
со вет ской вла сти и ее ре ли ги о зной по ли ти ки», Церковьивремя, Но 4, Мо сква, 2003, стр. 
132.

24) Ста нов ни ке Пот кар пат ске Ру си је у Укра ји ни ко ји би при ли ком  до би ја ња па со ша у ру-
бри ку на ци о на лост упи са ли «Ру ска», сла ли су у Гу лаг где су по ха ђа ли курс укра ји ни за-
ци је. Исто вре ме но, око 500 ру ских шко ла на овом под руч ју је за тво ре но. Ви ди, Ки рилл 
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Гун ка, декретом, 1922. године забрањују назив «Малорусија» и
званичнојезамењујуречју«Украјина».25)

Та ко је укра јин ска по ли тич ка иде о ло ги ја за жи ве ла у Ла во ву, 
тј. Га ли ци ји, ме ђу уни ја ти ма. Сто га је ва жно схва ти ти ка ква је „га-
ли циј ска иде о ло ги је“.

«Га ли циј ска иде о ло ги ја» ство ре на је про тив ин те ре са ве ћи не 
Укра ји на ца а из ра сла је из ри мо ка то лич ко-пољ ских ин те ре са. Фор-
му ли сао ју је пољ ски гроф По тоц ки и дру ги По ља ци, да би кра јем 
XIX и XX ве ка до би ла спон зо ре у Аустри ји, ко јој се ова иде о ло ги-
ја учи ни ла згод ном за одва ја ње Ма ло ру си је (да на шње Укра ји не) 
од Ру си је, али то одва ја ње ни је за ми шље но да бу депро же то ми-
ро љу би вим од но сом пре ма Ру си ма, већ сна жним ан ти мо сков ским 
осе ћа њи ма. «Га ли циј ска иде о ло ги ја» има ко ре не у Брет ској уни ји 
скло пље ној са че ти ри пра во слав на епи ско па 1596. го ди не у гра ду 
Бре сту, ко јом за др жа ва ју ви зан тиј ски об ред, али при зна ју па пу за 
вр хов ног по гла ва ра Цр кве.26)

Шта је су шти на «Га ли циј ске иде о ло ги је»?
«Га ли циј ску иде о ло ги ју» про мо ви шу уни јат ски ка дро ви, од-

но сно Гр ко-ка то лич ка цр ква из Га ли ци је. Ме ђу пр вим од ред ни ца-
ма ове иде о ло ги је је сте тврд ња да Укра јин ци ни су (Ма ло)Ру си већ 
на ци ја ко ја не ма ни ка кве ве зе са Ру си ма. Тач ни је, са вре ме на «Га-
ли циј ска иде о ло ги ја» по ла зи од сле де ћих тврд њи:

● Укра јин ци не ма ју ни шта за јед нич ко са Ру си ма, тј. Ма ло-
ру си и Ру си (Ве ли ко ру си) су два раз ли чи та на ро да;

● Ки јев ска Ру си ја ни је ру ска не го укра јин ска др жа ва;
● Ру ска кње ги ња Ол га и ру ски кнез Вла ди мир или Ја ро-

слав ни су ру ски већ укра јин ски кне же ви.
● Бог дан Хме љиц ки се опре де лио за Ру си ју са мо при вре-

ме но, док не по стиг не не за ви сну Укра ји ну.
● Од Ру си је стра шни је зве ри не ма.
● Пра во сла вље је ни ка ква ре ли ги ја.
● Укра ји на мо ра рас ки ну ти са Ру си јом и укљу чи ти се у 

евро-атлант ске струк ту ре (Европ ску Уни ју и НА ТО).

Фро лов, «Ду хов ный три умф кар па то рос сов», htpp://www. pra vo sla vie.ru/put/sv/ ar chi ma-
le xij ka balyk.html

25) Зо ран Ми ло ше вић, «Но ви по ку ша ји Ри мо ка то лич ке цр кве да пот чи ни пра во слав нее», 
Римнемирује, збор ник ра до ва, при ре ди ли Про то је реј Мо мир Ва си ље вић/др Зо ран Ми-
ло ше вић, Бе ли ан ђео, Ша бац, 2003. стр. 145-146.

