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Mно го је уз бу ђе ња би ло по во дом до но ше ња срп ског За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је. Ка да је, ра ди из не над не до ра де не-

ких чла но ва за ко на, пре ки ну та про це ду ра ње го вог усва ја ња уз бур-
ка ли су се ду хо ви, пре вас ход но због на чи на на ко ји је то ура ђе но. 
На и ме, епи скоп бач ки Ири неј је, у име се дам цр ка ва и вер ских за-
јед ни ца ко је оку пља ју убе дљи ву мно жи ну по бо жних гра ђа на Ср-
би је, ини ци рао из не над ну те ле фон ску сед ни цу вла де, из нев ши 
при мед бе на 13 чла но ва за ко на и зах тев да се оне ува же пре не го 
што се пред лог за ко на су тра дан по ја ви пред На род ном скуп шти-
ном Ср би је. Што се ти че вер ских ор га ни за ци ја ко је је вла ди ка овом 
при ли ком за сту пао ра ди се о Срп ској пра во слав ној цр кви, Ри мо ка-
то лич кој цр кви, Ислам ској за јед ни ци Ср би је, Је вреј ској за јед ни ци 
Ср би је, као и о три про те стант ске цр кве: Хри шћан ској ре фор ма-
тор ској, Еван ге ли стич кој и Хри шћан ској еван ге ли стич кој цр кви. 
Ка да би смо на бро ја ним кон фе си ја ма до да ли још и бу ди сте, ко ји 
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ов де не до ста ју, спи сак тзв. нај ве ћих свет ских ре ли ги ја био би пот-
пун; у сва ком слу ча ју, по бу ни ле су се ма кар нај ве ће мо но те и стич-
ке ре ли ги је. Мно жи на, те дру штве на сна га и ва жност на бро ја них 
вер ских за јед ни ца све до че о зна чај ном бро ју гра ђа на Ср би је ко ји 
су за сту пље ни сво јим вер ским пред став ни ци ма у овом ди ја ло гу 
са пред ла га чем за ко на, вла дом Ср би је. А ра зно ли кост те ду хов на 
сна га њи хо ва го во ре нам о то ме да се ов де ра ди о не чем из у зет но 
озбиљ ном, по свој при ли ци о не ком фун да мен тал ном про бле му ко-
ји ула зи у осно ве кул ту ре свих „на ро да Књи ге“.

Нер во за ко ја се по ја ви ла по во дом ин тер вен ци је вла ди ке Ири-
не ја код вла де Ср би је да пред лог за ко на бу де по ву чен на још јед но 
про че шља ва ње оправ да ва ла се по мо ћу два ар гу мен та, на ко је се 
на до гра ђи ва ло још то га, углав ном пре ћу та ног. Ма ни фест ни раз-
ло зи за ре вол ти ра не ре ак ци је на зах тев вер ских за јед ни ца ти чу се 
те ко ви на ци вил ног дру штва и оби ча ја спро во ђе ња у де ло мо дер не 
де мо кра ти је. Упо тре би ће мо ов де фор му ла ци ју со ци о ло га Јо ва Ба-
ки ћа, ко јом је за ве сти Би-Би-Сиа (BBC) на срп ском је зи ку крат ко и 
пре ци зно ис та као при мед бе на це лу си ту а ци ју: „Цр ква је ре а го ва ла 
ноћ уочи рас пра ве у скуп шти ни и са мим тим је одоц ни ла. Ме ђу-
тим, ис по ста ви ло се да ни је – за то што је на њен при ти сак пред лог 
за ко на по ву чен на до ра ду. Но, тај аспект фор мал не при ро де је ма-
ње ва жан од дру гог аспек та ко ји је са др жин ске при ро де за то што 
се ра ди о сло бо ди ве ро и спо ве сти и са ве сти. Та сло бо да је устав но 
за јам че на, а ако је то та ко он да бри са ње за кон ске раз ра де ста во ва 
ко ји су у Уста ву из ри чи то на ве де ни за пра во зна чи да је ова власт 
под ло жна ути ца ју цр кве – и то на уштрб сло бо да и пра ва гра ђа на 
ко ја су са др жа на у Уста ву у чи јем су, пак, са ста вља њу уче ство-
ва ле и стран ке ко је су сад у вла сти“.1) По ред по вре де про це ду ре, 
да кле, пре кр ше на су две ве о ма озбиљ не ци ви ли за циј ске те ко ви не: 
раз дво је ност др жа ве од цр кве, пре све га, а за тим се и ути цај цр кве 
на мо рал не ста во ве и по на ша ња санк ци о ни са не за ко ном по ја вио 
као огра ни ча ва ње Уста вом за јем че них сло бо да, сма тра аутор на во-
да као и мно ги дру ги зва нич ни ци и гра ђа ни.2) Јед но од са оп ште ња 
за јав ност, иза ко га сто ји чи та во ту це удру же ња и ор га ни за ци ја,3) 
1) http://www.bbc.co.uk/ser bian/news/2009/03/090310_srb di scri min law.shtml
2) Као ма те ри јал при ли ком из ра де овог ра да ко ри шће не су ве сти о про бле ми ма око За ко-

на о за бра ни дис кри ми на ци је ра зних пи са них и елек трон ских јав них гла си ла ко је има ју 
сво је сај то ве на Ин тер не ту, као и ко мен та ри њи хо ве пу бли ке ко ји се мо гу про на ћи на 
до тич ним стра ни ца ма.

