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ЖИВОЈИН ЂУРИЋ (1954 – 2022)

IN MEMORIAM

Са великом тугом и неверицом примили смо вест о смрти 
нашег драгог друга, колеге и пријатеља Живојина Жике Ђурића. 
Породица је изгубила мужа, оца, деду – ослонац у свакодневном 
животу и раду а Институт за политичке студије уваженог 
руководиоца.

Сви знамо ко је био Живојин Ђурић.
Био је политиколог, доктор политичких наука и научни 

саветник, врстан организатор и координатор научног живота, познат 
и угледан у научној заједници у области друштвених наука у Србији.

До тога је дошао напорним радом уз многа одрицања.
Завршио је Факултет политичких наука у Београду на којем је 

потом магистрирао и докторирао. У Институт за политичке студије 
дошао је давне 1982, пре четрдесет година.

Директор Института постао је 1992. и на том положају био све 
до краја, пуних 30 година, што је ретка ако не и јединствена појава 
у животу научних установа у Србији.

Многе његове колеге ни не знају за период деловања Института 
пре доласка Жике Ђурића. Тачније: уз ретке изузетке, тренутно у 
Институту нема нико кога Жика није увео Институт. Ми смо сви, 
и сваки понаособ, Жикини велики дужници. Може се слободно 
рећи да је Жика био симбол Института и многи у Институту и из 
широког круга сарадника Института, поистовећивали су Жику са 
Институтом и Институт са Жиком. У току три дуге деценије у којима 
је континуирано био на челу Института, Жика Ђурић је успевао да 
савлада и надиђе спорадичне кризе, да преброди све тешкоће које 
су Институт захватале заједно са другим институцијама у друштву. 
Упорним радом је стабилизовао, учврстио и проширио делатност 
Института одолевајући при том изазовима претеране политизације, 
држећи се оквира политикологије као науке у развоју. То, међутим, 
не значи да су се у времену у коме је Жика Ђурић водио Институт 
избегавале политичке теме, напротив.

Он лично то није хтео, не само што је било немогуће, већ стога 
што је сматрао да је Институт за политичке студије организован и 
да својим истраживачким потенцијалима постоји управо због тога 
да би неговао науку о политици.

Тог начела се придржавао до краја живота.



Жика је носио најбоље особине народа из кога је потекао. 
Поседовао је неку врсту народне мудрости, која се као таква не 
може научити. Послу руковођења приступао је обазриво и са 
осећајем мере у раду са запосленима. У опхођењу са људима, 
Жика је испољавао завидно стрпљење и неконфликтну тактичност, 
заправо благост која је иначе обележавала његов темперамент и 
карактер. Око сваког посла договарао се са људима, излазио им у 
сусрет кад год су се њихове научне побуде и иницијативе уклапале 
у програмску делатност Института.

Добар део његове делатности односио се на рад и подршку 
младим људима у њиховом научном развоју, али је исто тако посебно 
уважавање испољавао према искуснијим колегама, продуктивним 
ауторима и признатим ствараоцима.

Заслуге Живојина Ђурића за савремени положај, истраживачке 
домете и научну продукцију Института су заиста велике. Оне се тичу 
колико организације Института толико увећања броја запослених 
и ширења и појачавања поља делатности. Институт је од скромног 
броја ангажованих на почецима рада временом израстао у установу 
у којој ради и ствара осамдесетак научника.

Као важан допринос Живојина Ђурића у развоју не само 
Института него и српске политикологије, потребно је истаћи и 
објављивање чак осам часописа у окриљу Института, што је највећи 
број часописа друштвених наука које објављује једна научно-
истраживачка установа у Србији.

Томе се мора додати и веома богата продукција монографија, 
брошура, зборника чему је такође пресудно допринео Живојин 
Ђурић. Уз то, његовим сталним ангажовањем уприличени су и 
бројни научни скупови, конференције, панели... што је допринело 
стварању плодне атмосфере у научном животу и развоју научног 
подмлатка.

Важан аспект рада Института односи се на међународну 
сарадњу, са низом земаља у чему је агилно учестовао Живојин 
Ђурић. Разуме се, све поменуте Жикине врлине и заслуге праћене су 
вредним радом и сарадњом истраживача у Институту, као и спољних 
сарадника. 

Напослетку, захваљујући његовој упорности Институт се 
уселио у нове просторије које ће – већ сада је видљиво – пружити 
далеко веће могућности за продуктивни истраживачки и научни рад.

Укратко: дугујемо Жики велико признање; дела казују: 
Живојин Ђурић је оставио неизбрисив траг у деловању Института 
за политичке студије и на томе му треба бити захвалан.



Жика Ђурић је био пун разумевања за људску и народну 
патњу, бол, страдање. Био је дубоко привржен српском народу, 
веровао је у његову снагу и перспективу. Његова осећања везана 
за нацију била су складно прожета демократским становиштима. 
А његова теоријска уверења нису била оптерећена идеолошким и 
страначким застрањивањима.

Био је човек традиционалне вере; високо је поштовао Српску 
православну цркву, народне и верске обичаје.

Као личност, Жика је био ведрог духа, симпатичан и драг, 
оптимиста до последњег часа, испуњен надама у бољу будућност.

Никада није заборављао завичај, неготинску крајину 
и Штубик као место из кога је потекао и у које се радо враћао. 
Велику љубав гајио је према својим родитељима, а затим према 
својој породици – супрузи Дани, ћеркама Милени и Александри, 
те њиховим породицама, нарочито према својим унуцима Петру и 
Растку о којима је њихов дека радо и раздрагано причао.

Сећаћемо се Жике Ђурића са пијететом, као драгог човека, 
уваженог колеге, научника и руководиоца. Жике из Института за 
политичке студије!!!

Нека му је вечна слава и хвала!
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УВОДНИК

И четврти број Политичке ревије садржи веома запажене 
чланке наших сарадника; ови радови су сваки на свој начин 
информативни, садржајни и занимљиви. У оквиру поглавља: 
Србија, Европска унија, Уједињене нације, пред вама су радови 
из домена ЕУ и њеног дипломатскпог деловања у ГСУН (М. Ђ. 
Цуцић), те чланак који се бави анализом ангажовања припадника 
Министарства одбране и Војске Србије, Министарства унутрашњих 
послова и Министарства правде у мултинационалним операцијама 
Уједињених нација (В. Проданић).

У другом поглављу: Огледи и студије налазе се веома 
квалитетни и садржајни радови који се баве новијом политичком 
историјом (19. век – Б. Теиновић), актуелном политиколошком 
темом дискурса (М. Пешић), и важном глобалном геополитичком 
темом Арктика (М. Вигњевић).

Ништа мање нису квалитетни радови из домена идентитета 
и антропологије, обрађени у трећем поднаслову, као и тема из 
рубрике Актуелно, а тиче се рада који расправља на тему дуалног 
образовања, тржишта радне снаге и уопште света рада (Б. Секулић).

У рубрици: Осврти и прикази имамо такође вредне, разноврсне, 
актуелне и квалитетне радове из области политикологије, животне 
средине, слободе, морала, итд…

Редакција Политичке ревије користи прилику да свим својим 
вредним сарадницима и читаоцима пожели добро здравље, срећу и 
успех у Новој 2023. години. 

Радове за Политичку ревију 1/23 редакција прима до 1. 
фебруара 2023. године.

Главни и одговорни уредник 
Др Момчило Суботић, научни саветник
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Миљана Ђурчевић Цуцић1

*

Факултет политичких наука, Београд

СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ 
МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ГЕНЕРАЛНОЈ 

СКУПШТИНИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА 

Сажетак

Предмет рада су структурне промене мултилатералне 
дипломатије Европске уније (ЕУ) посматране кроз 
унапређење њеног дипломатског система Уговором из 
Лисабона и унапређени положај посматрача у Генералној 
скупштини Уједињених нација (ГСУН) која је главни 
орган стварања политике и представљања у Организацији 
Уједињених нација. Применом Рагијевог (John Ruggie) 
теоријског приступа и метода дипломатске анализе 
мултилатералне праксе извршено је сагледавање остваривања 
мултилатералног дипломатског деловања ЕУ у ГСУН и пре 
стицања унапређеног положаја посматрача у УН и после 
оствареног стицања овог јединственог положаја. Циљ рада је 
да се издвоје поуздани међаши емпиријско-теоријске подлоге 
повећања теоријске рефлексије измена мултилатералне 
дипломатије ЕУ и измена које својим мултилатералним 
дипломатским деловањем у ГСУН врши на овој глобалној 
платформи на мултилатералну дипломатију света. Први 
део рада посвећен је теоријској рефлексији одређења 
иновативности дипломатије ЕУ и препознавању њеног 
елементарног доприноса постојећем дипломатском систему. 
Друго поглавље односи се на хронолошки приказ измена 
положаја и дипломатске активности ЕУ при УН до Уговора 
из Лисабона, како би се затим у наредном поглављу детаљно 
описала дипломатска измена ЕУ у институционалном, 

*  miljana.djurceviccucic@fpn.bg.ac.rs
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нормативном и практичном смислу. У складу са тим прегледом 
дипломатских измена деловања ЕУ при ГСУН издвајају се 
главне посебности у начину вођења ЕУ дипломатије. Кључни 
налаз је да мултилатерални дипломатски ДНК Европске 
уније држи основу њеног дипломатског предузетништва у 
ГСУН снажном, упркос битним унутрашњим променама 
и променама свог дипломатског система. Закључно, 
иновативност у дипломатији ЕУ кључни је елемент будућих 
нараштаја дипломатских активности глобалних актера где се 
ЕУ посматра као модел који је уједно и јак глобални актер 
али и модел који треба пратити. 