26) Ви ди: Ј. Н. Ма раш, «Брет ска уни ја», у Збор ни ку: Унија. ПолитикаРимокатоличкецр-
квепремаправославнимСловенима, при ре дио др Зо ран Ми ло ше вић, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2005. стр. 78–137.
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Фор ми ра ње ова кве иде о ло ги је код Укра јин ца иза зва ло је па-
жњу Ру са, тач ни је њи хо ве (кон зер ва тив не) ин те ли ген ци је. На и ме, 
ови ру ски ин те лек ту ал ци сма тра ју да је ова кам па ња у Укра ји ни на 
про ме ни кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та, де ло ин фор ма тив-
но-пси хо ло шког ра та, ко ји је ап со лут но ори ги на лан и пре у зет је 
из стра те ги је Ри мо ка то лич ке цр кве, јер он во ди ка ства ра њу јед не 
но ве на ци је, а да то ма-тич на на ци ја не при ме ти.27)

Један од важнијих циљева «Галицијске идеологије» јесте
унијатизација, односнопоримокатоличавањеУкрајине. Уни ја ти-
зам је у Укра ји ни за жи вео Брет ском уни јом скло пље ном од стра не 
са мо че ти ри пра во слав на епи ско па и Ри мо ка то лич ке цр кве у Бре-
сту, 1596. го ди не. У то вре ме Укра ји на и Бе ло ру си ја су се на ла зи ле 
под оку па ци јом Пољ ске и Ли тва ни је у др жа ви ко ја је но си ла на зив 
Ре чи Па спо ли та. Ова др жа ва би ла је вер ни са рад ник Ри мо ка то лич-
ке цр кве на по ри мо ка то ли ча ва њу и уни ја ти за ци ји пра во слав них 
Ру са. Ре чи Па спо ли та тра ја ла је до 1790. го ди не ка да је по де ље не 
из ме ђу Ру си је, Пру ске и Аустро-Угар ске. Га ли ци ја и Под кар пат ска 
Ру си ја при па ле су Аустро-Угар ској. На те ри то ри ји ко је су при па ле 
Ру си ји уни ја ти су се вра ти ли у пра во сла вље.28) Та ко се 1795. го ди не 
око два ми ли о на уни ја та вра ћа у пра во сла вље, а про цес је на ста-
вљен и у ка сни јим го ди на ма (на при мер, 1839. и 1903. го ди не).29) 
Ме ђу тим, у обла сти Га ли ци је, ко ја је би ла под Аустро-Угар ском, 
као и у обла сти ма под пољ ском оку па ци јом, овај про цес је те као 
су прот ним сме ром. На при мер, 1920. го ди не у Пољ ској је на сил но 
на уни ју пре ве де но 20.000 пољ ских гра ђа на и оте то 45 по сто пра-
во слав них хра мо ва.

Због са рад ње са фа ши сти ма30) Гр ко-ка то лич ка цр ква у Укра-
ји ни (и Со вјет ском Са ве зу) се при па ја Ру ској пра во слав ној цр кви 
1945-46. го ди не. Ме ђу тим, до ла ском М. Гор ба чо ва на власт, 1989. 
го ди не до ла зи до ле га ли за ци је Гр ко-ка то лич ке цр кве Укра ји не, по-
сле че га за по чи ње «рат за цр кве» у ко ме су уни ја ти пот пу но раз би-

27) Овај про је кат је за по чео као ло кал ни да би се од Ру си је оте ла Цр ве на Ру си ја (За кар-
пат ска Ру си ја) ко ја се на ла зи ла ви ше ве ко ва под вла шћу Пољ ске и Аустри је. Але скей 
Ор лов, Украинская«Матрица». Пе ре за груз ка, стр. 5.

28) Ни ко лай Н. Во е й ков, Церковь,РусьиРим, Лу чи Со фии, Минск, 2000, стр. 588.

29) Основырелигиоведения, под ре дак ци еь И. Н. Ябло ко ва, «Выс шая шко ла», Мо сква, 2001. 
стр. 183.

30) Осим мо ле ба на за по бе ду не мач ког оруж ја и здра вље Хи тле ра, уни ја ти су фор ми ра ли 
по ли циј ске ба та љо не ти па «Нах ти гаљ» ко ји су се про сла ви ли мно број ним звер стви ма 
про тив мир ног ста нов ни штва оку пи ра них те ри то ри ја Укра ји не, Бе ло ру си је и Ру си је. Го-
ди не 1943. у Га ли ци ји од уни ја та и укра јин ских на ци о на ли ста фор ми ра се СС ди ви зи ја 
«Га ли чи на», а ду хов ни ци су би ли уни јат ски све ште ни ци. Глав ни ка пе лан у ди ви зи ји 
био је бли ски са рад ник Шеп тиц ког, све ште ник В. Ла ба, ко ји је до во дио уни ја те-есе сов-
це на за кле тву «вер но сти фи ре ру и Ве ли кој Не мач кој».
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ли три пра во слав не епар хи је од у зев ши им ско ро све хра мо ве. На-
рав но, овај рат је имао по др шку ло кал них и ре пу блич ких вла сти, 
на ни воу Укра ји не, али и свет ских цен та ра мо ћи, пре све га САД, 
Европ ске уни је и Ва ти ка на. Ипак, у са да шње вре ме уни ја та је у 
Укра ји ни око 5% од свег ста нов ни штва.

