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Сажетак
Одво је но по сма тра но, те ма мо де ла од но са по ло ва и те ма 

вас пи та ња (де те та), је су, кван ту мом и ва жно шћу, вр ло при сут-
не у по ро дич но-прав ној књи жев но сти. Ана ли за њи хо ве ин тер-
фе рен ци је за слу жу је да рад до би је бла ги атри бут пре ми јер но сти 
ана ли зе. Аутор ову вре мен ски и са др жај но стал ну за ви сност, тј. 
ко ег зи стен ци ју фе но ме на ана ли зу је кроз за кон ски ак ту ел не обра-
сце рав но прав но сти по ло ва и кроз атем по рал не мо рал не и ду хов не 
вред но сти. На чин од го во ра на пи та ње о од но су ова два прав на и 
ег зи стен ци јал на фе но ме на не са мо да ди зај ни ра, већ од ре ђу је су-
шти ну ин ди ви ду ал ног и со ци јал ног жи во та, брач ног и по ро дич ног 
жи во та, до бру бес ко нач ност ет(н)ич ког иден ти те та и ре зи стент-
ност пре ма бе сми сле ним мо дер ним ре де фи ни ци ја ма де мо кра ти је.
Кључ не ре чи: по ро ди ца, од нос по ло ва, вас пи та ње, ре де фи ни ци ја де мо-

кра ти је, ет нич ки иден ти тет/етич ки иден ти тет. 

Све је сте и ни је јед но став но. При вид про тив реч ја овог на ра-
ти ва не ста је под се ћа њем на  Иб зе нов став, у Рад бру хо вој „Фи ло зо-
фи ји пра ва“, о то ме  да до ми сли ти не ку ми сао - зна чи кон ста то ва ти 
про тив реч ност. 

Про тив реч ност је те мељ/он то ло ги ја исти не. Про тив реч ност 
је сте од ли ка, а не опо зи ци ја исти не. На при мер, не прав да убр за ва 
до ла зак прав де. О истинитостипротивречја све до че и ове чи ње-
ни це:  Све ти Са ва је био (би о ло шки) син сво га оца и (ду хов ни) 
отац свом оцу; Па вле, на грч ком, је сте ма ли чо век, а сва ко ко је 
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пред Бо гом ма ли - је сте ве ли ки чо век; рад ни сто Че хо ва је био у 
бе зу ред ном по рет ку, а ака де мик Ми ло рад Ек ме чић ка же да је да нас 
ан ти фа ши зам  фа ши зам; код Ра фа е ла, тог прин ца сли кар ства, ка же 
Де ла кроа, ори ги нал ност се са сто ји у по зајм љи ва њу иде ја дру гих 
сли ка ра; у жи во ту, на су прот пра ву, ко мо же ви ше не мо же ма ње 
(ру ски ко смо на ут Га га рин мо гао је ви ше - да оде у ко смос, али ни је 
мо гао ма ње – да се пра вил но слу жи „сло же ним си сте мом есцај га“, 
при ли ком све ча ног  до руч ка код ен гле ске кра љи це); пе сник Ми ка 
Ан тић пе ва да су „нај чвр шћа она вра та ко ја су ши ром отво ре на“, 
а че сти ју на ци ње го ве пе сме пе ва ју да је „нај те жа пра зна тор ба“...  

Вр ло ва жно за вас пи та ње је и противречно са зна ње да су 
не при ја те љи по не кад ко ри сни ји од при ја те ља. На и ме, при ја те љи 
сво јим по хва ла ма мо гу да нас ин те лек ту ал но уле ње, мо рал но и ду-
хов но по гор де (под се ћа мо да је Тол стој екс ко му ни ци ран из РПЦ и 
због ин те лек ту ал не гор до сти), а не при ја те љи, иако то ни је њи хо ва 
на ме ра, нас чи не бо љим јер нас мо ти ви шу да ак ти ви ра мо сво је по-
тен ци ја ле и деактивирамо сво је ма не. У то ме је је дан аспект исти-
не и у Би блиј ском им пе ра ти ву да во ли мо сво је не при ја те ље. Реч ју 
му дра ца: без гре ха не ма вр ли не (при мер ока ја ња гре ха у фил му 
Па ве ла Лон ги на „Остр во“ или у фил му „Духless“ - ре жи сер Ро ман 
Пры гу нов), без смр ти не ма вас кр са, а без Мој ков ца не ма Кај мак-
ча ла на.1)

По ли се мич ност са др жа на у на сло ву ра да има сво је об ја шње-
ње и „с по чет ка све та“. Бог је из над би ло ко је ре чи ко ју је ство рио 
ра зум, а не пле ме ни то ср це. Бог је из над ре чи, јер је речнапочетку
свега, ка же Све то Пи смо. Ло гос је сми сао ко ји Бог удах њу је тва ри-
ма да би до сти гле пу но ћу ег зи стен ци је.  

ГЕНДЕРСКОВАСПИТАЊЕ

 При вид „не ко нек ци је“ ових увод них на по ме на са те мом 
ра да бр зо не ста је под се ћа њем на не ке „суп тил но сти“. Иако тер-
мин „пол“ (у мо дер ном пре во ду и достигнућу – „род“), у оп штем 
и уоби ча је ном зна че њу, под ра зу ме ва пе три фи ци ра ну дис тан ци ра-
ност, не са вла ди ву, упр кос сна зи во лун та ри зма, дис тан цу, у кон-
тек сту на ше те ме реч „пол“ под ра зу ме ва по чет ну одво је ност, ко ја, 
сна гом (фи ног/срећ ног) ата ви зма, сна гом би о ло шких, при род них 
за ко на ко ји не на ре ђу ју не го кон ста ту ју, сло бод ном во љом и же љом 

1) Пре ма Бо дри ја ру, по сто ји дик та ту ра де мо кра ти је, ба нал ност је по ста ла естет ска ка те-
го ри ја а исто ри ја не мо же да по сто ји без уто пи је, в. Не да Вал чић Ла зо вић, Морал је
ставкојисенајбржемења, Политика, 17.6.2012. Су прот но гре ху на тро ну, је сте ми сао 
Ју сти на По по ви ћа да код пра во слав них бу дућ ност од ре ђу је исто ри ју, да исто ри ја ни је 
про шлост, већ пре ду кус веч но сти. Апо стол Па вле ве ли да се не тре ба вла да ти пре ма 
ве ку, јер ка ко ће Веч но са про ла зним.
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за сим фо ни јом, ге не рал но, у фи на лу увек успе шно по бе ди по чет ну 
дис тан ци ра ност. Рђа ви прин ци пи у јед ној сфе ри је су ети о ло ги ја 
рђа во сти це лог дру штва.

На рав но, да сва ки прин цип има, ма ње или ви ше кван ти фи-
ко ван, из у зе так.2) 
2) Ци ти ра мо:Пред сед ник Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва Ба рак Ху се ин Оба ма IIиз ја вио 

је да би хо мо сек су ал ци ма тре ба ло до зво ли ти да скла па ју бра ко ве, што је пр ви пут да се 
он јав но за ло жио за геј бра ко ве.”Ва жно је да идем на пред и да по твр дим да би исто пол-
ним па ро ви ма тре ба ло омо гу ћи ти да се вен ча ју”, ре као је ју че Oбама за Еј-Би-Си те ле-
ви зи ју, са мо не ко ли ко да на на кон што је сли чан став из нео и пот пред сед ник САД Џо 
Бај ден. Оба ма је ис та као да је то ње гов лич ни став,а да и да ље сма тра да би аме рич ке 
са ве зне др жа ве тре ба ло да од лу чу ју о том пи та њу.   Пред сед ник САД је об ја снио да је на 
про ме ну ње го вог ста ва ути ца ло раз ми шља ње о аме рич ким геј вој ни ци ма, ко ји се бо ре 
за сво је зе мљу, а и да ље има ју огра ни че на пра ва.Оба ма је пр ви ли дер Аме ри ке ко ји је 
уки нуо пра ви ло у вој сци САД “не пи та мо (да ли си геј), не при чај о то ме”. Пред сед ник 
САД је ка зао да ње го ва су пру га Ми шел де ли ње го ве ста во ве. Гру пе за за шти ту пра ва геј 
по пу ла ци је оце ни ле су Оба ми ну из ја ву као исто риј ску и ва жан ко рак ка јед на ким пра-
ви ма свих у аме рич ком дру штву.

 Пред сед нич ки кан ди дат  Ре пу бли кан ске пар ти је Мит Ром ни из ја вио је да и да ље ве ру је 
да је брак за јед ни ца же не и му шкар ца, из нев ши та ко пот пу но дру га чи ји став од пред-
сед ни ка САД Ба ра ка Оба ме, вид. Курир, 10.мај 2012.

 Још јед на но ви на. Ци ти ра мо: Ра бин ски скуп штин ски од бор за пра ва и стан дар де Је вре-
ја у САД ко ји пред ста вља Кон зер ва тив ни по крет - из гла сао је јед но гла сно да око 1.600 
кон зер ва тив них ра би на убу ду ће мо же да вен ча ва исто пол не бра ко ве. Они ће до би ти 
смер ни це на осно ву ко јих ће вр ши ти це ре мо ни ју. За до ку мент је гла са ло 13 чла но ва Од-
бо ра, ни ко ни је био про тив, док је са мо је дан члан остао уз др жан. Ра би ни би, пре ма тој 
од лу ци, тре ба ло це ре мо ни ју да при ла го де па ро ви ма истог по ла. Овај до ку мент, на зван 
“Пакт парт нер ске љу ба ви” за сни ва се на је вреј ском за ко ну, уз од ре ђе не из ме не. Пар се 
за ве ту је на вер ност, али об ред не под ра зу ме ва “по све ће ње” ко јим мла до же ња “сти че” 
не ве сту ко јој да је пр стен, што се сма тра је згром тра ди ци о нал ног је вреј ског вен ча ња.Тај 
оби чај су ра би ни по след њих де це ни ја ме ња ли и при ли ком хе те ро сек су ал них вен ча ња, 
па су уме сто пр сте на, мла ден ци јед но дру гом да ва ли зво но, као сим бол јед на ко сти у 
бра ку.   Го ди на ма је тра ја ло де ба то ва ње Кон зер ва тив них по кре та о то ме ка ко се тре-
ба од но си ти пре ма исто пол ним за јед ни ца ма. Тра ди ци о на ли сти су се че сто про ти ви ли 
иде ји да се ова кве за јед ни це озва ни че, док су се они про гре сив ни ји, ме ђу ко ји ма су се 
по себ но ис ти ца ли ра бин ски сту ден ти, за ла га ли за пот пу но из јед на ча ва ње исто пол них 
и тра ди ци о нал них бра ко ва.Го ди не 2006. Ра бин ски од бор за пра ва и стан дар де Је вре ја 
за бра нио је зва нич но геј бра ко ве. У исто вре ме, на ве де но је да ра би ни ни су ду жни да 
оба вља ју ове це ре мо ни је, али да то мо гу да чи не уко ли ко же ле, не кр ше ћи стан дар де 
Ра бин ског од бо ра, Из вор:http://www. blic.rs/Ve sti/Svet/326577/Kon zer va tiv ni ra bi ni jed no-
gla sno od lu ci li: Ven ca va ce mo isto pol ne рa ro ve.

 Пот пу но но ви аспект про во ци ра филм „Три“ (Drеi), ре жи сер  и сце на ри ста Tom Tykwer. 
Ре кли смо да у САД, и по во дом пред сед нич ких из бо ра, јед на од ва жних те ма је су и хо-
мо сек су ал ни бра ко ви. Овај филм, за пра во, све до чи о то ме да је ова те ма пре ва зи ђе на, 
за ста ре ла и да нео а ван гар ди зам фор си ра но ву те му. Фа бу ла фил ма: не мач ки (ако је то 
ре ле вант но) брач ни пар има истог љу бав ни ка. Брач ни пар ло ци ран у аван гард ни слој 
дру штва (она је ети чарка у ко ми си ја ма за би о ме ди цин ску пот по мог ну ту оплод њу и ко-
ри шће ње људ ских га ме та, а он је умет нич ки ин же њер, вр ло за ни мљи ва про фе си ја ко ја 
је тех нич ка ло ги сти ка умет ни ци ма, скул по ри ма, ва ја ри ма, пер фор ме ри ма...). Овај брач-
ни пар, ме ђу соб но ин ког ни то, одр жа ва сек су ал не/емо тив не од но се са истом осо бом. На 
јед ном умет нич ком до га ђа ју са зна се исти на. Нај пре, по ата ви стич ком ме ха ни зму, ово 
са зна ње по сле ди чи љут њом, али на кон не ког пе ри о да – ли бе рал ни кон цепт по бе ђу је 
ата ви зам. Крај фил ма је сце на где, у опћој(какобиторекаоексзваничник) хар мо ни-
ји, на бо ку ле жи да ма (ко ја у се би ин клу ди ра свој ство су пру ге и љу бав ни це), иза ње, у 
лир ској ин те гра ци ји, у при јат ни јој (од мо дер них и про па ги ра них) ин те гра ци ји, у чул ној 
ин клу зи ји је њен љу бав ник,  а као вр ху нац нео а ван гар ди зма – иза је тре ћи су бјект: муж 



СПМброј1/2013,годинаXX,свеска39. стр.29-56.

32

И то је вр ло ва жан еле мент вас пи та ња.
Да кле, у кон тек сту на шег ра да, пол ни је реч ко ја опи су је фа-

тум ску се па ра ци ју (као у ге о гра фи ји или кла сној со ци о ло ги ји), већ 
старт ну по зи ци ју су сре та. Још пре ци зни је: не из бе жност и ле по ту 
су сре та. (Не)из бе жног и вр ло уоби ча је ног, мо жда и не мо дер ног и 
ван стан дар да „нео а ван гар де“ – су сре та жен ског и му шког по ла. 
Пол је ре дук ци ја мо гућ но сти, ту жна не пер фек ту и ра ност. Још ту-
жни ји је фор си ра ни3) тренд кон ку рен ци је или, мо жда тач ни је, рат 
по ло ва. У сва ком ра ту стра да и ле по та и исти на.  Где је рат и же ља 
за до ми на ци јом и мо но по лом, та мо не ма љу ба ви. У ра ту  по ло ва 
јед на гор дост и его и зам ци клич но се сме њу ју. 

Ес ха то ло шки чо век је бес по лан. У јед ном од на ших ра до ва 
пи са ли смо да бла же на Бо жан ска при ро да чо ве ка не по зна је пол. 
Адам је са здан бес по лан, у ча сти, не про па дљив, на лик ан ђе ли ма 
ко ји се умно жа ва ју без ну жно сти по сто ја ња жен ског по ла. Бог је 
Ада му дао име (Адам-чо век), а Адам је дао име Еви (жи вот). Бог 
ука зу је част му шкој при ро ди - јер се њо ме за о де ва, а жен ској - јер 
се од ње ра ђа.

Да кле, ка за но ме ха ни змом исти ни тог, исти на но сног про тив-
реч ја, пол ни је пол, не го по чет на фа за срећ ног је дин ства.