3)  Ко а ли ци ја за се ку лар ну др жа ву, Цен тар за мир и де мо кра ти ју, Цен тар за уна пре ђе ње 
прав них сту ди ја, Хел син шки од бор за људ ска пра ва, Ини ци ја ти ва мла дих за људ ска 
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при лич но дра ма тич ним реч ни ком су прот ста вља цр кву и др жа ву, 
опи су ју ћи сце на рио об на вља ња те о кра ти је ко ји пре ти Ср би ји уко-
ли ко се про гре сив не си ле ци вил ног дру штва не бу ду др жа ле чвр-
шће сво јих до са да шњих дру штве них по стиг ну ћа: „Тим по вла че-
њем Вла де пред при ти ском СПЦ за дат је још је дан озби љан уда рац 
де мо крат ском уре ђе њу Ср би је, кле ри ка ли за ци ја др жа ве и дру штва 
и да ље ће не за у ста вљи во на пре до ва ти ако ле ги тим ни ор га ни др жа-
ве не бу ду во ди ли ра чу на о они ма ко ји су их иза бра ли“.4) И слич но 
на ве де ном: „То је по ла га на ре ста у ра ци ја у ко јој би се ути цај Цр кве 
по ме шао са ути ца јем јав них ин сти ту ци ја и по ли тич ких фак то ра“, 
оце њу је си ту а ци ју на ис ку сни по ли ти чар Дра го љуб Ми ћу но вић.5) 
Ме ђу тим, раз лог за ова кво по на ша ње Срп ске пра во слав не цр кве 
и оста лих цр ка ва и вер ских за јед ни ца ко је су се оку пи ле око овог 
про бле ма је сте, на вод но, са свим тех нич ке при ро де. На и ме, пре ма 
из ја ви бе о град ског ра би на Иса ка Аси е ла, ду хов ни за ступ ни ци на-
ро да у Ср би ји ни су би ли по зва ни да се из ја сне о пред ло гу за ко на у 
окви ру ви ше ме сеч не јав не рас пра ве6) - ма да то ни је тач но по тврд-
њи пред ла га ча за ко на и ње го вих бра ни те ља у овом слу ча ју7) - та ко 
да им ни је би ло дру ге не го да ин тер ве ни шу у по след њем тре нут ку, 
он да ка да су схва ти ли да ина че не ће би ти кон сул то ва ни око ства ри 
од ве ли ког зна ча ја за свој рад и за мо рал ни жи вот сво јих вер ни ка. 
Ипак, по сто ја ње мо гућ но сти пред ла га ња аманд ма на на пред лог за-
ко на на во ди на по ми сао да „у овом слу ча ју се све мо гло при ла го ди-
ти скуп штин ској про це ду ри и да ни је би ло нео п ход но на овај на чин 
уру ша ва ти углед ин сти ту ци ја“, сма тра Ве сна Ра кић-Во ди не лић.8)

Чи ни се, та ко ђе, да се је дан део срп ског по ли тич ког еста бли-
шмен та узру јао што се у по ли ти ку упли ћу уста но ве ко је зва нич но 
не сло ве као по ли тич ке, уме сто да гле да ју сво ја по сла и да се ба ве 
про бле ми ма за ко је су спе ци ја ли зо ва не. Ме ђу тим, про фе си о на ли-
за ци ја по ли тич ког од но сно ду хов ног и сва ког дру гог ра да, ко ја је 
не ми нов на по сле ди ца ис ци зе ли ра не по де ле дру штве них уло га и 
спе ци ја ли за ци је по сло ва, ни ка ко не мо же да зна чи по сто ја ње мо но-

пра ва, Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Ко ми тет прав ни ка за људ ска пра ва, Qu e e ria 
цен тар, Лист Ре пу бли ка, Ur ban in, Же не у цр ном и Шкарт.

4)  «О пред ло гу за ко на о дис кри ми на ци ји сле де ће не де ље», http://www.em por tal.co.yu/ve-
sti/sr bi ja/81108.html

5)  «Вла ди ка са звао сед ни цу вла де»,  http://www.sme dia.rs/ve sti/de ta lji.php?id=8807
6)  «Цр кве про тив 13 ан ти ди скри ми на ци о них чла но ва», http://www.gay-ser bia.com/news/
7)  «Прав ни ца Ве сна Ра кић-Во ди не лић о по вла че њу На цр та за ко на про тив дис кри ми на-

ци је», http://www.bor ba.rs/con tent/vi ew/3300/123/
8)  На истом ме сту
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по ла на до но ше ње од лу ка зна чај них за дру штво, по ли тич ких од лу-
ка, и ис кљу чи ва ње из од лу чи ва ња свих по је ди на ца и уста но ва ко ји 
ни су ква ли фи ко ва ни као про фе си о нал ни по ли ти ча ри и од го ва ра-
ју ће уста но ве. Али, ово ни је про блем спе ци фи чан за слу чај о ком 
го во ри мо, већ се ти че из ви то пе ра ва ња пред став нич ке де мо кра ти је 
уоп ште у ам би јен ту стро ге по де ле дру штве них уло га и спе ци ја-
ли за ци је ра да. У кон крет ном слу ча ју, са свим се ле ги тим ним чи ни 
зах тев цр ка ва и вер ских за јед ни ца да њи хо ви ста во ви бу ду ува же ни 
при ли ком пи са ња за ко на, јер се ра ди о уста но ва ма ко је за сту па ју 
мо рал но чу ло гра ђа на – и то огром ног бро ја гра ђа на - и сва ки по ку-
шај да се дру штве ни зна чај тих уста но ва де за ву и ше, та ко што ће се 
на њих гле да ти као на по ли тич ке аут сај де ре, пред ста вља озби љан 
по ку шај зло у по тре бе тих не срећ них де фор ми те та мо дер не пред-
став нич ке де мо кра ти је. По ред то га, упа дљи ва је у овој си ту а ци ји 
при сут на авер зи ја пре ма вер ским уста но ва ма ка рак те ри стич на за 
иде о ло ги ју до не дав ног со ци ја ли стич ког ре жи ма и сва је при ли ка 
да ре ак ци је на ин ци дент са сто пи ра њем усва ја ња за ко на не би би ле 
то ли ко огор че не, и ско ро па нич не, да су у ње га би ле упле те не не ке 
дру ге уста но ве – ре ци мо, спорт ске а не вер ске. То ни је за чу ђе ње 
с об зи ром на чи ње ни цу да су ак тив ни по ли ти ча ри у Ср би ји ве ћи-
ном љу ди ко ји су ста са ва ли као Ти то ви пи о ни ри. Па чак и ако су 
код ку ће вас пи та ва ни у опо зи ци ји пре ма ко му ни зму, опет их ни је 
мо гла ми мо и ћи су рев њи вост пре ма ре ли ги ји, по што је она осо бе-
на за чи тав са вре ме ни ра ци о на ли стич ки при ступ ствар но сти, ко ји 
пре ва зи ла зи со ци ја ли зам. Ма да, у за пад но е вроп ским зе мља ма, у 
ко ји ма је ра ци о на ли зам ве ко ви ма при су тан као до ми нант на иде-
о ло шка кли ма, вер ске уста но ве ипак има ју мно го углед ни је ме сто 
у дру штву не го што је то слу чај у на шој зе мљи со ци ја ли стич ке 
про шло сти – та ко да би ова ко стра стве ну ре ак ци ју про тив ме ша ња 
цр ка ва и вер ских за јед ни ца у дру штве на пи та ња ипак тре ба ло по-
сма тра ти као ко му ни стич ко на сле ђе.