Кључне речи: Европска унија, Уједињене нације, 
дипломатија, мултилатерална дипломатија, дипломатски 
систем Европске уније, Уговор из Лисабона, Генерална 
скупштина Уједињених нација, унапређени статус 
посматрача

УВОД

Предмет овог рада чине структурне промене мултилатералне 
дипломатије Европске уније (ЕУ) које су унапређење њеног 
дипломатског система Уговором из Лисабона артикулисале 2011. 
године и у унапређени положај посматрача у Генералној скупштини 
Уједињених нација (ГСУН). ГСУН је главни орган делиберације, 
стварања политике и представљања чланица Уједињених нација. 
Унапређени положај посматрача омогућио је ЕУ да у Генералној 
скупштини – иако ни држава, нити типична међународна регионална 
организације – излаже своје заједничке позиције, износи предлоге 
и учествује у генералној дебати одржаваној сваког септембра на 
почетку редовног годишњег заседања ГС. Стога није основано 
односити се ни као према пукој „политичкој мантри”, нити као 
једино „јавнодипломатском слогану” налазу да Европска унија 
ствара додату вредност за све своје државе чланице, данас укупно 
27. Вршење њихове координације како би заступале јединствену 
позицију ЕУ кључно је за постизање да тим путем „ЕУ говори 
једним гласом из 27 грла” у ГСУН. Овај скуп послова координације 
изузетно је захтеван. Тек је захтевно вршење координације ЕУ 
како би њене државе у ГСУН одлучивале „као један” истоветним 
гласањем у свих шест главних комитета ГСУН, као и другим телима 
и агенцијама, а посебно у Економском и социјалном савету. Мада је 
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много емпиријске грађе о мултилатералном дипломатском деловању 
ЕУ у ГСУН оно још увек није предмет коме се посвећује довољна 
теоријска рефлексија. 

Мултилатерална дипломатија коју ЕУ води у УН, посебно 
у ГСУН, кључна је за теоријско сазнавање мултилатералног 
дипломатског ДНК саме Европске уније. Према таквом 
мултилатералном дипломатском ДНК може се потпуније разумети 
и мултилатерална дипломатија УН као блиског организационог 
„сродника” ЕУ. Значај дипломатског деловања ЕУ у ГСУН 
посебно је актуелизован за потанко истраживање у циљу повећања 
теоријске рефлексије јер су преовлађујући ставови најављивали 
опадање њеног и предузетништва и утицаја по изласку из чланства 
Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске (УК). 
Такав развитак дешавања није следио. Догодило се супротно. 
ЕУ је повећала своје дипломатско предузетништво у УН како би 
својом мултилатералном дипломатијом снажила мултилатералну 
дипломатију УН у последњим годинама највећих искушења од 
стварања Уједињених нација 1945. године. 

Дипломатија ЕУ претрпела је значајне промене од настајања 
свог првог организационог облика Европске заједнице за угаљ и 
челик, преко оснивања Европске економске заједнице и Европске 
заједнице за атомску енергију, потом обједињавањем институција 
три заједнице у формацију Европских заједница, до затим званичног 
постајања Европском унијом Уговором из Мастрихта, који је ступио 
на снагу 1993. године, и битног тренутка стицања међународно-
правног субјективитета Уговором из Лисабона. Истраживање у 
раду је стога усредсређено да дипломатском анализом развоја 
мултилатералне дипломатске праксе ЕУ1 у ГСУН издвоји особености 
како је ЕУ јачала свој положај у тој мултилатералној сфери, као и 
какав је координисани напредак остварила уз осврт на посебности 
дипломатске праксе специфичних само за дипломатију ЕУ. Сврха 
истраживачког рада је да поуздано издвоји управо такве посебности 
мултилатералне дипломатије ЕУ у мултилатералном оквиру УН и 
мултилатералне дипломатске праксе ЕУ која је њен идентитетски 
потпис, или „заштитни знак” као важног међународног актера. 
При томе пракса мултилатералне дипломатије ЕУ увек се посматра 
саобразно њеном мултилатералном ДНК као стварање и ширење 
мреже односа са свим другим актерима.

1   Израз мултилатерална дипломатска пракса ЕУ односи се и на све раније институционалне 
формацијске облике регионалне европске интеграције од Заједнице за угаљ и челик до 
данас.
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Анализом мултилатералне дипломатске праксе ЕУ у УН 
издвојиће се најзначајније измене и у дипломатском деловању ЕУ 
у том оквиру, те специфичности до којих су те измене довеле. Део 
њих је резултат Уговора из Лисабона који је ступањем на снагу 2009. 
године унео институционалне, а самим тим садржинске новине 
у спољном деловању Уније са међународним организацијама и 
земљама које нису њене чланице (треће земље према дипломатским 
језику ЕУ). Неопходност разумевања тих промена изискују захтеви 
неопходног увиђања додатних садржаја који поткрепљује тачно 
утврђивање, класификовање и типологизовање карактеристичности 
дипломатских акција ЕУ у мултилатералним оквирима и 
посебности која леже у тим акцијама. Стога је у фокусу деловање 
ЕУ у најсвеобухватнијем мултилатералном оквиру дипломатског 
система УН и то првенствено у ГСУН и анализирање промена 
дипломатских активности и промена мултилатералне дипломатске 
праксе ЕУ од формирања прве информационе канцеларије Комисије 
Европске економске заједнице (данас је то Европска комисија или 
само Комисија) при седишту УН у Њујорку 1964. године која ће 
постепено прерастати у право стално представништво, праву сталну 
мисију ЕУ при УН. 

Анализом наведених токова измена настоји се да се укаже 
на постепено јачање ЕУ као дипломатског актера на међународној 
сцени узимањем у обзир и становишта ЕУ из извештаја Избор 
мултилатерализма (Choice of multilateralism) из 2003. године. 
Овде је посвећеност мултилатерализму дефинисана као основни 
принцип спољних политика ЕУ а нарочито у погледу УН као 
кључног мултилатералног актера (Choice of multilateralism 2003). 
Не много касније ЕУ у својој првој Стратегији безбедности наводи 
да је „изградња међународног поретка заснованог на ефективном 
мултилатерализму” један од три стратешка циља. Додатно се у 
Стратегији истиче да је „основни оквир за међународне односе 
Повеља Уједињених нација. Јачање УН, потпомагање да испуни 
своје обавезе и делује ефективно, мора бити приоритет Европе” 
(European Security Strategy 2003, 9). 

Прво поглавље посвећено је кратком прегледу постојећих 
утицајних теоријских рефлексија о дипломатији Европске 
уније, неретко темељених на њеној пракси мултилатералног 
деловања у оквиру мултилатералног дипломатског система УН, те 
карактеристикама приписаним дипломатији ЕУ као иновативној у 
постојећем систему великог броја глобалних актера.

Други део рада хронолошки представља односе ЕУ и УН да 
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би издвојио обрасце њиховог мењања годинама како су се интереси 
и стратегије за постизање интереса формирали са обе стране. 
Наведени чиниоци су важни ради обухватног гледања предмета 
истраживања. Описивање кључних одредаба оснивачких уговора ЕУ 
у погледу дефинисања ко представља ЕЗ/ЕУ у спољним односима 
нужно је како би се указало најпре на кључне измене којима је ЕУ 
прибегавала у својој дипломатији. Те промене су изискивале како 
увећавања дипломатских капацитета ЕУ све бројнијег чланства, 
тако и неминовности исказивања новог ЕУ облика дипломатије 
обједињујућег карактера специфичног само за њу. Тиме се и указује 
на темељитост доприноса ЕУ који се годинама надограђивао унутар 
УН не само у деловању у Генералној скупштини, већ и у Савету 
безбедности, као и у Економском и социјалном савету. 