ин клу ди ран, ин те гри сан, у свог љу бав ни ка и љу бав ни ка сво је дра ге су пру ге. Још јед-
на по ро дич но прав на за ни мљи вост ко ја по сле ди чи овим фил мом: да ма ду го ни је мо гла 
да по ста не мај ка. На кон ових ин те гра ци ја – то јој успе ва. На пи та ње ле ка ра о то ме ко 
је отац де те та (иако мо дер на тех ни ка мо же да „ме то дом фо то фи ни ша спер ма то зо и да“ 
утвр ди ко је отац де те та у слу ча ју plu ri um con cu ben ti um) да ма са оп шта ва сво ју же љу да 
де те има два оца. 

 Филм ска кри ти ка ве ли да ре жи сер „ис тра жу је емо тив ни жи вот ге не ра ци је ко ја је спрем-
на за но ве иза зо ве, али се још не од ри че ста рих иде а ла“. Што би се ре кло јед но став-
ни јом лек си ком: па три јар хал ни мо дер ни сти или мо дер ни па три јар хал ци или за о ста ли 
на пред ња ци или то пла гру два сне га (Л. Ко ла ков ски) или др ве на фу ру на (М. Бећ ко вић)...

 Да кле, овај филм по твр ђу је да је тре нут но мо дер на те ма о хо мо-бра ко ви ма – пот пу но 
не мо дер на. Мо дер ност ви ше ни је у ре де фи ни ци ји бра ка по ген де ру/по лу, већ у ре де фи-
ни ци ји по бро ју. Овај аспект по ка зу је до са да шњу дис кри ми на ци ју LGBT осо ба. Ако L и 
G осо бе (у аутен тич ном сми слу, у са мо ти ту ли са њу) раз во јем све сти и дис тан цом пре ма 
за о ста лом, мо гу да, у ре фор ми/ре во лу ци ји по ро дич но прав ног за ко но дав ства, за кљу че 
брак/ре ги стро ва ну за јед ни цу или не ки дру ги об лик ин те гри са ног жи во та, то до са да 
ни су мо гле да ура де и В осо бе. Тек, на да мо се, пред сто је ћом ре де фи ни ци јом бра ка и у 
ње го вој не са мо не по треб ној ген дер ској раз ли чи то сти, већ и по бро ју ра до сних су бје ка-
та - би ће оства ре на пра ва и би сек су ал но опре де ље не ак си о ло шке ма њи не. Вр ло ра до сно 
че ка мо и ко нач но по сти за ње пот пу не рав но прав но сти, уки да ње дис кри ми на ци је, по бе-
ду мо дер них, здра вих сна га над па три јар хал ним, бал кан ским, ре тро град ним: прав ну 
ве ри фи ка ци ју и Т осо ба. 

3) Бол но/тра гич но је за ни мљив тренд им пор та пле ме ни то сти и фор си ра ња ин тер на ци о-
на ли за ци је уну тра шљих су ко ба (у 111 ору жа них су ко ба од 1989-2000. Го ди не би ло је 
пре ко 80 ме ша ња спољ њих ак те ра), вид. Ра до слав Га ћи но вић, «Уну тра шњи ору жа ни 
об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та без бед но сти др жа ве», Страниправниживот 1/2012, 
стр. 16. О не ре ду као  ин те ре су не ких си ла, вид. Ра до слав Га ћи но вић, «На Бал ка ну не 
по сто ји ни ми ни мум без бед но сти», Печат, од 28. 3. 2008. 
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Би ва, ви ше не го че шће, да је дан и је дан је сте ну ла. Ова ми-
сао До сто јев ског го во ри да не ра зу ме ва ње, не та ле нат или ка ква 
дру га ин су фи ци јен ци ја па ра до во ди не до бо га ће ња лич но сти, већ 
до по ни ште ња/уне сре ће ња сва ког брач ног дру га.

Исти ме ха ни зам је сте на пол зу и у ана ли зи дру гог еле мен-
та на сло ва у овом ра ду. Иако вас пи та ње апо дик тич но асо ци ра на 
вас пи та ње4) де те та, иако син таг ма „вас пи та ње де те та“ има ква-
ли фи ка тив пле о на зма, сма тра мо да вас пи та ње ни је сво ди во, иако 
је „пр во а со ци ја тив но“ са мо на „деч јег су бјек та“. Вас пи та ње ни је 
вре мен ски оме ђен про стор до пу но лет ства. Вас пи та ње је сте вре-
мен ски не ли ми ти ран, вре мен ски кон стан тан про цес и чин. Да кле, 
у па ноп ти ку му оба еле мен та у на сло ву на шег ра да, ин тер фе рен ца 
је оче вид на и дво смер на: и „фи ло зо фи ја по ла“ 5) ути че на вас пи та-
ње, а и вас пи та ње, ин ди ви ду ал но и ко лек тив но/со ци јал но, ути че 
на гра ђе ње „фи ло зо фи је по ла и(ли)  по ло ва.“6)

4) О ра зли ци вас пи та ња и вас пи та ва ње, о про це су и чи ну, о де ло твор но сти са мо ва спи-
та ња,  ви ди  Сло бо дан Па нов, „Вас пи та ње и Услу жно пра во“, у збор ни ку ра до ва са 
ме ђу на род ног на уч ног ску па Право и услуге, (уред ник проф. др Ми о драг Ми ћо вић), 
Кра гу је вац 2012, 30 и да ље.

5) Fri e drich Ni etzshe ка же: „...по ри ца ти ну жност веч но не при ја тељ ске на пе то сти, са ња ти, 
мо жда, о јед на ким пра ви ма: то је ти пи чан знак плит ко ум но сти, те се ми сли лац ко ји је на 
том опа сном ме сту по ка зао плит кост мо же уоп ште сма тра ти сум њи вим... Ме ђу тим, чо-
век ко ји има ду би ну у свом ду ху и прох те ви ма...мо же на же ну ми сли ти са мо на ори јен-
та лан на чин...као не што што је пред о дре ђе но да слу жи у и то ме по сти же са вр шен ство 
и у свом од но су пре ма же ни он  се мо ра осла ња ти на го ле ми азиј ски ра зум... као што су 
чи ни ли Гр ци, ти нај бо љи ба шти ни ци и уче ни ци Ази је ко ји су...с  ра стом сво је кул ту ре 
и мо ћи по ста ја ли и стро жи, ори јен тал ни ји у свом од но су пре ма же ни.“ вид. Ф. Ни че,  С
онестранедобраизла, Бе о град 1994, 159,160.

 Иако та да шњи за кон ски мо дел про мо ви ше пот чи ње ност же не, прак са брач них од но са, 
сма тра проф. Ж. Пе рић, по ка зу је да је ути цај же не по пут ду ха чи је се деј ство осе ћа, али 
се не ви ди. Сто га зва нич на за кон ска власт же не ни је у ње ном ин те ре су  јер би то зна чи-
ло за њу бре ме од го вор но сти, а за му жа моћ ути ца ја у ком фо ру брач не и со ци јал не нео-
го вор но сти, вид. Ж. Пе рић, Човекижена-једанпокушајизобластиженскогпитања, 
Бе о град,  1922, 51.

 Са ини ци јал ном те зом да му шкар че ва сек су ал ност да је сми сао ег зи стен ци ји же не, Ot to 
We i nin ger сма тра да је асек су ал ност, чед ност же не  услов ње ног осло бо ђе ња. Сход но 
Пи та го ри, Пла то ну, хри шћан ству, Ваг не ру, Иб се ну, твр ди да “ не еман ци па ци ја же не од 
му шкар ца, већ еман ци па ци ја же не од же не”  омо гу ћа ва јој да се “уз диг не из пе пе ла као 
чи сти чо век”; вид. О. We i nin ger, Поликарактер, Бе о град, 1986, 448. 

 На че ло рав но прав но сти у свом од ре ђу ју ћем зна че њу не зна чи ап со лу ти зо ва ње јед на ко-
сти, већ аде ква тан, пра ве дан ре спект раз ли чи то сти. Сто га на че ло рав но прав но сти по ло-
ва ни је ни про цес уоп шта ва ња у ко ме се прав но и кул тур но ре ду ку је пол на плу рал ност 
ни ти је spi ri tus mo vens “срећ не ге то и за ци је же на”, пи са ли смо у на шем ра ду: “По ро дич-
но-прав на по зи ци ја же не у Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји», чла нак об ја вљен у окви ру 
ПројектаИнституцијеправнедржавеуусловиматранзиције, Бе о град 2003, 139-158. 

6) Би ла би вр ло за ни мљи ва ана ли за да ли, са аспек та жи вот не хро но ло ги је –уоби ча је на, 
ло гич на си ту а ци ја, пи та ње о вас пи та њу вас пи та ча, је сте ок си мо рон или па ра докс. 

 Ок си мо рон (oksys-оштар  и mo ros-туп, луд) ту па оштри ца, глу пи му драц, ге ни јал ни 
иди от-је сте по себ на фи гу ра ми сли. Па ра докс (па ра- су про тан, док сос- ми шље ње) мо-
гућ,  а ап сур дан. По знат је Пла то нов па ра докс: Знамдаништанезнам и Кан то ве ан ти-
но ми је.
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На ше те о риј ско и жи вот но ис ку ство об ли ко ва ло је ста но-
ви ште, да у ту ма че њу „ар хи тек ту ре ак си о ло ги је, ка рак те ра и со-
ци јал ног би ћа“, по не кад а и че шће, ва жни је је са мо ва спи та ње од 
вас пи та ња. У кон крет ној со ци јал ној, по ро дич ној и ин ди ви ду ал ној 
зби љи, са мо „ар гу мен та циј ски то пос“ са мо ва спи та ња, са мо при-
зма са мо ва спи та ња мо же да об ја сни оче вид не раз ли ке или су прот-
но сти у фи нал ној ар хи тек ту ри две лич но сти/две ин ди ви дуе/ две 
пер со не ко је су од ра сле у ис тој со цио-по ро дич ној кон сте ла ци ји и 
иден тич но вас пи та ва не ре чи ма и де ли ма. Тај, у срп ском со ци јал-
ном и лич но сном фол кло ру, исто риј ски ва жан де таљ раз ли чи тих 
(вред но сних и по ли тич ких) скло но сти нај ро ђе ни јих (ро ђе не бра-
ће/се ста ра), мо же се пре об ја сни ти де тер ми нан том са мо ва спи та ња, 
об ли ко ва њем про це сом са мо ва спи та ња, не го по сле ди цом  про це са 
вас пи та ња/вас пи та ва ња.

Ипак, не спор на је ме ђу за ви сност ма кро и ми кро ар хи тек ту-
ре, со ци јал ног и по ро дич ног, ко лек тив ног и лич ног, јав ног и ин тим-
ног...7) Ве за по ро ди це и со ци јал ног кон тек ста је дво смер на. 
По ро ди ца од ра жа ва ат мос фе ру кон крет ног дру штва (ен ту зи-
ја зам или де пре си ју; афир ма ци ју вр ли не или афир ма ци ју/ре-
кла ми ра ње сналажљивости–тј. бескрупулозност  успеха; 
у њој се пре по зна је струк ту ра вла сти, струк ту ра со ци јал них 
уло га и од ре ђе ни тип дру штве не ко му ни ка ци је; ин тер и о ри зу-
ју „јав не/слу жбе не“ вред но сти...), али и дру штво свој из глед 
до би ја за хва љу ју ћи и из гле ду по ро ди це (об на вља њу би о ло-
шке суп стан це дру штва; раз во ју иде а ла; од но су пре ма кул-
тур ном на сле ђу; ко рек ци ји пра ва или оп струк ци ји при ме не 
пра ва на осно ву ар ти ку ли са них зах те ва из са ме по ро дич не 
прак се; нео гра ни че ној ва ри ја ци ји офи ци јел не ми сли узро ко-
ва не спе ци фи ку мом сва ке по ро ди це или оригиналношћу сва-
ког чла на по ро ди це...)8).

Има нент но вас пит ном про це су је сте мо гућ ност из бо ра, од-
но сно по сто ја ње ви ше мо де ла вас пи та ња, ви ше ак си о ло шких си-
сте ма ре ле вант них за сам про цес или чин вас пи та ња. Овом при-
ли ком са мо кон ста ту је мо и да нас фор си ра ну кон ста та ци ју о два 

7) У том кон тек сту ре ле вант ни  су Јун го ви ар хе ти по ви  и  Фро мов дру штве ни ка рак тер, 
вид. Вла де та Је ро тић, Препорукеиприкази-философија,религија,књижевност, Бе о-
град, 2006, 58 и 59.

 Слич но ве ли и Ло ба чев ски. Пре ма ње го вом ми шље њу, ин стинкт је наш пр ви учи тељ. 
Ин стинк тив на под ло га са др жи би оп си хо ло шки раз вој то ком ми ли о на го ди на. Ме ђу е-
по хал на и ме ђу ра сна од сту па ња су ма ња у по ре ђе њу са би оп си хо ло шким спе ци фич но-
сти ма по је ди на ца. За ни мљи во је и да су суп стан ци јал не раз ли ке ма ње од раз ли ка ко је 
су по сле ди ца би оп си хо ло шког ди на ми зма те по ја ве, вид. Анд жеј М. Ло ба чев ски, Поли-
тичкапонерологија-Научнастудијаоприродизлаприлагођеногзаполитичкесврхе,
Бе о град 2011, 58,59.

8) Вид. оп шир ни је Сло бо дан  И. Па нов, Породичноправо, Бе о град ,2008, 28, 35 и да ље.
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мо де ла вас пи та ња: па три јар хал ног и мо дер ног9), не па три јар хал ног, 
ли бе рал ног или мо де ла рав но прав но сти. 

У на шим прет ход ним ра до ви ма пи са ли смо о цен трал ним 
пој мо ви ма ових амли туд них по ро дич них/ин ди ви ду ал них обра за-
ца. Овом при ли ком са мо кон ста ту је мо мо дер ну тврд њу о па три јар-
хал но сти као „сим бо лу та ме“ и мо дер но сти/ли бе ра ли зму као сим-
бо лу про гре са, сре ће, ци ви ли за циј ских вред но сти, хе до ни је (те не 
са мо бо ле сне, већ он ко ло шке ве се ло сти10) мо дер ног гра ђа ни на)...

9) Има и дру га чи јих ста во ва: проф. Сло бо дан Ан то нић ана ли зу је чла нак Ве сне Ми ле тић-
Сте па но вић из Политикепод на сло вом „Тек сва ка пе та по ро ди ца без ика квог на си ља“,
и с под на сло вом„Уче ста лост на си ља над же на ма кра јем де ве де се тих го ди на на истом 
је ни воу као и на по чет ку 20. ве ка“. Аутор ка твр ди да је у Ср би ји „на си ље над же на ма 
у по ро ди ци... свакодневнапојаваускоросвимпородицама: чак у 83 од сто ис пи ти ва них 
по ро ди ца по сто ји не ки об лик по на ша ња ко ји чи ни на си ље над же на ма“ Шта ви ше, „ви-
де ће мо да је уче ста лост на си ља над же на ма кра јем де ве де се тих го ди на 20. ве ка на ис-
том ни воу као и на по чет ку ве ка“! Из то га, Ми ле ти ће ва апо дик тич ки за кљу чу је да и по-
ред то га што је у Ср би ји до шло до „сна жних мо дер ни за циј ских про ме на, оне очи глед но 
ни су зна чај ни је ути ца ле на пол но-род ни си стем и по ло жај же на у по ро ди ци у Ср би ји“, 
од но сно да је до шло до „кон зер ва ци је па три јар ха та то ком це лог 20. ве ка“, то јест да је 
„на си ље над же на ма“ оста ло „основ ни стуб со ци јал не про дук ци је па три јар ха та“.   