Оно на че му су ме ди ји не у по ре ди во ма ње ин си сти ра ли у це лој 
си ту а ци ји, а што је ма кар под јед на ко зна чај но као и угро жа ва ње 
фор ме де мо крат ског по ступ ка, је сте пи та ње о усме ре но сти мо рал-
них тен ден ци ја у дру штву ко је до би ја та кав за кон да се све ве ли ке 
и зна чај не ре ли гиј ске гру пе уз не ми ре због ње га. Не би смо ула зи ли 
у све по је ди но сти за ко на ко је су се по ка за ле про бле ма тич ни ма, јер 
ве ћи на њих до ти че или пре ти да за дре у пи са не и не пи са не оби ча је 
у вер ском жи во ту гра ђа на и вер ских уста но ва ко ји су већ ре гу ли са-
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ни раз ли чи тим за ко ни ма и тра ди ци ја ма. Ме ђу тим, за кон о за бра ни 
дис кри ми на ци је, та кав ка кав је био пред ло жен, до нео је и јед ну 
пот пу ну но ви ну. Он би, на и ме, био основ ка жња ва ња сва ко га ко 
се по бу ни про тив сло бод ног и не сме та ног де мон стри ра ња сек су-
ал но сти - и то ма ка ко ме или че му она би ла усме ре на. „Сва ко има 
пра во на сло бо ду из ра жа ва ња сво је сек су ал не ори јен та ци је, а дис-
кри ми на тор ско по сту па ње због из ра жа ва ња сек су ал не ори јен та ци-
је је за бра ње но», про пи су је, из ме ђу оста лог, члан 21 пр во бит ног 
Пред ло га за ко на о за бра ни дис кри ми на ци је.9) Па и по што је вла да 
Ср би је ува жи ла не ке при мед бе ко је су на пред лог за ко на ста ви ле 
цр кве и  вер ске за јед ни це, још увек је би ло раз ло га да се на сај ту 
СПЦ на ђе са оп ште ње ко је обра зла же за што го ре на ве де ни текст из 
чла на 21 не тре ба да оста не у за ко ну: „Не при хва тљи во је га ран то-
ва ње сло бо де из ра жа ва ња сек су ал не ори јен та ци је. Ра ди се о скло-
но сти ма ко је су у до ме ну при ват ног жи во та сва ког чо ве ка и њи хо-
во јав но из ра жа ва ње про ти ви се Уста вом, за ко ном и ме ђу на род ним 
до ку мен ти ма га ран то ва ном пра ву гра ђа на на за шти ту јав ног мо ра-
ла, при ват ног и по ро дич ног жи во та, и не при ко сно ве но сти до сто-
јан ства људ ске лич но сти, као и вер ским уве ре њи ма 95% гра ђа на 
Ср би је ко ји су се из ја сни ли као вер ни ци тра ди ци о нал них цр ка ва 
и вер ских за јед ни ца». И да не бу де ни ка квих не до у ми ца, да ље се 
ка же у са оп ште њу да «не вре ђа мо рал и вер ска уве ре ња сек су ал на 
ори јен та ци ја, ко ја год би ла, већ вре ђа ње но јав но из ра жа ва ње».10) 
Ме ђу тим, по сле не ко ли ко да на, ка да је по ста ло ја сно да пред ла гач 
за ко на не ће од у ста ти од спор не ре че ни це, по но во се огла сио бач ки 
вла ди ка Ири неј да би до дат но пре ци зи рао у че му је про блем, ве-
ро ват но са на дом да чла но ви вла де са мо ни су баш нај бо ље раз у ме-
ли да ле ко се жне по сле ди це ова квог чла на 21. Епи скоп об ја шња ва: 
«Пред лог ко ји је Вла да упу ти ла Скуп шти ни са др жи не што што не-
ма ве зе са за бра ном дис кри ми на ци је по осно ву сек су ал не ори јен-
та ци је. Тај Пред лог га ран ту је пра во на сло бо ду јав ног из ра жа ва ња 
сек су ал не ори јен та ци је. Та кво пра во не по сто ји ни у јед ном ме ђу-
на род ном уго во ру о за бра ни дис кри ми на ци је, ни у јед ној европ ској 
ди рек ти ви, ни у јед ном ре ле вант ном европ ском или свет ском за ко-
но дав ству. Пра во на јав но из ра жа ва ње не ке лич не скло но сти, ко ја 
не спа да ни у до мен ми сли и иде ја ни у до мен кул ту ре, ни је сред-
9)  Пред лог за ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, http://www.scribd.com/doc/13459540/Pred-

log-Za ko na-o-Za bra ni-Dis kri mi na ci je
10)  Кон цен три са ни пред лог тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца за из ме ну но вог 

