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УЛОГАРЕЛИГИЈЕУПРОГРАМИМА
ПОЛИТИЧКИХПАРТИЈАУСРБИЈИ*

Сажетак
Уовомрадућебитиречиоулозирелигијеупрогра
мима нјаважнијих политичких странака у Србији.
Србијајеуставомдефинисанакаосекуларнадржава
и најзначајније политичке партије начелно афирми
шу принцип одвојености цркве и државе. Међутим,
пажљива анализа програмских докумената партија
указује нато да поједине партије афирмишу значај
религије за државу. Странке избегавају јасно дефи
нисањеполитикапремарелигијскимпитањимајерим
тоомогућавапрагматичнопонашањенавласти.То
прагматичнопонашањејепостојалојошуЈугослави
јиизаснивалосена„дуалноммоделуодноса.“Радсе
заснива на интерпретативном приступу као једном
одосновнихуполитикологији.Радпокушавадаодго
вори како семогу интерпретиратинамереоодносу
странака према религијама, на основу програма. У
Србијисемеђунајважнијимстранкамамогууочити
онекојенеистичузначајрелигијеионекојеупрогра
мимаистичуњензначајзадржаву.УСрбијисеможе
уочитирастутицајарелигијеиСПЦимекадесекула
ризацијадржаве.
Кључнеречи:секуларнадржава,политичкепартије,
дихотомнимоделодноса,мекадесекуларизација.

U овом ра ду ће би ти ре чи о уло зи ре ли ги је у про гра ми ма нај ва-
жни јих по ли тич ких стра на ка у Ср би ји. У Уста ву РС се ка же да 

је то све тов на др жа ва, да су цр кве и вер ске за јед ни це одво је не од 
др жа ве, да ни јед на ре ли ги ја не мо же да се ус по ста ви као др жав на 

* Рад је на стао у окви ру пред ме та Политикологијарелигијеирелигијскапропаганда на 
док тор ским сту ди ја ма по ли ти ко ло ги је ФПН.
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или оба ве зна, а вер ске за јед ни це се де фи ни шу као ме ђу соб но рав-
но прав не.1) У све тов ној др жа ви вла да не тре ба да бу де адво кат 
ни јед не вер ске за јед ни це, па чак ни оне ве ћин ске, и тре ба да 
има јед нак од нос пре ма сви ма. Све стран ке у Ср би ји су ма кар 
фор мал но при вр же не иде ји све тов не др жа ве. Ме ђу тим, ме ђу 
њи ма има знат них раз ли ка. Не ке у про гра ми ма го то во да и не 
по ми њу би ло ка кве ста во ве у ве зи са ре ли ги ја ма. На дру гом 
кра ју спек тра су стран ке ко је ис ти чу зна чај ре ли ги је за тра-
ди ци ју и иден ти тет Ср би је. Пи та ње ко је се мо же по ста ви ти је 
да ли фор мал но при хва та ње иде ја се ку лар но сти др жа ве од го-
ва ра ствар ним по ли тич ким на ме ра ма стра на ка? 

Ве ћи на стра на ка вр ло ма ло пи ше о кон крет ним ме ра ма по ли-
ти ке ко ја је у ве зи са ре ли ги јом. На при мер, у про гра му Де мо крат-
ске стран ке има вр ло ма ло ре чи о ре ли ги ји сем да тре ба да про мо-
ви ше то ле ран ци ју. СПО у про гра му да ле ко ви ше ре чи по све ћу је 
зна ча ју хри шћан ства за Ср би ју, ње ну тра ди ци ју и иден ти тет. Ипак, 
иако де фи ни ше на чел не вред но сти и ци ље ве, ни ова стран ка не 
де фи ни ше би ло ко ја по је ди нач на сред ства по ли ти ке. Упр кос то ме, 
ова стран ка је 2011. пре у зе ла ре сор ве ра у вла ди. Ми слим да упра-
во па жљи вим чи та њем про гра ма не ких стра на ка мо же мо да уви-
ди мо ам би ци ју да др жа ва фа во ри зу је Срп ску пра во слав ну цр кву 
(СПЦ). Ти пич не ак тив но сти ре со ра за ве ру у Вла ди РС су по моћ за 
вер ска ли ца, фи нан си ра ње ак тив но сти, гла си ла, ин сти ту ци ја, упла-
та до при но са за сва оси гу ра ња итд.

Од су ство кон крет них прин ци па де ло ва ња стра на ка у Ср би ји 
пре ма ре ли гиј ским пи та њи ма ни је ни ма ло слу чај но. Оно им омо-
гу ћа ва да се праг ма тич но по на ша ју ако до ђу у при ли ку да од лу чу ју 
или да ути чу на фор ми ра ње по ли ти ке при ко а ли ци о ним спо ра зу-
ми ма. Осим то га, стран ке су че сто фо ку си ра не на те ме ко је им у 
бор би за би ра че пред ста вља ју глав не аду те, као што су, али не и 
ис кљу чи во, еко ном ска или со ци јал на по ли ти ка. Без ја сних прин-
ци па по ли ти ке пре ма вер ским за јед ни ца ма стран ке у Ср би ји мо гу 
да на ста ве тра ди ци ју од но са пре ма њи ма, и СПЦ у пр вом ре ду, 
ка ква се раз ви ја ла де це ни ја ма уна зад. То је по лит ка ду ал ног мо де-
ла - ка да по ли ти ча ри ма од го ва ра хва ле цр кву, ка да не - кри ти ку ју 
је или иг но ри шу. 

1) УставРепубликеСрбије, 2006, До ступ но пре ко: http://www.par la ment.gov.rs/upload/do-
cu ments/Ustav_Sr bi je_pdf.pdf (При сту пље но 15.3.2012), члан 11, став 1-3, 2006. Та ко ђе 
и члан 44.
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Ђор ђе вић та ко ђе ми сли да од нос др жа ве пре ма вер ским за јед-
ни ца ма de ju re и de fac to не ко ин ци ди ра ју.2) По ње му, СПЦ и др жа ва 
не же ле да бу ду раз дво је не. Он про на ла зи ре чи Ам фи ло хи ја, Ми-
тро по ли та це тињ ског, у ко ји ма се као иде ал при жељ ку је хар мо ни ја 
из ме ђу др жа ве и цр кве, ко ја ни је увек би ла оства ри ва на. Тре нут-
но је и др жа ва за ин те ре со ва на за кле ри ка ли за ци ју, мо жда и ви ше 
не го цр ква. Ин те ре си ове две ор га ни за ци је су по ве за ни, на ро чи то 
ка да је реч о ко сов ској по ли ти ци. У др жав ном пре го ва рач ком ти-
му за Ко со во би ло је пред став ни ка Све тог си но да и др жа ве. Ни је 
ла ко утвр ди ти ка да др жа ва фор ми ра по ли ти ку а ка да се обрат но 
де ша ва.3) У ви ше на вра та, то ком не ко ли ко го ди на, СПЦ се отво ре-
но из ја шња ва ла о из бо ри ма на Ко со ву, по зи ва ју ћи гра ђа не да не 
уче ству ју на њи ма. 

Овај рад се за сни ва на ин тер пре та тив ном при сту пу као јед ном 
од основ них те о риј ско-епи сте мо ло шких при сту па у по ли ти ко ло-
ги ји. Ам би ци ја ко ју рад има је ста да по ка же ка ква се зна че ња мо гу 
из ву ћи из про грам ских ака та стра на ка у Ср би ји. У ин тер пре та тив-
ним те о ри ја ма ни је мо гу ће го во ри ти о не ка квој узроч ној ну жно-
сти ка ква по сто ји у об ја шње њи ма у при род ним на у ка ма. Циљ је 
по ку ша ти ин тер пре ти ра ти ве зу из ме ђу уве ре ња, же ља, на ме ра и 
де ло ва ња.4) По на ша ње не ке стран ке не мо же се раз у ме ти са мо ње-
ним по сма тра њем. На при мер, ако стран ка на вла сти во ди по ли ти-
ку ко ју по др жа ва вер ска за јед ни ца, узрок то ме мо же би ти истин ско 
ве ро ва ње по ли ти ча ра, али и обич ни праг ма ти зам. Мо ја је на ме ра 
да про ту ма чим ко ли ки зна чај има ре ли ги ја за раз ли чи те пар ти је у 
Ср би ји. Ти ме је већ на го ве ште но да ће основ на ме то да у ра ду би ти 
ана ли за са др жа ја про грам ских до ку ме на та стра на ка. 