 Све из гле да вр ло ту жно, али он да сле ди ра до сна исти на: проф. Ан то нић за кљу чу је да је 
реч о ти пич ном родно-феминистичкомприступуна си љу у по ро ди ци, са свим ње го вим 
ме то до ло шким и епи сте мо ло шким ма на ма и из ра зи тим иде о ло шким ис кри вља ва њи ма 
– по ја ва опи са на у ње го вој књи зи Искушењарадикалногфеминизма. Ти пич но за цео 
род но-фе ми ни стич ком при ступ,по да ци на ко ји ма по чи ва основ ни „на лаз“ Ми ле ти ће ве 
по гре шно су ин тер пре ти ра ни, од но сно ис кри вље ни су јед ном нео прав да ном ре ди фи ни-
ци јом основ ног пој ма. Ми ле ти ће ва је до би ла исту сто пу на си ља над же на ма у Ср би ји 
као пре се дам де сет го ди на (он да 87 по сто, да нас 83 по сто), та ко што је јед но став но 
про ме ни ла (ре де фи ни са ла) по јам на си ља. Док се број ка из ис тра жи ва ња  Ерен рај хо ве 
од но си ла на удео же на ко је су од сво јих му же ва до би ја ле ба ти не, Ми ле ти ће ва је „на си-
ље“ де фи ни са ла као „се дам вр ста ак тив ног на сил ног по на ша ња у по ро ди ци: ус кра ћи ва-
ње па жње, ус кра ћи ва ње нов ца, ус кра ћи ва ње сло бо де кре та ња, ви ка ње/вре ђа ње, прет ње, 
ба ца ње/раз би ја ње ства ри, уда ра ње“. 

 Дру ги при мер: ре зул та ти јед ног ис тра жи ва ња (Har ris Poll) из 1993. го ди не по ко ме чак 
40 по сто же на у САД па ти од „те шке де пре си је“ (sevеre de pre sion). Ис по ста ви ло се, ме-
ђу тим, да је ис тра жи ва ње ра ди ла јед на од за ступ ни ца род ног фе ми ни зма, ко ја је уоби-
ча је ни сет од 20 пи та ња, ко ји ма се утвр ђу је де пре си ја, са мо вољ но (то јест без ика квог 
на уч ног осно ва) све ла на шест. Ствар на сто па де пре сив них же на у САД је 5,5 по сто, а 
све што по ка зу је број ка од 40 по сто, до би је на на осно ву оних шест пи та ња,  је сте са мо 
то да се то ли ко Аме ри кан ки бар јед ном, то ком не де ље у ко јој је вр ше но ис тра жи ва ње, 
осе ћа ло не рас по ло же ном. Али, по вре ме но не рас по ло же ње је јед но, а „те шка де пре си ја“ 
не што са свим дру го.

 Тре ћи при мер: ис тра жи ва ње фе ми нист ки ње по ко јој је 15,4 по сто сту дент ки ња аме рич-
ких уни вер зи те та си ло ва но, што је хи ља ду пу та ви ше од сто пе ко ју је да ва ла зва нич на 
по ли циј ска ста ти сти ка. Ис по ста ви ло се, ме ђу тим, да је ис тра жи ва чи ца по јам си ло ва ња 
про ши ри ла на сва ки сек су ал ни од нос ко јег се же на се ћа са из ве сном не ла го дом. На рав-
но да огром на ве ћи на сту дент ки ња, ко је су по овом из ве шта ју би ле „си ло ва не“, при ро ду 
свог сек су ал ног од но са уоп ште ни су та ко ква ли фи ко ва ле. Шта ви ше, 42 по сто њих је, 
на кон овог „ан дро цен трич ног на си ља“, има ло још је дан или ви ше сек су ал них од но са 
са сво јим „на па сни ком“, вид. Сло бо дан Ан то нић, „Фе ми ни зам и на си ље у по ро ди ци“, 
у Збор ни ку ра до ва Насиљеупородици (уред ни ци Сло бо дан  Па нов,  Ма ри на Ја њић Ко-
мар, Ми лан Шку лић) , Бе о град, 2012,стр. 25-31.

10) Ова ци ви ли за ци ја ја сно све до чи ко ли ко је рад услов успе ха, по себ но у зе мља ма тзв. 
тран зциј ске прав де (у зе мља ма тран зи ци је оче ки ва ти прав ду је сте ра зум на и тач на на да 
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Би ло би вр ло за ни мљи во ис тра жи ва ње ка ко на по ро дич ну 
струк ту ру, по ро дич ну фор ма ци ју, по ро дич ну стра ти фи ка ци ју и по-
ро дич ни/брач ни/ин ди ви ду ал ни сен зи би ли тет де лу ју ова два опо-
зит на мо де ла? Овом при ли ком са мо кан ди ду је мо те зу да ли па три-
јар хал ност или мо дер на, аван гард на (по сто ји и за ни мљив тер мин 
„нео а ван гар да“) ми сао афир ми ше ле по ту, пле ме ни ту чвр сти ну, хо-
мо ге ност, ду хов но уз ра ста ње, сми сле ну тран зи ци ју ин ди ви дуе у 
лич ност, осе ћај си гур но сти и ве ре у спа со но сну тач ку ослон ца у 
вре ме бе сми сле них мо дер них ком пе ти ци ја и тран зи ци ја? 11)

Ако је вас пи та ње про цес и чин уче ња вр ли не, спо зна је или 
са мо спо зна је пле ме ни то сти, овла да ва ње ду хов ним и мо рал ним, 
овла да ва ње ле пим, ако је вас пи та ње про цес или чин ин тер и о ри-
зо ва ња, лич но сног уз ра ста ња Ду ха, да ли је за све то аде кват ни ја 
па три јар хал на или мо дер на ат мос фе ра и ам би јент? Шта по ка зу ју 
кон крет ни ре зул та ти, ка кав је жи вот ни епи лог ова два кон цеп та? 
Да ли је бо ља кон струк ци ја до брог или де кон струк ци ја успе шног? 

Од го вор је вр ло ва жан. Из бор пра вих вред но сти (и у про це-
су вас пи та ња) је ну жан (не и до во љан) услов. Не тре ба да се жу ри 
ако се иде по гре шним пу тем, ка же је дан ге не рал из Ср би је.  Ко иде 
по гре шним пу тем – бе сми сле но је да жу ри. Ко хи та пу тем без ал-
тер на ти ве - за вр ша ва је ди ним фи на лом: у бе сми слу. Бо ље је би ти 
ђак до брог, не го ака де мик по гре шног. Ко ри сни ји је ла га ни тем по 
пу тем ко ји је та чан, не го екс пре сна мо бил ност стран пу ти цом. 

као кад би сте оче ки ва ли чед ност у жен ској шко ли у ко јој је ди рек тор Ка за но ва – ре че-
но  ме та фо ром ака де ми ка Ми ло ра да Ек ме чи ћа). За ни мљив је је дан де таљ (иако не ма 
де та ља ни у жи во ту ни у пра ву): вре де ло би кон ста то ва ти у че му се са сто ји при влач ност 
не ких ту ри стич ких де сти на ци ја: у тзв. ноћ ном жи во ту (еуфе ми зам мо рал ног успе ха или 
не) или у ду го трај ној „па у зи у ра ду“ на ци о нал них ин сти ту ци ја кул ту ре. 

 Рад је по ре кло сва ке пле ме ни те на де, пи са ли смо ра ни је. Са мо јед на илу стра ци ја: пре-
ма јед ном са вре ме ном струч ња ку, да би се из вео сфумато по треб но је три хи ља де са ти 
ра да. Ле о нар до да Вин чи је сфу ма то ура дио на сво јој нај зре ли јој, нај ам би ци о зни јој , 
нај сло же ни јој, не и нај по зна ти јој сли ци: „Све та Ана“, где је осим Све те Ане и ње на ћер-
ка Де ви ца Ма ри ја са де ча ком  Ису сом, вид. Сла ви ца Ба тос, „Тај на Све те Ане“, Печат 
221/2012, 58-62. 

11) Са мо је дан де таљ, уз под се ћа ње на став из на ших ра до ва да је у де та љу кон ден зо ва на 
исти на и да, за пра во, у жи во ту и у пра ву, не ма де та ља. На те ле тек сту јед не те ле ви зи је 
(B 92, 9.6.2012.) чи та мо да ће вр ти ћи у Бе о гра ду ра ди ти и по сле под не, у дру гој сме ни, 
и да је то при ли ка да, по слом за у зе ти, ро ди те љи оста ве сво је де те/де цу на си гур ном. 

 Са мо пи та мо да ли мо же мо да оче ку је мо „на пре дак сми сла“ и да, след стве но пле ме ни-
том раз во ју ове иде је,  вр ти ћи у пре сто ном гра ду поч ну да ра де и у тре ћој сме ни? Да ли 
је па три јар хал ност, ре ци мо – у овом де та љу, бо ља? Да ли је за бла го ста ње пси хо-емо ци-
јал не и со ци јал не ар хи тек ту ре де те та, бо ље да де те, би зни сом за у зе тих ро ди те ља, бу де 
код патријархалних су бје ка та тј. ба ка и де да, да де те бу де сме ште но у окви ру јед не па-
три јар хал не по ро ди це, би ло струк ту ром би ло ре ла ци јом? Да ли и у овом при ме ру ва жи 
ак си ом из по ро дич но-прав не ли те ра ту ре да је по ро дич ни сме штај не што бо љи од тзв. 
ин сти ту ци о нал ног сме шта ја де те та? Има још до ста пи та ња...
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ЕТ(Н)ИЧКИИДЕНТИТЕТ

Све до ци смо мо дер не и вр ло че сте ди ле ме да на шњих (да ли 
и свак да шњих?) ро ди те ља: ка ко да вас пи та ју де те? Та ко да афир-
ми шу код де те та атем по рал не, мо рал не, вред но сти хра бре љу ба ви 
пре ма вр ли ни или да афир ми шу ефе мер не, про фа не, ре кла ми ра не 
вред но сти мо рал не су спен зи је, тач ни је рав но душ ја пре ма пле ме-
ни то сти? Проф. М. Лом пар пи ше о тре нут ној (ду го трај ној, ово ве-
ков ној) не мо дер но сти вр ли не, о не за ин те ре со ва но сти за сло бо ду, 
о не ра ци о нал ном и не мо рал ном из бо ру да се одво је но про пад не  
а да се не успе у за јед нич ком хте њу и ак ци ји, о по тре би/ну жно-
сти афир ма ци је срп ског ста но ви шта... Са мо под се ћа мо на ту жне 
кон стан те (са по вре ме ним срећ ним/мо рал ним фи на лом): и До сто-
јев ски је ту жио (не у прав ном сми слу под но ше ња ту жбе, већ у пси-
хо ло шком, емо тив ном сми слу – био је у ста њу ту ге) да та да шњу 
ру ску омла ди ну, ви ше од Пу шки но вих сти хо ва, за ни ма ју но ви мо-
де ли гар де ро бе и дру ги бе сми сле ни де та љи мо дер но сти. Ве ли ки 
пи сац је и ср цем осе тио исти ну: не ма сло бо де без ве ре у Бо га. А и 
срп ски пе сни ци су пе ва ли о то ме ка ко „да нас на ма ка жу де ци овог 
ве ка , да смо не до стој ни исто ри је на ше, да нас ухва ти ла за пад њач-
ка ре ка и да нам се ду ше опа сно сти пла ше. До бра мо ја зе мљо, ла-
жу...“12)

12)  Ми лан Ра кић, НаГазиМестану.
 О над ве ков ном, све ве ков ном вас пит ном ме то ду пе ва и До бри ца Ерић у „Пр ко сној пе-

сми“ (у на шој скра ће ној вер зи ји): 
Ја

кћиБожја
Србија

изјављујемдраговољнокрозланцеижицупредсведоцима
Силом,МукомиНеправдомдакривасамидапризнајемкривицу!

 Кривасамидазавршимснајвећомкривицом(пренегоштосезаценимодсмеха)
Кривасам,тврдоглавкаштосамПравославкаиСветосавкаиштоневерујемусвети

злочиниопроштајгреха!
Кривасамигрешна,даклештопостојимикадвећпосто-
јимијошдрскостојимштобарнепризнамданепостојим!

Акотопризнамдасачувамглавуизгубићучасникрстикрснуславу
АконепризнамцрномисепишецеосветћенамојуЗемљудакидише
Руљебившихљудилоповаигољачопорироботаидругихмонструма

кидисањенамојевоћњакеипољаинамојебелекућепореддрумаококојих,каонај-
лепшеодиве

цветајутрешње,јабукеишљиве(...)
Мојаружнасликаозареналикакојуумножаватеувечериијутратојесликавашесвести

иподсвести
Тонисамја,спољатостеви-изнутра!МногосмоважнеЗемљомојамилаЈаиМоје

сестре
ИстинаиПравда

чимсенанасдиглаоволикасилачимсунанасзинулекривдаинеправда
Штаћеовдеџихадлијекрсташиамерикојимичеречесиновеикћери

МорадасучулебелосветскебандедаимамозлатнаСрцапаихвадедаихпресадеу
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Ка ко вас пи та ва ти у мо дер ним вре ме ни ма?    
Нај пре, украт ко ће мо ски ци ра ти дух вре ме на, да ви ди мо ка-

ква су то мо дер на вре ме на:
То је вре ме у ко ме чу ве ни фи ло зоф про мо ви ше (бес)ми сао 

ку по ви ни ле ги ти ми те та град њом мо ста (сма тра мо да је до зво ље но 
пи та ти ка ко се мо же ку пи ти сми сао, мо рал, осмех, вр ли на...), то је 
вре ме у ко ме чу ве ни фи ло зоф бо га ти лек си ку сло бо де и људ ских 
пра ва те зом о не по сто ја њу ал тер на ти ве (са мо је Бог је дан. За ни-
мљи во је у овој кон струк ци ји на ћи де мо крат ски суп страт, ако је 
де мо кра ти ја из бор во љом на ро да), то је вре ме у ко ме „не ћу“ ка за но 
да нас, већ су тра зна чи „хо ћу“ (за ни мљи во је ло ци ра ти овај изум 
у вас пит ну сфе ру и на у чи ти де ци да јесте зна чи није, да обе ћа ти 
зна чи нео бе ћа ти, да се од но си ме ђу љу ди ма гра де и на прин ци пу 
по што ва ња ре че ног, да љу де оба ве зу је реч – јер је реч, као и чо век, 
аутор ство Бо га. На су прот то ме, од но си ме ђу осо ба ма, ре гу ли шу се 
прин ци пом да реч ни је реч, прин ци пом обе ћа ња ко је не оба ве зу је, 
„људ ским“ пра вом да се ме ња13) оно што је ју че ре че но, јер, ка жу 
ак ту ел ни му дра ци, са мо се бу да ле не ме ња ју и не на пре ду ју. У та-
квом вас пит ном ам би јен ту, у та квом све то на зо ру, ин те рес по је дин-
ца је вред ни ји од Ре чи ко ја има , ре кли смо, Бо жи ју ети о ло ги ју и 
атри бу ци ју. Сва ка ко да ова кво де фи ни са ње „мо ра ла“ уве ћа ва  зани-

сопственегруди
небилиионитакобилиљуди(...)