Пред ло га За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, утвр ђе ног на сед ни ци Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је 13. мар та 2009. год. http://www.spc.rs/fi les/u5/2009/222.pdf 
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ство бор бе про тив дис кри ми на ци је. Вр ше ње та квог пра ва, да кле 
јав но из ра жа ва ње би ло ко је сек су ал не ори јен та ци је, вре ђа пра во 
гра ђа на на при ват ност и по ро дич ни жи вот, а вре ђа и њи хо ва вер ска 
уве ре ња, као и не при ко сно ве ност до сто јан ства лич но сти».11)

Мо ра се, ипак, узе ти у об зир же ља пи сца за ко на да сво јом тво-
ре ви ном од луч но и  јед ном за сваг да ста не на пут не сме та ном из ра-
жа ва њу не то ле рант но сти – а што пред ста вља уоби ча је ну ре ак ци ју 
на сек су ал ност ко ја ни је ори јен ти са на у скла ду са па три јар хал ним 
ка но ни ма. Ве ро ват но се спор на ре че ни ца из чла на 21 на шла у за ко-
ну за хва љу ју ћи јед но став ном про ши ре њу оби чај не прак се, ве о ма 
при сут не у са вре ме ном све ту за пад њач ке кул тур не про ве ни јен ци-
је, да се (хе те ро)сек су ал ност ма ни фе сту је, а још ви ше под сти че, 
ско ро без ика квих огра да. Сви смо све до ци то ме ко ли ко је са вре-
ме на поп-кул ту ра За па да, ко ја по ла ко по ста је кул ту ра це лог све та, 
про же та сек су ал но шћу. Па ако је већ та ко, за што не омо гу ћи ти и 
друк чи је сек су ал но ори јен ти са ним љу ди ма да ко ри сте сво ју есте-
ти зо ва ну пол ност у (са мо)ре клам не и све оста ле свр хе у ко је се 
она већ и ина че ко ри сти? То је мно го јед но став ни је не го ме ња ти 
свет, а да је ре зул та те ко ји би мо ра ли но ми нал но да бу ду при хва-
тљи ви за сва ко га ко ме је пра вед ност на ср цу а рав но прав ност љу ди 
при о ри тет. Ме ђу тим, иако је иде ја о ме ња њу све та, ње го вих кул-
тур них тен ден ци ја, да ле ко пре ам би ци о зна и за мно го моћ ни је су-
бјек те не го што је то Ср би ја или, још пре, ње ни пи сци За ко на о 
за бра ни дис кри ми на ци је, ипак ни је не ре ал но же ле ти и омо гу ћи ти 
сво јој др жа ви да не бу де пр ва зе мља у ко јој је за ко ном охра бре но 
не кон тро ли са но па ра ди ра ње сек су ал но шћу и ко ја је го то ва да ка-
зни сва ку не по вољ ну ре ак ци ју на та кво исту па ње, истим за ко ном 
је про гла ша ва ју ћи дис кри ми на тор ским по на ша њем.

До пре све га не ко ли ко де це ни ја на род је у Ср би ји имао ве о ма 
раз ли чи те ста во ве пре ма сек су ал но сти не го што су то ови са вре ме-
ни ме ђу на род ни, пот пу но од ро ђе ни од ка те го ри је сти да. Та ко, на 
при мер, у јед ном кра ју Ср би је, за бе ле же но је пред Дру ги свет ски 
рат, «же не, а осо би то де вој ке, мно го па зе на стид. Де вој ка вр ло 
до бро па зи да јој се не би ко ји део те ла ви део, а же не исто та-
ко».12) Чак и при ли ком скла па ња бра ка, и то на чи та вој не гда шњој 
11)  «Из ја ва: За бра на дис кри ми на ци је по осно ву не ке лич не скло но сти ни је исто што и 

сло бо да јав ног из ра жа ва ња те лич не скло но сти» http://www.spc.rs/sr/iz ja va_za bra na_
dis kri mi na ci je_po_osno vu_ne ke_lic ne_sklo no sti_ni je_isto_sto_slo bo da_jav nog_iz ra za vanj

12)  Ми лош Ђ. Шка рић, Животиобичаји«планинаца»подФрушкомГором, Срп ска Кра-
љев ска Ака де ми ја, Срп ски ет но граф ски збор ник, књи га LIV, Дру го оде ље ње, Жи вот и 
оби ча ји на род ни, књи га 24, Бе о град 1939, стр.117.
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ју го сло вен ској те ри то ри ји, ми сли ло се ско ро ис кљу чи во на до би-
ја ње по том ства, а за тим и на уве ћа ње кућ не рад не сна ге. По што је 
на ско ро шест стра на опи си вао ка кве све на род пред но сти ви ди 
у бра ку из те две пер спек ти ве, ет но лог Ти хо мир Ђор ђе вић, ина че 
ве о ма упу ћен у на род на схва та ња и по сло ве, тек у јед ном крат ком 
па су су спо ми ње и сек су ал ност као не што што иде уз брак: «Нај-
зад, же на се узи ма да за до во љи при род не по тре бе чо ве ко ве, да му 
бу де на сла да и ужи ва ње (...). Овај раз лог из гле да да, по пој мо ви ма 
на род ним, до ла зи на по след ње ме сто. У сре зу Бо ље вач ком, на при-
мер, при же нид би се 'на ле по ту мно го не по ла же'».13) Пре ма то ме, 
чак и у бра ку, где је ис по ља ва ње сек су ал но сти не из бе жно и за то 
ле ги тим но у сва кој кул ту ри и епо хи, ста нов ни ци Ср би је су ве о ма 
уз др жа ни и скру пу ло зни, да ле ко од сва ког ин си сти ра ња на при-
род ним скло но сти ма и пра ву на њи хо во ра бље ње, а ка мо ли јав но 
ма ни фе сто ва ње. И оно што се ра ди ло, ра ди ло се тај но и оба зри во 
у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, да ни ко не са зна и без ика квих пре те-
ри ва ња; дру га чи је ре че но, на род је у Ср би ји био из у зет но дис кре-
тан и од ме рен у по гле ду сва ко вр сног ис по ља ва ња сек су ал но сти.14) 
Уоп ште но гле да но, у мо ру мо но граф ских или кра ћих ра до ва у ко-
ји ма се опи су ју жи вот и оби ча ји на ро да у ра зним де ло ви ма на ше 
зе мље, од вај ка да па све до ду бо ко у 20. век, је два да се и мо же на ћи 
по не ки па сус по све ћен сек су ал ном мо ра лу и по на ша њу. То се има 
за хва ли ти чи ње ни ци што се сек су ал ност, очи глед но, и у Ср би ји 
сма тра ла крај ње при ват ном од ли ком ко ја не да не тр пи ни ка кву не-
у ме ре ност у свом ис по ља ва њу на би ло ко ји на чин, већ се ни не ува-
жа ва као не ка ква са мо стал на од ли ка људ ске при ро де - па та ко ни 
ис тра жи ва чи на род ног жи во та ни су има ли при ли ке да се упо зна ју 
са не ким по себ ним трет ма ном ње ним. Ако ко сад по ми сли на Ву-
ко ву збир ку Црвенбан или на пр во из да ње ње го вог Рјечника у ко ме 
се на ла зи до ста ска ред них из ра за ... па, мо же мо ре ћи са мо да су 
љу ди сво јој пси хич кој тен зи ји, на ста лој у су сре ту из ме ђу по тре бе 
и сти да, да ва ли оду шка - али ис кљу чи во у дру штве но кон тро ли са-
ним,  без бед ним окол но сти ма: «Оже ње ни ста ри ји љу ди хо ће се са 
ста ри јом же ном и на ша ли ти, ре ћи што год не при лич но, али мла ђи 
љу ди и мом ци то не сме ју чи ни ти, ни ти чи не».15)