КРАТАКИСТОРИЈАТОДНОСАРЕЛИГИЈЕИПОЛИТИКЕ
УЈУГОСЛАВИЈИ

Ка да је реч о од но су ре ли ги је и по ли ти ке у две Ју го сла ви је и 
Ср би ји, мо же се уочи ти не ко ли ко пе ри о да: пр ви, со ци а ја ли стич ки 
ре жим 1945-1987. (у окви ру ње га мо гу се уочи ти раз ли ке у пе ри-

2) Мир ко Ђор ђе вић, „The Ser bian Ort ho dox Church in the Ko so vo dra ma cycle,“ у: Дра ги ца 
Ву ја ди но вић и Вла ди мир Го а ти (ур.), Betweenauthoritarianismanddemocracy, Vol. III: 
Ser bia at the po li ti cal cros sro ads, ЦЕ ДЕТ и ФЕС, Бе о град, 2009, стр. 268.

3) Ibi dem, стр. 268-269.
4) Ви де ти ви ше о то ме у Da vid Marsh и Ge rry Sto ker, Теоријеиметодеполитичкезнано

сти, Фа кул тет по ли тич ких зна но сти Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 2005, стр. 129.
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о ди ма од 1945-1960. и од 1960-1987); за тим дру ги, Ми ло ше ви ћев 
ре жим 1987-2000.; те тре ћи, де мо крат ски ре жим по сле 2000.5) Хај-
де да украт ко са гле да мо ка рак те ри сти ке ових пе ри о да. 

У пр вом пе ри о ду со ци ја ли стич ког ре жи ма ко ји је сле дио на-
кон Дру гог свет ског ра та (1945-1960) по сто ја ла је стро га кон тро ла 
и вр ши ла се отво ре на ате и за ци ја јав не сфе ре, ко ја је об у хва та ла 
по ли ти ку, ме ди је, кул ту ру и обра зо ва ње. Ре ли ги ја је по ста ла део 
при ват не сфе ре, по сте пе но мар ги на ли зо ва на и цр кве су из гу би ле 
ве ли ки део ве ру ју ће по пу ла ци је. У на ред ном пе ри о ду со ци ја ли-
стич ког ре жи ма (1960-1987) на ста ви ло се фа во ри зо ва ње ате и стич-
ких по гле да на свет ко ји су про из и ла зи ли из марк си зма, али у не-
што бла жем ви ду. У овом пе ри о ду је по ло жај вер ских ор га ни за ци ја 
и ве ру ју ћих гра ђа на био под но шљи ви ји. Бег од цр кве је био ма-
њи, али је за др жа на спо ља шња сли ка се ку лар ног дру штва. Стро га 
кон тро ла вер ских де ло ва ња ни је по сто ја ла из спо ља шњих и уну-
тр шњих раз ло га, али је при ме њи ва на тех ни ка ди хо том ног мо де ла 
од но са пре ма вер ским за јед ни ца ма. На и ме, врх пар тиј ског си сте ма 
је од лу чи вао о де ље њу по хва ла и осу да. Ако му је од го ва ра ло или 
ишло у при лог по на ша ње вер ских за јед ни ца, он да је оно хва ље но. 
Ако је би ло окре ну то про тив пар ти је, он да се оштро кри ти ко ва ло.6) 

Успон Ми ло ше ви ћа се по кла па са па дом ко му ни стич ких ре-
жи ма у Ис точ ној Евро пи. Упо ре до са од у ста ја њем од марк си зма 
до ла зи до од сту па ња од ате и зма у јав ном жи во ту. Ис по ве да ње ве ре 
по ста је сло бод но, али то не зна чи да је др жа ва по ста ла не у трал на 
пре ма ре ли ги ја ма. На про тив, до ла зи до „парт нер ског уче шћа ре ли-
гиј ско-цр кве ног ком плек са у дру штве ном, по ли тич ком и кул тур-
ном жи во ту.“7) Ђор ђе вић упо тре бља ва из раз „ме ке де се ку ла ри за-
ци је“ да опи ше но ву уло гу ре ли ги је за др жа ву СРЈ и Ср би ју. Цр ква 
је све ви ше при сут на у ме ди ји ма и има раз ви је ну из да вач ку де лат-
ност. Сла ву је вић об ја шња ва ка ко су то ком де ве де се ти их ис так ну те 
по ли тич ке лич но сти, па чак и до ју че ра шњи ко му ни сти, при хва ти-
ли пра во сла вље.8)

5) Дра го љуб Ђор ђе вић, „Ре ли гиј ско-цр кве ни ком плекс у по сток то бар ском пе ри о ду (2000-
2005)“, у: Срећ ко Ми хај ло вић (ур.),ПетгодинатранзицијеуСрбијиII, Со ци јал де мо-
крат ски клуб и ФЕС, Бе о град, 2006, стр. 239.

6) Ibi dem, стр. 241-242.
7) Ibi dem, стр. 243.
8) На при мер, пред сед ни ца ди рек ци је Јул-а М. Мар ко вић је пи са ла да је од ра сла са ико-

ном Св. Ни ко ле из над кре ве та. Дра шко вић је че сто зло у по тр бља вао по ру ке из Све тог 
пи сма. Ви де ти ви ше у Зо ран Сла ву је вић, ИзборнекампањеПоходнабираче:Случај
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У че му се мо гу тра жи ти раз ло зи ме ке де се ку ла ри за ци је Ср би-
је? Ова по ја ва је по ве за на са ши рим де ша ва њи ма у вре ме и на кон 
па да Бер лин ског зи да. На и ме, на кон сло ма Ис точ ног бло ка и со ци-
ја ли зма тре ба ло је по пу ни ти иде о ло шку пра зни ну на ста лу од ба-
ци ва њем до та да вла да ју ће со ци ја ли стич ке иде о ло ги је, те је кроз 
об но ву тра ди ци је уве ћан зна чај пра во сла вља.9) Ме ђу тим, по себ не 
по ли тич ке окол но сти та да шње Ју го сла ви је су да ле овом про це су 
по се бан тон. Осе ћа ње угро же но сти иза зва но рас па дом зе мље и су-
ко би ма, те не при ја тељ ство пре ма до ми нант но ри мо ка то лич ким и 
на ро ди ма му сли ман ске ве ре (нпр. Хр ва ти и Ал бан ци на Ко со ву) 
је до при не ло ин те гра ци ји око пра во сла вља и сна же њу СПЦ. Осим 
то га, раз ло зи окре та ња цр кви мо гу да ле же у чи ње ни ци да је Ју го-
сла ви ја би ла у ве о ма ду бо кој кри зи. Услед тра же ња ре ше ња за ова-
кво не за пам ће но ста ње, љу ди су из ме ђу оста лог мо гли да се окре-
ну ре ли ги ји и цр кви. Са ти ме би се ве ро ват но сло жио и Ми тро вић 
ко ји пи ше да у вре ме су ко ба на Бал ка ну но ви си сте ми вред но сти 
још ни су из гра ђе ни, а у по тра зи за иден ти те том до ла зи до вра ћа ња 
на ре ли гиј ске ма три це.10) Глав ни раз лог ра ста уло ге ре ли ги је то ком 
де ве де се тих био је ипак екс трем ни на ци о на ли зам. На ци о на ли зам 
је про мо ви сао ре ли ги ју, те је до вео до пре о кре та ња прет ход не ре-
ли гиј ске сли ке дру штва. Пре ма по пи су, у Ср би ји се од 1991. до 
2002 број ате и ста сма њио са око 160.000 на 40.000. СПЦ је пред-
ња чи ла по угле ду и ути ца ју ме ђу гра ђа ни ма, да ле ко пре ва зи ла зе ћи 
би ло ко ју ин сти ту ци ју др жа ве (са де ли мич ним из у зет ком вој ске). 
Ипак, због опи са них тен ден ци ја ни је на пу штен ди хо том ни мо дел 
од но са др жа ве пре ма ре ли ги ји. 

Би ло је за оче ки ва ње да на кон ок то бар ских про ме на 2000. го-
ди не пре ста не ра ни ји од нос раз у ме ва ња из ме ђу цр кве и др жа ве, 
те ма ни пу ла ци ја и ин стру мен та ли за ци ја ве ре. У скла ду је са де-
мо крат ским прин ци пи ма да гра ђа ни сло бод но, у скла ду са сво јом 
са ве шћу ис по ве да ју ве ру. То се ипак ни је де си ло из нај ма ње два 
раз ло га: по ли тич ког праг ма ти зма де ла по ли тич ког вр ха ко ји је био 
на вла сти на кон про ме на 2000. го ди не; и ис кре не ода но сти цр кви 
дру гог зна чај ног де ла др жав ног вр ха.

Србијеод1990.до2007.године, ФЕС, ФПН и Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 
2007, стр. 315-316. 

9) Ми ро љуб Јев тић, „Пра во слав ни по глед на су ко бе, на си ље и то ле ран ци ју у гло бал ној 
пер спек ти ви“, Српскаполитичкамисао, вол. 35, бр. 1, 2012, стр. 93.