Јасенеплашимсмртицрнедугевећропскогживотаиболестидуге
СмртјечестапојавамеђнамаСрбимакаоштосупролећелетојесензима

Инијестрашнијапоготоводањуодсушепоплавеземљотресамраза
кадјечовексретненасвомеимањуокађенедушеисветлаобраза
Злонамернициситииманитисвемизабранистеурођенојкући
алнеможеминикозабранитидапевамидасесмејем,умирући
Атосевамавишенедогађаникадсвадбујетеникадвамсерађа!
Поштедитемекоцаиконопцаиразапнитеменаврхупланина
каовашипраоциштосумогпраоцаИсусаХристаНазарећанина

Јаћудагледамавизажмурите
Иначећевамсеочираспрснутиодсјајамоглица

Самопожурите
Штомепреразапнете
прећуваскрснути!

13) До след ност је ве о ма ва жан и за ни мљив прин цип мо ра ла и вас пи та ња. На рав но, и у хри-
шћан ском сми слу, спо зна ја и по ка ја ње на кра ју жи вот ног пу та је сми сле но/пра вед но/
срећ но фи на ле не го оп ста ја ње, до след ност у по гре шном. Ипак, у жи вот ном ам би јен ту 
се про ме на ми шље ња пре мо же об ја сни ти не у спе шном,  не ис кре ном и бе сми сле ном 
ра ци о на ли за ци јом гре ха (про ме на ин те ре са, стра хом, из да јом вр ли не...). У том сми слу, 
се ћа мо се јед ног ста ва про фе со ра Ко сте Ча во шког. По во дом не ког „мо рал ног“ об ја шње-
ња про ме не ми шље ња, проф. Ко ста Ча во шки ка же да би по ве ро вао уморализменека да 
би не ко пре ра та (Дру гог Свет ског ра та) био ко му ни ста, а по сле тог ра та мо нар хи ста. А 
дру га чи ја из ме на (мо нар хи ста пре ра та, а ко му ни ста по сле ра та) го во ри о не мо рал ној 
син хро ни за ци ји са мо дер ним , ак ту ел ним, го во ри о не по сто ја њу иден ти те та, фор ми ра-
њу ми шље ња пу бли ком, а не со бом, го во ри о стра ху и глу ми, го во ри о не вред но сти.
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мљивост и ано ми ју у дру штву), то је вре ме у ко ме, во љом гра ђа на 
де фи ни са ни гу бит ник се кан ди ду је во љом не ких, спе ци фи ко ва них, 
гра ђа на у по бед ни ка (про мо ци ја чу ве ног де мо крат ског прин ци па 
да ми шље ње/из бор на во ља не ких је ва жни је од ми шље ња/из бор не 
во ље сва ко га/свих)... Ово је ци вли за ци ја за га ран то ва не ин во лу ци је 
(у ко јој нам је већ да нас бо ље не го су тра), бе сми сла без еле мен та 
ино стра но сти (мисао до ма ћег фи ло зо фа о ку по ви ни ле ги ти ми те та) 
и бе сми сла са еле мен том ино стра но сти (ку по ви на прав де пред Ха-
шким три бу на лом), вре ме дре си ра них ме ди ја (Чом ски), вре ме пе-
ни тен ци јар не др жа ве14) у ко јој је мо рал на ду жност би ти пе си ми ста 
(ита ли јан ски про фе сор Да ни ло Зо ло), вре ме де су бјек ти ви зо ва не 
ано ни ми за ци је чо ве ка, вре ме ру ше ња Уни вер зал ног и тро ни зо ва-
ња ру шљи вог гло бал ног (ви де ти но ве књи ге проф. Жељ ка Си ми ћа 
МанифестЖижек и Уликс-пост-постмодерна).

Дух вре ме на15), већ смо то но ти ра ли, опи су ју  од лич не књи ге 
др Жељ ка Си ми ћа.16)

14) На Фу ку ја ми ној ли сти др жав них функ ци ја, по ред ми ни мал них и ак ти ви стич ких, по сто-
је и тзв. сред ње функ ци је (у том кор пу су се по ми ње и по ро дич ни атри бут), вид. Ђор ђе 
Сто ја но вић, Жи во јин Ђу рић, „Те о рет ско за сни ва ње кон ти ну у ма ја ке - сла бе др жа ве“, 
Српскаполитичкамисао, бр. 4/2012, стр. 96,97.

15) Ово је вре ме мо рал не ин вер зи је из ви ње ња: као ка да би се Ла зар из ви ња вао Му ра ту, ју-
нач ки/му че нич ки Прин цип вој во ди... ка ко то ка же Бећ ко вић, на рав но, Ма ти ја.

16) У тра гич ној ан ти но ми ји чул но-те ле сне ко нач но сти и ре флек сив не бес ко нач но сти пул-
си ра  ста ње ап сур да. Ци ви ли за ци ју од ли ку је три јум фа ли зам тех ни ци стич ког  оства ре ња 
пот пу не кон тро ле пла не те и про из вод ња чо ве ка - ауто ма та из те а тра ап сур да. По след њи 
ста ди јум овог те а тра, у ко јој бо лу је и пла не та и лич ност, је сте ње го ва гло ба ли за ци ја.Та-
ква ци ви ли за ци ја не то ле ри ше раст лич но сти, већ до зво ља ва про из вод њу кре а ту ра кроз 
ко му ни ка ци о не апа ра ту ре ко је гло ба ли зу ју сва ки гест/глу пост. Осо бу да на шњег вре ме-
на од ли ку је те ско ба - ко ја  тра жи оду шка у ин стант-рас те ре ћу ју ћим дра жи ма по тро-
шач ког ен ту зи ја зма; по ли-симп то мал на не у ро тич ност ко ја има сво ју екс пре си ју у де мо-
кра тич но-ле жер ним ек це сив ним би зар но сти ма, окре ну тост спољ њим гра ти фи ка ци ја ма 
пре по зна тљи вих бр зих и ла ких „успе ха“ и нар ци зам у два ис ка за: „Ја сам са вр шен“ или 
„Ти си са вр шен, али ја сам део те бе“, вид. Др Жељ ко Си мић, Филозофијамодернепси-
хе, Кул тур но-про свет на за јед ни ца Бе о гра да, Бе о град, 2007, 576 - 595. То мас Ман 1938. 
го ди не пи ше: Евро па и ње на кул ту ра на ла зе се у опа сно сти...еле мен ти европ ске кул ту ре 
по ти сну ти су на је здом спор та, тех ни ке и про гре са ма ши не. Евро па је по ста ла ве ли-
ки парк ба нал ног за ба вља ња уме сто да бу де оно што је увек би ла-по ље кул ту ре. Ова 
европ ска ета па по чи ње да се при вли жа ва јед ном при ми тив ном и вар вар ском схва та њу 
жи во та. Овај по крет од го ва ра бе сми сли ци..., вид. Др. Жељ ко Си мић, Преображајито-
талитарнесвести,пролегоменазасоциологијусазнања, Кул тур но-про свет на за јед ни ца 
Бе о гра да, Бе о град, 2006, 210 и да ље.

 Го во ре ћи о Евро пи 20. ве ка Све ти Ни ко лај ка же: „Од ба ци ла је Бо га у чи је име се кр сти-
ла и ко ји је из вео из са тан ског Ми си ра глу по сти и не мо ра ла, од ба ци ла га је пот пу но, а 
на пра ви ла се би идо ле од ка ме на и др ве та, и хар ти је и зе мље, и без број дру гих не му штих 
и мр твих тва ри зе маљ ских. Све је то Евро па на зва ла јед ним име ном, сав тај не му шти 
мр тви пан те он име но ва ла је она реч ју: култура.ШтојеЗлатнотелебилозаИзраиљу
пустињи,тојекултуразаНовиИзраиљ,тојесткрштенуЕвропу(под вла че ње на ше, 
В. Д). Кул ту ра је про гла ше на од за лу ђе них и су ма шед ших Евро пе ја ца за мај ку свих 
бо го ва на ших. Кул ту ра из над све га. Мо же не ко од ба ци ти жи во га Бо га, не ће му се за ме-
ри ти, али кул ту ру не сме од ба ци ти, за ме ри ће му се. Мо же не ко гр ди ти Хри ста до ми ле 
во ље, не ће се сма тра ти не са вре ме ним и не у ким, али ако кул ту ру бу де ру жио - сма тра ће 
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Пре ма чл. 70 ПЗ Ср би је, од нос из ме ђу ро ди те ља и де те та тре-
ба да бу де од нос љу ба ви и уза јам ног по што ва ња и раз во ја емо ци-
о нал ног, етич ког и на ци о нал ног иден ти те та по ро ди це и дру штва. 
Вр ло је за ни мљи ва ана ли за зна че ња и (дис)хар мо ни зу ју ћег од но са 
„гра див них еле ме на та“ у овој кон струк ци ји. Украт ко ће мо кон ста-
то ва ти не ке исто риј ске и мо дер не спе ци фич но сти у гра ђе њу 3Е
идентитета: емо тив ног, етич ког и ет нич ког. По на шем схва та њу, 
за Ср би ју је је ди но спа со но сна лир ска ин те гра ци ја у дво стру ком 
сми слу: ле пе ли рич не ре ла ци је свих и сва ког чла на дру штва (по бе-
да рђа вих ма ни ра и осе ћа ја17) кон ста то ва них у по ру ка ма Ар чи бал да 
Рај са, при ја те ља Ср би је и Ср ба) и лир ског умно же ња и обо же ња. 
Спа со но сно је  не уве ћа ње ма те ма тич ког, кван тум ског а за пра во 
фик тив ног бро ја. Спа со но сно је умно же ње обо же ња, умно же ње 
не ин ди ви дуа, већ лич но сти, умно же ње чо ве ка као са ве зни ка вр-
ли не, као бо го ли ких и бо го тра жи вих и бо го љу би вих би ћа. Бо ље 
је дан лав/со ко не го ми ли он цр них би се ра од кне за овог све та.Пле-
менита петрифицираност етич ке вер ти ка ле ет но са по вољ но ће 
ути ца ти и пре ста нак ре при зи ра ња ра ри тет но срп ског, исто риј ски 
ве ри фи ко ва ног и у дав на шњим и да на шњим сто ле ћи ма при сут ног, 
про це са тру ње ња на ци о нал ног би ћа/на ци о нал ног је згра.

По сто ји јед на сна жна илу стра ци ја ове исти не о ко јој пи ше 
Рат ко Дми тро вић. Над гроб на пло ча Ви гањ Ми ло ше ви ћа, још је-
да ред, про мо ви ше „рвац ку ћи ри ли цу“ у се лу Ко че ри ну у ко јем су 
би ле ку ће од Ву ка ши на, Ми лу ти на, Ра до ње...Уста шки те ро ри ста 
Ми љен ко Хр кач  је из по ро ди це ко ја је не ка да сла ви ла Ђур ђев-
дан.18) Спас је у кон ди ци ји вр ли не (Пе тен је био ју нак Пр вог, а, 
из гу бив ши мо рал ну кон ди ци ју, био је из дај ник у Дру гом свет ском 
ра ту), у без о блач ној ве ри и не у ни ни ји/ча мо ти њи, већ би о фи ли-

се не са вр ше ним, не у ким и не у ра чун љи вим. А кул ту ра ни је дру го до ма те ри ја, пра ши на, 
бла то, пе пео...”, вид. В. Ди ми три је вић, Оклеветанисветац,ВладикаНиколајисрбофо-
бија, Г. Ми ла но вац, 2007.

17) Пи са ли смо већ о не ким исто риј ски фак ти ма: до че ку оку па тор ске вој ске у Пр вом свет-
ском ра ту од стра не не ких „углед ни ка” и о про гла су Бе о гра ђа ни ма где  пребукирани Ге-
ста по ка же да ви ше не при ма де нун ци ја ци је. Тај пријатељски/комшијски гам бит (da re il 
gam bet to – под ме та ње но ге)  на ста вио се и ка сни је (jедан слу чај ка да је ком ши ја из дао, 
а при ја те љи хап си ли). 

 Не ка да је Ње гош пе вао: БогседрагинаСрберазљутиЗањиховасмртнаогрешењаЗа
правилолудостизабраше.

18) Вид. Рат ко Дми тро вић, „Ћи ри лич но чу до у Ко че ри ну”, Печат, 250/2013, стр. 38 и 39. О 
вин чан ском пи сму - ср би ци као пра пи сму, о чи ње ни ци да су Вин чан ско пи смо и етрур-
ска азбу ка иден тич ни, да то пи смо са ин диј ским Брах ми пи смом има пет иден тич них 
сло ва, са крит ским ли не ар ним А пи смом - че ти ри; са за пад но се мит ским - осам; са ста-
ро фе ни чан ским - де сет; па ле стин ским - се дам; ста ро грч ким - два на ест; а са срп ским ћи-
ри лич ним де ли пре ко два де сет сло ва, вид. Са ња Шу ља гић, „Ути цај раз во ја вин чан ског 
пи сма на за сни ва ње срп ског иден ти те та”, Српскаполитичкамисао, бр. 4/2012, стр. 319, 
328.
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ји, ет но фи ли ји и ети ко фи ли ји. По сто ји јед на при ча ко ја са жи ма и 
оства ру је све ове вред но сти: то је при ча о нај мла ђем ка пла ру срп-
ске вој ске де ве то го ди шњем Мом чи лу Га ври ћу. Де ча ку су Аустро у-
га ри уби ли ро ди те ље, че ти ри бра та и две се стре. Де ча ка про на ла зи 
Сте ван, брат Ди ми три јев, Ту цо вић. До бро во љач ка фор ма ци ја, ко ју 
је пред во дио Зла ти бо рац Ми лош Ми шо вић, се осве ти ла. Ка сни је, 
иду ћи пре ко Ал ба ни је, из не мо гли Ми лош де ча ку ка же да на ста ви 
сам, али де чак ни је по слу шао: де те то ва реч да не ће да ље без свог 
до бро тво ра има ла је ефек та и Ми лош по след њим сна га ма пре ла-
зи ал бан ске гу ду ре. На Кр фу Мом чи ло до би ја чин ка пла ра, од ла-
зи на шко ло ва ње у Ен гле ску и жи ви до 1993. го ди не.19) Су прот но 
мо дер ном васпитном прин ци пу о ну жно сти ко мо ди те та (ком фор 
је по че так по ра за), по сто ји прин цип о му че ни штву  (мар ти ри он) 
ко је је и стра да ње и све до че ње, о не во љи као шко ли тр пље ња и 
спа се ња, о не во љи као ак ту при ја тељ ства Бо га (чо век без не во ље је 
за бо ра вљен од Бо га, ка жу све ти оци). Адам је у Ра ју из гу био ве ру, 
а цар Ла зар и пра вед ник Јов су је утвр ди ли у исто риј ским не во ља-
ма, на „гно ји шту исто ри је“. Бог дан Же ра јић, из на ра шта ја по бу-
ње них/хра брих ан ђе ла, ка ко ка же Иво Ан дрић, пе вао је Кохоћеда
мренекаживи. Као што је љу бав ра до сна и це ло му дре на жр тва, 
та ко је и жр тва услов до бре бес ко нач но сти, те мељ ви дов дан ске 
ети ке20). Еван ђе о ска про тив реч ност је да се мо ра мре ти за не бе ску 
прав ду да би се веч но жи ве ло. Смрт за не бе ску прав ду је бе смрт-
ност21), по бе да смр ти и не во ље. Ју стин По по вић ве ли да се ниг де 
па ра докс не ба и зе мље ни је та ко за гр лио као у срп кој исто ри ји: зе-
маљ ско се осве ћу је не бе ским, про ла зно ве чи тим, људ ско Бо жи јим. 
       Осим за кон ског ре гу ли са ња22), пи та ње од но са по ло ва23), тј. 