Раз во јем Гр ко-ка то ли ци зма у Укра ји ни овај по чи ње сво ју да-
љу екс пан зи ју на Ис ток. Уни јат ство да нас се бе сма тра је дин стве-
ном ра ту ју ћом и «кр сто но сном» цр квом «укра јин ског по кре та» с 
ци љем са вла да ва ња пра во сла вља и про ру ске ори јен та ци је Укра ји-
на ца, те «забијањатрозубцаусрцерускогмедведа» (из пе сме Д. 
Кор чин ског об ја вље не 1992. го ди не).

Би ва ју ћи све сни да у овој фор ми не мо же при ву ћи ве ћи ну 
ста нов ни ка Укра ји не, уни јат ска стру ја по др жа ва но ве тен ден ци је у 
«га ли циј ској иде о ло ги ји» - фор ми ра ње ор га ни за ци ја тзв. укра јин-
ских на ци о на ли ста и раднарас ко лу у Ру ској пра во слав ној цр кви. 

СОЦИЈАЛНЕТЕХНОЛОГИЈЕ

Од 1997. го ди не др жав ни ор га ни Ру ске Фе де ра ци је по чи њу 
ор га ни зо ва но пра ће ње ра да «ино стра них ре ли ги о зних ор га ни за-
ци ја»31), а 2000. го ди не са зна ња по овом пи та њу уне та су у «Кон-
цеп ци ју на ци о нал не без бед но сти и су прот ста вља ња ре ли ги о зном 
екс тре ми зму Ру ске Фе де ра ци је». По ред то га су пра во суд ни ор га ни 
Ру си је при пре ми ли уни кат ну ана ли зу о де лат но сти «не тра ди ци о-
нал них ре ли ги о зних удру же ња на те ри то ри ји Ру ске Фе де ра ци је», а 
Ми ни стар ство обра зо ва ња је овај до ку мент (No 549/28-16) са пот-
пи сом за ме ни ка ми ни стра Чепурниха про сле ди ло свим обра зов-
ним су бјек ти ма у др жа ви.

У овој ана ли зи Ми ни стар ства пра во су ђа, из ме ђу оста лог, на-
во ди се да на про сто ру Ру ске Фе де ра ци је «ино стра не ре ли ги о зне 
ор га ни за ци је» (сек те) на но се ште ту по је дин ци ма, дру штву и са-
мој др жа ви.32) Ове сек те има ју са свим кон крет не ци ље ве, а пре-
ма Кон цеп ци ји, до шле су из ино стран ства да уне су рас кол у ру ско 
дру штво, и из ме не на ци о нал ни обра зац ми шље ња и сти ла жи во та. 
«Из ино стран ства се по ма же рад екс тре ми ста, усме ре них на то да 
уне су рас кол у тра ди ци о нал но, за Ру се пра во сла вље, ислам, бу ди-

31) По јам је уве ла «Кон цеп ци ја на ци о нал не без бед но сти и су прот ста вља њу ре ли ги о зном 
екс тре ми зму у Ру ској Фе де ра ци ји» до не се на од стра не та да шњег пред сед ни ка В. Пу ти-
на, 10. ја ну а ра 2000. го ди не.

32) Та й ные це ли но вых ре ли гий на те ри то ри јии Рос сии, http://www.pra vo sla vie.ru/jo ur nal/
so ci ety/pi smo_mi ni stra?htm
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зам и ју да и зам, ка ко би се иза зва ла сна жна уну тра шња кон фе си о-
нал на кон фрон та ци ја са ма сов ним про тив прав ним по на ша њем и 
из гре ди ма».33) 

На ве де но је пот пу но тач но, јер на ве де ни ци тат пот пу но је 
про вер љив и у Ср би ји, по што је и ов де при ме њен. Овим до ла зи мо 
до пи та ња са вре ме них со ци јал них тех но ло ги ја.

У да на шњим усло ви ма из ло же ност со ци јал ним тех но ло ги ја-
ма зна чи да се при пад ни ци дру штва «осло ба ђа ју» од тра ди ци о нал-
них сте ре о ти па, а на њи хо во ме сто «угра ђу ју» но ви (дез)ин те гра-
ци о ни, већ у за ви сно сти од ци ље ва ко ји су по ста ви ли ко ри сни ци 
со ци јал них тех но ло ги ја. На рав но, све ово се мо ра уви ти у прин ци-
пе ху ма ни зма и со ци јал не прав де, а по не кад и ре ли ги о зних вред но-
сти и пра ва на по сто ја ње. 