10) Ви де ти о то ме у Љу би ша Ми тро вић, „Ре ли ги ја, ме ди ји и кул ту ра ми ра“, Српскаполи
тичкамисао, вол. 27, бр. 1, 2010, стр. 254-257.
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Ђор ђе вић ве зу је праг ма ти чан од нос др жа ве пре ма цр кви за 
пе ри од ман да та Ђин ђи ћа, док је за вре ме Ко шту ни це као пред сед-
ни ка вла де до шло до на ме та ња цр кве и ве ре.11) Но ве вла сти ни су 
мо ра ле да по вла ђу ју раз ли чи тим зах те ви ма цр ка ва. Оне су се ипак 
од лу чи ле да при хва те мно ге ме ре ко је су ини ци ра не из цр кве них 
кру го ва. У нај зна чај ни је та кве ме ре спа да ју: уво ђе ње ве ро на у ке у 
јав ни школ ски си стем, по вра так Бо го слов ског фа кул те та Уни вер-
зи те ту у Бе о гра ду, вра ћа ње имо ви не вер ским за јед ни ца ма (али не 
и дру гим гра ђа ни ма) и осни ва ње Уни вер зи те та у Но вом Па за ру са 
муф ти јим Зу кор ли ћем као рек то ром. 

СТРАНАЧКИПРОГРАМИ
САМАЛОМУЛОГОМРЕЛИГИЈСКИХТЕМА

У овој гла ви ће би ти ре чи о по ли тич ким стран ка ма у Ср би ји у 
чи јим про гра ми ма ре ли ги ја не ма ис так ну то ме сто. Тре ба има ти у 
ви ду да се, ипак, ра ди са мо о про гра ми ма. У њи ма је ти пич но ма ло 
ре чи о раз ли чи тим ве ро и спо ве сти ма, а прин ци пи де ло ва ња стра-
на ка у од но су на вер ска пи та ња се ти пич но из во де из не ког дру гог, 
ва жни јег прин ци па. Ти основ ни прин ци пи су нај че шће сло бо да, па 
за тим и то ле ран ци ја. Го то во све стран ке по ме ну те у овој гла ви ис-
ти чу не ке на чел не прин ци пе ко ји ма де кла ри шу при вр же ност, као 
на при мер, да ре ли ги ја тре ба да је одво је на од др жа ве или да су сви 
гра ђа ни јед на ких пра ва ко ја тре ба да се по шту ју. 

Ме ђу тим, вр ло је ма ло ре чи о кон крет ним ства ри ма ко је би 
ове стран ке чи ни ле, ка да би би ле у при ли ци да ути чу на др жав-
ну по ли ти ку. Ре ци мо, Ђин ђи ће ва вла да је праг ма тич но до зво ли ла 
уво ђе ње ве ро на у ке у шко ле. Да ли би све ове стран ке праг ма тич но 
до зво ља ва ле ону ме ру при су ства и зна ча ја СПЦ на ко ју је јав ност 
на ви кла у по ли тич ком жи во ту ни је мо гу ће ре ћи на осно ву про гра-
ма. Де ли ми чан из у зе так је СПС ко ји екс пли цит но твр ди да ве ро-
на у ка тре ба да бу де у шко ла ма. Чи ни се да је ова кво од су ство де-
фи ни са не по ли ти ке упра во од раз праг ма тич но сти стра на ка. Хај де 
да украт ко по гле да мо шта про гра ми ових стра на ка мо гу да ка жу о 
ре ли гиј ским те ма ма.

Демократскастранка.Де мо крат ска стран ка у свом про гра му 
не ма део по себ но по све ћен ре ли ги ја ма. О ве ри има ре чи у де лу 

11) Дра го љуб Ђор ђе вић, „Ре ли гиј ско-цр кве ни ком плекс у по сток то бар ском пе ри о ду (2000-
2005)“, стр. 345.
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под на сло вом „То ле ран ци ја”. Ова стран ка ис ти че да је де мо крат ски 
ува жа ва ти раз ли ке, не уки да ти их, бра ни ти сво ја уве ре ња али и по-
што ва ти ту ђа. Бу ду ћи да је дру штво у Ср би ји мул ти ет нич ко, на ро-
чи то је овој стран ци ва жна на ци о нал на и вер ска то ле ран ци ја.12) У 
про гра му ДС-а не ма по себ но ре чи о би ло ко јој вер ској за јед ни ци. 
Вер ске за јед ни це тре ба да има ју етич ку уло гу у дру штву и да до-
при но се ши ре њу иде је то ле ран ци је.

Либерално демократска партија. Ли бе рал но де мо крат ска 
пар ти ја, по пут УРС-а, има јед но став но на пи сан про грам, ве о ма 
огра ни че ног оби ма. За њу је основ на де кла ри са на вред ност сло бо-
да. На њој за сно ва на мо гућ ност ин ди ви ду ал ног из бо ра тре ба да бу-
де огра ни че на са мо истим пра ви ма дру гих. Ова стран ка, за раз ли ку 
од дру гих, не ис ти че чак ни вред ност тра ди ци је, ко ју дру ге стран ке 
ти пич но по ми њу као не што вред но, и ви де зна чај цр кве у не го ва-
њу тра ди ци је. ЛДП јед но став но де кла ри ше да је сва ко сло бо дан 
да ве ру је у сва ког бо га и сва ку иде ју, док то не угро жа ва дру гог.13)

СоцијалистичкапартијаСрбије.Со ци ја ли сич ка пар ти ја Ср-
би је „по др жа ва пот пу ну сло бо ду ре ли ги о зних и ду хов них опре де-
ље ња сва ког грађанина[...] Вер ско опре де ље ње лич на је ствар сва-
ког гра ђа ни на.”14) Ова стран ка се та ко ђе за ла же за ла ич ку др жа ву, 
са рад њу и то ле ран ци ју свих вер ских за јед ни ца. Ова стран ка по др-
жа ва ве ро на у ку у шко ла ма. Ме ђу тим, у ње ном про гра му не ма ре чи 
о по себ ној уло зи би ло ко је ве ре у обра зо ва њу. Ис по ве да ње ве ре се 
схва та као ва жан део кул ту ре по је ди на ца и уче ње о ве ри не тре ба 
да до во ди у пи та ње ла ич ки ка рак тер др жа ве.15) Сто га се при сут-
ност ве ро на у ке у шко ла ма до жи вља ва као от клон од ви ше де це ниј-
ске тра ди ци је по ти ски ва ња ве ре, а она тре ба да слу жи упо зна ва њу 
са уло га ма ре ли ги ја и цр ка ва ко је су од и гра ле у исто ри ји.

Српска напредна странка.Срп ска на пред на стран ка у свом 
про гра му има све га не ко ли ко на по ме на ко је су у ве зи са СПЦ. Ова 
стран ка ис ти че да др жа ва тре ба бли ско да са ра ђу је са њом на пла-
ну об но ве, за шти те и очу ва ња срп ског кул тур ног на сле ђа на Ко-
со ву и Ме то хи ји; за тим, да са Ру си јом тре ба да са ра ђу је има ју ћи 

12) „Вре ме је за но ви про грам“, До ступ но пре ко: http://www.ds.org.rs/do ku men ti/ds-pro-
gram.pdf (При сту пље но 15.3.2012), стр. 12.

13) „По ве ља сло бо де европ ске Ср би је“, До ступ но пре ко: http://www.ldp.rs/upload/do cu-
ments/po ve lja-slo bo de-evrop ske-sr bi je.pdf (При сту пље но 15.3.2012.).

14) „Про грам Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је“, 2010. До ступ но пре ко: http://sps.org.rs/
Do ku men ta/PRO GRAM%20SPS.pdf (При сту пље но 15.3.2012), стр. 18.

15) Ibi dem, стр 18.



- 240 -

УЛОГАРЕЛИГИЈЕУПРОГРАМИМАПОЛИТИЧКИХ...НиколаМладеновић

у ви ду за јед нич ки ин те рес за очу ва ње пра во сла вља и сло вен ског 
иден ти те та; те да др жав на ми ни стар ства тре ба да са ра ђу ју са СПЦ 
у осни ва њу обра зов них ин сти ту ци ја у дру гим др жа ва ма у ко ји ма 
жи ве Ср би.16) Да кле, у про гра му ове стран ке не ма уоп ште ре чи о 
ре ли ги ја ма, а сва ме ста на ко ји ма се по ми ње СПЦ ис кљу чи во су 
на пи са на у кон тек сту од но са др жа ве са дру гим те ри то ри ја ма. Ово 
је ве ли ка раз ли ка у од но су на СРС, од ко је је на ста ла СНС. Ме-
ђу тим, оно што збу њу је у ње ном про гра му ни је од су ство иде ја о 
ре ли ги ја ма или би ло ко јој по је ди нач ној, већ и од су ство ис ти ца ња 
би ло ка квог по зи тив ног прин ци па. Да кле, ова стран ка чак не ис-
ти че при вр же ност се ку лар ној др жа ви или сло бо ди ве ро и спо ве сти, 
што дру ге, ма кар де кла ра тив но, чи не. Ова кво од су ство би ло ка-
квих прин ци па мо же да ука зу је на пот пу ну не за ин те ре со ва ност за 
ре ли ги о зне те ме ове стран ке. Ме ђу тим, у том слу ча ју збу њу ју ће 
де лу ју они де ло ви тек ста у ко ји ма се афир ми ше зна чај СПЦ у ино-
стран ству, те ње на са рад ња са др жа вом Ср би јом. Сто га се чи ни да 
је ово од су ство по зи тив них прин ци па ве за них за ре ли ги ју на мер-
но. На ме ра мо же би ти са мо стра те шко из бе га ва ње ових те ма, ка ко 
би се оси гу ра ла по др шка би ра ча раз ли чи тих про фи ла, ка ко из ра-
ни је стран ке СРС, та ко и при вла че ња но вих.