19) Вид. Дра го мир Ан то нић, „Вас кр се ње и нај мла ђи ка плар на све ту”, Печат, 2012/2012, 
стр. 70.

20)  О ви дов дан ској ети ци у по ли тич кој ди ја лек ти ци, ста ву па три јар ха Га ври ла и Мар ка 
Ри сти ћа, вид. Јо ван Ба зић, „Уло га ко сов ског ми та у об ли ко ва њу срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та”, Српска политичкамисао, бр. 4/2012, стр. 253, 262 и да ље. О исто ри ји 
са мо од бра не Ср ба и по др шци пријатеља ко ји фор ми ра ју на ци о нал ну пре по тент ност 
се па ра ти ста и те ро ри ста, вид. Ра до слав Га ћи но вић, Пред го вор Збор ни ку Србија–Оти-
мањеКосоваиМетохије, Бе о град, 2012, стр. 8,9 и да ље.

21) О на ци о нал ној кри тич кој осе тљи во сти као по след њем упо ри шту ви та ли те та, о „буд но-
сти“ као прин ци пу од бра не од гло бал ног спољ њег за хва та ра ди то та ли тар не му та ци је 
људ ске пси хе, вид. Жељ ко Си мић,“Ко со во и Ме то хи ја из ме ђу „буд но сти“ и „прин ци па 
ре ал но сти“, у ЗборникуСрбија-ОтимањеКосоваиМетохије, при ре дио проф. др Ра до-
слав Га ћи но вић, Бе о град, 2012, стр. 17 и да ље.

22) За кон о за бра ни дис кри ми на ци је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 22/09) и За кон о рав-
но прав но сти по ло ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 104/09).  Вид. оп шир ни је Сло бо дан 
Па нов, Породичноправо, Бе о град, 2012, 19 и да ље.

23) У Хр ват ској, пре ма при сти глим при ја ва ма и дру гим из во ри ма про из ла зи да су „нај сла-
би ја ме ста у за шти ти де це кон фликт ни по ро дич ни од но си, у ко ји ма се ма ни пу ла ци ја 
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рав но прав но сти, има и прак тич ну ди мен зи ју и сво је жи вот не ва-
ри ја ци је. 

РЕДЕФИНИЦИЈАДЕМОКРАТИЈЕИ
ТЗВ.РОДНАСЕНЗИТИВНОСТ

У Ср би ји је ак ту ел но  (и) пи та ње тзв. род не сен зи тив но-
сти је зи ка.24) Са зна је мо да је “про шле го ди не, Ом буд сман до нео 
,,Упут ства за стан дар ди зо ван не ди скри ми на тив ни го вор и по на ша-
ње” у ко ме се, из ме ђу оста лог, зах те ва уки да ње тер ми на госпођица 
у про фе си о нал ној ко му ни ка ци ји (Овојезахтевкојисуформули-
салефранцускефеминисткињеукампањипротивсексизма) 
и ко ри шће ње жен ског гра ма тич ког ро да (на ро чи то код за ни ма ња, 
зва ња, ти ту ла).

де цом че сто ко ри сти као сред ство об ра чу на ме ђу ро ди те љи ма, као и на си ље над де цом 
и ме ђу де цом... Нај ве ћи број при ја ва пра во бра ни те љи ци за де цу ти чу се упра во ових 
про бле ма па се, на при мер, 306 при ја ва од но си на пра ва де це на ро ди тељ ско ста ра ње, а 
215 при ја ва на на си ље над дје цом.,вид. Извјешћеправобранитељицезадјецуза2011.
годину.

24) У за ни мљи вом тек сту „Род и је зик“ (вид. Време, 969, 30. јул 2009. / Mu ke sa žen skim 
je zi kom: Autor ke pro tiv su pru ga), у об ја шње њу проф. Свен ке Са вић, као но ви тер ми ни 
се по ја вљу ју: је ван ђе лист ки ња, ар хи ман дри ца, би ску пи ца, ка у бој ка, вој ни ки ња, чет ни-
ку ша, осо ба (кро а ти зи ран из раз ре чи ли це)...Због сум ње у увре дљи вост, уме сто про-
сти тут ке (про сти тут, прет по ста вља мо за му шка ра ца. Хр ват ска штам па је је зич ки род но 
сен зи бил ни ја: по сто ји вест да је ухи ћен про сти ту так ко ји је „пу то ва ње у цар ство чу ла“ 
на пла ћи вао по род но дис кри ми ни са ној - знат но ни жој це ни од сво јих ко ле ги ни ца, пи ше 
Курир, 24. 1. 2013.) пред ла же се ге ни ја лан из раз - „сек су ал на рад ни ца“. По овој ло ги ци 
и пљач каш бан ке, као не што не при хва тљи во и са увре дљи вом суп стан цом (ма да, ка же 
Брехт, не мо рал ни је од пљач ке бан ке је сте осни ва ње бан ке. Оту да и но ва про фе си ја – 
банк стер, спо јем две иманентности: бан ка ра и ган сте ра), мо гао би да се зо ве банкарски
радник или пре ци зни је, уобичајеноноћнибанкарскирадник, или банкарскирадниккоји
подижеготовинуикаднемарачунубанциикадазаборавидокументаилимодерно
васпитанибанкарскирадниккојиподиженовацизбанкебезинкомодирањашалтер-
скихслужбеника–банкарскиаутономист&autonomas-рецимо...

 По во дом ге ни јал ног из ра за „сек су ал ни рад ник“ пи та мо да ли се, след стве но дис тан ци 
све та ра да и све та ка пи та ла, ма кро мо жда зо ве сек су ал ни ка пи та ли ста? Сле де још не-
ка пи та ња: да ли је не ка да шња „осо ба озна че на увре дљи вим тер ми ном - про сти тут ка“ 
иде ал рад нич ког по кре та јер је ди но она у се би сје ди њу је свој ство рад ни ка и ти ту лу 
ка пи та ли сте, је ди но је она вла сник (сво је) фа бри ке? Да ли је при год но ову сек су ал ну 
рад ни цу обо га ти ти и ква ли фи ка ти вом про фи то љу би во сти, чи ме се још ви ше при бли-
жа ва он то ло ги ји ка пи та ли сте?

 Сле де још пи та ња, јер је ге ни јал ност увек ин спи ра тив на: ка ко се зо ве муж/су пруг/деч-
ко/ак тив на сим па ти ја „ове сек су ал не рад ни це“? Да ли се, ре ци мо, муж зо ве сек су ал ни 
рад ник? Ка ко пра ви ти раз ли ку из ме ђу сек су ал ног рад ни ка ко ји кон зу ми ра тзв. не по сре-
дан и по сре дан рад (тер ми ни код сти ца ња за јед нич ке имо ви не у бра ку или ван брач ној 
за јед ни ци)? Ка ко дис тан ци ра ти сек су ал не рад ни це, сек су ал ног рад ни ка – про фе си о-
нал ца, ко ји је мо ти ви сан нов цем и сек су ал ног рад ни ка/це ко ји је ама тер и ин спи ри ше 
се не про фит но, као НГО, ал тру и стич ки, емо тив но, ен ту зи ја стич но, уже жен вр ли ном и 
хо мо љу бљем (чо ве ко љу бљем)...? Овом при ли ком са мо кон ста ту је мо (мо жда тре ба кон-
ста ти ра мо) да не ма мо вре ме на за сва пи та ња про ду ко ва на ге ни јал шти ном. 
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Ака де мик Иван Клајн ка же да „са ма по се би, ре ци мо, упо-
тре ба име ни ца му шког ро да за же не не мо ра би ти знак па три-
јар хал но сти, му шког шо ви ни зма, ни ти ути ца ти на од нос ме ђу 
по ло ви ма. Ве за из ме ђу је зи ка и дру штве не ствар но сти ни је та ко 
ди рект на и јед но став на. У фран цу ском је зи ку, уоп ште не мо же те 
ре ћи докторка или лекарка, жен ски об лик на про сто не по сто ји, 
али не ве ру јем да би ико твр дио да је због то га Фран цу ски њи те же 
да на пра ви ка ри је ру у ме ди ци ни не го Срп ки њи”. На су прот то ме је 
став да  је при ча о је зи ку за пра во при ча о то ме да ли ће же на би ти 
ви дљи ва и при зна та у јав ној сфе ри. “Не ви дљи вост је ина че ти пи-
чан ин стру мент дис кри ми на ци је: пр во не ког учи ниш не ви дљи вим, 
па кад обез ли че ни по ста не су бјект без гла са и ли ца, сле де ћи ко рак 
је јед но ста ван јер је ла ко та кву осо бу или чи та ву гру пу ли ши ти 
ста ту са, пра ва, рав но прав но сти. Ка да се све то пред ста ви у фор-
ми ‘при род ног’, ‘нор мал ног, од у век при сут ног’ по рет ка ства ри (З. 
Мр ше вић). 25)   

Ако се већ иде овим пу тем ин спи ри са ног и ди зај ни ра ног 
иде јом род но сен зи би ли са ног је зи ка и „мо дер ног пре пе ва“ за ни ма-
ња, зва ња и ти ту ла, он да би, „до след ност и ди сци пли но ва на пле ме-
ни тост“ на ла га ла ре а ли за ци ју те иде је и у дру гим сфе ра ма је зи ка и 
дру штва26). Ре ци мо, са свим је ра зу мљи во, „по при род ном то ку ства-
ри“ да, сход но ген дер ској пре ва ла ци ји же ље за при ча њем, те ле фон 
има му шку род ну де фи ни ци ју. Али, ка ко не би оста ла скри ве на, не-
ви дљи ва чи ње ни ца да и же не по не кад раз го ва ра ју те ле фо ном, он да 

25) У Европ ском пар ла мен ту је 2009. го ди не усво је но упут ство ко је за бра њу је упо тре бу  
тер ми на го спо ђа и го спо ђи ца, и ко је  на ла же да се же на ма  тре ба обра ћа ти име ном. 
Иван  Клајн ка же да  у ен гле ском је зи ку по сто ји , по ред Mrs. и Miss, и но ве скра ће ни це 
Ms., ко ја ва жи и за уда те и за не у да те.  Ка кво је ре ше ње за срп ски је зик?  Клајн  ка же да 
не ку но ву ти ту лу те шко би смо мо гли да из ми сли мо, а од две ју по сто је ћих не зна шта 
би де ло ва ло чуд ни је: „да не кој ше сна е сто го ди шњој ба ла ви ци ка же те го спо ђо или да се 
ста рој ба ки обра ти те са го спо ђи це. Ко ли ко знам, и ве ћи на дру гих европ ских је зи ка има 
исти про блем, за сно ван на дав на шњој тра ди ци ји ко ју је те шко ис ко ре ни ти”. Опо зит то-
ме, ка же се да је „брач но ста ње же не или му шкар ца  при ват на ствар, а да раз ли ко ва ње 
код же на но си и од ре ђе ну вред но сну ка те го ри за ци ју, па су не у да те не ка ко ма ње вред не, 
ма ње увер љи ве же не“.

 По сто је и  ова прак тич на пи та ња: еко ном ки ња, астро ном ки ња, агент ки ња, ди ри гент-
ки ња, ру ко во ди тељ ка, ин же њер каиадво ка ти ца, же на тре нер (тре нер ка или тре не ри ца 
или ...), же на хи рург, же на ко ја је  јав ни ту жи лац (јав на ту жи ља или ту жи тељ ка или...), 
же на ко ја при ма или да је по клон... Пре ма Клај ну, бо ље је оста ви ти их у му шком ро ду 
ко ји има ге не рич ку вред ност и мо же да ва жи и за же не и за му шкар це, не го на ме та ти 
ро го бат не из ве де ни це, вид. С. Го ча нин,  „Де ба та: Ка ко осло вља ва ти же не?“, В 92.

 У свом вр ло за ни мљи вом дис кур су, Па вле Ћо сић у пер си фла жи  пи ше о не а де кват ној 
упо тре би тер ми на: на при мер, же на рат ни зло чи нац је зло чи тељ ка, мон струм је мон-
струм ка, кр во лок је кр во лот ки ња, бу да ла је бу дал ки ња (Печат, бр. 245/2012, стр. 28). 
За ни ма нас и пре вод на род но сен зи тив ни је зик ре чи му драц, ге ни ја лац...

26) Ре ци мо, за што би на зив не ке др жа ве био са мо у жен ској об лич ју: Фран цу ска, Ка на да, 
Бел ги ја, Ита ли ја, Шпа ни ја или са мо у му шком: Ја пан, Тај ланд, Ви јет нам, Па ки стан, 
Иран, Ав га ни стан, Но ви Зе ланд...
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би тре ба ло, по дик та ту рав но прав но сти, да те ле фон до би је и сво ју 
жен ску вер бал ну тран зи ци ју. На да ље, вр ло је тач на чи ње ни ца да 
же не ви ше чи та ју – те, след стве но то ме, са свим је ра зу мљи во да 
књи га има сво ју по сто је ћу/тре нут ну вер бал ну жен ску де тер ми нан-
ту. Али, ви де се, по не кад, и му шкар ци ко ји чи та ју књи гу, и мо дер-
ним ду хом ка за но, да та чи ње ни ца не би оста ла скри ве на, ну жно 
је, у ен ту зи ја зму рав но прав но сти, да и књи га до би је сво ју му шку 
вер бал ну ди мен зи ју. Сма тра мо да би но во го вор/но во реч  књиг или 
књигац вр ло улеп ша ло ле по ту и је зи ка и жи во та. Раз у ме мо се.27)  

По во дом трен да фор си ра ња28) рав но прав но сти, очи глед на је 
чи ње ни ца дво стру ких стан дар да/ ли це мер ства /се лек тив но сти те 
племенитости. Ре ци мо, ни смо ин фор ми са ни о по бу ни про тив не-
рав но прав но сти „чим бе ни ка ху ма ни зма“ по во дом чи ње ни це о не-
рав но прав ној за сту пље но сти же на у ру дар ству, ору жа ним сна га ма, 
суд ству29), сту ди ја ма (и по сле ди плом ским), ду жи ни жи во та, иле-
гал но сти  и не мо дер но сти џентлмен ства...30)

27) За ни мљи ва је би ла рас пра ва струч ња ка ка ко се зо ве же на тре нер. Од го во ри су би ли тре-
нер ка, тре не ри ца...

28) О ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма ко је мо гу да ре ви та ли зу ју не по сред ну ан тич ку де мо-
кра ти ју, о тзв. елек трон ској аго ри  ко ја би огра ни чи ла ути цај пред став нич ког те ла, вид. 
Дра гу тин Авра мо вић, Дар ко Си мо вић, „На род као но си лац и вр ши лац су ве ре но сти-ре-
а ни ма ци ја не по сред не де мо кра ти је“, Српскаполитичкамисао, бр. 4/2012, стр. 227 и 
да ље.