Ка да го во ри мо о нео п ход но сти уношењa иде ја, кон цеп ци ја и 
прин ци па кон крет не иде о ло ги је у са зна ње и свест љу ди, у њи хо ве 
жи вот не по зи ци је и де ло ва ње, глав ни про блем пред ста вља не то да 
ли је то мо гу ће, већ ка ко то ура ди ти. Још од пр вих зах те ва да се у 
сфе ри иде ја при ме не тех но ло шка са зна ња да ло је број на ре а го ва-
ња са раз ли чи тим вред но сним пред зна ци ма. Су шти на је у то ме да 
се чо ве ку, за пра во, при ла зи на тех нич ки на чин. Пр ве иде је у овом 
сме ру из нео је уте ме љи вач пој ма иде о ло ги ја, Де стит д Тра си (De-
stutt de Tracy 1754–1836), ко ји је сма трао да иде о ло ги ја тре ба да по 
узо ру на тех ни ку (ко јој је ус пе ло да укро ти при род не за ко не) по-
мог не у уво ђе њу ин же ње рин га ду ша и со ци јал ног ин же ње рин га.34)

За опе ра ци о на ли за ци ју иде ја у по ступ ке од ре ђе них по је ди-
на ца и со ци јал них гру па, да нас, по сто је кон крет ни на чи ни и ме то-
де, ко је се, све за јед но, на зи ва ју социјалнетехнологије.Под пој мом 
«со ци јал на тех но ло ги ја» под ра зу ме ва, пре све га по зна ва ње мно гих 
ме то да и на чи на по ка зи ва ња и до брог ко ри шће ња јав них и тај них 
мо гућ но сти со ци јал ног си сте ма (лич но сти, гру па, ор га ни за ци је и 
сл.) у са гла сно сти са ци ље ви ма и за да ци ма ње го вог функ ци о ни-
са ња и раз во ја».35) У ен ци кло пе ди ја ма овај по јам се де фи ни ше на 
сле де ћи на чин: «Социjалне тех но ло ги је су ме то де ре ша ва ња со ци-
јал них про бле ма, усме ре не на фор ми ра ње усло ва жи во та и раз во ја 
дру штва, дру штве них од но са, со ци јал не струк ту ре, са ци љем обез-
бе ђе ња по тре ба чо ве ка, ства ра ња усло ва за ре а ли за ци ју ње го вих 

33) Исто. (под вла че ње З.М.)

34) Аль фред С. Ма й хро вич, Идеология, Из да те ль ство «Пра во и эко но ми ка», Минск, 2001, 
стр. 14.

35) Е. М. Ба бо сов, Основыидеологиисовременногогосударства, 2-е из да ние, до пол нен ное, 
Амал фея, Минск, 2004, стр. 323.
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по тен ци јал них спо соб но сти и ин те ре са, са на чи ни ма ко ји ни су у 
су прот но сти са дру штве ним си сте мом вред но сти, а ко ји се од но си 
на дру штве ни про грес и еко ном ски раз вој.»36)

У дру гој по ло ви ни XX и по чет ком XXI ве ка у про це су пре-
ла ска дру штва у по стин ду стриј ско (ин фор ма ци о но) со ци јал не тех-
но ло ги је се све ма сов ни је ко ри сте у свим сфе ра ма дру штве ног жи-
во та: еко ном ској, по ли тич кој, со ци јал ној, ду хов ној. Оне се уве ли ко 
при ме њу ју у ор га ни за ци ји и упра вља њу со ци јал ним про це си ма, 
про из вод њи, ис тра жи ва њи ма, обра зо ва њу, со цио-кул тур ној сфе ри 
и дру гим де лат но сти ма. 

У да на шњим усло ви ма, из ло же ност со ци јал ним тех но ло-
ги ја ма зна чи да се при пад ни ци дру штва «осло ба ђа ју» од тра ди-
ци о нал них сте ре о ти па, а на њи хо во ме сто «угра ђу ју» но ви (дез)
ин те гра ци о ни, већ у за ви сно сти од ци ље ва ко ји су по ста ви ли ко ри-
сни ци со ци јал них тех но ло ги ја. Из со ци јал не пси хо ло ги је је по зна-
то да ста нов ни штво јед не др жа ве, од но сно на род мо ра ју да има ју 
по зи тив не сте ре о ти пе о се би, од но сно не га тив не пре ма оно ме што 
се на пу шта или же ли да од ба ци. На рав но, све ово се мо ра уви ти у 
прин ци пе ху ма ни зма и со ци јал не прав де, а по не кад и ре ли ги о зних 
вред но сти.