УједињенирегиониСрбије.Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је има ју 
про грам са ста вљен од све га не ко ли ко став ки. По што у ње му не ма 
би ло ка квих на зна ка о од но су ове стран ке пре ма ре ли гиј ским пи-
та њи ма, нај ви ше што је мо гу ће са зна ти на ову те му мо же се ви де-
ти из про гра ма Г17 плус. Ме ђу тим, и у ње му пи та ња ве ре се вр ло 
рет ко по ми њу и очи глед но ни су игра ла зна чај ну уло гу у де ло ва њу 
ове стран ке. Г17 плус ис ти че сло бо де и пра ва гра ђа на као те мељ-
ну вред ност, и оне тре ба да бу ду по што ва не без об зи ра на вер ску 
или дру ге об ли ке при пад но сти.17) Бу ду ћи да су ин ди ви ду ал на пра ва 
основ дру штве не ор га ни за ци је, код ове стран ке ни је би ло ис ти ца-
ња ика квог зна ча ја не ке по себ не ре ли гиј ске тра ди ци је или ко лек-
тив ног иден ти те та. Сви тре ба да бу ду јед на ки пред уста вом и за ко-
ни ма. Об зи ром на мул ти ет нич ност др жа ве, по треб но је по што ва ти 
раз ли чи те вер ске и дру ге тра ди ци је. Слич но као у про гра му ДС-а, 

16) „Бе ла књи га ‘Про гра мом до про ме на’“, 2011. До ступ но пре ко: http://sns.org.rs/ima ges/
pdf/Be la%20knji ga-Pro gra mom-do-pro me na.pdf. (При сту пље но 15.3.2012), стр. 39, 42, 
125.

17) „Про грам Г17 плус“, Бе о град, 2004, До ступ но пре ко: http://www.g17plus.rs/v2/ima ges/
sto ri es/do ku men ti/pro gram-g17-plus.pdf (При сту пље но 15.3.2012).
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ова стран ка је ис ти ца ла зна чај то ле ран ци је, те про ду бљи ва ња од-
но са, раз у ме ва ња и по ве ре ња при пад ни ка раз ли чи тих гру па.

СТРАНКЕКОЈЕАФИРМИШУЗНАЧАЈРЕЛИГИЈЕ

У овом де лу ра да ће би ти ре чи о про гра ми ма стра на ка у Ср би-
ји у ко ји ма се мо же уочи ти зна чај на уло га ре ли ги је. Све ове стран-
ке су у не ком тре нут ку би ле на вла сти у Ср би ји, или су ба рем би ле 
ве о ма ути цај не ме ђу би ра чи ма. Тре ба има ти у ви ду да је ана ли за 
у овом по гла вљу из ве де на са мо из про грам ских ака та стра на ка, а 
не из це ли не њи хо вих на сту па. По сто је и дру ге ор га ни за ци је, као 
што су Је дин стве на Ср би ја или Две ри, у чи јим на сту пи ма се по-
ка зу је при вр же ност пра во слав ној тра ди ци ји. Ме ђу тим, у њи хо вим 
про гра ми ма не ма ни ма ло ре чи о од но су пре ма ве ри. Све по ме ну те 
стран ке раз ли чи тим фор му ла ци ја ма из ра жа ва ју при вр же ност се ку-
лар ној др жа ви. Све оне, та ко ђе, же ле да др жа ва „по мог не“ цр кви 
да оства ру је дру штве ну уло гу. 

ДССсарадњадржавеицркве. Де мо крат ска стран ка Ср би је 
у свом про гра му по ла зи од ста ва да су др жа ва и цр ква одво је не.18) 
Ме ђу тим, чи та вим ни зом па жљи вих фор му ла ци ја оста вљен је про-
стор за ту ма че ње по ко јем др жа ва и цр ква са ра ђу ју те др жа ва тре ба 
да афир ми ше цр кве не вред но сти. О то ме ће би ти ре чи у да љем 
тек сту.

По ред по ме ну те одво је но сти цр кве и др жа ве по сто ји низ дру-
гих фор му ла ци ја ко је су у скла ду са њом. Та ко се ДСС за ла же да 
Ср би ја „као се ку лар на др жа ва омо гу ћи сло бод но ис по ља ва ње ду-
хов не и кул тур не енер ги је, а да се цр кве и вер ске за јед ни це ин те-
гри шу у дру штво по прин ци пу сло бо де из бо ра гра ђа на.“19) У ње-
ном про гра му се ви ше пу та афир ми ше прин цип да по је дин ци за-
др жа ва ју сло бо ду уве ре ња и опре де ље ња. Ова стран ка је све сна да 
је Ср би ја ви ше ре ли ги о зна др жа ва у ко јој рав но прав но и упо ре до 
де лу ју ве ли ке тра ди ци о нал не цр кве као и дру ге вер ске за јед ни це. 
ДСС је та ко ђе про тив по ли тич ког ин стру мен та ли зо ва ња ре ли ги је 
од стра не др жа ве, као и обрат но, ин стру мен та ли зо ва ња ре ли ги је. 
Део про гра ма ДСС-а о др жа ви и цр кви се за кљу чу је ре чи ма да „[се 
залажемо] за од ви ја ње сло бод ног ди ја ло га, уна пре ђе ња то ле ран ци-

18) „Др жа ва и цр ква“, До ступ но пре ко: http://dss.rs/dr za va-i-cr kva/ (При сту пље но 
15.3.2012).

19) Ibi dem.
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је, ме ђу соб не са рад ње и по ве ре ња из ме ђу свих ре ли гиј ских за јед-
ни ца и се ку лар не јав но сти у Ср би ји“.20)

Сва ова на че ла не до во де у сум њу се ку лар ну уло гу др жа ве. 
Ме ђу тим, па жљи во чи та ње про гра ма ука зу је да ова стран ка ипак 
ве ру је у по се бан зна чај цр кве за др жа ву. Та ко ова стран ка афир ми-
ше прин цип да др жа ва и цр ква тре ба да са ра ђу ју на оства ри ва њу 
оп штег до бра.21) Ова фор му ла ци ја ука зу је на не ко ли ко иде ја. Пр во, 
ја сно је да ДСС ве ру је у по сто ја ње не ка квог „оп штег до бра“. Дру-
го, то оп ште до бро је оно ко је, по де фи ни ци ји, де ле сви гра ђа ни, 
јер у су прот ном то не би би ло „оп ште“. Ко нач но, та фор му ла ци ја 
ука зу је да др жа ва ни је са ма у ста њу да оства ру је то оп ште до бро. 
По сто ји ба рем не ки сег мент оп штег до бра ко ји се на ла зи из ван 
окви ра ак тив но сти др жа ве, а ко ји оства ру је цр ква. Ни у јед ном сег-
мен ту про гра ма не по сто ји на го ве штај отво ре ног на ме та ња не ке 
ре ли ги је. Ме ђу тим, отва ра се пи та ње да ли ова стран ка за и ста же-
ли не у трал ност др жа ве у од но су на ре ли ги ју?22)

Да кле, пи та ње је да ли су др жа ва и цр ква одво је не, по ви зи ји 
ДСС-а? Ова стан ка се за ла же за „при бли жа ва ње ре ли гиј ске и се-
ку лар не кул ту ре“, те за њи хо во „уза јам но про жи ма ње“. Осим то га 
дру штво ка кво ДСС же ли мо же би ти „са мо ко ри сно ако се огром ни 
ду хов ни по тен ци ја ли са др жа ни у ре ли гиј ским уче њи ма отво ре ни-
је и де ло твор ни је ак ти ви ра ју и укљу че у со ци јал ни жи вот...“23) То 
зна чи да би ова стран ка же ле ла и да би се ако би има ла при ли ку 
за ла га ла за ве ћу уло гу ре ли ги је у дру штву. То би по сти гла про мо-
ви са њем вер ског обра зо ва ња те не го ва јем истин ског си сте ма вред-
но сти. 

На по слет ку, при мет но је да у про гра му ДСС по сто ји че сто ме-
ша ње из ра за цр ква (у јед ни ни) и цр кве (у мно жи ни). У не ким ре че-
ни ца ма по сто ји фор му ла ци ја у јед ни ни, док у дру ги ма у мно жи ни. 