29) Ви ше од две тре ћи не су ди ја су же не: од 2.400 „ре фор ми са них су ди ја“ 1.700 су су ди ни це 
(ка ко би ре као је дан фи ло зоф), а 700 је му шка ра ца, вид. „Прав да је жен ски по сао“, По-
литика, 28. ја ну ар 2010.

 По сто ји још јед на за ни мљи ва не рав но прав ност у мо сков ском ме троу: пра вац кре та ња 
од ре ђу је се пре ма гла су – му шки глас се чу је ка да се ком по зи ци ја кре ће у прав цу ка заљ-
ке на са ту, а жен ски у обр ну том сме ру  (Русијаданас, 2/2010,  55). 

 По сто је још за ни мљи вих неравноправности: на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду по сто је, јед на на спрам дру ге, две мер мер не пло че: са име ни ма на род них хе ро ја 
и име ни ма де ка на фа кул те та. На пло чи где је спи сак на род них хе ро ја, укуп но 23 хе ро-
ја, ко ји су би ли сту ден ти пра ва не ма ни јед ног лич ног име на же не, док на та бли где је 
спи сак де ка на од  1888.  го ди не, укуп но 36 име на, по сто ји са мо јед но име про фе сор ке  
Љу би це Кан дић ко ја је оба вља ла функ ци ју де ка на. Но бе ло ва на гра да има пре ва лент но 
до бит ни ке, а не до бит ни це. За ни мљи во сти по во дом Но бе ло ве на гра де (на при мер, за 
мир) мо гу да се уве ћа ју зах те вом за род ном сен зи тив но шћу: ре ци мо, да сва ка тре ћа на-
гра да бу де до де ље на же ни. 

30) У јед ном на шем тек сту о „рав но прав но сти“ сто ји и ово: „Због чи ње ни це да у Ср би ји 
ни је по стиг ну та ап со лут на ста ти стич ка си ме три ја у за сту пље но сти по ло ва у сва ком по-
слу, ка те го ри ји при ма ња, жи вот ном ин ди ка то ру и на чи ну жи во та, на ста ла је мрачнаат-
мосфера и по ја ча ни су по зи ви на усва ја ње но вих ан ти ди скри ми на циј ских за ко на.Ово 
је при мер проналажењапроблематамогдеихнема, стварањановихинепотребних
антагонизамаисвеснеилинесвеснеприпреметереназаразнепривилегијеизлоупотре-
бе... Сам из ве штај за во да по ка зу је да те раз ли ке уоп ште ни су дра стич не или ис кљу чи во 
„на ште ту же на”. На про тив, из ве штај по ка зу је да же не у Ср би ји има ју „пред ност” у 
ни зу обла сти, као што су пет го ди на ду жи жи вот ни век, ма њи про блем ал ко хо ли зма, 
ма њи про це нат кри вич но осу ђи ва них, ве ћи број за вр ше них ви ших шко ла, фа кул те та, 
ма ги стра ту ра и док то ра та. Ме ђу тим, зва нич ни ци за во да и пред став ни ци вла сти ове по-
дат ке иг но ри шу, а не што ма ње про сеч не пла те и сла би ју за по сле ност же на узи ма ју као 
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За ни мљив је и тренд ну жног кван ту ма ген де ра у по ли ти ци, 
скуп шти ни...Ова нор ма на вр ло за ни мљив на чин вр ши ре ви зи ју 
пој ма де мо кра ти је. Де мо кра ти ја по ста је услов но по што ва ње во ље 
на ро да, ок тро и са на, фор ма ти ра на во ља на ро да. Да ли је де мо кра-
ти ја во ља на ро да ко ји гла са или во ља на ро да ко ји не гла са тог да на? 
Да ли је де мо кра ти ја во ља на ро да др жа ве31) у ко јој су из бо ри или је 
де мо кра ти ја во ља пред став ни ка не ке дру ге др жа ве? Да ли је у де-
мо кра ти ји, да са мо ма ло ре ла ти ви зу је мо „мо дер ност“, мо гу ће да у 
Скуп шти ни Ср би је, ре ци мо, сви по сла ни ци/сви су бјек ти бу ду же-
не, ако се у том из бор ном пе ри о ду, кан ди ду ју по ли ти чар ке не спор-
но бо ље од сво јих ко ле га? Да ли ова нор ма о оба ве зном кван ту му 
јед не осо би не (ген дер ске), зна чи да, у ен ту зи ја зму дик ти ра не рав-
но прав но сти, мо же мо да оче ку је мо да ну жност у де мо кра ти ји, да 
усло вља ва ње во ље на ро да бу де и чи ње ни цом да бу ду пред ста вље-
не, да бу ду при сут не и дру ге осо би не (тј. вла сни ци тих ди фе рент-
них осо би на) ко је озбиљ но ди зај ни ра ју ег зи стен ци ју ин ди ви дуе и 
со ци е та са: вит кост или кор пу лент ност, пла ву ша ни и цр но ма ња сти, 
на ви ја чи Пар ти за на, Зве зде и Про ле те ра/Ру да ра, су пер-ин те ли-
гент ни и су пер-не ин те ли гент ни, хе до ни сти, бе ћа ри и до ма ћи ни, 
па три о ти и дру га чи ји од њих, кла сич но/за о ста ло/не ре фор ми са но 
сек су ал но опре де ље ни и a con tra rio...Уоста лом, чи ни нам се до зво-
ље ним пи та ње о до след ној при ме ни иде је оба ве зног жен ског (пре-
ци зно кван ти фи ко ва ног: 30%) при су ства у ин сти ту ци ја ма си сте ма: 
за што сва ки тре ћи ман дат за пред сед ни ка не ке др жа ве ни је, за ко-
ном за га ран то ва но, жен ски? За што још не ма мо же ну пред сед ни ка 
у САД? За што ми ни мал но сва ки тре ћи пред сед ник џу до клу ба ни је 
же на?

Да ли се пле ме ни тост овог сти ла раз ми шља ња мо же дис ло-
ци ра ти и у дру гим сфе ра ма: на при мер, да по сто ји нор ма о ну жном 
кван ту му ген дер ске про ла зно сти на ис пи ту (па и у по гле ду ви си не 
оце не на ис пи ту – јер и то мо же да бу де од ег зи стен ци јал не/про-

до во љан до каз да у Ср би ји не по сто ји „род на рав но прав ност”. Стра те ги ја вла де за род-
ну рав но прав ност иг но ри ше да ви ше же на не го му шка ра ца за вр ша ва фа кул тет и уме сто 
то га про гла ша ва про бле мом то што же не не за вр ша ва ју оне (на при мер, тех нич ке) фа-
кул те те ко је су вла ди ни слу жбе ни ци за њих ис пла ни ра ли. Др жав на стра те ги ја рав но-
прав но сти у обла сти здра вља иг но ри ше кра ћи жи вот ни век му шка ра ца и без пар до на 
да је при о ри тет ис кљу чи во жен ским бо ле сти ма и про бле ми ма. Све ово ука зу је ка ко се 
у ру ка ма вла ди них слу жбе ни ка и на из глед не у трал них струч ња ка бор ба за род ну рав-
но прав ност ла ко де ге не ри ше у ка при ци о зну про мо ци ју по је ди нач них гру па, што као 
ре зул тат има све оп ште не здра во оти ма ње за ми лост пред став ни ка др жав ног апа ра та.» 
(вид. Жељ ка Бу ту ро вић, Ма ле же не, Политика од 4. 12. 2008). О мо дер ном схва та њу 
рав но прав но сти го во ри и про тест же на, ко је су ше та ле ули ца ма се дам гра до ва САД, 
тра же ћи пра во да као и му шкар ци ше та ју ули цом го лих гру ди (Курир од 28.8.2009).

31) Ја ке др жа ве мо ра ју да ис пу не сво ју функ ци ју од сер ви си ра ња по тре ба гра ђа на до фик-
си ра ног ме ђу на род ног пер со на ли те та, вид. Ђор ђе Сто ја но вић, Жи во јин Ђу рић, “Те о-
рет ско за сни ва ње кон ти ну у ма ја ке - сла бе др жа ве”, Српскаполитичкамисао, бр. 4/2012, 
стр. 99. 
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фе си о нал не/ка ри јер не ва жно сти); да ли ће по сто ја ти је дин стве но 
спорт ско так ми че ње  (као и по ли тич ко так ми че ње - за Пар ла мент) 
– са оба ве зном рав но прав но шћу о бро ју осво је них ти ту ла му шких 
и жен ских мом ча ди (ка ко би то ле по ре кли у За гре бу) или за га ран-
то ва ном тре ћи ном ти ту ла за жен ску мом чад.

Под се ћа мо на ха би тус дру штва у ко јој се раз ми шља и де ла 
иде ја рав но прав но сти. Под се ћа мо да је Ср би ја европ ски шам пи он 
по ква ли те ту здрав стве ног си сте ма, по ви си ни про сеч не пла те у 
ре ги о ну, по не за по сле но сти, ско ро да смо осво ји ли брон за ну ме-
да љу на Олим пи ја ди де пре сив них (че твр то ме сто), бли зу смо вр ху 
по бро ју ази ла на та, срп ски Pri de ко шта је дан евро и Вла да је про-
ду жи ла тен дер за ку по ви ну те же ле за ре јер је куп ци ма из гле да и то 
мно го (уз ма ло иро ни је  а ви ше исти не), раст јав ног ду га је та кав да 
струч ња ке за бри ња ва да због то га не ће мо мо ћи да узме мо кре дит 
да би смо ис пла ти ли кре дит не оба ве зе (за ми сли те тај ге ни јал ни 
еко ном ски мо дел и те о ри ју да узи ма те кре дит да би сте пла ти ли 
кре дит, ра ту ду га. За ми сли те ка да би се овај ге ни ја лан еко ном ски 
мо дел при ме нио и на по ро ди цу и по је дин ца. У На след ном пра ву 
по сто ји уста но ва ли ше ња ну жног де ла због  пре за ду же но сти или 
ра сип ни штва на след ни ка, док у По ро дич ном пра ву по сто ји уста-
но ва ли ше ња по слов не спо соб но сти. У жи во ту, тач ни је у „жи во-
ту“, уме сто ка зне, по сто ји на гра да).

Сва ка ко да ова ко ди зај ни ра но пи та ње рав но прав но сти или 
„рав но прав но сти“ по ло ва је вр ло сми сле но. Кон крет на ди ле ма: да 
ли ће, фе ми ни стич ким је зи ком, оста ти (ин ди ви ду ал но и со ци јал-
но) ус хи ће но (не)при ме ће на же на ко јој се обра ти те „мо дер но-је-
зич ки ко рект но“, ко ја ра ди у тек стил ној ин ду стри ји и ре дов но, сва-
ка три ме се ца, при ма пла ту, или ће оста ти ту жно дис кри ми ни са на 
же на ко јој се обра ти те је зич ки не ко рект но, ген дер ски нео се тљи-
вим тер ми ном на не ком при је му бан ка ра на Де ди њу? Још кон крет-
ни је: ако пр вој осо би ка же те да је си ро ма хи ца (од по вла шће ног, из 
фа лу со цен трич не дис кри ми на тор ске кул ту ре, тер ми на - си ро мах), 
а дру гој осо би ка же те да је го спо ђи ца или го спо ђа? Да кле, ако је 
пле ме ни та же ља пла ће них усре ћи те ља32)  да жи вот учи не леп шим, 
ва ља ло би да се бо ре за рав но прав ност и у је зич кој сфе ри, али и у 
дру гим ма ње ва жним сфе ра ма. Мо гли би да, ин спи ри са ни ло ка ци-
јом сво јих узо ра, да се ин спи ри шу и по кре том на Вол стри ту ко ји 
ре пре зен ту је ве ћи ну (ка жу са ми де мон стран ти да је то 99% на ро-

32) Др Ни но Рас пу дић, до цент на ка те дри за ита ли јан ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у За гре бу ко ри сти тер мин NGOмафија у еми си ји ХРТ „Пе ти дан“.

 Сла ба, ко ла би ра на др жа ва има ма ле ка па ци те те за ре гу ли са ње, екс тра хо ва ње, апро при-
ја ци ју и упр кос об зна ни да је но си лац су ве ре ни те та, дру ге ор га ни за ци је су кон ку рент-
ни и де лат ни ји фак тор, вид. Ђор ђе Сто ја но вић, Жи во јин Ђу рић, «Те о рет ско за сни ва ње 
кон ти ну у ма ја ке - сла бе др жа ве», Српскаполитичкамисао, бр. 4/2012, стр. 105, 112.
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да) и да се при дру же чак и Лех Ва лен си, и Ал Го ру и кри ти ци дру-
штве ног си сте ма од стра не па пе, али и и дру гим искре ним бор ци ма 
за прав ду, сло бо ду, пра ва чо ве ка и за до сто јан, мо ра лан жи вот...33) 

Ми сли мо да је де мо крат ски до зво ље но пи та ње: да ли је реч 
о же љи за рав но прав но шћу или је реч о мо дер ној34) иде ји ко ја же ли 
„рав но прав ност“?  Да ли је пле ме ни ти ја бор ба за  рав но прав ност 
по ло ва или за рав но прав ност љу ди? Има ли рав но прав но сти по ло-
ва без рав но прав но сти љу ди?

Да ли је вр ху нац „ин те ре са же на“ да бу ду рав но прав не же не 
бан ка ра или по ли ти ча ра или да по сто ји рав но прав ност свих же-
на и свих љу ди и њи хо ве де це и њи хо ве по ро ди це?  Да ли рав но-
прав ност же не исто зна чи и зра чи ако је же на си ро ма шна, бед на, 
не за по сле на, ин сол вент на и за здрав стве не услу ге или ко му нал не 
услу ге и ако је по зи ци о ни ра на на со ци јал ном вр ху? 

Да ли је род но сен зи ти ван је зик ва жни ји од род но сен зи тив-
не ег зи стен ци је?35)

Да ли је ок тро и са на36) рав но прав ност вр ху нац пле ме ни то-
сти? 

33) И о ово ме смо де таљ ни је пи са ли у прет ход ним ра до ви ма.

34) На су прот трај ним, ес ха то ло шким вред но сти ма, мо дер не иде је су, у са мој сво јој при-
ро ди, пре клу зив не, ли сто пад не, тре нут не... О тој „ло ги ци“ го во ри и је дан бе о град ски 
бил борд ко ји по ру чу је да је „ове се зо не по ро ди ца у мо ди“. Шта ће мо, пи та мо свет ске 
ху ма ни сте, са по ро ди цом иду ће го ди не ка да иза ђе из мо де?

35) При мер бо гат ства аспе ка та ре ла ци је по ло ва, мо же да бу де и да ле ги ти ми тет, чак и ну-
жност, има ју не са мо се па рат ни еле мен ти, већ и це ло сни, суд бо но сни, фи нал ни-фа тал-
ни. Ре ци мо, са аспек та род но сен зи тив не ег зи стен ци је, ко ји са мо до во ди до бе сми сла 
рат по ло ва, илу стра тив на је пе сма  Вла ди ми ра Ви соц ког. У пе сми, аутор го во ри о суд-
бо но сном пи сму у ко ме де вој ка вој ни ку са оп шта ва да га не ће че ка ти и (ци нич но?) да 
спо кој но ра ту је. Убр зо у тај тру га о ни ко ве рат, у ко ме је до би је но пи смо, вој ник до би ја и 
ра ну од мет ка, иако је смрт но сну ра ну до био ми нут ра ни је.
Полчасадоатаки.Скоросноваподтанки,Сноваслышатьразрывовконцерт.
АбойцумолодомуПередалииздомаНебольшойголубойтреугольныйконверт.
Икакбудтонездесьты,Еслипочеркневесты,Илипишутотецилимать...
Нослучилосьдругое,Видно,зряпередбоемПоспешилисолдатуписьмопередать.