Ана ли за сте ре о ти па о Ср би ма и Ру си ма по ка зу је да су оба 
ова сло вен ска на ро да из ло же на нај ру жни јим пред ра су да ма-сте ре-
о ти пи ма фо бич ног ка рак те ра, а раз ло зи су раз ли чи ти и нај че шће 
пре по зна тљи ви. Та ко је За пад за ме рао, а и са да то чи ни, овим на ро-
ди ма то што при па да ју пра во сла вљу (“ни ка квој ре ли ги ји”), за ме-
рао њи хо вом спољ њем из гле ду, др жав ном устрој ству (ауто ри та ри-
зам, тј. не де мо кра тич ност њи хо вих др жа ва), су ро вост... Естон ски 
по ли ти чар Тит Mаде, на при мер, 1989. го ди не јав но је из нео став 
да је за то што су Ру ски ње ве ко ви ма си ло ва ли Мон го ли и Та та ри, 
ру ски на род нео б у здан и ди вљи, и склон да се као мр ља ши ри по 
сва кој те ри то ри ји ко ју је мо гао да про на ђе.37) У сва ком слу ча ју, 
фор ми ра ју ћи и ши ре ћи нај ру жни је и нај при ми тив ни је сте ре о ти пе 
о Сло ве ни ма, по себ но о Ру си ма и Ср би ма, Евро па ти меже ли да 
ме ња њи хов иден ти тет у сме ру њи хо ве «евро пе и за ци је», при че му, 
ка ко при ме ћу је Ној ман, за у зи ма по зи ци ју учи те љи це ко ја оце њу је 
шта је до бро код дру гих иден ти те та, а шта не. Са овом европ ском 
прак сом, по себ но прак сом Ри мо ка то лич ке цр кве, Аустро-Угар ске, 
Пољ ске, Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни је ко ји су ши ри ли ру со фо би ју 

36) Со ци а ль ные тех но ло гии, http://www.glos sary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRu.ogr;t:l!yl)tu ru joo

37) Iver B. Noj man, Upotrebedrugog, „Istok“uformiranjuevropskogidentiteta, Slu žbe ni gla-
snik, Be o grad ski cen tar za bez bed no snu po li ti ku, Be o grad, 2011, str. 125.
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и ср бо фо би ју, Ру си, а бо га ми и Ср би су о чи ли су се ве о ма ра но. На 
при мер, Ни ко лај Ј. Да ни лев ски се ме ђу пр вим Ру си ма ба вио пи та-
њем «За што је Евро па не при ја тељ Ру си је?»38) Ов де ја ва жно кон-
ста то ва ти да је сло ве но фо би ја, пре све га ру со фо би ја и ср бо фо би ја 
на За па ду Евро пе, ши ре на ско ро у свим ета па ма раз во ја овог де ла 
све та и то без об зи ра на ре жим у овим зе мља ма (цар ска Ру си ја, 
со вјет ска Ру си ја, Пу ти но ва Ру си ја). Су шти на је би ла да се ра зо ри 
са мо свест ових на ро да, од но сно да они при хва те не га тив не сте ре-
о ти пе о се би, а то је нај ва жни ји ко рак у де на ци фи ка ци ји и у по ста-
ја њу не ким дру гим. Та ко се сти чу усло ви за ме ња ње иден ти те та, 
али и на ци о нал не при пад но сти.

Да нас зна мо, али не до вољ но ис ти че мо, да је ши ре ње не га-
тив них сте ре о ти па ста вље но и у функ ци ју бор бе да Ру си и Ср би не 
ин те гри шу око се бе дру ге на ро де.  Они не ће мо ћи да бу ду тај ин-
те гра тив ни фак тор ако, ка ко смо већ на гла си ли, стек ну не га тив ну 
пред ста ву о се би, усво је ком плекс ни же вред но сти у од но су на за-
пад ни иден ти тет и аси ми лу ју се у по жељ ни ји атлан ти стич ки иден-
ти тет, ко ји би, по том, усво јио и за пад не ин те ре се и вред но сти као 
сво је. Ов де је, да кле, реч о ра за ра њу ру ског и срп ског иден ти те та, 
што се мо же ви де ти кроз при ме ну ре че них сте ре о ти па и у на шем 
ме диј ском про сто ру, пре ко не ких по ли тич ких пар ти ја, не вла ди них 
ор га ни за ци ја, по је ди на ца ко ји за се бе твр де да су ко смо по лит ски 
опре де ље ни.

Сте ре о ти пи,ка ко се већ мо гло на слу ти ти из до са да шњег из-
ла га ња, мо гу би ти не га тив ни и по зи тив ни. Негативнистереоти-
пи, су ве о ма опа сни за ду хов ни пре по род и со ци јал ну ак тив ност 
на ро да, че сто се при ме њу ју у прак си, а мо гу би ти опре де ље ни на 
сле де ћи на чин:

Први стереотип – позиција равнодушности. Овај сте ре о-
тип ко ри сте со ци јал ни тех но ло зи да јав ност стек не ми шље ње да је 
се ни шта не ти че, да се по је ди нац ба ви са мо пи та њи ма го ле ег зи-
стен ци је. Он се код нас че сто ко ри сти. На при мер, та ко се иза зва ла 
рав но ду шност пре ма суд би ни бив шег пред сед ни ка СР Ју го сла ви је, 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, а да нас пре ма пи та њу Ко сме та и Вој во-
ди не, а у Ру си ји пре ма суд би ни ру ског је зи ка и Ру са у Укра ји ни, 
Ка зах ста ну, при бал тич ким др жа ва ма и то ме слич но.