20) Ibi dem.
21) Ibi dem.
22) Ина че, још је Шум пе тер кри ти ко вао кон цепт де мо кра ти је ко ји се за зни ва на оп штој 

во љи и оп штем ин те ре су ко ји је на звао кла сич ном док три ном. По њој се сма тра да 
по сто ји оп ште до бро ко је је во ди ља по ли ти ке и ко је сва ко мо же да уви ди. По ли ти ча ри 
тре ба са мо да оства ру ју во љу на ро да. Шум пе тер об ја шња ва да не по сто ји не ко од ре-
ђе но оп ште до бро око ко јег се сви љу ди мо гу сло жи ти. Сто га је де мо ка ра ти ја са мо 
кон ку рен ска бор ба за гла со ве. За што оп ста је кла сич на док три на о оп штој во љи? Она је 
по ње му ди рек тан од раз хри шћан ства и под ра зу ме ва да по сто ји је дан иде ал схе ме жи-
во та. Ви де ти у Јо зеф Шум пе тер, Капитализам,социјализамидемоикратија, Кул ту ра, 
Бе о град, 1960, стр. 355-377.

23) „Др жа ва и цр ква“, оп. цит.
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Та ко се ка же „са рад ња др жа ве и цр кве“, а не „цр ка ва“.24) То су ге-
ри ше да по сто ји јед на цр ква са ко јом др жа ва оства ру је са рад њу. Са 
дру ге стра не, ка же се да у др жа ви де лу ју „тра ди ци о нал не цр кве“ 
(у мно жи ни). Да кле, др жа ва оства ру је са рад њу са мо са јед ном цр-
квом, док све де лу ју на по ре до. Ко ја је та јед на цр ква? Чи ни се да 
нај ло гич ни ји из бор чи ни је ди на екс пли цит но по ме ну та СПЦ.

НСдржавнапомоћцркви. Но ва Ср би ја ис ти че да се за ла же за 
све тов ну др жа ву. У ње ном про гра му сто ји да по сло ве др жа ве оба-
вља ју иза бра ни пред став ни ци на ро да, а по сло ве цр кве- све штен-
ство и мо на штво СПЦ и дру гих тра ди ци о нал них вер ских за јед-
ни ца. Ме ђу тим, ова стран ка та ко ђе ис ти че да „Це не ћи исто риј ске 
за слу ге Срп ске пра во слав не цр кве у не го ва њу вер ске и на ци о нал-
не све сти срп ског на ро да, др жа ва ће по ма га ти све уста но ве цр кве, 
шти те ћи ње на со ци јал на пра ва и афир ми са ти мо рал не вред но сти 
хри шћан ског уче ња.“25) 

Ова ква фор му ла ци ја пру жа осно ва за ба рем два ту ма че ња уло-
ге цр кве у др жа ви, по ви зи ји НС-а. Пр во ту ма че ње је уме ре ни је, а 
дру го, ука зу је на чвр шћу по ве за ност ове две ор га ни за ци је. Пр во, у 
овој фор му ла ци ји по сто ји слич на ви ше знач ност ка ква је опи са на 
у слу ча ју ДСС-а. Да кле, по ви зи ји НС-а, др жа ва тре ба да пре у-
зме на се бе афир ми са ње вред но сти хри шћан ског уче ња. То зна чи 
да др жа ва тре ба на не ки на чин да по зи тив но дис кри ми ни ше хри-
шћан ске, и то све хри шћан ске, а не не ке дру ге цр кве. Ме ђу тим, 
да ли је то све што ова стран ка же ли? Део прет ход не фор му ла ци је 
да ље раз ја шња ва на ме ре НС-а. Ка же се да ће др жа ва „по ма га ти 
све уста но ве цр кве“, а не „цр ка ва“. То зна чи да НС ипак ни је при-
вр жен свим хри шћан ским вер ским ор га ни за ци ја ма, већ да др жа ва 
тре ба да по ма же све ор га ни за ци о не је ди ни це једне цр кве. Чи та ју ћи 
уна зад прет ход ну ре че ни цу, чи ни се да је име но ва на јед на вер ска 
ор га ни за ци ја ка ко јој тре ба да бу ду усме ре не по мо ћи др жа ве. 

Осим ова квог уме ре ни јег ту ма че ња ве зе НС-а са СПЦ у про-
гра му те стран ке, по сто ји и дру го ко је се мо же да ука зу је на још 
чвр шћу по ве за ност ове две ор га ни за ци је. На и ме, ако је СПЦ има ла 
по себ не за слу ге и ако др жа ва тре ба да афир ми ше мо рал не вред но-
сти хри шћан ског уче ња, то мо же да зна чи да су са мо уче ња СПЦ 
за и ста хри шћан ска уче ња. Ако би би ло при хва ће но ова кво ту ма че-

24) Ibi dem.
25) „Про грам Но ве Ср би је“, До ступ но пре ко: http://www.no va-sr bi ja.org/ona ma/pro gram_

ns051126.zip (При сту пље но 15.3.2012).
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ње и ако оно од го ва ра на ме ра ма стран ке, то зна чи да би у од ре ђе-
ним си ту а ци ја ма и ако је у при ли ци, НС мо гла да бра ни СПЦ као 
пра ву хри шћан ску од дру гих ко је би то бо же мо гле да твр де да су 
та ко ђе хри шћан ске. По ова квом ту ма че њу зна чај ре ли ги је за стран-
ку НС би био знат но ве ћи јер би она, ако би има ла при ли ку, мо гла 
се бе да ви ди као ар би тра у ре ли гиј ским пи та њи ма. Чи ни се да је 
та кво ту ма че ње ису ви ше дра ма тич но и да је та ква си ту а ци ја не ве-
ро ват на. Ипак, иако не би у пу ној ме ри стран ка пре у зе ла на се бе 
та кву уло гу, у не ким си ту а ци ја ма би сход но де кла ри са ним прин ци-
пи ма мо гла да фа во ри зу је упра во СПЦ.26)

Још јед на не ја сна фор му ла ци ја у про гра му НС-а је она ци ти-
ра на о „со ци јал ним пра ви ма цр кве“. По ли тич ка и прав на те о ри ја 
не по зна ју со ци јал на пра ва гру па, већ по је ди на ца, и то у слу ча ју 
угро же но сти. Ли бе рал на те о ри ја по зна је ко лек тив на пра ва по је ди-
на ца, али се о њи ма го во ри ка да се ра ди о под ре ђе ним гру па ма, као 
што су исто риј ски би ле же не, црн ци, еми гран ти и дру ге гру пе у 
мно гим др жа ва ма, а че сто и да ље је су.27) Ово су ко лек тив на пра ва 
ко ја мо гу да ужи ва ју гра ђа ни, али не цр ква, и са мо у слу ча ју ка да 
је то по треб но ра ди от кла ња ња по сле ди ца те шке дис кри ми на ци је 
ко је ства ра ју не јед на ке жи вот не шан се. Ако при пад ни ци од ре ђе не 
гру пе (у овом слу ча ју нпр. ре ли гиј ске гру пе) тре ба да има ју не ка 
по себ на пра ва, он да у њи ма тре ба да ужи ва ју гра ђа ни те гру пе, а не 
цр ква. Осим то га, ако се цр ква прих та ва као ле ги тим ни пред став-
ник гру пе, ко ји је у слу ча ју Ср би је и ве ћин ски на род, те шко да то 
мо же би ти се ку ла ран прин цип.

Ако се твр ди да цр ква има од ре ђе но пра во, то зна чи и да др жа-
ва тре ба да га ран ту је то пра во, јер би са мо та ко оно мо гло то за и ста 
да бу де. Ко ли ко би да ле ко то ишло? Ако то, на при мер, зна чи да 
др жа ва тре ба да пру жи со ци јал ну за шти ту или до при нос за пен зи-
о ни са ње све ште них ли ца, то би он да ја сно свр ста ло СПЦ у др жав-
не ор га ни за ци је и кр ши ло прин цип се ку лар не др жа ве де фи ни са но 
Уста вом РС. Га ран то ва ње со ци јал них пра ва цр кве та ко ђе мо же да 
кр ши сло бо ду из бо ра по јед ни на ца, ма кар у ме ком об ли ку.

26) На при мер, у Са ве ту Ре пу блич ке ра ди о ди фу зне аген ци је се ди пред став ник „цр кве и 
вер ске за јед ни це“ (Ов де се по но во за па жа фор му ла ци ја у јед ни ни). У та квој си ту а-
ци ји би мо гла да по сто ји по зи тив на дис кри ми на ци ја пре ма СПЦ, ко ја би за раз ли ку 
од дру гих би ла пред ста вље на у том са ве ту. Ви де ти „За кон о ра ди о ди фу зи ји“, 2002, 
До ступ но пре ко: http://www.par la ment.gov.rs/upload/ar chi ve/fi les/cir/pdf/za ko ni/2002/
pdf_027_1629-02.zip (При сту пље но 15.3.2012), члан 23, став 3, тач ка 8.