На кон Дру гог свет ског ра та, с про ди ра њем у срп ски мен та ли-
тет ко му ни стич ких иде о ло шких по став ки и од го ва ра ју ћег мо ра ла, 
13)  Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Нашнародниживот, Књи га дру га, Из да вач ка књи жар ни ца Ге-

це Ко на, Бе о град 1930, стр. 15.
14)  На истом ме сту, стр. 97-105.
15)  Ми лош Ђ. Шка рић, на истом ме сту
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бит но се по ме ри ла гра ни ца из ме ђу сти да и бе стид но сти у прав цу 
ове дру ге, а под ви дом осло бо ђе ња но вог, про гре сив ног, со ци ја ли-
стич ког чо ве ка од сте га кон зер ва ти ви зма и ре ак ци о нар ног мрач-
ња штва, на лаз је ет но ло га Алек сан дре Па ви ће вић.16) Та ко је но ви, 
про гре сив ни чо век још де те том тре ба ло да те жи ка сло бо ди од ро-
ди те ља; као мла до би ће - ка сло бо ди од љу ба ви у сво јим од но си ма 
са су прот ним по лом; као од ра сли, под сти ца ни су љу ди ка сло бо ди 
од бра ка или, ако су у бра ку, сло бо ди од ве за но сти за же ну, од-
но сно же на је те жи ла сло бо ди од при ти ска оба ве за пре ма му жу 
и де ци. „Да кле, на уда ру 'ре ви зи је' пр вен стве но се на шла тра ди-
ци о нал на кон цеп ци ја сми сла и ци ља брач не за јед ни це, за тим дру-
штве на уло га по ро ди це и уну тар по ро дич ни од но си, а па ра лел но 
са овим ра ди ло се и на раз би ја њу та буа и нор ми ко је су се ти ца ле 
схва та ња пол ног мо ра ла и од но са ме ђу по ло ви ма“.17) По но ви ће мо 
и ов де при мед бу да ова кви по сту ла ти ни су спе ци фи кум ко му ни-
стич ке иде о ло ги је већ их по зна је чи та ва са вре ме на ра ци о на ли-
стич ка и ху ма ни стич ка ци ви ли за ци ја - у ко му ни зму су они са мо 
хи пер тро фи ра ни. Из ван сфе ре вла да ви не ко му ни зма све је ово та-
ко ђе би ло при сут но на не ки на чин у син таг ми о људ ским пра ви ма 
и сло бо да ма. Та ко, чак и ако је са вре ме ни чо век у фро мов ском сми-
слу сло бо дан за но ва оства ре ња сво јих по тен ци ја ла, он ипак пре 
то га из гле да да мо ра да се осло бо ди од тра ди ци о нал них мо рал них 
вред но сти, у би ло ком са вре ме ном иде о ло шком ам би јен ту жи вео. 
Јер, из гле да да на ру ше ви на ма ду хов них тра ди ци ја по чи ва са вре-
ме ни ма те ри јал ни про грес: „За кљу чак до ко га се до шло на осно ву 
ана ли зе са ку пље не гра ђе, а ко ји је при ме њив и на ни воу гло бал ног 
дру штва, је да по ро ди ца ви ше не пред ста вља 'дру штво у ма лом', 
већ за јед ни цу ко ја се све ви ше на ла зи у про це пу из ме ђу ма ње или 
ви ше тра ди ци о нал них вред но сти и зах те ва са вре ме не кул ту ре. У 
та квој, као и у ра ни јим си ту а ци ја ма, по ро ди ца и да ље пред ста вља 
огле да ло дру штве не ствар но сти, али она сво јим вред но сним мо-
де ли ма све ма ње мо же да ути че и на по на ша ње ко је ће иза бра ти 
ње ни чла но ви и на фор ми ра ње вред но сних мо де ла гло бал ног дру-
штва“.18) 

По што та ко ло ше сто ји ствар да нас са тра ди ци о нал ним мо-
рал ним вред но сти ма те, кон крет но, са при сту пом сек су ал но сти, 

16)  Алек сан дра Б. Па ви ће вић, Наударуидеологија-Брак,породицаиполниморалиСр-
бијиудругојполовини20.века, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Ет но граф ски ин-
сти тут, По себ на из да ња, Књи га 57, Бе о град 2006, стр. 42-49 и да ље.