Други стереотип – комплекс инфериорности. На при мер, 
«ко сов ски мит» је из вор «ге но цид но сти» срп ског на ро да, или: 
«Ср би су агре со ри у про те клим ра то ви ма», чи ме се по сти же ин-

38) Ни ко лај Ј. Да ни лев ски, РусијаиЕвропа, Слу жбе ни лист СРЈ, До си је, Бе о град, 1994, стр. 
58.
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фе ри ор ност у од но су на дру ге на ро де и по ли ти ке. Затим,самони
користеговормржње,итд. Код Ру са се по те же та ко ђе сте ре о тип 
аре сив но сти (пре ма Гру зи ји, Че че ни ји, при бал тич ким др жав ма...)

Трећистереотип–беспоговорнослеђење«здравогсмисла». 
Овај сте ре о тип је ка рак те ри сти чан за рав но ду шне и ма ло гра ђан-
ске сре ди не. У окви ру «здра вог сми сла» раз ви ја се рав но ду шност 
за суд би ну на ро да и др жа ве и скеп ти ци зам пре ма мо гућ но сти ма 
раз во ја, од но сно гра ди се ми шље ње да сам на род ни је спо со бан да 
из гра ди сво ју еко но ми ју и ство ри сво ју бу дућ ност...

Четврти стереотип – неуважавање стваралачких лично-
стииталената. Он до во ди до «од ли ва мо зго ва» и исе ља ва ња ста-
нов ни штва у зе мље где се ува жа ва ју ства ра о ци, а ти ме и до њи хо ве 
аси ми ла ци је.

Сви ови сте ре о ти пи су опа сни због некритичностиинамере
да ра за ра ју ду шу и во љу љу ди. Без њи хо вог пре по зна ва ња и «про-
те ри ва ња» из јав ног мње ња, не мо гу ће је из гра ди ти ства ра лач ку 
(на ци о нал ну) иде о ло ги ју усме ре ну на про цва ту, од но сно све ко ли-
ком раз во ју за јед ни це и др жа ве.39) 

Позитивна, ства ра лач ка уло га со ци јал них тех но ло ги ја и иде-
о ло шког ра да са сто ји се у то ме да се пре по зна ју не га тив ни сте ре о-
ти пи и, за тим, гра ђан ству ука же на њи хо ву су шти ну, као и мо ти ве 
њи хо вих но си ла ца.40)7 По сле то га сле ди уно ше ње у ста во ве љу ди и 
со ци јал них гру па та квог са зна ња. Спе ци фич ност ове тех но ло ги је 
за кљу чу је се у то ме што је она ори јен ти са на, пре све га, на из ме ну 
и са мо про ме ну у чо ве ку (ин ди ви дуи, гру пи, дру штву), а управља
ње овим про це сом пред ста вља (за раз ли ку од дру гих тех но ло ги ја) 
њи хо ву ре а ли за ци ју «у чо ве ку», а не из ван чо ве ка и дру штва.

Са мо про ме на ин ди ви дуе тре ба да сле ди као ре зул тат при ме-
не со ци јал не тех но ло ги је иде о ло шког ра да, а прет по ста вља са знај-
ну и емо ци о нал ну ре а ли за ци ју пре ла ска од на ви ка раз ми шља ња 
кроз уоби ча је не сте ре о ти пе ка са мо стал ном и де ли мич но са зна том 
из бо ру жи вот не по зи ци је. Због то га со ци јал на тех но ло ги ја то ком 
иде о ло шке де лат но сти зах те ва да се по све ти по себ на па жња на ова 
две уза јам но по ве за не стра не ду хов ног фор ми ра ња и са мо ра зво ја 
лич но сти.

39) Ви ди: Т. Э. Грин берг, Политическиетехнологии,ПРиреклама, Аспент прес, Мо сква, 
2005.

40) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вич, «Ли тва и По ль ша: под ак ком па не мент де ма го гии“, Белару-
скаядумка, Минск, No 10, 2007, стр. 132–136.
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Пр ва од њих са сто ји се у то ме, да лич ност у свом од но су са 
дру гим љу ди ма, ко лек ти ви ма, ор га ни за ци ја ма усва ја, од но сно уно-
си у се бе иде а ле, нор ме и вред но сти со ци јал ног окру же ња. 

Дру га се за кљу чу је у то ме да се про цес усва ја ња иде а ла, 
прин ци па и жи вот них ста во ва од ви ја сва ки пут у све о бу хват ној 
фор ми у за ви сно сти од лич ног ства ра лач ког по тен ци ја ла, од уну-
тра шњег све та сва ког ин ди ви ду у ма.