27) Нпр. ви де ти у Јир ген Ха бер мас, „Бор бе за при зна ње у де мо крат ској прав ној др жа ви.“ 
у: Еј ми Гат ман (ур.). Испитивањеполитикепризнања, Цен тар за мул ти кул ту рал ност, 
Но ви Сад, 2003, стр. 100-101.
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Та ко ђе ова стран ка ис ти че да „Срп ска пра во слав на цр ква 
пред ста вља исто риј ску и ду хов ну вер ти ка лу на ро да ко ме је истин-
ски слу жи ла. Из тог раз ло га за ла га ће мо се да ве ро на у ка у на шим 
шко ла ма бу де вред но ва на као ци ви ли за циј ска по тре ба и до стиг ну-
ће на шег вре ме на.“28)

Ова стран ка ви ди се бе као сто же ра оку пља ња про гре сив них 
сна га, и као та ква узи ма на се бе уло гу да шти ти тра ди ци ју од за бо-
ра ва. Про гре сив ност у тер ми но ло ги а ји НС-а зна чи не го ва ње тра-
ди ци је срп ског на ро да, срп ске др жа ве и вер ске тра ди ци је, у ко ју 
спа да сла вље ње сла ве осни ва ча др жа ве Не ма њи ћа, св. Си ме о на 
Ми ро то чи вог. Јед но од по стиг ну ћа овог вла да ра би ло је и то да 
је „Учвр стио […] пра во слав ну ве ру, ка да су јој пре ти ли је ре си са 
свих стра на.“29) 

СРСвраћањеуокриљецркве. Срп ска ра ди кал на стран ка се 
као и дру ге за ла же за одво је ност цр кве од др жа ве. Она афир ми ше 
прин цип сло бо де ве ро и спо ве сти. „Ни ко не мо же и не сме би ти при-
ну ђен да по ста не члан не ке вер ске за јед ни це или да из ње ис ту пи. 
Гра ђа ни су сло бод ни да уче ству ју у вер ским об ре ди ма и дру гим 
ис по ља ва њи ма вер ских осе ћа ња. При пад ност не кој вер ској за јед-
ни ци, уче ство ва ње у вр ше њу вер ских об ре да или ис по ља ва ње вер-
ских осе ћа ња, не сме ју има ти за по сле ди цу огра ни че ња пра ва ко ја 
гра ђа ни ма при па да ју по уста ву и за ко ни ма.“30) Та ко ђе, ова стран ка 
ис ти че да „ће учи ни ти све да ужи ва ње по ме ну тих пра ва и сло бо да 
по ста ну ствар на те ко ви на свих гра ђа на на ше зе мље, а ни ка ко са-
мо пра зне га ран ци је и мр тво сло во на па пи ру.“31) Ме ђу тим, да ли 
де кла ри са ни прин ци пи се ку лар но сти и сло бо де ве ро и спо ве сти у 
це ло сти осли ка ва ју од нос СРС-а пре ма ре ли ги ји? Чи ни се да не.

СРС се бе ви ди као пар ти ју ве ру ју ћих љу ди. Као та кви они је су 
то ле рант ни пре ма свим ре ли ги ја ма, али има ју по се бан од нос по-
што ва ња и ува жа ва ња пре ма СПЦ. Бу ду ћи да се ова стран ка за ла же 
за се ку лар ну др жа ву, „баш због то га ће мо се за ла га ти да се Цр ква 
пот пу но вра ти у срп ски на род и да се срп ски на род, уз по моћ др жа-
ве, вра ти у окри ље сво је цр кве.“32) У овој ре че ни ци се по но во мо же 

28) „Про грам Но ве Ср би је“, оп. цит.
29) „Тра ди ци ја“, До ступ но пре ко: http://www.no va-sr bi ja.org/ona ma/tra di ci ja.htm (При сту-

пље но 15.3.2012).
30) „Про грам Срп ске ра ди кал не стран ке“, 2009, До ступ но пре ко: http://www.srp ska ra di kal-

na stran ka.org.rs/pdf/misc/20091023-pro gram.pdf (При сту пље но 15.3.2012), стр. 23.
31) Ibi dem, стр. 23.
32)  Ibi dem, стр. 4.
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при ме ти ти из бе га ва ње да се екс пли цит но де фи ни шу на ме ре пре-
ма СПЦ. На и ме, у тек сту се не го во ри о „цр ква ма“ (мно жи на) већ 
о „Цр кви“ (у јед ни ни и са ве ли ким сло вом). Ауто ри су очи глед но 
же ле ли да из бег ну да ис так ну као по ли тич ки циљ вра ћа ње СПЦ у 
на род, јер би то екс пли цит но кр ши ло де кла ри са ну се ку лар ност, и, 
уме сто то га, на ве ли оно што мо же да за др жи ма ску не у трал но сти 
др жа ве пре ма раз ли чи тим ве ро и спо ве сти ма. 

Осим то га, на ве де ни ци тат кри је још јед но, по тен ци јал но опа-
сно зна че ње. На и ме, срп ски на род тре ба да се вра ти у окри ље сво је 
цр кве, уз по моћ др жа ве. То мо же да зна чи да љу ди ко ји су при пад-
ни ци не ке дру ге ве ро и спо ве сти или ате и сти тре ба да бу ду вра ће ни 
„сво јој“ цр кви. Ако би они са ми то же ле ли, ни ка ква по моћ др жа ве 
не би би ла по треб на. Та ко ово вра ћа ње мо же да се чи та и као на ме-
та ње ве ре, ко је суп тил но су ге ри ше СРС. 

Да ље, шта то зна чи да на род тре ба да бу де „у окри љу“ цр кве? 
Ова ква фор му ла ци ја ука зу је на то да је по раз у ме ва њу ове стран ке 
по треб но да по сто ји не ка вр ста кон тро ле или над зо ра цр кве над 
жи во том љу ди. Ако по ли тич ка стран ка то де кла ри ше као др жав ни 
циљ, те шко да је то спо ји во са де кла ри са ним прин ци пом се ку лар-
но сти др жа ве или екс пли цит ним од би ја њем град ње те о крат ске др-
жа ве у про гра му СРС-а. Ко нач но, на ко ји на чин би др жа ва мо гла 
да по мог не вра ћа ње на ро да у окри ље цр кве? По сто је бес крај ни ва-
ри је те ти де ло ва ња др жа ве ко ји се мо гу свр ста ти у две гру пе: гру бо 
и екс пли цит но на ме та ње ве ре; и ме ка де се ку ла ри за ци ја др жа ве. У 
про гра му СРС-а не пи ше ни шта о ме то да ма ко ји ма би се то мо гло 
по сти ћи. Чи ни се ве ро ват ни јим ипак да се она за ла же за ме ку де-
се ку ла ри за ци ју др жа ве.

Ва жан циљ де ло ва ња СРС-а је об но ва цр ка ва, на ро чи то на Ко-
со ву и Ме то хи ји. Осим то га, по тре ба на је об но ва дру штве не уло ге 
цр кве ко ја је то ком ви ше де це ни ја со ци ја ли стич ких вла сти би ла 
си сте мат ски по ти ски ва на. Ко ли ко су ови ци ље ви ва жни за СРС 
ука зу је и то да су на ве де ни на са мом по чет ку про гра ма ове стран ке 
(стра не 3 и 4, под на сло вом „Од нос пре ма Срп ској пра во слав ној 
цр кви“ и не по сред но на кон де ла под на сло вом „Очу ва ње на ци о-
нал них тра ди ци ја“). Да кле, очу ва ње тра ди ци је, те афир ми са ње и 
об но ва уло ге СПЦ су за ову стран ку не ка од те мељ них пи та ња ко ја 
у соп стве ном по и ма њу фор ми ра ју иден ти те њи хо вих сим па ти зе ра 
и де фи ни шу стран ку. Ова пи та ња прет хо де свим дру гим те ма ма 
ко је су пред мет ана ли зе њи хо вог про гра ма, као што су еко но ми ја, 
здрав ство, со ци јал на за шти та и дру ге. 
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Про грам СРС-а са др жи и дру ге од ред бе ко је бли же об ја шња-
ва ју њен од нос пре ма ве ри. Ова стран ка афир ми ше зна чај пра во-
слав не ве ре у вас пи та њу и обра зо ва њу мла дих. Со ци јал на и ин-
те гра тив на функ ци ја ве ре тре ба да бу ду афир ми са не. По треб но је 
рад цр кве и град њу но вих обје ка та осло бо ди ти ад ми ни стра тив них 
по те шко ћа. Тре ба уве сти по ре ске олак ши це за кти тор ски рад. Ова 
стран ка се чак за ла же за то да се у јав ним сред стви ма ин фор ми са-
ња пру жи про стор пред став ни ци ма СПЦ у ко јем би они вр ши ли 
упо зна ва ње са оби ча ји ма, те ме љи ма ве ре и исто ри јом хри шћан-
ства.33) 

СПОХришћанствоподједнимкровом. Те шко је тач но од ре-
ди ти ка кав би тре ба ло да је од нос др жа ве пре ма вер ским пи та њи ма 
за Срп ски по крет об но ве. У про гра му ове не ка да ути цај не стран-
ке је по ма ло од све га тра ди ци је и мо дер но сти, про све ти тељ ства и 
хри шћан ства, ми та и исто ри је. Иако је не мо гу ће уви де ти за ка ква 
се ре ше ња СПО кон крет но за ла же, на осно ву је зи ка про грам ских 
на че ла ове стран ке мо же се сте ћи ути сак да је зна чај ре ли ги је ве-
ли ки. 