17)  Исто, стр. 87.
18)  Исто, стр. 10.
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тре ба ло би по кло ни ти зна чај ну па жњу опа сци бе о град ског над-
би ску па Ста ни сла ва Хо че ва ра, ко ју је из нео у раз го во ру са прав-
ни ком Вла ди ми ром Во ди не ли ћем, во ђе ним по во дом про бле ма са 
спор ним тек сто ви ма у пред ло гу За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. 
На кон што је Во ди не лић на по ме нуо да за кон осу ђу је дис кри ми-
на ци ју по би ло ко јој осно ви, не са мо сек су ал ној већ, на при мер, 
и ону иза зва ну не чи јом ће ла во шћу или ни ским ра стом, Хо че вар 
је из нео ми шље ње да су та кве од ли ке, ка кве је Во ди не лић упра-
во спо ме нуо, ко ли ко не про мен љи ве то ли ко и етич ки без лич не и, 
сто га, бе зна чај не - за раз ли ку од сек су ал но сти ко ја све то ни ка ко 
ни је: «Ни су све ствар но сти јед на ког етич ког зна че ња. Сви пси хо-
ло зи при зна ју да је хо мо сек су ал ност ствар ност над ко јом је мо-
гу ће сло бод но од ре ђи ва ти ста ње. За што он да та квој ствар но сти, 
ко ју мо же мо увек отва ра ти у про це су пре о бра жа ја, да ти ка те го ри-
ју иден ти те та»?19) Па, ве ро ват но за то што се љу ди, кроз све оп ште 
при су ство сек су а ли зо ва не мас-ме диј ске кул ту ре, охра бру ју на то 
да сек су ал ност по ста ве у цен тар сво је па жње, лич не и дру штве не, 
као осно ву свог укуп ног иден ти те та, ка ко лич ног, пси хо фи зич ког, 
та ко и ко лек тив ног, кул тур ног. Чи ње ни ца је да је људ ска сек су ал-
ност оп те ре ће на ве ли ком ко ли чи ном сим бо лич но сти, те да као та-
ква под сти че на ви ше сми сле но по на ша ње и ин тер пре ти ра ње: она 
мо же би ти окре ну та ка ства ра њу по том ства, али и ка оства ри ва-
њу и одр жа ва њу брач не или не фор мал не ве зе, за тим ка те ле сном 
на сла ђи ва њу, а чак мо же пред ста вља ти и вре ђа ње или, пак, ис по-
ља ва ње мо ћи, те, ко нач но, она ма те ри ја ли зу је раз ли чи те емо ци је 
и зна ков но ис по ља ва раз ли чи те ме ђу људ ске од но се. Ипак, ме ђу 
свим тим упо тре ба ма сек су ал но сти те ле сно ужи ва ње је оно ко је је 
кроз чо ве чан ство и кроз исто ри ју има ло да ле ко нај ма њу вред ност 
и те жи ну, те же ћи углав ном то ме да пред ста вља де гра да ци ју чо ве ка 
на ни во не до сто јан ње го вих огром них пси хич ких и ду хов них мо-
гућ но сти – а на ро чи то је та ко у хри шћан ском све ту. Ипак, мо дер-
на ма сов на кул ту ра упра во ин си сти ра на тој ми нор ној (ест)ети ци 
те ле сног ужи ва ња као на до ми нант ној људ ској од ли ци. Ме ђу тим, 

19)  „Ср би ја раз го ва ра: Пред лог за ко на о за бра ни дис кри ми на ци је“, По ли ти ка 16. 03. 2009. 
http://www.sve ve sti.com/?l=sr&a=128256. „Го ди не 1973. Аме рич ка пси хи ја триј ска асо-
ци ја ци ја је укло ни ла хо мо сек су ал ност из DSM-а, спи ска мен тал них по ре ме ћа ја. Го-
ди не 1977. Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја је у сво ју кла си фи ка ци ју бо ле сти и по-
ре ме ћа ја, ICD-9, укљу чи ла хо мо сек су ал ност као бо лест, да би 1990. го ди не она би ла 
укло ње на са ове ли сте у ICD-10 и од та да се сма тра јед ним од об ли ка сек су ал но сти“, 
пи ше у члан ку „Дис кри ми на ци ја геј-ле збеј ске по пу ла ци је“ http://gayec ho.com/com mon/
news-print.aspx?id=7956&burl=http://www.kvi ri ja.com/te o ri ja.aspx%3Fid%3D7956%26gr
id%3D5560%26pa ge%3D1
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и дру ги аспек ти те ле сно сти људ ске су по тен ци ра ни у са вре ме ној 
ма сов ној кул ту ри. «Чо век као те ле сна жи во ти ња» мо ра ла би да бу-
де са вре ме на крат ка де фи ни ци ја људ ске при ро де, слич на по фор ми 
они ма ко је чо ве ка пред ста вља ју као по ли тич ку, сим бо лич ку, ре ли-
ги о зну и дру ге «жи во ти ње». Са мо, по ку шај де фи ни са ња чо ве ка 
уоб ли че ног са вре ме ном сек су а ли зо ва ном/со ма ти зо ва ном кул ту-
ром ова квом вр стом де фи ни ци је би ло би са свим кон тра про дук тив-
но. Уме сто шка кљи ве по ја ве ује ди ња ва ња су прот но сти, ко ја тре ба 
да ис так не људ ску сло же ност и увек при сут ну тен зи ју из ме ђу да те 
жи во тињ ске те ле сно сти и за да те про ду хо вље не пси хе, ова би де-
фи ни ци ја по ка за ла то тал ну ани ма ли за ци ју ка ко јој је чо век да нас 
упу ћен кроз вред но сти ка кве про но си са вре ме на за пад на, сад већ 
гло бал на, ма сов на кул ту ра. Ње на тр жи шна ори јен ти са ност не во-
ди ни нај ма ње ра чу на о људ ском не ма те ри јал ном по тен ци ја лу, већ 
тра жи нај кра ћи пут – а то је рас плам са ва ње чул них за до вољ ста ва 
– да про да сво ју ро бу. Да ље се то пре тва ра у сво је вр сни култ те-
ле сно сти чи ји смо све до ци сва ко днев но, у ме диј ским са др жа ји ма.