У окви ру уза јам них ути ца ја ове две стра не ства ра се со цио-
кул тур но про стран ство за здрав са мо ра звој и са мо ре а ли за ци ју 
лич но сти.

Но, личностјеспособнадасереализујеупунојмери,када
она свој унутрашњипотенцијал не супротстављадруштвеним,
националним, грађанскимидеалима, већкадаусагласисвојужи-
вотнустратегијуисвојеличнеплановесањима. Упра во на овој 
чи ње ни ци се за сни ва ре ал ни пут ути ца ја со ци јал них тех но ло ги ја 
иде о ло шког ра да на кон крет ног чо ве ка, на ње гов по глед на свет и 
жи вот не по зи ци је.

ZoranMilosevic

RELIGIONANDNATIONALIDENTITY
FromProselytismtoModernSocialTechnologies

Summary
Po licy of chan ging na ti o nal iden tity is no ti ce a ble even in the Old 

Te sta ment. This was ac com plis hed when pa gans ac cep ted Je wish fa ith, 
and af ter that be ca me a part of Je wish pe o ple. This po li tic is con ti nued 
in Ro man-Cat ho lic church by prac ti cing pro selytism in two ways: first, 
tur ning in to Ro man Cat ho li cism, in that con text espe ci ally the Ort ho-
dox, who we re de na ti o na li zed and then in clu ded in to an exi sting na ti-
ons, or in a newly in ven ted na tion (Cro ats, Ukra i ni ans...) and, se condly, 
thro ugh the Union, whe re the re was a pos si bi lity of pre ser ving the 
Byzan ti ne (Ort ho dox) ri tes, but la ter the Uni ats we re al so de na ti o na li-
zed and out of them new na ti ons we re cre a ted or, as it hap pe ned mo re 
of ten, they we re lost in so me of the exi sting na ti ons who se re li gion was 
Ro man Cat ho li cism.

Main cha rac te ri stic of both of the se pro ces ses is that the most of 
the con verts be ca me ar dent ha ters of re li gion and na tion from which 
they ori gi na ted. This po licy of the Ro man Cat ho lic Church in Euro pe 
was par ti cu larly emp ha si zed un til the 1918. mo re pre ci sely un til the 
end of the exi sten ce of the Austro-Hun ga rian Em pi re and the King dom 
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of Po land, and then the Va ti can be ca me its main pro ta go nist - which is 
espe ci ally evi dent du ring the Se cond World War in the so-cal led. In de-
pen dent Sta te of Cro a tia as well as in the So vi et Union.

New po licy in the cre a tion ar ti fi cial na ti ons in Euro pe still in sists 
on a re li gi o us ali e na tion of the na ti ons who are not ple a sing the U.S. 
and the Euro pean Union, all “for the Euro pean per spec ti ve”, but this is 
not the ex clu si ve task. On the re li gi o us le vel, no velty is cre a tion of a 
mul ti tu de of sects that at tack cer tain pe o ple and chan ge the ir ba sic so-
cial va lu es   and un der stan ding of the world. When it fa ils, the re are al so 
mo dern so cial tec hno lo gi es that bu ild a new ide o logy, usu ally thro ugh 
the me dia (in which now elec tro nic so cial net works must be in clu ded), 
by party and sta te po li ci es, eco no mic pres su res, and so on.
Key words: iden tity, na tion, po li tics, pro selytism, re li gion, church, so cial tec-

hno lo gi es, sci en ce
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Resume

In pu blic opi nion, and espe ci ally sci en ti fic com mu nity, the re is 
a be li ef that na ti o nal iden tity is a very sta le ca te gory and that is hardly 
anything that can be do ne in or der to cre a te new, ar ti fi cial na ti o nal iden-
tity.

From the hi story of re li gion we know that this is a ste re otype i.e. 
fal lacy. First, chan ging na ti o nal iden tity is re la ted to re li gion (in par ti-
cu lar mo not he i stic!), be ca u se the one who ac cepts so me ot her re li gion, 
as a ru le ac cepts to be a part of the na tion which is a hol der of that new 
re li gion. This chan ge is con nec ted to a con cept of “pro selytism” which 
we find in Old and New Te sta ment, and un der which we re un der stood 
newly con ver ted pa gans, who had cer tain com mit ments, but al so its 
own rights, as well as a spe cial sta tus. Con cept was ex clu si vely re fer-
red to con ver ted pa gans, which ac cep ted Ju da ism as the ir re li gi o us and 
la ter na ti o nal com mu nity. So, pro selyte is a pa gan who jo in ted Je wish 
re li gi o us and of ten na ti o nal com mu nion. 