Треће поглавље чине аналитички налази о нормативним 
и институционалним новинама успостављеним Уговором из 
Лисабона и новим институционалним структурама за спровођење 
дипломатских активности у којима се огледа сам концепт обједињене 
дипломатије и указује се на обрисе мета-праксе дипломатије која се 
тиче институционализације и легализације. Обједињена дипломатија 
лежи у структурним чиниоцима новог дипломатског система ЕУ. 
Самим тим временски преглед од ступања на снагу Уговора из 
Лисабона 2009. године је кључан за разумевање артикулисања 
унапређења положаја ЕУ у ГСУН добијањем унапређеног статуса 
посматрача (enhanced observer status) 2011. године. 

МУЛТИЛАТЕРАЛНА ДИПЛОМАТИЈА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ У ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ 

УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА: ИЗАЗОВ ДИПЛОМАТСКОЈ 
ТЕОРИЈИ И ТЕОРИЈИ ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Рагијев (Ruggie) приступ разумевања мултилатерализма 
и мултилатералне дипломатске праксе помаже у схватању и 
трансформативне дипломатије ЕУ кроз њене институције и 
примењује се у овом раду. Како Раги дефинише, мултилатерализам 
је „институционални облик који координише односе три или више 
држава на основама ‘општих’ правила понашања односно правила 
која наводе одговарајуће понашање за скуп акција, без обзира на 
појединачне интересе учесника или стратешке потребе које могу 
постојати у било којој посебној околности” (Ruggie 1992, 571). У 
складу са тим, дипломатији ЕУ се често у теоријским рефлексијама 
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приписује трансформативна улога нарочито под утицајем новина 
оличеним у Европској служби за спољно деловање (ЕССД) (Batora 
2013; Batora and Spence 2015; Adler-Nissen 2015). Адлер-Нисен 
истиче да се та трансформативна природа ЕУ дипломатије не 
огледа само у улози ЕССД већ у улози дипломата на нивоу држава 
чланица ЕУ који су задужени за развој хибридне дипломатије ЕУ 
(Adler-Nissen 2014). Овде се такође препознаје утицај дипломатије 
ЕУ на више нивоа која је мрежа и закључује да се национални/
домаћи ниво никако не може занемарити приликом стварања 
конкретних идеја и заједничких дипломатских акција, што је више 
извор дипломатске снаге него дипломатске слабости ЕУ. Додатни 
аргумент за дипломатску ЕУ вишеслојност огледа се и у одређењу 
дипломатије ЕУ као „вишеслојне владавине” довођене у везу са 
природом ЕУ чиме једна од арена представља вишеструке скупове 
слојева у којима се међународно деловање, деловање на националној 
равни, и у равни ЕУ, а у појединим случајевима испод нивоа власти 
националне владе сваке државе чланице уплиће таквом вишеслојном 
мрежом (Стефановић-Штамбук 2008a; 2008б, 1199-1200).

Разумевање дипломатског идентитета ЕУ издвајају битним и 
Батора (Jozef Batora) и Спенс (David Spence). Они ЕУ представљају 
у радовима као политички ентитет који није држава али испуњава 
многе функције државе, као ентитет који није формално препознат 
као глобална сила али њена моћ и утицај у различитим областима 
дају холограмски приказ глобалне силе али, у исто време, и без 
претензија да има војну моћ. Велики фокус у својим радовима 
након 2009. године они дају изузетној трансформацији од 
такозваног Вестфалског дипломатског реда према традиционалном 
схватању дипломатије ка еволуирајућој улози ЕУ у стварању 
новог дипломатског реда и улоге ЕССД. ЕССД одређују као 
„катализатор дипломатских иновација” (Batora and Spence 2015). 
Ту се примећује сличност у „дипломатским иновацијама” које 
истиче и Расмусен (Rasmussen) сагледавајући дипломатију ЕУ 
кроз својеврсне мета-праксе и структурно антидипломатију у 
односу на оно што подразумева дипломатија у традиционалном 
смислу. Те мета-праксе огледају се у самом начину функционисања 
према трећим државама и међународним организацијама. Како 
Расмусен наводи „квантитативни значај дипломатске мета-праксе 
институционализације дипломатских интеракција у случају ЕУ 
огледа се у чињеници да кроз различите типове уговора са трећим 
државама, ЕУ има институционализовани однос заснован на 
правилима са скоро свим земљама на свету, и то је пракса која 
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континуирано напредује и квантитативно расте” (Rasmusen 2018, 
141). 

Стварање широке мреже односа ЕУ са државним и 
недржавним актерима својом дипломатијом представља највећу 
посебност организације регионалног карактера каква је она. Кроз 
мреже односа на више нивоа долази до остваривања најбитнијих 
циљева и самим тим интереса и политика од значаја. Како Дјук 
(Simon Duke) наводи ЕУ конзистентно ставља мултилатерализам и 
добру владавину као примарне циљеве спољне активности (Duke 
2003, 15). Смит (Michael Smith) вредност дипломатског деловања ЕУ 
потврђује и дефинишући га као најпре као актера који има снажну 
тржишну моћ (market actor, market power), као безбедносног актера 
(security actor), политичког актера (political actor), и као утицајног 
нормативног актера (normative actor) на међународној сцени (Smith 
2015, 18). 

ЕУ својим дипломатским деловањем подсећа на Вестфалски 
дипломатски систем деловања. Mеђутим, мета-праксaма деловања 
и посебностима метода преговарања она настоји да превазиђе 
мањкавости Вестфалског система и унесе новине у међународни 
поредак и праксе дипломатија. С тим у вези, не стављајући 
превелики нагласак на садржину у самим односима већ на начин, 
форму, принципе деловања сама ЕУ дипломатија креира иновације 
у дипломатским односима што кроз метод мреже (network) са 
својим државама чланицама, што употребом мреже са свим другим 
актерима. Та мрежа укључује актере из различитих сфера и нивоа, 
те се за ЕУ сматра да константно води преговоре не само на два 
већ и на више нивоа узимајући у обзир Теорију преговарања на 
више нивоа Роберта Патнама (Robert Putnam) (Putnam 1988). С тим 
у вези, мултилатерално преговарање на ГСУН се посматра као трећи 
(највиши) ниво преговарања у мултилатералном оквиру УН, поред 
првог интерног (са државама чланицама), средњег или мезо нивоа 
(ниво институција ЕУ) а може се говорити и о додатним слојевима, 
и у тим преговорима настоји да се служи различитим стратегијама. 
Како Ортега (Martin Ortega) наводи „основни проблем настаје када 
ЕУ настоји да утиче на свет на два симултано некомпатибилна и 
супротстављена начина: као модел који треба да се прати и као јак 
актер” (Ortega 2007, 91–94).
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ДИПЛОМАТСКО ДЕЛОВАЊЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
У ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ УЈЕДИЊЕНИХ 

НАЦИЈА ДО УГОВОРА ИЗ ЛИСАБОНА

Односи ЕУ и УН суштински датирају самим оснивањем и 
једне и друге организације будући да су четири државе оснивача 
организовања ЕУ (Француска, Белгија, Холандија и Луксембург) 
биле и међу „очевима” оснивачима УН. Италија се крајем 1955. 
године обавезала на Повељу Уједињених нација. Међутим, 
посебан положај имала је Савезна Република Немачка, тада чешће 
називана Западном Немачком. Западна Немачка је имала само статус 
посматрача унутар система УН а не пуноправне државе чланице. 
Овакав однос према једној чланици интеграције ЕУ утицао је да 
односи ЕУ и УН нису били најсадржајнији нити довољни захтевима 
међународне сарадње какву је биполаризам света изискивао да 
остварују два „оличења” мултилатералне дипломатије. Такође, 
чињеница да су УН од свог оснивања па све до 70-их година 20. 
века подразумевале систем заснован искључиво на чланству држава 
(чак и у својству само посматрача) те је унапређивање односа са ЕЕЗ 
у том времену представљало позитиван, мада не и изненађујући 
помак с обзиром на дељење заједничких циљева и вредности у 
међународном поретку. Пре је питање било не зашто тада, него 
зашто не и раније.

Прво званично институционално представљање Комисије 
ЕЕЗ успостављено је 1964. године отварањем њене информационе 
канцеларије Комисије при седишту УН у Њујорку. Основ за овакво 
деловање или дипломатску активност Комисије лежи у одредбама 
Римског уговора о Европској економској заједници Уговора из 1957. 
године и то члану 229. који дефинише „одговорност Комисије да 
осигура све одговарајуће контакте са органима Уједињених нација, 
њеним специјализованим агенцијама и Општим споразумом о 
царинама и трговини”. У другом ставу истог члана наводи се 
„Комисија осигурава одговарајуће контакте са свим међународним 
организацијама” (The Treaty of Rome 1957, Art. 229). Оваква одредба 
се налази касније и у Уговору из Брисела (познатији и као Merger 
Treaty) потписаног 1965. године којим се дотадашње три заједнице: 
Европска заједница за угаљ и челик, Европска економска заједница 
и Европска заједница за атомску енергију, спајају називом званично 
у Европске заједнице и успостављају заједничке институције 
(Merger Treaty 1967). Иако све три заједнице настављају да постоје 
у свом пуном капацитету институције које их представљају 
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су сада јединствене и оличене у заједништву.2 У складу са тим, 
сада је Европска комисија (ЕК) наставила да обавља своју улогу 
дипломатског представљања при међународним организацијама и 
то кроз Делегације Европске комисије. Међутим, специфичност тог 
дипломатског представљања оличена је у томе да и даље не постоји 
правно упориште које би ЕК пружило могућност да представља 
Европску заједницу као целину. У свом деловању и прављењу мреже 
односа у међународном оквиру Европска комисија све до Уговора 
из Лисабона суштински представља само себе као институцију 
(Bruter 1999; Стефановић-Штамбук 2008, 2010; Batora 2013; Batora 
and Spence 2015).