Је зик про гра ма СПО-а на то пљен је ми стич ним из ра зи ма и ме-
та фо ра ма ко је по ти чу из ди ску си ја о ве ри. Та ко се за по ли тич ко 
одва ја ње две стран ке пи ше као о „рас ко лу“ (као да је реч о цр кве-
ном рас ко лу), и то не је дин ство се ви ди као раз лог тра гич не суд би-
не срп ског на ро да у чи та вом пе ри о ду де ве де се тих. У про гра му се 
као ман тра по на вља фра за „ми ве ру је мо“ у раз ли чи тим кон тек сти-
ма, ко ји ма се за пра во опи су је при вр же ност по ли тич ким прин ци пи-
ма као што је де мо кра ти ја, ли бе ра ли зам или гра ђан ство. О ло шој 
по ли ти ци Ср би је се пи ше као о „гре хо ви ма“, а при зна ње да се ра-
ди ло о по гре шка ма тре ба да бу де „по ка ја ње“. Ср би ја тре ба да се 
„уз ви си“ пре ва зи ла же њем гре ша ка из про шло сти, као да је реч о 
хри шћан ском вас кр сну ћу и уз ди за њу у не бе са. Прин ци пи за ко је се 
СПО за ла же тре ба да бу ду пред мет упор ног за ла га ња јер је „ве ра 
твр до че ка ње“. По не кад је не ја сно шта ме та фо ре уоп ште зна че, као 
на при мер „СПО је ду жан да го во ри шта је исти на а шта је лаж [...], 
шта је Хри стос а шта Ве ли ки Ин кви зи тор.“34) 

Упр кос ова квој тер ми но ло ги ји СПО се за ла же за одво је ност 
ве ре од др жа ве, та ко да не ма ме ђу соб ног ме ша ња. Ова стран ка не 

33) Ibi dem, стр. 75.
34) „Срп ски по крет об но ве - Европ ска де сни ца Ср би је - Про грам“, До ступ но пре ко: 

http://spons.rs.lo o pi adns.com/ckfin der/user fi les/fi les/pro gram-spo-eds.pdf (При сту пље но 
15.3.2012), стр. 1,3,7,13.
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тро ши мно го ре чи да об ја сни по је ди нач на на че ла уре ђе ња за ко ја 
се за ла же. Њој је про сто до вољ но да се за ла же за оно „ка ко су уре-
ђе не др жа ве Европ ске уни је, др же ћи се истих за ко на и оба ве за“, и 
то тре ба без у слов но по сти ћи.35) Сва ки по је ди нац тре ба да бу де за-
кон ски из јед на чен са дру ги ма, да сам тра га за соп стве ном сре ћом 
(што је фор му ла ци ја аме рич ке Де кла ра ци је не за ви сно сти), али и 
да ува жа ва дру гог и да је спре ман на ди ја лог. 

Ме ђу тим, СПО сма тра да су ва жан део европ ског кул тур ног 
на сле ђа, ка ко иде је ху ма ни зма, ре не сан се, грч ке фи ло зо фи је, рим-
ског пра ва и На по ле о но вог за ко ни ка, та ко и иде је хри шћан ства. 
Хри шћан ске иде је су део сва ке европ ске на ци је, али и не ких ва не-
вроп ских. То је у про гра му СПО ва жан део европ ског иден ти те та и 
ни ко у Евро пи не до во ди у пи та ње ре ли гиј ско на сле ђе не ке др жа ве. 
Због слич но сти европ ских иден ти те та по треб на је раз ме на кул ту ра 
ко ја би би ла од оп ште ко ри сти. 

СПО не ис ти че у свом про гра му зна чај СПЦ, већ ин си сти ра 
на хри шћан ству. „У Бри се лу, се ди шту Европ ске уни је, јед на цр ква 
сим бо ли зу је за јед нич ко хри шћан ско на сле ђе Евро пе. Она има са мо 
је дан кров, а ис под кро ва су три оде ље ња за слу жбу и три ула за: 
за ри мо ка то ли ке, пра во слав не и про те стан те.“ Ср би ја по про гра-
му СПО-а има хри шћан ско на сле ђе.36) По ова квим фор му ла ци ја ма 
СПО се ве о ма раз ли ку је од дру гих стра на ка у Ср би ји ко је ис ти чу 
уло гу ре ли ги је за др жа ву. Сви ма је за јед нич ко де кла ри са ње прин-
ци па по што ва ња раз ли ка, али ве ћи на ова квих стра на ка без ди ле ме 
по ка зу је при вр же ност упра во јед ној кон фе си ји у Ср би ји. За раз ли-
ку од њих, СПО у про гра му ни јед ном не по ми ње СПЦ, али по ми-
ње хри шћан ство. Ако је ова кав из бор тер ми на на ме ран, то мо же да 
ука зу је на еку ме ни сти стич ку ре ли гиј ску док три ну СПО-а. 

Јед на ми сао у про гра му по себ но ука зу је на ре зер ве пре ма 
СПЦ: „Срп ски по крет об но ве је, из над све га, при вр жен Хри сто-
вом уче њу и не ће га се од ре ћи ни ка да би ло ко у Срп ској цр кви 
про го во ри дру га чи је.“37) Ова ква фор му ла ци ја мо же да бу де кри ти ка 
за не што што се већ де си ло у цр кви, или упо зо ре ње ако се де си. 
Ме ђу тим, ако се и ра ди о упо зо ре њу, оно би ве ро ват но би ло ин-
спи ри са но не ким до га ђа јем или пре ђа шњим по сту па њем СПЦ. У 
оба слу ча ја ова ква фор му ла ци ја ука зу је на не ку вр сту не сла га ња са 

35) Ibi dem, стр. 9.
36) Ibi dem, стр. 10.
37) Ibi dem, стр. 10.
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ста во ви ма или не по др жа ва ње по сту па ка СПЦ. То мо же да бу де и 
ве о ма оштра кри ти ка уко ли ко се ре че ни ца ту ма чи као од ре ђе ње да 
је Срп ска цр ква већ про го во ри ла дру га чи је од при вр же но сти Хри-
сту. У ре че ни ци је упа дљи ва и фор му ла ци ја да се ра ди о при вр же-
но сти „Хри сто вом уче њу“, а не цр кви или ве ро и спо ве сти. Ова ква 
фор му ла ци ја мо же да об у хва ти и про те стан ске док три не ко је про-
по ве да ју да ни је ну жно по сто ја ње цр кве и да вер ни ци ин ди ви ду ал-
но мо гу да стре ме бо гу. Та кво ту ма че ње би од го ва ра ло прет по став-
ци о еку ме ни зму СПО-а. Без об зи ра на то ко је је зна че ње ци ти ра не 
ре че ни це, чи ни се да је зна чај Хри сто вог уче ња ве ли ки за СПО и 
да овај има ње го во аутен тич но ту ма че ње. За по ли ти ку СПО-а је 
ва жна мо рал на сли ка чо ве ка и дру штва ка кву ну ди хри шћан ство 
и у њој ви ди осно ву за сво ју по ли ти ку. СПО са по но сом ис ти че да 
је пр ви за пе вао бу ду ћу хим ну „Бо же прав де“, и пр ви уз ди гао три 
ра ста вље на пр ста ко ја сим бо ли зу ју све то трој ство, ко ја су доц ни је 
по ста ла на ци о нал ни сим бол. 

СПО прет ста вља стран ку sui ge ne ris у Ср би ји. Он у срп ској 
про шло сти на ла зи сјај не и број не при ме ре др жав нич ког по на ша-
ња, али исто вре ме но те жи бр зом и без у слов ном при сту па њу Ср-
би је ЕУ и НА ТО-у. То је стран ка ан ти ко му ни зма, ко ја се за ла же за 
прин ци пе др жав не стра те ги је пре ко му ни стич ке Ср би је, али и за 
си стем но вих вред но сти мо дер ног до ба. То је стран ка ко ја се бе де-
фи ни ше као на ци о нал ну, али је и ин тер на ци о нал на. По ред су ге ри-
са ног еку ме ни зма, ин тер на ци о на ли зам СПО-а се на го ве шта ва и у 
сле де ћем де лу про гра ма: „[…] И у Мо скви и у Па ри зу и у Бер ли ну 
и у Бри се лу све че шће [се] го во ри о ве ли ком ци љу »уни је суд би-
на«, од Атлан ти ка до Вла ди во сто ка.“38) Упр кос број ним при ме ри ма 
ко ји ука зу ју на ве ли ки зна чај ре ли ги је за чла но ве СПО-а, и број них 
по твр да ње ног зна ча ја у на сту пи ма пред став ни ка стран ке, у про-
гра му ове стран ке не ма по ми ња ња ни јед не кон крет не ме ре за чи ју 
им пле мен та ци ју се стран ка за ла же.