Устав Ре пу бли ке Ср би је про пи су је, у свом чла ну 23, да је 
«људ ско до сто јан ство (...) не при ко сно ве но и сви су ду жни да га 
по шту ју и шти те», као и то «да сва ко има пра во на сло бо дан раз вој 
лич но сти, ако ти ме не кр ши пра ва дру гих за јем че на Уста вом».20) 
Ме ђу тим, у слу ча ју ова квог чла на 21 За ко на о за бра ни дис кри ми-
на ци је, ко ји иде на ру ку гло бал ном трен ду со ма ти за ци је и на по се 
сек су а ли за ци је чо ве ко ве при ро де, као и ти ме оза ко ње ном са бла-
жња ва њу и скан да ли зо ва њу на ро да, по ста вља се пи та ње да ли са-
ма др жа ва, ко ја при хва та та кве за ко не, пре ста је да по шту је људ ско 
до сто јан ство и пра во на сло бо дан раз вој лич но сти и, та ко из ме ђу 
оста лог, те жи кр ше њу соп стве ног Уста ва. А да ли би смо сме ли да 
се усу ди мо да за ми шља мо ка ко би из гле да ла прак са сло бод ног из-
ра жа ва ња сек су ал но сти - чак и без не кро фи ли је, пе до фи ли је, ка-
ни бал ског фе ти ши зма, со до ми је ... док не по вољ но ре а го ва ње на то 
пред ста вља кр ше ње за ко на.

Но, пи сци срп ског За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је су ипак 
на по кон схва ти ли где во ди та кав члан 21, па су јед ним бла гим пре-
фор му ли са ва њем бит но про ме ни ли ње гов сми сао. У усво је ној вер-
зи ји За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, у чла ну 21 пи ше: «Сва ко 
има пра во да се из ја сни о сво јој сек су ал ној ори јен та ци ји, а дис кри-

20)  Устав Ре пу бли ке Ср би је, http://www.par la ment.sr.gov.yu/con tent/cir/ak ta/ak ta_de ta lji.
asp?Id=382&t=Z#
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ми на тор ско по сту па ње због та квог из ја шња ва ња је за бра ње но».21) 
Ве ли ка раз ли ка мо же по сто ја ти из ме ђу сло бод ног изражавања 
скло но сти и изјашњавања о њој, за то што из ра жа ва ње под ра зу ме-
ва не са мо вер бал ни не го још и ви ше пла сти чан при каз, да ка же мо 
ижи вља ва ње, а из ја шња ва ње не ма ту дво сми сле ност и од но си се 
ис кљу чи во на го вор ни чин, чи ја су те жи на и дра стич ност ми нор не 
у по ре ђе њу са де ла њем.

Оста је чи ње ни ца да опо зи ци о не стран ке у Скуп шти ни Ср би је 
сма тра ју за кон ло шим, и по ред из ме на у ње го вом на цр ту, из ра-
зно ра зних дру гих раз ло га. Но, ка ко им то па да у за да так, из ме ђу 
оста лог, да по те зе вла сти ква ли фи ку ју као нај го ре мо гу ће по те зе, 
не ће мо им по ве ро ва ти у пот пу но сти - иако се на осно ву ве ли чи-
не јед ног је ди ног про пу ста ко ји смо об ра ђи ва ли у овом члан ку са 
ве ли ком из ве сно шћу мо же оче ки ва ти да За кон о за бра ни дис кри-
ми на ци је ни је нај па жљи ви је пи сан и да фа лин ки има још. На ши 
су за ко но пи сци ми сли ли да се угле да ју на зе мље ка ква је Хо лан-
ди ја, у ко ји ма је оби ље нов ца у раз ви је ној бур жо а зи ји ко ја ве ру је 
у кал ви ни стич ке мо рал не по сту ла те упу ти ло раз вој мо рал но сти ка 
од го вор ном, све сном и са мо кон тро ли са ном по је дин цу, што је ама 
баш не мо гу ће пре са ди ти у срп ско кул тур но под не бље и мен та ли-
тет. А чак ни у Хо лан ди ји не по сто ји за кон ска до зво ла за сло бод-
но ис по ља ва ње сек су ал не ори јен та ци је. Шта ви ше, под при ти ском 
све при сут ни јег исла ма мно ги Хо лан ђа ни по чи њу да, у по след њих 
два де се так го ди на, об на вља ју свој вер ски а с њим и на ци о нал ни 
иден ти тет, ко је су та ко бла зи ра но би ли пре пу сти ли «ци ви ли за циј-
ски за о ста лом» остат ку Евро пе .22)

Члан 21 пр во бит ног пред ло га За ко на о за бра ни дис кри ми на-
ци је био је, очи глед но, са свим до во љан да ани ми ра мно штво љу ди, 
уста но ва и ор га ни за ци ја, по кре нув ши ви со ко на пе ту рас пра ву око 
не ко ли ких круп них дру штве них и ан тро по ло шких пи та ња. Ме ђу 
њи ма је нај о бу хват ни је и нај да ле ко се жни је мо гло да бу де оно ко-
је смо об ра ђи ва ли на прет ход ним стра на ма. Ви де ли смо, у гру бо, 
ка ква је срп ска тра ди ци ја у по гле ду пол ног мо ра ла и ода тле про-
ис те клог по на ша ња, а ви де ли смо, кроз овај при мер, да те жње на-

21)  Текст за ко на http://fo rum.mo je pra vo.net/new/b2/blogs/blog4.php/2009/05/06/za kon-o-za-
bra ni-dis kri mi na ci je