Односи са УН су се од одржаваних преко прве канцеларије 
1964. па до Уговора из Лисабона значајно мењали захваљујући 
обема странама. ЕЕЗ тада је кроз своје иницијативе развијања 
политичке сарадње са савезницима ван својих граница јако утицала 
на побољшање свог положаја на међународној сцени. Иницирањем 
Европске политичке сарадње (ЕПС) 1970. године Европске 
заједнице су искорачиле ка јачању својих спољно-политичких 
односа и дефинисању циљева ван својих граница кроз својеврсни 
систем сарадње држава чланица на пољу спољне политике али 
на заједнички, координирајући и кохерентан начин (Holland 199; 
Nuttal 1992). ЕПС је помогла политичкој видљивости Европских 
заједница. Јединствени европски акт из 1987. године је својеврсна 
потврда и институционализација претходно прагматично развијене 
ЕПС и њених циљева ка искорачивању ка Заједничкој спољној и 
безбедносној политици (SEA 1987). 

Све до 1993. године постоји ЕПС када Уговор из Мастрихта 
ступа на снагу и образује правни темељ Заједничке спољне и 
безбедносне политике (ЗСБП) за Европску унију која је наследник 
Европских заједница (TEU 1992). Период од оснивања ЕПС 
до формирања ЗСБП је обележио и успон у односима ЕУ и УН 
нарочито у погледу деловања ЕУ у ГС. Наиме, Западна Немачка је 

2  Скраћеница ЕЗ биће коришћена у наставку рада за Европске заједнице с обзиром на 
измену у правном оквиру спајањем назива трију заједница. Међутим, у односу на 
неопходност представљања Европске економске заједнице (а не ЕЗУЧ и ЕУРАТОМ) у 
појединим деловима када су изворни правни акти у питању и односи са ГСУН користиће 
се и ЕЕЗ. Измена у називу Уговора о успостављању Европске економске заједнице 
извршена је најпре Уговором о Европској унији (Уговор из Мастрихта) брисањем из 
назива „економске”, а Уговором о Европској Унији потписаним у Лисабону (Уговор из 
Лисабона) 2007. године назив Уговора о успостављању Европске економске заједнице 
промењен је у Уговор о функционисању Европске уније уз низ измена у одредбама 
чинећи, уз Уговор о Европској унији, два оснивачка или темељна уговора регионалне 
европске интеграције ЕУ.
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1973. године постала пуноправна чланица УН што је у том тренутку 
представљало основ за даљи напредак дипломатије ЕЗ, данас ЕУ, у 
мултилатералном оквиру УН нарочито што су све остале чланице 
тадашње европске интеграционе заједнице биле већ низ година 
пуноправне чланице УН. Тај моменат је свакако био прекретница 
за јачу и формалнију улогу ЕЕЗ у ГСУН. Усвајање Резолуције ГСУН 
3208 (XXIX) о Статусу Европске економске заједнице на Генералној 
скупштини Уједињених нација октобра 1974. године, обезбедило 
је ЕЕЗ статус посматрача и позив да учествује на седницама ГС 
(UNGA, A/RES/3208(XXIX)). Статус посматрача није омогућавао 
право гласа али је свакако представљао у том тренутку преседан у 
мултилатералном оквиру УН. 

Непосредно након усвајања Резолуције ЕЕЗ добија и свој 
дипломатски статус при УН успостављањем своје сталне мисије у 
седишту у Њујорку 1976. године. Иако савезници и у претходним 
годинама по многим питањима, тек стицањем дипломатског статуса 
при УН отпочиње се са конкретним дипломатским активностима 
и јачањем утицаја ЕЕЗ, данас ЕУ. У обзир је нужно узети и 
чињеницу да је стицањем статуса посматрача ЕЕЗ у том тренутку 
постала прва међународна регионална организација која је икада 
добила такву привилегију имајући у виду да је УН као систем био 
потпуно базиран на принципу искључивог чланства држава, па и 
када је статус посматрача у питању. Од тренутка стицања статуса 
посматрача дипломатско представљање ЕЕЗ припадало је Европској 
комисији као главној институцији за дефинисање односа ван ЕЗ, 
као и држави која је имала улогу Председавајућег Саветом ЕУ као 
институцијом која је креирала спољне односе и њихову политику, 
и то тако да је делегацију чинио један представник ЕК и један 
из државе која је имала улогу шестомесечног Председавајућег 
(Rasmussen 2018; Borchmeyer and Wasim 2020, 7). Представник ЕК 
је махом био говорник у областима које су потпадале под искључиве 
надлежности Заједнице, а представник Председавајућег у осталим 
областима (Duke 2002; Farrel 2006; Стефановић Штамбук 2008; 
Rasmussen 2018, 119).

Паралелно са процесом стицања посматрачког статуса и 
мало пре стицања дипломатског статуса сталног представљања при 
УН, као и развијања ЕПС, државе чланице ЕЗ, тачније министри 
спољних послова девет држава чланица, усвојили су 1973. године 
Декларацију о европском идентитету. Њоме су дефинисали основ за 
своје не само заједничке акције већ и заједничке ставове у спољним 
односима ЕЗ ка другим државама и међународним организацијама. 
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С тим у вези, један од чланова Декларације наводи да девет држава 
чланица настоји да прогресивно дефинише заједничке позиције 
свог деловања у сфери спољне политике. Такође, девет држава 
чланица ће у међународним преговорима учествовати у духу 
усмереном ка споља, поштујући фундаменталне елементе јединства 
и основних циљева сваке државе појединачно. У истом духу 
настојаће да допринесу међународном напретку, кроз своје односе 
са трећим државама и усвајањем заједничких позиција где год је то 
могуће у међународним организацијама, пре свега у УН и њеним 
специјализованим агенцијама (Document on the European Identity 
1988, 50–51). Овај податак је важан и због разумевања промена у 
дипломатском деловању појединачних држава чланица ЕЗ у ГСУН 
и саме ЕЗ. Све више је ЕЗ преузимала улогу вође у представљању 
идеја и интереса како заједнице као јединке, тако и појединачних 
држава чланица на ГСУН. 

Пракса је била да држава која предводи шестомесечно 
председавање Саветом ЕУ иступа на седницама ГСУН у име 
министара спољних послова свих држава чланица ЕЗ. Наведено 
нарочито долази до изражаја ступањем на снагу Уговора из 
Мастрихта 1993. године када се формира Европска унија и 
ЕПС прераста у ЗСБП. Наиме, овим уговором је дефинисано да 
Председавајући представља Унију у питањима која се тичу ЗСБП. 
Такође, Председавајући одговара за имплементацију заједничких 
мера, у том капацитету изражава позиције Уније у међународним 
организацијама и на међународним конференцијама. У томе има 
подршку претходне и будуће државе којој ће припасти шестомесечно 
председавање Саветом ЕУ (такозвани трио) док улога Комисије као 
важне у спољним односима и даље остаје (TEU 1992, 58–60). Важна 
одредба која се тиче деловања држава чланица ЕУ у међународним 
организацијама прописана је овим Уговором, а затим „ојачана” 
Уговором из Амстердама и односи се на неопходност да оне државе 
чланице ЕУ које су чланице одређене међународне организације 
(или тела) информишу оне државе чланице ЕУ које то нису, о свим 
питањима од интереса. У исто време прописује се да оне државе 
чланице ЕУ које су чланице Савета безбедности УН одржавају 
информисаним оне државе које нису у сталном или привременом 
саставу СБУН као и да осигурају одбрану позиција и интереса Уније 
(Treaty of Amsterdam 1997). Уговором из Амстердама ове одредбе 
постају потпуно обавезујућег карактера. 

Све претходно описано је неопходно истаћи како би се 
разумела комплексна дипломатска активност ЕУ од успостављања 
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сталног представљања при УН као облика стварања дипломатских 
односа са УН кроз развој и измене у функционисању ЕЗ а затим 
ЕУ. Узимајући у обзир сложеност саме организационе структуре за 
представљање ЕУ ван граница, досег њених активности није био 
незнатан у годинама које су део оквира од Уговора из Мастрихта, 
преко Уговора из Амстердама па све до Уговора из Лисабона (Duke 
2002; Keukeleire 2002; Batora and Hocking 2008; Smith 2012, 2013, 
2015).