***

У Ср би ји по сто је стран ке ко је ма ње или ви ше ис ти чу зна чај 
ре ли ги ја у про гра ми ма, али све оне не от кри ва ју мно го ме ра по-
ли ти ке ко је би спро во ди ле да су на вла сти, у од но су на вер ске за-
јед ни це. Уве ре ња на стра ну, све стран ке су скло не праг ма тич ном 

38) Ibi dem, стр. 5.
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по сту па њу. По го то ву би има ле раз лог за праг ма ти зам у од но су са 
вер ском за јед ни цом са нат по ло вич ним про цен том по др шке у јав-
но сти. У зе мља ма са ду жом де мо крат ском тра ди ци јом уве ре ња ве-
ру ју ћих љу ди и њи хо вих ор га ни за ци ја та ко ђе мо гу да има ју ва жну 
уло гу у по ли ти ци. По ли ти ча ри и кан ди да ти на из бо ри ма се у сва кој 
др жа ви тру де да фор ми ра ју плат фор ме и ша љу по ру ке ко ји ма мо гу 
да при до би ју би ра че – па и оне ве ру ју ће. На при мер, Европ ска на-
род на пар ти ја (енг. ЕПП) у свом про гра му ис ти че из ме ђу оста лих и 
хри шћан ско-ју да и стич ке ко ре не европ ских иде а ла.39) У том по гле-
ду по на ша ње срп ских пар ти ја ни је екс клу зив но.

У мно гим др жа ва ма је вер ски рас цеп тра ди ци о нал но пред ста-
вљао јед ну од нај зна чај ни јих по де ла. По ли тич ке пар ти је су се че-
сто ве зи ва ле за раз ли чи те ре ли гиј ске ин те ре се (нпр. ка то ли ка или 
про те ста на та). Атла гић на во ди чак и број не су ге сти је да су вер ске 
а не кла сне по де ле глав ни со ци јал ни те мељ пар ти ја у др жа ва ма 
за пад ног све та. Ме ђу тим, у но ви је вре ме, у њи ма су вер ске тен-
зи је сма ње не, а тра ди ци ја су ко бља ва ња ка то ли ка и про те ста на та 
је го то во пре ки ну та. На при мер, Хри шћан ско-де мо крат ска уни ја 
по сле ра та у Не мач кој је осно ва на као за јед нич ка пар ти ја ка то ли ка 
и про те ста на та. Зна чај ре ли гиј ских по де ла опа да, сма њу ју се раз-
ли ке из ме ђу пар ти ја вер ског бло ка, а по ста је зна чај ни ја по де ла вер-
ско-се ку лар но.40) 

У Ср би ји је упра во обр ну та тен ден ци ја у по след њих два де се-
так го ди на. За вре ме со ци ја ли зма се гле да ло с по до зре њем на ре ли-
гиј ске са др жа је. Ме ђу тим, на кон па да ко му ни зма до ла зи чак и до 
парт нер ства др жав но-цр кве ног ком плек са. Ло ше је то што ис кљу-
чи вост ве за на за вер ске раз ли ке има си нер гиј ски ефе кат са на ци о-
нал ном ис кљу чи во шћу. СПЦ је че сто из но си ла са оп ште ња огра де 
од и осу де раз ли чи тих чи но ва на си ља у ко ји ма су уче ство ва ла све-
ште на ли ца. То из гле да ни је ја сно сви ма ко ји се сма тра ју вер ни ци-

39) „Euro pean Pe o ple’s Party Ac tion Pro gram me 2004-2009“. 2004. До ступ но пре ко: http://
www.32462857769.net/EPP/Com tool6.0/e-Pres sRe le a se/PDF/20-04-2005%20Ac tion%20
Pro gram me%202004-2009.pdf (При сту пље но 15.3.2012), стр. 4. О зна ча ју ре ли ги је за 
ову ор га ни за ци ју све до чи и то да су у то ку са ста вља ња Европ ског уста ва по ку ша ли да 
укљу че иде је о Ју део-Хри шћан ским ко ре ни ма европ ске ци ви ли за ци је. То ме су се про-
ти ви ле со ци јал де мо кра те. Ви де ти о то ме у Ми ро љуб Јев тић, „Те о кра ти ја у мо дер ном 
све ту“, Српскаполитичкамисао, вол. 25, бр. 3, 2009, стр. 57.

40) Си ни ша Атла гић,Партијскаидентификацијакаодетерминантаизборнемотивације:
теоријскеконтроверзеипроблемиемпиријскогистраживања, ФЕС и ФПН, Бе о град, 
2007, стр. 50-52. За ви ше ин фор ма ци ја о исто риј ском зна ча ју цр ка ва, укљу чу ју ћи и 
ути цај по ли ти ке Ва ти ка на, ви де ти Ми ро љуб Јев тић, „Пра во слав ни по глед на су ко бе, 
на си ље и то ле ран ци ју у гло бал ној пер спек ти ви“, стр. 92.
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ма. Сто га ми слим да је ва жан за да так др жа ве Ср би је у бу дућ но сти 
да по ли ти ча ри по ка жу ве ћу до зу од го вор но сти не го праг ма тич но-
сти и да сво јим на сту пи ма под сти чу то ле ран ци ју.
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importantpoliticalpartiesinSerbiatherearethosewhich
programmesdonotrecognizetheimportanceofreligion
andotherswhichstressitsimportance.Thereisagrowing
importanceofreligiousorganizationsinSerbia,especially
SerbianOrthodoxChurch,andatendencyofsoftdeseku
larizationofstate.
Keywords:sekularstate,politicalparties,dichotomousre
lationshipmodel,softdesekularization.
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Resume
Serbianconstitutiondefinesitassecularstate.Allmajor
politicalpartiesinSerbiaupholdthisprinciple.However,
theyarereluctanttoclearlydefinepolicymeasuresintheir
programs concerning religious issues theywould imple
mentiftheywereingovernment.Thisenablesthemtoact
withpragmatism.Thispragmatismhasexistedinpolitics
atleastsincethetimeofcommunistYugoslaviaintheform
ofdichotomousrelationshipmodel:whenitsuitspolitici
ans–theypraiserepresentativesofreligiouscommunities;
whenitdoesnot– theyarecriticizedorsimplyignored.
AfterthefallofcommunisminEasternEurope,amutual
understanding between church and state came to being
whichisreferredtoassoftdesekularization.Causesofthis
phenomenonareprobablythefeelingoftheeminentthreat
to thenation,animosity towardnationswhicharedomi
nantlynonorthodox,deepsocialcrisisandnationalism.
Despite expectations, this soft desekularization has not
beenreversedafterthefallofMilosevicregimein2000.
ThereisagroupofpoliticalpartiesinSerbiawhichdevote
very littleattention to religious issues in theirprogram
maticdocuments.Theirviewsonreligiousissuesaretypi
callyderivedfromsomebroaderprinciple,suchasequal
libertyortolerance.Almostallofthesepartiesstatesome
principlestheyuphold.Theseincludeideasthatstateand
churchshouldbeseparatedandthatallofthecitizenssho
uldenjoythesamerights.Ontheotherhand,programsof
theothergroupofpartiesshowsignificantimportanceof
religion.All of thesepartiesaffirmprinciplesof secular
state.However,allofthemexpectfromthestateto“help”
thechurchtoperformitssocialfunction.Howisthisex
pected tohappen is rarelydisclosed inprograms.These
partiestypicallystresstheimportanceofSerbianOrtho
doxChurchforthehistoryofSerbianstateorculturaltra
dition.
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Serbianpartiespragmaticallyreveallittleabouttheirvi
ewsonreligious issues.However,evenincountrieswith
longerdemocratictraditionspartiesaretryingtowinsup
portofreligiousvotersandtheirorganizations.Therefore,
thereisnothingexclusiveinbehaviorofSerbianparties.
In Western Europe religious cleavages historically had
majorroleinpoliticallife,butinrecentdecadesEurope
hasseendeclineofreligioustensions,andconfrontations
betweenCatholicsandProtestantshavealmostdisappea
red.Therefore,theimportanceofreligiouscleavageshas
beendecreasing.Unfortunately,therehasbeenareverse
tendencyinSerbiaoverthelasttwodecades.
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