Тамстоялосначала:«Извини,чтомолчала.Ждатьустала...».Ивсе,весьлисток.
Толькоснизуприписка:«Уезжаюнеблизко,Тыжспокойновоюйипрости,есличто!»

ВместеспервымразрывомПаренькрикнултоскливо:
»Почтальон,чтотымнепритащил?

ЗаминутудосмертиВтреугольномконвертеПулевоеранениеяполучил!»
ОншагнулизтраншеиСавтоматомнашее,Отосколковберечьсянестал.

ИвбоюподСуроюОнобнялсясземлею,
Тольковетеробрывкиписьмаразметал.

36) Ари сто тел је де мо кра ти ју, као и ти ра ни ју и оли гар хи ју, сма трао из о па че ним об ли ком 
по ли те је и угње та ва њем бо љих гра ђа на, вид. Дра гу тин Авра мо вић, Дар ко Си мо вић, 
«На род као но си лац и вр ши лац су ве ре но сти-ре а ни ма ци ја не по сред не де мо кра ти је», 
Српскаполитичкамисао, бр. 4/2012, стр. 216 и да ље. 
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Да ли је  кон цепт „рав но прав но сти“ не што слу чај но, спон та-
но или про јек то ва но? 

Да ли су  бор ци за ху ма ни зам/рав но прав ност, за и ста, љу би-
те љи вр ли не –до бри?37)

Да ли је ме ха ни зам, кон цепт тзв. рав но прав но сти већ ви ђен 
на Бал ка ну? Да ли по тен ци ра ње раз ли ка, да ли гло ри фи ка ци ја, хи-
пер бо ли са ње бе сми сле них раз ли ка раз го ре ва со ци јал ни те а тар и 
по ве ћа ва кон фликт у ко ме не ко има ко рист? Да ли је ва жни ја пра-
вич на рас по де ла бо гат ства или се жи вот на сре ћа оства ру је ген дер-
ским осе тљи вим је зи ком? Шта је зна чај ни је и шта је пре вас ход-
ни је? Шта тре ба чо ве ку и дру штву: би о фи ли ја или не кро фи ли ја 
(кон тро ли са на и ни ског ин тен зи те та - ка ко се већ ка же)? Да ли 
фор си ра ње се па рат ног ин те ре са и ства ра ње што ве ћег бро ја игра ча 
са сит ним уло гом – уве ћа ва мо гућ ност ма ни пу ла ци је са стра не? Да 
ли је слу чај но да је дин ство ни је мо дер но и да за то не мо же да по-
сто ји је дин стве ни ре пре зент чо ве ка, по ро ди це и дру штва/др жа ве? 
Ка ква је слич ност, мо жда и раз ли ка, из ме ђу брач ног/по ро дич ног и 
дру штве ног/др жав ног се па ра ти зма?38)

37) И Блицса свим сво јим па три от ским атри бу ци ја ма, об ја вљу је текст о гло бал ним ху ма-
ни сти ма ко ји су, са свим слу чај но, са да ан га жо ва ни на ху ма ном ску пља њу про фи та. 
По ме ну ти лист са оп шта ва да „ло би сти за Ко со во на пла ћу ју при ја тељ ство“: Ол брајт је 
ан га жо ван у те ле ко му ни ка ци ја ма, као и Ку шнер, В. Кларк, командантбомбардовања 
ће ис тра жи ва ти угаљ за про из вод њу наф те, Кри сто фер Дел је, та ко ђе, ан га жо ван у по-
сло ви ма ху ма ног про фи та (шља ка из Треп че, град ња пу те ва)... вид. Блиц, 13. јун. 2012. 
стр. 4.

   О про фи та бил ним ал тру и сти ма, о злим ху ма ни сти ма, о глум ци ма вр ли не, већ смо пи са-
ли, вид. Сло бо дан И. Па нов, Породичноправо,  Бе о град, 2012, 392 и 393.

38)  О за кон ској ло ги сти ци и фор си ра њу се па ра ти зма/ком пе ти ци је/сре до бе жних си ла, ка ко 
би то ре као проф. Жи во јин Пе рић, у бра ку и по ро ди ци (од из го на љу ба ви из брач не лек-
си ке, ла ко ће раз во да, уки да ња оба ве зе вер но сти, пе до цен три зма...) пи са ли смо у на шем 
ра ду Одравноправностидо„равноправности“ у Збор ни ку са на уч ног ску па у Ко сов-
ској Ми тро ви ци.

 Та мо смо на пи са ли и ово: Суд би на јед не иде је од ре ђе на је ка па ци те том пле ме ни то сти, 
ан тро по ло шким и исто риј ским уте ме ље њем. Жи вот иде ја вр ло зна чај но од ре ђу је и „су-
бјек тив ни фак тор“ - на чин ње не ин тер пре та ци је и прак ти ко ва ња.На чин при ме не би тан 
је и код тех нич ких уре ђа ја, а нек мо ли код со фи сти ци ра них и де ли кат них идеј них кон-
струк ци ја. 

 Би ло је и ове упи та но сти ауто ра: от куд ли бе рал ној иде ји фа во ри зо ва ње со ци ја ли стич ке 
вред но сти рав но прав но сти? От куд сло бод ни спон та ни ток (ли бе рал на дог ма) под ра зу-
ме ва ин же ње ринг вр ли не рав но прав но сти и де ла ње „ор га ни зо ва них пла не тар них сна-
га“? Ту је не што ди со нант но.

 Да ли је ту ма че ње пој ма рав но прав но сти обе ле же но/про све тље но све то на зо ром ту ма-
ча? Да ли је те мељ ин те лек ту ал но-мо рал не ви си не „про фе си о нал них чим бе ни ка пле-
ме ни те рав но прав но сти“ фа ри сеј ство ви дљи во и одав но по зна то: Све то Је ван ђе ље по 
Ма те ји ве ли: Чу вај те се ла жних по ро ка, ко ји вам до ла зе у оде лу ов чи јем, а из ну тра су 
ву ци гра бљи ви. По пло до ви ма њи хо вим по зна ће те их..., Мат, 7, 15 и 16. И ка да не по-
сто ји до бра на ме ра („Демонсеможепојавитииуанђеоскомоблику“)и кад се не ма 
му дро сти(„Миодлазимосвевишеуропствоипоредпривиднеборбезаслободу.Што
намсечинидасмослободнији,свесмовишезаробљени“.“Господтражизидаре,ане
рушиоце.Јеркозидадобросамимтимрушизло.Косепакокренедарушизло,брзоза-
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Да ли тре нут не им пе ри је39) ни су за бо ра ви ле рим ски прин цип 
„За ва ди па вла дај (Di vi de et im pe ra)“.40)

Зло ко је ку ца на вра та увек се пред ста вља као до бро, ка же 
пе сник Ј. Брод ски. Да ли тре ба на ро ду још јед на шко ла на кон вр ло 
ре кал ми ра не и пре по ру че не успе шне при ва ти за ци је због ко је го ре 
жи ви мо не го пре?

Да ли стал на кон ку рен ци ја, стал ни рат по ло ва уве ћа ва по ро-
дич но бла го ста ње?

Да ли је од рав но прав но сти ва жни ја љу бав?41)

Вр хов ни ра бин Ср би је Исак Аси јел пи ше: „Те мељ ју да и зма 
ле жи у раз у ме ва њу да по сто ја ње ни је слу чај но и да чо ве ков жи вот 
има свр ху. Све што је Бог ство рио, ство рио је из љу ба ви и на сла ву 
Сво ју о че му го во ри и је дан бла го слов при ли ком је вреј ског вен ча-
ња. Скло пи ти брак и за сно ва ти по ро ди цу јед на је од Бож јих за по-
ве сти.42) То ра ви ди брач но сје ди ње ње му жа и же не као уз ра ста ње у 
све то сти. Сам на зив за вен ча ње кидушиндо ла зи од ко ре на к`д`ш` 
чи је је основ но зна че ње би ти свет.

боравизидатидоброипретварасеузлочинца“)племенитаиде ја мо же да се на су ка на 
хри ди исто ри је  и ег зи стен ци је.   Упр кос хим не „вла сни ка вре ме на“ o  бри зи за  чо ве ко ве 
по тре бе,  ра сте број си ро ма шних, здрав стве но нео си гу ра них, не за по сле них, бом бар до-
ва них..., а ја ча и прав на не си гур ност по је дин ца/гра ђа ни на. Де мо кра ту ра вла да: при вид 
рав но прав но сти и сло бо де. Чо век је на услов ној сло бо ди. Дру штво је сло бод но, са мо су 
над зи ра ни, не сло бод ни по је дин ци.

39) Че сто се де ша ва да , не до ста так кон ди ци је за вр ли ну, исто ри ја пле ме ни тост де фор ми ше 
или по ни шти. Још че шће је да ни у стар ту ни је би ло те пле ме ни то сти. Људ ска пра ва на-
ста ла из пле ме ни те по бу де о при род ним пра ви ма, по ста ју сред ство свет ске то та ли тар не 
по ли ти ке, где уни вер за ли за ци ја људ ских пра ва фи на ли зи ра ху ма ни тар ним ин тер вен ци-
ја ма ко је ду го трај но по ни шта ва ју већ по сто је ће мо рал не стан дар де и пра ва. О људ ским 
пра ви ма као глав ној ре то рич кој ман три, о ап сурд но сти, се лек тив но сти, ко ри сто љу би вој 
ин тер пре та ци ји, тен ди ра њу ка гло ба ли зму/им пе ри ја ли зму, вид. Дра гу тин Авра мо вић, 
Дар ко Си мо вић, «Уни вер за ли за ци ја и/или иде о ло ги за ци ја људ ских пра ва», Национални
интерес-часописзанационалнаидржавнапитања, бр. 2/2012, стр. 199, 215.

40) Аутор ство ове мак си ме при пи су је се Це за ру, за ко га се ка же да је био му шка рац свих 
же на и же на свих му шка ра ца. Пре ма Кан ту, ово је тре ћа мак си ма по треб на за до бро вла-
да ње. Ва жни је су ове мак си ме: Facetexcusa (Ра ди, при чај ка сни је) i Sifecisti,nega (Кад 
на пра виш, за бра ни).

 Иза зи ва ње су ко ба има сво ју при ват но прав ну/по ро дич ну фор му и  „јав но прав ну ком по-
нен ту“ , вид. Ра до слав Га ћи но вић, «Уну тра шњи ору жа ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те-
та без бед но сти др жа ве», Страниправниживот 1/2012, стр. 7-23.

41) „Ка да љу бав су ста не, ду жност је за ме њу је. Ка да ду жност су ста не, за кон је за ме њу је. 
До кле мај ка го ри љу ба вљу пре ма сво ме де те ту, она чи ни ви ше не го што ду жност и за-
кон на ла жу. Ка да мај чи на љу бав пре ма де те ту охлад ни, она чи ни са мо сво ју ду жност, то 
јест чи ни ма ње не го што љу бав мо же а ви ше не го што за кон на ла же. Ка да мај ка омр зне 
сво је де те, она чи ни са мо оно ли ко ко ли ко по за ко ну мо ра да чи ни, то јест ма ње не го 
што љу бав мо же и ду жност на ла же, ве ли Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Мислиодобруизлу, 
Пе тров град, 2002, 58, 59.

42) Ви де ти По ста ње, 1:28; 2:24.
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Ка да је Бог ви део да је Адам сâм, ре као је: „Ни је до бро чо ве-
ку би ти сам, са здат ћу му по моћ на спрам ње га.“43) Помоћнаспрам
његаје до сло ван пре вод би блиј ског из ра за езеркенегдо и од но си 
се на же ну. Са мо ћа има два ли ца. Јед но је дру штве на уса мље ност, 
ка да не ма не ког с ким се мо гу по де ли ти нај ду бље ми сли и осе ћа ња. 
Дру го је ег зи стен ци јал на уса мље ност ко ја об у хва та сву ду би ну са-
мог по сто ја ња. Ра бин Шло мо Ри скин на по ста вље но пи та ње ка ко
езер–помоћкенегдо–наспрамњегамо же по мо ћи да се пре ва зи-
ђе дру штве на уса мље ност да је сле де ћи од го вор:„Са мо ако по сто-
ји во ља да огра ни чи мо са ми се бе и до зво ли мо дру гој осо би да се 
не сла же увек, да сто ји на спрам и да раз ми шља дру га чи је. Брач ни 
друг ни је не ко ко увек бес по го вор но ка же амен, ко увек оба си па 
свог брач ног дру га хва лом и ком пли мен ти ма, тро феј ни при ме рак 
ко ји слу жи пи ће, по ста вља сто или за ра ђу је но вац. Истин ски жи-
вот ни са пут ник мо ра би ти у ста њу ре ћи ’не’ ка да је то по треб но 
– кенегдо–наспрамњега, део – јер ако сте у бра ку с не ким ко стал-
но по вла ђу је по тврд ним од го во ром, ви се не су о ча ва те истин ски с 
„дру гим“, не де ли те жи вот са истин ским „дру гим“.

Шта ви ше, ако се од брач ног дру га увек оче ку је да се сла же, 
усне мо гу ка зи ва ти ’да’ док ср це мо же ти хо го во ри ти ’не’, све док 
оно не по ср не под не из др жи вом те жи ном без број них ’не’. Брач ни 
дру го ви мо гу пи ти за јед но, али не увек из исте ча ше, та ко да мо гу 
ис пра вља ти јед но дру го, на до пу ња ва ти јед но дру го, бо дри ти и те-
ши ти, и по ма га ти јед но дру го. Сто га је нај ве ћа помоћ пру же на ка да 
се во ље на осо ба по не кад супротстави свом брач ном па ру за до бро 
дру гог и за до бро са ме брач не за јед ни це.

Мој си је је ре као: АнохиомедбенАДОШЕМувнехем,што у 
пре во ду зна чи ЈастојимизмеђуГосподаивас. Ма гид из Ме зри ча 
стих чи та на сле де ћи на чин: ЈастојиизмеђуГосподаивас,„Ја“ тј. 
его је пре пре ка из ме ђу Го спо да и вас“. 44)

У ра ду о ду хов ном и све тов ном бра ку (вр ло зна чај ном и за 
ову те му и за са му су шти ну бра ка), ко ји смо пре да ли уред ни штву 
„Ана ла“, на пи са ли смо да је брак све та тај на љу ба ви (св. Јо ван 
Зла то у сти)45).

43) Езер ке нег до, езер – по моћ ке нег до – на спрам ње га, ње му на спрам. Бе ре шит, По ста ње, 
2:18.

44)  Вид. Исак Аси јел, “За ве ра ћу та ња”,  у Збор ни ку ра до ва Насиљеупородици (уред ни ци 
Сло бо дан  Па нов,  Ма ри на Ја њић Ко мар, Ми лан Шку лић), Бе о град, 2012, стр. 23.