ДИПЛОМАТСКО ДЕЛОВАЊЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
У ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ УЈЕДИЊЕНИХ 

НАЦИЈА УГОВОРОМ ИЗ ЛИСАБОНА

Уговором из Лисабона долази до знатних институционалних 
али и нормативних измена када је о дипломатији ЕУ реч. Наиме, 
Уговором из Лисабона ЕУ успоставља дипломатску структуру 
која иако наликује на државне дипломатске структуре ипак има 
посебност и сопствену специфичност (Treaty of Lisbon 2007). То се 
огледа у три структурирајућа елемента дипломатије ЕУ оличена у: 
Високом представнику за спољне послове и политику безбедности 
(ВП) који је уједно и потпредседник Европске комисије као и 
председавајући Саветом за спољне послове, Европској служби за 
спољно деловање и Делегацијама ЕУ. Сваки од наведених чиниоца 
указује на значај у променама које је увела у своје право ЕУ а које 
је ступањем на снагу Уговора из Лисабона 2009. године преточено 
у праксу. 

Први структурни чинилац тиче се ВП чија се снага огледа у томе 
да је сада конкретна институција/особа задужена за представљање 
ЕУ у спољним деловањима, при међународним организацијама и у 
трећим земљама ради остваривања кохерентности, координисаних 
активности и спровођења заједничких акција ЕУ као јединке. 
Додатно, ВП сада обједињава више функција које су претходно биле 
подељене међу више личности. ВП се именује и за потпредседника 
ЕК као искључиво наднационалне институције, председава Саветом 
за спољне послове ЕУ као институције на чијем челу се претходно 
налазила држава која је имала улогу шестомесечног Председавајућег 
Саветом ЕУ (први део рада описује улогу при ГСУН када је реч 
о Председавајућем Саветом ЕУ) а која је задужена за креирање 
спољне политике ЕУ, и истовремено има улогу Генералног 
секретара Савета ЕУ коју је пре Уговора из Лисабона имала потпуно 
друга особа. На овај начин, стиче се утисак, долази до јачања 
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дипломатског карактера и настојања да се унапреди снага ЕУ као 
организације на међународној сцени а не само њених појединачних 
држава чланица. Додатно, у раду Високом представнику помаже 
ЕССД предвиђена као права дипломатска служба састављена из 
службеника Европске комисије, Генералног секретаријата Савета 
ЕУ и дипломатских представника држава чланица и то тако да свака 
од наведених групација има трећину представника у зависности 
од стручности коју поседује. ЕССД како је прописано и Одлуком 
о организацији и функционисању ЕССД из 2010. године покрива 
питања дипломатије, безбедности и одрживог развоја са седиштем 
у Бриселу (EEAS Decision 2010). Трећи структурни чинилац 
резервисан је за Делегације ЕУ (ДЕУ) и може се рећи да су ДЕУ 
спољна јединица ове ЕУ дипломатске мреже као што се ЕССД може 
приписати статус унутрашње јединице (Стефановић-Штамбук 2010, 
120–121; Ђурчевић-Цуцић 2021). 

Важност ДЕУ када је у питању тема овог истраживачког 
рада почива на томе да је ступањем на снагу Уговора из Лисабона 
представљање ЕУ при ГСУН преузела ДЕУ. Делегације Комисије 
престају да постоје. Тиме је постигнуто да ДЕУ преузимају 
представљање ЕУ као целине а не само једне институције и 
претходна улога Председавајућег Саветом ЕУ је умањена с обзиром 
на дефинисаност улоге шефа ДЕУ при УН и ВП. У овом карактеру 
свеобухватности по садржају и структури, те обједињености више 
функција у деловању само једне личности према свим спољним 
актерима огледа се обједињена дипломатија ЕУ. Свакако питање 
у чије име ЕУ излаже и чије интересе заступа пред УН и њеним 
телима је наизглед било сложено пре Уговора из Лисабона колико 
и сам одговор па све до усвајања Одлуке Савета ЕУ из 2011. године 
(K. Smith 2016, 4; Smith and Laatikainen 2020).

Присуство ЕУ у међународним организацијама је 
специфичније у погледу надлежности и представљања „једним 
гласом” што је и регулисано Одлуком Савета ЕУ о изјавама при 
међународним организацијама из 2011. године која утврђује да 
постоје три различита облика представљања у ЕУ мрежи делатника 
при међународним организацијама у зависности од случаја до 
случаја и тога како државе чланице одлуче. Тако, у зависности од 
надлежности ЕУ и држава чланица у посебним случајевима ЕУ ће 
наступати: у име ЕУ када је у питању ЕУ искључива надлежност 
укључујући посебне акције у оквиру ЗСБП када постоји консензус 
у Савету; у име ЕУ и њених држава чланица када постоји подељена 
надлежност и споразум између држава чланица; у име држава 
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чланица када је надлежност држава чланица у питању и у складу 
са тим споразум међу државама чланицама. У складу са наведеним, 
дипломатско представљање ЕУ зависи од међународне организације, 
од посебности проблема који је у питању, од одлука држава чланица 
у зависности од случаја до случаја о томе како желе да их ЕУ 
представља (EU statements in multilateral organizations, 2011). 

Какве је новине у дипломатију ЕУ унео Уговор из Лисабона 
показује и јачање присуства и препознатљивости у активностима 
ЕУ на ГСУН. Не може се занемарити замајац и посебност промене 
статуса ЕУ 2011. године када је на ГСУН усвојена Резолуција 65/276 
о унапређеном статусу посматрача ЕУ (enhanced observer status) 
(UNGA, A/RES/65/276). Као и претходно награђивање статусом 
посматрача и овај статус се може разматрати као показатељ 
добрих и успешних односа између ЕУ и УН током година, а који 
су крунисани добијањем међународно правног статуса ЕУ који је 
омогућио Уговор из Лисабона. С тим у вези, „неупитно је широко 
препознавање чињенице да је ЕУ више од неке друге међународне 
организације и да је потребно да буде третирана другачије у УН 
систему” (Rasmussen 2018, 116). 

Унапређени статус посматрача дао је ЕУ шира овлашћења у 
односу на претходни период али свакако није подразумевао право 
гласа на ГС. Права која су уоквирена Резолуцијом омогућила су ЕУ: 
да се нађе на листи говорника међу представницима најважнијих 
група ради интервенисања; да буде позвана да учествује у општој 
дебати ГС у складу са редоследом успостављеним у пракси за 
учешће посматрача и нивоа учешћа; да буде дозвољено да има 
своје комуникације у вези са седницама и радом ГС и седницама и 
радом свих међународних састанака и конференција одржаним под 
покровитељством ГС и конференција УН, те да те комуникације 
циркулишу директно, и без посредника, као документа ГС, 
састанка или конференције; такође дозвољава да ЕУ представља 
предлоге и амандмане усмено као што је договорено са државама 
чланицама ЕУ и такви предлози или измене би били стављени на 
гласање искључиво на захтев државе чланице; дозвољава се ЕУ и да 
користи право да одговори у погледу позиција ЕУ када тако одлучи 
председавајући, такво право је ограничено на једну интервенцију 
по тачки (UNGA, A/RES/65/276). 

Овакав положај омогућио је ЕУ подизање свести на сцени 
мултилатерализма о заједничком деловању и јачању гласа пред 
другима и ка другима, као и остваривање годинама уназад утврђених 
спољно-политичких циљева ЕУ да достигне свој мултилатерални 
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потенцијал и приближи свој утицај актеру као што је УН (видети 
Panke 2014; Laatikainen 2010; Rasch 2008; Laatikainen and Smith 
2006, 2020). Такође, то је омогућило ЕУ да покаже у пуном сјају 
своје дипломатске способности и могуће јачине за остваривање 
циљева и ширење идеја и на друге актере при УН а не само на 
своје истомишљенике оличене у статусу кандидата и потенцијалних 
кандидата. Тако се у периоду након ступања на снагу Уговора 
из Лисабона и након усвајања Резолуције 65/276 увиђа тренд 
увећавања координационих састанака на експертском нивоу у ДЕУ у 
Њујорку како би се ЕУ представила са координисаним, кохерентним 
и заједничким одлукама и акцијама (Smith and Laatikainen 2020, 
47). Једна од карактеристика дипломатског преговарања ЕУ јесте и 
убеђење да је кохерентност, обједињеност у деловању кључна снага 
и предуслов за успешне преговоре.3 Ради постизања заједничких 
позиција међу својим државама чланицама Делегација ЕУ при УН 
је 2019. године одржала чак 1319 координационих састанака на 
експертском нивоу, од чега је највећи број током јесењег заседања ГС 
(септембар 150, октобар 190, новембар 153) (Borchmeyer and Wasim 
2020, 11). Таква снага и напор да се успостави стриктно унутрашњи 
координисани систем активности ради јединственог наступа при 
ГС подразумева и добре и лоше стране када је реч о дипломатији 
ЕУ у мултилатералном оквиру као што су УН. Мултилатерални 
оквир УН подразумева груписање према географском али исто тако 
политичком опредељењу у зависности од теме која се налази на 
дневном реду. С тим у вези, ЕУ као посебна регионална интеграција 
својим напорима да уједначи интересе својих земаља чланица у 
многоме утиче на склапање савезништва и проналажење заједничких 
тачака са другим групацијама у УН. Тако реализованим преговорима 
на више нивоа употребом различитих стратегија и дипломатских 
пракси долази се до резултата који ЕУ постављају на врх глобалне 
дипломатске активности.