Con ver ted “Ger” (pa gan-fo re ig ner-pro selyte) had so me re li gi o us 
advan ta ges wit hin Je wish com mu nity, but did not enjoyed full so cial 
rights as an in di ge no us pe o ple, un less he ac cep ted cir cum ci sion. In the-
se cir cum stan ces two si mi lar con cepts are de ve lo ped. Hel le ni stic Jews 
used a phra se pro selyte for newly con ver ted pa gans who, by cir cum ci-
sion ac cep ted not only Je wish re li gion but al so a full in clu sion in Je wish 
na tion. Con trary to tho se, the re we re pa gans who ac cep ted Je wish mo-
not he i stic re li gion, the ir re li gi o us ce le bra ti ons and the ir mo ral norms, 
but not Ju da ism in na ti o nal-cul tu ral sen se. This du a lism didn’t last for 
long and la ter ex pe ri en ce has shown that new con ver ters mel ted up not 
just in to a new re li gion but al so new na tion. Of co ur se, the ir de ci si ons 
we re in flu en ced by so cial in te rests and cir cum stan ces, to newly con ver-
ted was pro bably said or per for med mild or strong pres su re to drown 
not only the new fa ith, but al so a Je wish na tion. The po int is that the re 
was a pos si bi lity that a newly con ver ted, re mem be ring the ir na ti o nal 
ori gin, co uld get back to the ir pa gan fa ith. The re fo re, it is con si de red 
de si ra ble that they fully as si mi la te - re li gi o usly and na ti o nally.

In any ca se, was cre a ted a form that will be de ve lop to the ex tre-
me by Ro man Cat ho lic Church in its “mis si o nary” ac ti vi ti es, which is 
cre a tion of a new na tion by chan ging re li gion of non Cat ho lics with, in 
prin ci ple, ide o logy, mytho logy and system of va lu es   com ple tely op po-
sed to the pe o ple from whom they ca me from.

The Ro man Church con si de red na tion to be so met hing par ti cu lar 
and hi sto ri cal, in that sen se a mean in a re li gion chan ging pro cess, for 
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the na tion, ap pa rently, has a be gin ning and an end. The Ro man Church 
in this re gard is con si de red an ti-na ti o nal or ga ni za tion that con tri bu tes to 
over co ming na ti o nal par ti cu la ri ti es. In the hi story of the so cial doc tri ne 
of the Ro man Cat ho lic Church the re is al most no syste ma tic study on 
the re la ti on ship bet we en the na tion and na ti o nal mi no ri ti es. It is a hi sto-
ri cal fact that the Ro man Cat ho lic Church was aga inst the af fir ma tion of 
the na tion and na ti o nal mi no ri ti es. “Hi sto ri cally Cat ho li cism has advo-
ca ted con ser va ti ve and an ti-na ti o nal ro le in the strug gle for na ti o nal 
iden tity, par ti cu larly in the co lo nial wars. Do mi ni can di vi si ons lo o ted 
Euro pe and our co un tri es, un com pro mi singly crus hing, for exam ple, 
any idea of   a na ti o nal lan gu a ge in wor ship.” “I can not say ne it her show 
that Ro man pri ests anywhe re or anyhow fo ught for the fre e dom of its 
pe o ple.”

The re fo re Ro man Cat ho lics in the ter ri tory of the Bal kans (and in 
Ma lo rus and Be la rus) by at tac king Ort ho dox de pre da ting the ir na ti o nal 
iden tity, or, if they we re re li gi o us an ne xed, le a ving that part of con sci-
o u sness un fil led. 

Ho we ver, sin ce the num ber of Ort ho dox that chan ged re li gion 
in cre a se, and a na ti o nal is sue of the se ven te enth cen tury be gan that 
emer ges as the main, and re ac hed its pe ak in the ni ne te enth cen tury, the 
Ro man Church con fron ted with the na ti o nal com mit ment of its fa ith-
ful. The re fo re, the Church of Ro me be gan to cre a te ar ti fi cial, so-cal led 
Church of the na tion, which has ope ned the qu e sti on of ap pli ca tion of 
so cial tec hno lo gi es.

When we talk abo ut the ne ces sity of en te ring ide as, con cepts and 
prin ci ples spe ci fic ide o logy in the know led ge and awa re ness of pe o ple 
in the ir li fe po si ti ons and ac ti ons, the main pro blem is not whet her this 
is pos si ble, but how to do. Sin ce the first re qu est to apply tec hno lo gi cal 
know led ge in the sphe re of ide as has gi ven a num ber of re ac ti ons with 
dif fe rent va lu a ti ons. The po int is that man, in fact, is ap pro ac hed to in 
the tec hni cal way. The first ide as we re put for ward in this di rec tion by 
the fo un der of the con cept of ide o logy, De stutt de Tracy (1754 – 1836), 
who tho ught that ide o logy sho uld be mo de led on the tec hni que (which 
he ma na ged to ta me the na tu ral laws) help in brin ging the soul of en gi-
ne e ring and so cial en gi ne e ring.
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