22)  По дат ке о ре ле вант ним исто риј ским при ли ка ма у Хо лан ди ји из нео је проф. др Џејмс 
К. Ке не ди (Ja mes C. Ken nedy), са Уни вер зи те та у Ам стер да му, у пре да ва њу под на сло-
вом „На ци ја и ре ли ги ја“, одр жа ном 18. ју на 2009, у окви ру ци клу са „Исто ри ја и На ци-
ја: ми сли ти, пи са ти, ства ра ти“ ко ји је ор га ни зо ва ла Фон да ци ја Хајн рих Бел (He in rich 
Böll Stif tung) у Цен тру за кул тур ну де кон та ми на ци ју у Бе о гра ду.
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ших за ко но да ва ца и по ли тич ких во ђа иду са свим дру гим прав цем, 
да ле ко од тра ди ци о нал них мо рал них вред но сти осо бе них за Ср-
би ју. Пи та ње мо рал ног усме ре ња ко је им пли ку је са вре ме на гло-
бал на ма со ва и по пу лар на кул ту ра и ко је обе ћа ва утр ну ће сва ке 
аутен тич не ду хов но сти и, с тим, сва ке мо рал не вред но сти, по ста-
вље но је да кле и код нас. Оно се по ста вља, с јед не стра не, као пи-
та ње су ко ба из ме ђу про гре са и ре ак ци о на штва, док га дру га стра на 
по ста вља као пи та ње о  сна зи оп штих ху ма ни стич ких вред но сти 
уко ре ње них у ми ле ни јум ској ду хов ној тра ди ци ји. Мо же мо га по-
ста ви ти и као пи та ње на ци о нал ног иден ти те та, као пи та ње оп стан-
ка ти пич них уста но ва, оби ча ја и мен та ли те та из ра слих у на шем 
спе ци фич ном ту ма че њу спле та мак си ма ли стич ких хри шћан ских 
вред но сти и све при сут них људ ских сла бо сти. Ово га пу та се тра-
ди ци ја по ка за ла још увек за ни јан су ја чом у срп ском дру штву. Али, 
пи та ње је до кле ће из др жа ти та кав од нос сна га, под при ти ском мо-
де дра стич не ре ла ти ви за ци је мо рал них вред но сти, ко ја се не ки ма 
од нас при чи ња ва као услов за при па да ње Евро пи.23)

ЛИТЕРАТУРА

23)  Ве о ма је илу стра ти ван за на шу те му кра так филм о бор би ко ја се од ви ја у Сан Фран-
ци ску из ме ђу тра ди ци о на ли стич ког и ре ла ти ви стич ког сек су ал ног мо ра ла и њи хо вих 
пра те ћих по на ша ња, ко ји се мо же ви де ти на сле де ћој ин тер нет адре си: http://vi meo.
com/5942048
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NATIONALIDENTITYBETWEENTRADITIONAL
ANDPROGRESSIVISTICMORALPARADIGM

Summary
Inthistextauthoranalyzedthecontroversyregardingthe
Article21inthenewAnti-DiscriminationLaw,whichwas
inlineforthevotingprocedureinthebeginningofMarch,
2009inSerbia.Adaybeforetheexposureof theLawin
theNationalAssembly,theBishopIrinejofBackastopped
theprocedureofpassing theLawwith theobjections to
certainstandpoints in it.TheBishopmade thismoveon
behalf of seven traditional churches and denominations
beingdefinedastheinstitutionsofspecialsignificancein
SerbiabytheLawontheChurchesandReligiousDenomi-
nations.InthiscaseitimpliesthattheBishopIrinejrep-
resentedtheinterestsofalmostallbelieversinSerbiaand
notonlyofthemembersoftheSerbianOrthodoxChurch.
However, regarding this intervention, many individuals
andinstitutionsreactedwithextremeintolerance,arguing
thatthereisnoplacefortheChurchinpoliticallife.Inad-
ditiontothis,incomplaisantreactionoftheGovernment
ofSerbiatotheappealtothisappealoftheChurchesand
dominationstheydetectedanallegedclericarizationofthe
stateandsociety.However,inregardtotheinterventionof
thechurchesandreligiousinstitutions,thecausesfortheir
disquietregardingtheArticle21ofnewAnti-Discrimina-
toryLaw,andalsoforthedisquietofthesupportersofini-
tialdraftoftheabovementionedLaw,arethemostobvious
reflectionoftheconflictbetweenmoraltraditionandmod-
ernism.Bothof themhavebeenclashingoverdominant
positionincontemporarycultureinSerbia–thefirstone
asthefoundationofthestructureofhumansocietyandthe
latteroneasastrongactualtrendindevelopmentofWest-
ernhumanism.The controversialArticle21approvesof
freedeclarationofsexualorientationbanningeverydis-
approvingreactiontopublicmanifestationof(any)sexu-
alitywith explanation that it is discriminatorybehavior.
SincetheConstitutionofSerbiaprotectsdignityandfree
personalitydevelopment,aswellasthefamilyandpublic
morality,theabovementionedreactionofreligiousinstitu-
tionsseemstohavebeentotallyappropriateforthesitu-
ation,protectingnotonly theirbelieversbutalsoall the
citizensandtheConstitutionitself.Intheendthecreator
oftheAnti-DiscriminatoryLawreformulated“manifesta-
tion”ofsexualorientationto“declaration”ofthesexual
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orientation and with this the approved manifestation of
sexualitywasreducedtothelevelofverbalactinsteadof
initially enabled complete expression. This event under-
linedthattherehavebeentwostrongandclashedtenden-
ciesinoursociety,ofwhichonetendencyinclinestoward
traditional patriarchal values that have had their status
justifiedthroughasubstantialstructuralandmillenniums
longsocialrole,whiletheother,modernisticone,inclines
towardevolutionarydevelopmentofthesocietyinhuman-
isticpromisingbutalsounknownandriskydirectionsthat
excludeagreatpartofhithertoprevailingmoralitypre-
cept.
KeyWords:Anti-DiscriminationLaw,traditionalchurches
anddenominations,sexuality,patriarchalmorality
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