ЗАКЉУЧАК

Издвајањем институционалних промена у вођењу 
дипломатских активности ЕУ у мултилатералном оквиру система 
УН од Уговора из Лисабона указано је на институционалну потпору 
опуномоћеним представницима ЕУ којом су се служили у деловању 
3  ЕУ је још 2001. године усвојила такозвану Белу књигу или Бели папир о европском 

управљању у коме се наводи да се деловање ЕУ заснива на пет кључних принципа, 
а то су: отвореност, партиципативност/укљученост, независност, ефективност и 
кохерентност (European Governance A White Paper 2001).
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у ГСУН као испомоћима да ЕУ испредњачи у односу на све друге 
регионалне организације. Посебности мултилатералне дипломатске 
праксе ЕУ јасно су: највећи број организованих координационих 
састанака на експертском нивоу; највиши ниво кохерентности и 
самим тим највећи ниво заједништва и деловања у име свих држава 
чланица; те употреба посебно дефинисаних стратегија и мета-
пракси деловања у зависности од проблематике питања. 

Међутим, таквим деловањем и константним усмеравањем 
активности на усаглашавање ставова најпре унутар ЕУ доводи 
и до потенцијалних слабости. Једна се тиче мањка капацитета 
и времена за стварање савезништва и усаглашавања ставова са 
трећим државама ради достизања већине која се налази на страни 
ЕУ становишта услед претераног фокуса на унутрашњу кохезију. 
Зато се често дипломатија ЕУ описује као „замрзнута” и „неагилна” 
или везана за одлуке у Бриселу. Друга забринутост, коју би требало 
теоријски боље рефлектовати, произилази из прве. Ради се о томе 
да водећи рачуна о балансираности ставова држава чланица, ЕУ 
не даје могућност за креативност ЕУ преговарачима и слободу 
да дођу до компромиса са другима с обзиром на ригидност ЕУ 
позиције те je ЕУ виђена као нефлексибилни преговарач (К. Smith 
2020, 53–54). Треће, није могуће избећи да се теоријски помније не 
рефлектује и истицање потенцијално негативног утицаја на друге 
преговарачке групе унутар мултилатералног оквира. Друге групе 
се не саглашавају увек са позицијом ЕУ што њиховим позицијама 
олакшава да буду ухваћене од стране „тврдолинијаша” унутар ових 
група, што самим тим и отежава њихове преговоре. Такав је случај 
са питањима људских права где ЕУ има традиционално јединствен 
став, те друге државе бивају „принуђене” да реагују унутар 
регионалних и политичких група како би заштитиле и унапредиле 
сопствене преференције (Borchmeyer and Wasim 2020, 12). Још једна 
од мана на коју теоријска рефлексија треба да буде уредсређена је 
и да државе чланице ЕУ могу тешко успоставити видљивију улогу 
ван ЕУ оквира унутар ГСУН (K. Smith 2020, 54). С друге стране, 
кохерентност, обједињеност и такозвани свеобухватни приступ 
(comprehensive approach) у деловању ЕУ ка странама ван граница 
ЕУ је нешто што је блиско повезано са ЕУ, ближе је одређује и 
дефинисано је кроз њене политике и циљеве деловања као „општи 
метод рада” (Council conclusions on the EU’s comprehensive approach 
2014, 1). Не представља само реченичну структуру која наличи на 
нешто што ЕУ „ради” већ је чини обавезујућим елементом њеног 
деловања. Крилатице које је креирала ЕУ за своје дипломатске 
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активности јесу те које јој и дају посебност на међународној сцени 
какву нико други нема.

Положај ЕУ при УН је на завиднијем нивоу у односу на 
друге регионалне интеграције те потврђује да се имањем положаја 
унапређеног сталног посматрача итекако може остваривати знатан 
утицај ЕУ. ЕУ је на овој сцени ГСУН не тек међународни актер, већ 
глобални играч. Обједињеност у приступу и примени обједињене 
дипломатије своје вишеслојне владавине као својеврсног концепта 
доказ је позитивних помака које је ЕУ учинила ка дипломатском 
успостављању своје улоге важног актера на међународној сцени. 
Деловање при УН а нарочито у ГС као доносиоцу одлука показује 
дипломатску јачину и спремност ЕУ да се ухвати у коштац са 
питањима од значаја као што су људска права, безбедност па све 
до одрживог развоја. Стога, деловање дипломатије ЕУ при УН 
доиста показује њену трансформативну природу и чињеницу да 
су координација међу актерима и заједништво у деловању важне 
ставке у дипломатском деловању, али не и једине. Одабир стратегије 
и стратешке активности прецизно дефинисане на више нивоа 
су кључна снага остваривања главног циља дипломатије, а то је 
постизање споразума. ЕУ у томе од Уговора из Лисабона остварује 
значајни напредак, иако и даље постоји простор за унапређење 
када је реч о односима са другим актерима у УН мултилатералном 
оквиру са циљем превазилажења већ споменуте „ригидности” која 
се приписује бриселској администрацији.

Овај рад доказује да је ЕУ модел који треба емпиријски и 
теоријски непрекидно сазнавати због иновативних решења, нарочито 
у мултилатералној дипломатији. ЕУ је постала јак глобални актер 
управо захваљујући тим иновативним решењима које спроводи. 
Стога, закључак нема, како то Ортега тврди, два супротстављена 
начина деловања ЕУ који воде до проблема већ се такви начини 
међусобно прожимају и обухватају. Дефинисањем иновативних 
решења формира се модел који је добро пратити а самим тим 
решењима остварује се улога јаког актера и game-changer-a (Duke 
2003, 16) на глобалној сцени мреже односа бројних актера. 

Свакако једно од питања које остаје за наредна истраживања, 
полазећи од претходно закљученог, је да ли дипломатско деловање 
ЕУ у бројним областима и темама које покрива, посебно њено 
мултилатерално дипломатско деловање које се у многоме разликују 
од оних које је иницијално обухватала Европска заједница за угаљ 
и челик као претеча ЕУ, подразумева да се од ЕУ могу очекивати 
додатна постигнућа и иновације у концептима и дипломатији или се 
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ЕУ због своје структурне сложености и континуираних иновација 
неће снаћи са све већим кризама које надолазе.

РЕФЕРЕНЦЕ

Ђурчевић-Цуцић, Миљана. 2021. „Допринос Европске службе за 
спољно деловање међународној пракси одрживог развоја.” 
Политичка ревија 69 (3): 119–139.

Стефановић-Штамбук, Јелица. 2008. „Билатерална дипломатија у 
Европској унији.” Годишњак Факултета политичких наука 
Универзитета у Београду 2 (2): 323–353. 

Стефановић-Штамбук, Јелица. 2008a. Дипломатија у међународним 
односима. Београд: Факултет политичких наука, Чигоја 
штампа.

Стефaновић-Штамбук, Јелица. 2008б. „Теоријски и истраживачки 
проблеми међународних студија: случајеви европске 
интеграције и дипломатије.” Политичка ревија18 (4): 1183–
1208. 

Стефановић Штамбук, Јелица. 2010. „Европска унија на путу ка 
обједињујућој дипломатији.” Часопис за право и економију 
европских интеграција Изазови европских интеграција, 111–
135. 

A secure Europe in a better world – European Security Strategy 
[European Security Strategy 2003], European Council, Brussels, 
December 2003. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=LEGISSUM:r00004. 

Adler-Nissen, Rebecca. 2014. “Symbolic power in European diplomacy: 
the struggle between national foreign services and the EU’s 
External Action Service.” Review of International Studies, 40 
(4): 657–681. 

Adler-Nissen, Rebecca. 2015. “Theorising the EU’s Diplomatic Service: 
Rational Player or Social Body?” In The European External Action 
Service European Diplomacy Post-Westphalia, eds. Spence, 
David and Bátora, Jozef, 18–42. London and New York: Palgrave 
Macmillan.

Bátora, Jozef, and Brian Hocking. 2008. Bilateral Diplomacy in the 
European Union: Towards post-modern’patterns? Discussion 
Papers in Diplomacy, The Netherlands Institute of International 
Relations.