45) вид. Па вел Ев до ки мов, Православље, Бе о град 2009, стр. 312.
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Љу бав је и по че так46), мо тив47), са ве зник48) и вр ху нац49) епек-
та зе50). Љу бав је под ви жнич ко очи шће ње и ра до сни при ста нак на 
жр тву/стра да ње.51)

Љу бав је ра до сна, це ло му дре на жр тва52).
Стре мље ња ка мо ћи и над мо ћи су са мо има ги на ци је, фик-

ци је. „Успех“ у са мо љу бљу53) и сла во љу бљу54) има фа та лан ис ход: 
гор дост, лу ди ло, са мо у би ство или ре ли ги о зни пре о бра жај, сма тра 

46) Љу бав је по че так све та (све га) и чо ве ка. Као по че так све та, ду хов на енер ги ја је пра ро-
ди тељ ка свих об ли ка енер ги је и енер ги ја љу ба ви је Ло го сом Бо жи јим дат по че так све му, 
вид. М. Ме две дев, Т. Ка ла шњи ко ва, „О ана ли тич кој пси хо ло ги ји Кар ла Јун га“, Право-
славнапсихотерапија, (ур. Ми тро по лит Је ро теј Вла хос), Бе о град 2010, 548. 

 Као по че так људ ско сти, Љу бав је огањ ко ји са го ре ва его и зам, ка же Вла ди ка Ни ко лај.

47) На пи та ње ко мо же да при ми од Бо га дар љу ба ви, је дан ду хов ник ка же да то мо же са мо 
онај ко ви ди свог бра та у гре ху и од свег ср ца за мо ли Бо га да га спа се. Љу би ти тре ба 
и на ше не при ја те ље, јер су они “ве ли ки по моћ ни ци у на шем ду хов ном на пре до ва њу”, 
вид. В. Је ро тић, Ду хов ни раз го во ри, Бе о град 2004  33, 34. У ду ху кон тра дик ци је, упра во 
нам не при ја те љи чи не нај ве ћу услу гу, јер нас мо ти ви шу да ак ти ви ра мо сво је та лен те, 
по тен ци ја ле и да ра дом по бољ ша мо се бе. Иако то  ни је би ла њи хо ва же ља, то је објек-
тив но фи на ле њи хо ве зле на ме ре. Па ра докс вре дан за жи вот: не ка да зла на ме ра нам 
објек тив но ви ше по мог не, не го при ја тељ ско по вла ђи ва ње ко је нас не уса вр ша ва, ко је 
нас ин те лек ту ал но и мо рал но успа вљу је, гор ди – што је нај ве ћи грех.Тол стој је и због 
ин те лек ту ал не гор до сти уда љен из РПЦ. По ку де ак ти ви ра ју на ше по тен ци ја ле, а по хва-
ле их ус па вљу ју,

 Вла ди ка Ни ко лај ве ли да су на ши не при ја те љи на ши при ја те љи јер то што нас уз не ми-
ра ва ју и при те шњу ју наш спо ља шњи жи вот - чи не да се по ву че мо у се бе и на ђе мо сво ју 
ду шу.

48) Да би кро чи ли бр же ка бо љем ... тре ба се на о ру жа ти стр пље њем, на у чи ти пра шта ти и 
љу би ти бли жње га сво га. По ро ди ца да бу де из вор љу ба ви...та ква љу бав по мо ћи ће да 
лак ше под не се мо све не во ље ..., ка же па три јарх Па вле,  вид. Будимољуди-поукеипору-
кеПатријархаПавла (ур. Јо ван Ја њић), Бе о град 2010, стр. 52, 194.

49) КадбихимаосвознањеидарпрорицањаиВередабихигоремогаодапремештам,а
Љубавинеимаобиобихништа- Па вло ва посл. Ко рин ћа ни ма.

50) Без љу ба ви не ма на у ке. Уче ност без љу ба ви пре ма Бо гу је сте дух зло чи на и ра та. Све 
им пе ри је за сно ва не на људ ским пра ви ма и на си ли про па ле су и мо ра ју про па сти. Бу-
дућ ност при па да им пе ри ји све тог апо сто ла Па вла, јер је она за сно ва на на љу ба ви и слу-
же њу. Без љу ба ви не ма ни прав не на у ке: Где год се мо же гре шник по пра ви ти то пли ном 
љу ба ви, та мо не тре ба упо тре бља ва ти хлад но ћу ка зне и кри ти ке, вид. Вла ди ка Ни ко лај, 
ОБогуиљудима,  Бе о град, 2007, стр. 67, 68.

51)  вид. Па вел Ев до ки мов, „Брач на љу бав и раз вод“, у књи зи Православнибракипородица
-СветаТајнабрачнељубави,Це ти ње 2000,  стр. 287 .

52)  Љу бав је из вор хра бро сти (Све ти оци ве ле да чо век без стра ха је или пун љу ба ви или 
ду шев но мр тав). Љу бав  је све ти пар са спа се њем (Љу бав во зди же, а спа се ње под у пи ре, 
чу ва ваз не се не).

53)  Ни шчи ду хом или скру ше ни су нај бо љи умо ви. То је са мо свест о свом ни шта ви лу пред 
ве ли чан ством Бож јим. Њутн је ни шчи ду хом ка да је при знао да је ње го во не зна ње бес-
крај но ве ће од ње го вог зна ња.

54)  У „Мла ди ћу“ (Под ро сток) До сто јев ског ка же се да је (и та да) је ди на духовност тр го ви-
на, но вац, иде ја Рот шил да.
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До сто јев ски55). Вред ност Пра во сла вља56) је у са зна ва њу сла бо сти 
и ма лен ко сти  чо ве ка, на су прот на ду ва ној уобра же но сти, гор до сти 
чо ве ка За па да57).

Грех је зло у по тре ба сло бо де, а по До сто јев ском сло бо да не 
по сто ји без ве ре. 

У ак ту ел ном трен ду „ми ли тант не рав но прав но сти“ (тач ни-
је: де лат не, фор си ра не ми ли тант но сти, бес по го вор не сло бо де ми-
шље ња и фин ги ра не, по зер ске вр ли не рав но прав но сти) пор трет 
иде ал ног му шкар ца из гле да као чу ве но плат но ко ле ге Ма ље ви ча. 

Овај прин цип од но са ме ђу љу ди ма и ме ђу по ло ви ма, прин-
цип су спен зи је и по бе де над не пле ме ни тим со лип си змом и не фор-
си ра ње его и зма, мо же да бу де со лид на по чет на пре ми са вас пи та-
ња, тј. Бу дућ но сти ко ја од ре ђу је исто ри ју, ка ко би ре као Ју стин 
По по вић.


SlobodanI.Panov

GENDEREDUCATION/GENDERSENSITIVITY:
REDEFINITIONOFDEMOCRACY

ANDETH(N)ICALIDENTITY

Summary
Con si de re ting se pa ra tely, the to pics of gen der re la ti ons and child 

edu ca tion ha ve al ways been pre sent, by im por tan ce and num ber, in the 
li te ra tu re re gar ding fa mily law. The analysis of the con nec tion bet we-
en the two to pics de ser ves to award this work the at tri bu te of pre mi er 
analysis. The aut hor analyzes the se mu tu ally con nec ted to pics thro ugh 
le gal norms of gen der equ a lity and chil dren’s rights, and thro ugh mo-
ral and spi ri tual va lu es. The an swer on the re la tion of the se two rights 
do es not only in flu en ce but it de ter mi nes al so the es sen ce of in di vi dual 
and so cial li fe, in that ca se the es sen ce of fa mily and mar ried li fe. No-
blepetrifactionof the et hi cal pil lar of et hnos shall fa vo rably in flu en ce 
the di scon ti nu a tion of furt her re pe ats of an in he rently Ser bian pro cess, 

55) Вид. В. Је ро тић, Путовањеуобасмера, Бе о град 1992, 103. Ка то ли чан ство је до не ло 
ор га ни за ци ју, про те стан ти ин те лек ту ал ни оквир жи во та, а пра во сла вље - ду хов ност (С. 
Бул га ков)

56) О Пра во сла вљу као UnaSancta  вид. Па вел Ев до ки мов, Православље, Бе о град 2009, 
356.

57) Вид. В. Је ро тић, (2004), 75.
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which is the pro cess of de cay of the na ti o nal be ing/na tion’s he art, ve ri-
fied thro ugh hi story, and pre sent both in ear li er cen tu ri es and re cently.
Кеy words: fa mily, gen der re la ti ons, edu ca tion, re de fi ni tion of de moc racy, et-

hnic iden tity/et hi cal iden tity.
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Resume
The aut hor analyses a spe ci fic in flu en ce the gen der mo del has on 

re de fi ni tion of the es sen ce of de moc racy and et hi cal and et hni cal ima ge 
of an in di vi dual and so ci ety. 

Alt ho ugh the term “sex” (in mo dern wor ding and achievements 
re fer red to as “gen der”), in its com mon and most ge ne ral sen se, re-
pre sents a set-in-sto ne form of estran ge ment, an in su pe ra ble dis tan ce, 
de spi te the po wer of vo lun ta rism, in the con text of the to pic the word 
“sex” im pli es an ini tial se pa ra tion that thro ugh the po wer of (de li ca te/
joyful) ata vism, for ces of bi o lo gi cal, na tu ral laws, which do not gi ve 
or ders but ascer tain, thro ugh free will and de si res to get to a symphony 
usu ally in the end be ats the ini tial estran ge ment. 

We may wit ness this mo dern and qu i te of ten di scus sed di lem ma 
of to day’s pa rents (or per haps of pa rents of all ti mes?): how to ra i se a 
child? To in still in chil dren the ti me less, mo ral va lu es of bra ve lo ve to-
wards vir tue or to in still in them such ep he me ral, pro fa ne, po pu la ri zed/
clichéd va lu es of mo ral su spen sion, or mo re spe ci fi cally of in dif fe ren ce 
to wards no ble ness, spi rit of self-de nial, self-de struc tion, in con si stency 
etc.? Ac cor ding to Ar tic le 70 of the Fa mily Re la ti ons Act of the Re-
pu blic of Ser bia, the re la ti on ship bet we en pa rents and chil dren sho uld 
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be a re la ti on ship bu ilt on lo ve and mu tual re spect and de ve lop ment of 
an emo ti o nal, et hi cal and na ti o nal iden tity of the fa mily and so ci ety. It 
is qu i te in te re sting to analyze the me a ning and the (dis-)har mo ni zing 
bonds of “struc tu ral ele ments” in this ar ran ge ment. Cer tain hi sto ri cal 
and mo dern par ti cu la ri ti es in the con struc tion of the 3 Esof identity 
– emo ti o nal, et hi cal and et hnic – ha ve been re vi e wed in bri ef. In our 
un der stan ding, for Ser bia the only sal va tion wo uld be a do u ble-sen se 
lyri cal in te gra tion: a lo vely po e tic re la tion among any and all mem bers 
of the so ci ety (a vic tory over bad man ne risms and fe e lings as de scri bed 
in the no tes of Ar chi bald Re iss, a fri end of Ser bia and Ser bian pe o ple) 
and a lyri cal re pro duc tion and de i fi ca tion. What brings sal va tion is the 
re pro duc tion of de i fi ca tion, not the re pro duc tion of in di vi du als but per-
so na li ti es, re pro duc tion of hu mans as al li es of vir tue, as God-li ke and 
God-se ar ching and God-lo ving cre a tu res. Noblepetrifactionof the et-
hi cal pil lar of et hnos shall fa vo rably in flu en ce the di scon ti nu a tion of 
furt her re pe ats of an in he rently Ser bian pro cess, which is the pro cess of 
de cay of the na ti o nal be ing/na tion’s he art, ve ri fied thro ugh hi story, and 
pre sent both in ear li er cen tu ri es and re cently.

An in te re sting trend is the re qu i red gen der pre sen ce in po li tics, 
par li a ment… This pro vi des for a very in tri gu ing re vi sion of the con cept 
of de moc racy. The de moc racy turns in to a con di ti o nal obe di en ce of will 
of the pe o ple – oc troyed, for mat ted will of the pe o ple. Is the de moc racy 
such will of the pe o ple vo ting or of tho se not ca sting the ir vo te on a gi-
ven day? Is the de moc racy the will of the pe o ple in the co un try whe re 
the elec ti ons are held or is the de moc racy the will of re pre sen ta ti ves of 
anot her co un try? Is the me a ning of the norm of re qu i red pre sen ce of a 
(gen der) fe a tu re such that thro ugh the ent hu si asm of dic ta ted equ a lity 
we co uld ex pect the re qu i re ment in de moc racy and the con di ti o na lity 
of pe o ple’s will to evol ve in to a fac tual and im pe ra ti ve pre sen ce of ot-
her fe a tu res that ta i lor the exi sten ce of an in di vi dual and societasin a 
most in ten se man ner: slen der or lar ge, blond and dark-ha i red, fans of 
Par ti zan, Red Star and Pro le ter/Ru dar, su per-in tel li gent and su per-unin-
tel li gent, he do nists, bon vi ve urs and ho me boys, pa tri ots and ot her wi se, 
se xu ally ori en ted in a clas si cal/out da ted/un re for med man ner and acon-
trario... Mo re o ver, we con si der ac cep ta ble the qu e sti on of con si stent 
im ple men ta tion of the idea of re qu i red fe ma le (ra ted spe ci fi cally at 
30%) pre sen ce in in sti tu ti ons of the system: why every third pre si den-
tial term is not gu a ran teed by law to be held by a wo man? Why we still 
ha ve not had a wo man as a pre si dent of the Uni ted Sta tes? 

Is it pos si ble to emu la te the no ble ness of this way of thin king 
in ot her sphe res too: for exam ple, is the re a norm on re qu i red gen der 
per cen ta ge for pas sing gra des in exa mi na ti ons (and for gra de ra tes in 
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exa mi na ti ons as well – sin ce par ti cu lar gra des ha ve an exi sten ti al/pro-
fes si o nal/ca re er im por tan ce); shall the re be a com bi ned sports com pe ti-
tion (com pa ra ble to a po li ti cal com pe ti tion – for the Par li a ment) – with 
re qu i red equ al num ber of ti tles to be won by ma le and fe ma le “guys” 
(as they most con ve ni ently tran sla te the word “te am” in Za greb) or with 
a third of en su red ti tles go ing to the fe ma le guys.

Is gen der-sen si ti ve lan gu a ge mo re im por tant than gen der-sen si-
ti ve exi sten ce?

Is oc troyed equ a lity the pin nac le of no ble ness? 
Is the con cept of “equ a lity” so met hing co in ci den tal, spon ta ne o us 

or pre me di ta ted? 
Are hu ma nism/equ a lity ac ti vists truly de vo ted to and al lied with 

the vir tue?
Is the mec ha nism/con cept of the so-cal led equ a lity so met hing 

that has been seen al ready in the Bal kans? Do es emp ha si zing dif fe ren-
ces, or glo ri fi ca tion and hyper bo les of sen se less dif fe ren ces fuel a so cial 
the a ter and con flicts whe re the re is gain for so me o ne? Is fa ir di stri bu-
tion of we alth mo re im por tant or is hap pi ness in li fe ac hi e ved thro ugh 
gen der-sen si ti ve lan gu a ge? What has gre a ter im por tan ce and what has 
gre a ter sig ni fi can ce? Do es the pro mul ga tion of a se pa ra ting in te rest and 
pro duc tion of a lar ge num ber of sta ke hol ders with petty sta kes re sult in 
bet ter gro unds for out si de ma ni pu la tion?

* Овај рад је примљен 20. јануара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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