33

Миљана Ђурчевић Цуцић СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ...

Batora, Jozef. 2013. “The ‘Mitrailleuse Effect’: The EEAS as an 
Interstitial Organization and the Dynamics of Innovation in 
Diplomacy.” Journal of Common Market Studies 41 (4): 598–613. 

Batora, Josef, and David Spence, eds. 2015. The European External 
Action Service European Diplomacy Post Westphalia. London: 
Palgrave Macmillan.

Bátora, Jozef. 2015. “Introduction: The EEAS as a Catalyst of Diplomatic 
Innovation” In The European External Action Service European 
Diplomacy Post-Westphalia, eds. Spence, David and Bátora, Jozef, 
1–16. London and New York: Palgrave Macmillan.

Borchmeyer, Sebastian, and Mir Wasim. 2020. Increasing the Impact 
of the European Union at the United Nations in New York. New 
York: Konrad-Adenauer Stiftung New York. 

Brutter, Michael. 1999. “Diplomacy without a State: The External 
Delegations of the European Commission.” Journal of European 
Public Policy 6 (2): 183–205. 

Commission of the European Communities: European Governance 
A White Paper [European Governance A White Paper 2001], 
COM(2001) 428 final, OJ C 287, 12.10.2001. http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al10109.

Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament The choice of multilateralism [The choice of 
multilateralism 2003], COM (2003) 0526 final, September 
2003. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52003DC0526&from=EN.

Council conclusions on the EU’s comprehensive approach, Council of 
the European Union, Brussels, 12. 5. 2014. https://www.consilium.
europa.eu/media/28344/142552.pdf.

Council Decision of 26 July 2010 establishing the organization and 
functioning of the European External Action Service [EEAS 
Decision], OJ 2010/427/EU, 2010. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0427.

Document on the European Identity published by the Nine Foreign 
Ministers [Document on the European Identity]. 1988. European 
Political Cooperation, Fifth Edition, Press and Information Office, 
Federal Republic of Germany, 48–54. http://aei.pitt.edu/4545/1/
epc_identity_doc.pdf.

Duke, Simon W. 2002. “Preparing for European Diplomacy?” Journal 
of Common Market Studies 40 (5): 849–870.

Duke, Simon. 2003. “The EU’s Multilateral diplomacy.” In Routledge 
Handbook on the European Union and International Institutions: 



34

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр.04/2022, год. (XXX) XXII vol.74

Performance, policy, power, eds. Jorgensen, Knud Erik and Katie 
Verlin Laatikainen, 15–26. London and New York: Routledge 
Taylor and Francis Group.

EU statements in multilateral organizations: General Arrangements 
of the European Union Council [EU statements in multilateral 
organizations], 15901/11, 24.10.2011. 

Farrell, Mary. 2006. “EU Representation and Coordination within the 
United Nations.” In The European Union at the United Nations: 
Intersecting Multilateralisms, eds. Laatikainen, Katie and Karen 
E Smith, 27–46. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Holland, Martin, ed. 1991. The Future of European Political Cooperation: 
Essays on Theory and Practice. London: Palgrave Macmillan.

Keukeleire, Stephen. 2000. The European Union as a Diplomatic Actor. 
Discussion Paper 71, Leicester: Leicester Diplomatic Studies 
Programme. 

Laatikainen, K. Verlin. 2010. “Multilateral Leadership at the UN after 
the Lisbon Treaty.” European Foreign Affairs Review, 15 (4). 

Nuttal, Simon. 1992. European Political Cooperation. Oxford: Oxford 
University Press.

Ortega, Martin. 2007. Building the Future. Тhe EU’s Contribution to 
Global Governance. Paris: European Union Institute for Security 
Studies (EUISS).

Panke, Diana. 2014. “The European Union in the United Nations: An 
Effective External Actor?” Journal of European Public Policy, 
21 (7): 1050–1066. 

Putnam, Robert. 1988. “Diplomacy and domestic politics: The logic of 
two-level games.” International Organization, 42 (3): 427–60.

Rasch, Maximilian B. 2008. The European Union at the United Nations: 
the functioning and coherence of EU external representation in 
a state-centric environment. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff 
Publishers.

Rasmusen, Steffen Bay. 2018. The ideas and practices of the European 
Union’s Structural Antidiplomacy: An Unstable Equilibrium. 
Leiden; Boston: Brill.

Ruggie, John Gerard. 1992. “Multilateralism: the Anatomy of an 
Institution.” International Organization, 46 (3): 561–598.

Ruggie, John Gerard, ed. 1993. Multilateralism Matters. The Theory 
and Praxis of an Institutional Form. New York, N.Y.: Columbia 
University Press.

Single European Act [SEA], OJ L 169/1, 29.6.1987. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A11986U%2FTXT.



35

Миљана Ђурчевић Цуцић СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ...

Smith, Karen E., and Katie Verlin Laatikainen, eds. 2006. The European 
Union at the United Nations: Intersecting Multilateralisms. 
Houndmills: Palgrave Macmillan. 

Smith, Karen E. 2016. “EU Member States at the UN: A Case of 
Europeanization Arrested?” Journal of Common Market Studies, 
1–17. 

Smith, Karen E. 2020. “The European Union.” In Group Politics in UN 
Multilateralism, eds. Karen E. Smith and Katie Verlin Laatikainen, 
46–59. Leiden, Boston: Brill, Nijhoff.

Smith, Karen E., and Katie Verlin Laatikainen. 2020. Group Politics in 
UN Multilateralism. Leiden, Boston: Brill, Nijhoff. 

Smith, Michael H. 2012. “Still Rooted in Maastricht: European Union 
External Relations as a ‘Third-Generation Hybrid’” Journal of 
European Integration, 34 (7): 699–716. 

Smith, Michael H. 2013. “Foreign Policy and Development in the Post-
Lisbon European Union.” Cambridge Review of International 
Affairs, 26 (3): 519–535. 

Smith, Michael H. 2015. “The European Union as a diplomatic actor in 
the post-Lisbon era: robust or rootless hybrid?” In The European 
Union as a Diplomatic Actor, eds. Joachim Koops and Macaj, 
Gjovalin, 11–30. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Spence, David, and Bátora, Jozef, eds. 2015. The European External 
Action Service European Diplomacy Post-Westphalia. London 
and New York: Palgrave Macmillan.

Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the 
Treaties Establishing the European Communities and certain related 
acts [Treaty of Amsterdam], OJ C 340/1, 10.11.1997. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/
TXT&from=EN.

Treaty of Brussels (Merger Treaty) [Merger Treaty 1967], OJ 
152, 13.7.1967. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A11965F%2FTXT. 

Treaty of Lisbon amending the Treaty of European Union and Treaty 
establishing the European Community [Treaty of Lisbon], 2007/C 
306/01, 17.12.2007. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC.

Treaty on European Union [TEU], OJ C 191/1, 29.7.1992. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/
TXT&from=EN.



36

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр.04/2022, год. (XXX) XXII vol.74

United Nations General Assembly, A/RES/3208(XXIX). Resolution 
3208(XXIX) on the Status of the European Economic Community 
in the General Assembly [UNGA, A/RES/3208(XXIX)], 1975. 
https://digitallibrary.un.org/record/189830?ln=en.

United Nations General Assembly, A/RES/65/276, Resolution 65/276 
on Participation of the European Union in the work of the 
United Nations [UNGA, A/RES/65/276], 18 May 2011. https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/529/10/PDF/
N1052910.pdf?OpenElement. 



37

Миљана Ђурчевић Цуцић СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ...

Miljana Đurčević Cucić4

*

Faculty of Political Sciences, Belgrade

STRUCTURAL CHANGES OF THE EUROPEAN 
UNION MULTILATERAL DIPLOMACY IN THE 

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY

Resume
The main subject of the paper is structural changes in the 
European Union’s multilateral diplomacy within the United 
Nations General Assembly (UNGA), having in mind introduced 
changes with The Treaty of Lisbon and enhanced observer status 
gained in the UNGA in 2011. The EU diplomatic practice in the 
UNGA before and after gaining this special status is examined 
using Ruggie’s theoretical approach and method of diplomatic 
analysis of multilateral practice (Ruggie 1992, 1993). This paper 
aims to single out the reliable empirical and theoretical basis for 
increasing the theoretical reflection of EU multilateral diplomacy 
changes through time, especially after 2011. Additionally, 
assessing these changes is essential to understanding the 
specific contribution of the EU toward multilateral diplomacy 
innovations worldwide. The first part of the paper is dedicated 
to the theoretical reflection of defining diplomacy innovations of 
the EU and resembling its elementary contribution to the present 
diplomatic system. The second chapter presents the chronology 
of EU and UN relations and specific developments in EU 
diplomatic activities. This chronology is used for the third part of 
the paper, where the detailed diplomatic practice of the EU in the 
UN in institutional, normative, and practical terms is described. 
Following the singled-out specificities of the EU activities in the 
UNGA, the main particularities of EU diplomacy are presented. 
The conclusion is that the EU’s multilateral diplomacy DNA 
keeps the root deep in its diplomatic entrepreneurship character 
in the UNGA solid and consistent, no matter the EU’s internal 
changes and complexity. Finally, the innovative nature of the 
EU in diplomacy is a crucial element for future generations of 
global actors’ diplomatic activities where the EU is perceived as 
a model that should be followed and a strong international actor 
simultaneously. 
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Сажетак

Истраживање у оквиру овог рада представља покушај да се 
кроз анализу садржаја литературе и докумената, као основне 
емпиријске методе којом се аутор служио у току писања 
рада, ближе опише како функционише мировна компонента 
Уједињених нација, са фокусом на учешће људских 
и материјалних ресурса од стране Републике Србије. 
Проблем истраживања је анализа постојећег ангажовања 
припадника Министарства одбране и Војске Србије, 
Министарства унутрашњих послова и Министарства правде 
у мултинационалним операцијама Уједињених нација, 
затим правни оквир, значај и ризици ангажовања мировних 
капацитета Републике Србије под окриљем Уједињених 
нација. Научни циљ истраживања је пружањe доприноса у 
виду препорука доносиоцима одлука по питању ангажовања, 
пре свега војних капацитета Републике Србије, у оквиру 
политике кризног управљања Уједињених нација, док је 
практични циљ дескрипција и објашњење постојећег стања 
и међусобног односа испитиваних феномена. На основу 
резултата добијених емпиријским истраживањем изведени 
су одређени закључци у вези са квалитетом, правним 
оквиром и значајем ангажовања припадника Министарства 
одбране и Војске Србије, Министарства унутрашњих 
послова и Министарства правде у оквиру мировних мисија 
Уједињених нација и дате конкретне препоруке и предлози 
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за квалитативно и квантитативно унапређење тог концепта 
у оним сегментима његове примене у којима су уочени 
недостаци или недоречености. Резултати овог истраживања 
могу да буду од користи како доносиоцима одлука, тако 
и грађанима да потпуније, ефикасније, квалитетније 
и свеобухватније приступе сагледавању проблематике 
ангажовања мировних капацитета Републике Србије под 
окриљем Уједињених нација.

Кључне речи: мултинационалне операције, мировне мисије, 
операције очувања мира, криза, мировне снаге, Војска 
Србије, Уједињене нације

УВОД

Кризни догађаји, односно кризне ситуације, као и 
руковођење кризама, саставни су део људске историје. Сведоци 
смо потенцијалног ризика од настајања политичких, етничких, 
културолошких, економских и других врста криза у свим аспектима 
савременог друштва, које могу бити изазване како између држава, 
тако и унутар граница самих држава.

Са друге стране, употреба мировних снага у циљу решавања 
конфликата у кризним жариштима широм света неизоставни 
су део вредности које пропагирају Уједињене нације (УН), као 
највећа међународна организација која окупља политичке апарате 
готово свих држава на свету. Иако је о мировним операцијама 
као инструменту спољне политике УН већ много речено, у циљу 
доношења што квалитетнијих закључака који ће представљати 
круну овог истраживања, биће потребно одговорити на више 
истраживачких питања:

1. На који начин УН, као највећа и најзначајнија међународна 
организација, приступају управљању кризом у подручјима 
погођеним ратом?
2. Како је еволуирао приступ који заузимају УН у покушајима 
стављања под контролу међудржавних и унутардржавних 
криза од времена када су настале мировне мисије до данашњег 
дана?
3. На чему се темељи правни оквир за ангажовање припадника 
Војске Србије (ВС) и других снага одбране ван граница 
Републике Србије (РС)?
4. Који су унутрашњи и спољашњи значај учешћа државних 



41

Вања Проданић ДРЖАВНИ КАПАЦИТЕТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ...

капацитета РС у мировним мисијама УН?
5. Који су ризици учешћа у мировним мисијама УН и каква 
су искуства ВС, као најзначајније мировне компоненте РС, из 
њеног досадашњег ангажовања на том пољу?
Одговори на постављена питања омогућиће комплексну 

анализу мировних капацитета РС, процену квалитета и сагледавање 
тренутног степена ангажовања мировних снага, критичко 
сагледавање недостатака, као и давање препорука за превазилажење 
ограничења и квалитативну доградњу.

ПРАВНИ ОКВИР ЗА АНГАЖОВАЊЕ МИРОВНИХ 
КАПАЦИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 

МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА

Учешће ВС у мултинационалним операцијама има утемељење 
у највишем правном акту РС, Уставу, у ком стоји следеће:

„Војска Србије се може употребити ван граница Републике 
Србије само по одлуци Народне скупштине” (Устав Републике 
Србије [УРС] 2006, чл. 140).

На предлог Владе Републике Србије, а у складу са 
одредбама Устава Републике Србије и Закона о употреби Војске 
Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама 
ван граница Републике Србије, Народна скупштина Републике 
Србије доноси „Одлуку о употреби Војске Србије и других снага 
одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике 
Србије” (Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије 2018, 
чл. 7). Израда нацрта ове одлуке је у надлежности Министарства 
одбране Републике Србије. Одлука Народне Скупштине објављује 
се у „Службеном гласнику Републике Србије”, а ступа на снагу осам 
дана од објављивања.

Одлука Народне Скупштине је временски неограничена 
и обухвата све мултинационалне операције УН у којима су већ 
ангажовани припадници ВС и других снага одбране или у којима 
би могли бити ангажовани у наредном периоду. Ова одлука 
важи до истека мандата мултинационалне операције, односно до 
евентуалног повлачења припадника ВС или других снага одбране 
из зоне операције пре истека мандата исте. У складу са уставним 
овлашћењем да одлучује о употреби ВС ван граница РС, Народна 
Скупштина Републике Србије (НСРС) овом одлуком дефинише у 
које се мултинационалне операције могу упутити припадници ВС и 
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одређује укупан број припадника који у њима могу бити ангажовани.
Председник Републике, на основу одлуке Народне Скупштине, 

а у складу са Законом о употреби ВС и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама ван граница РС, одлучује о 
упућивању припадника ВС у мултинационалне операције, и то на 
предлог министра одбране, доношењем одлуке која се објављује у 
„Службеном војном листу” и ступа на снагу са даном објављивања 
(Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије 
2018, чл. 9).

У складу са Законом о употреби ВС и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама ван граница РС, а на основу Одлуке 
Народне Скупштине, Влада РС усваја „Годишњи план реализације 
учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним 
операцијама.” Годишњи план, између осталог, садржи:

- Називе одобрених мултинационалних операција.
- Преглед мултинационалних операција у којима је учешће у 
току са оценом стања.
- Преглед мултинационалних операција у којима се очекује 
почетак ангажовања, њихов мандат и циљ који се постиже 
употребом Војске Србије и других снага одбране.
- Снаге које се стављају на располагање за учешће у 
мултинационалним операцијама.
- Материјална и финансијска средства која су обезбеђена 
за коришћење и утрошак, као и други елементи од 
значаја за учешће Војске Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама (Закон о употреби Војске 
Србије и других снага одбране у мултинационалним 
операцијама ван граница Републике Србије 2018, чл. 8).
Министарство одбране надлежно је за припрему Годишњег 

плана, у сарадњи и на основу предлога ресорних министарстава и 
других органа државне управе.

Влада РС, на основу усвојеног Годишњег плана, одлучује 
о учешћу и упућивању припадника Министарства унутрашњих 
послова (МУП), особља цивилне заштите и запослених у органима 
државне управе у мултинационалне операције, продужетку времена 
њиховог ангажовања и повлачењу из мултинационалне операције, 
на предлог надлежног министра.

Годишњи план реализације учешћа ВС и других снага одбране 
у мултинационалним операцијама у 2021. години обухватао је 
ангажовање ВС (274 позиције), МУП (две позиције) и Министарства 
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правде (три позиције), са планираним ротацијама. Годишњи план 
реализације у 2022. години тренутно чека на усвајање од стране 
Владе. Да би се створили услови за усвајање Годишњег плана 
реализације у 2022. години, неопходно је да НСРС усвоји Одлуку 
о употреби ВС и других снага одбране у мултинационалним 
операцијама ван граница РС, тачније њену измену и допуну, што 
је за очекивати да ће уследити до краја текуће године, имајући у 
виду да су објављени званични резултати парламентарних избора 
и да је скупштина конституисана. Намеру усвајања предметног 
документа од стране НСРС потврдила је у јуну 2022. године и 
помоћница министра спољних послова за безбедносну политику, 
амбасадор Дијана Иванчић, приликом излагања на конференцији 
„Значај међународне војне сарадње и допринос мировних операција 
у успостављању и очувању мира”, у хотелу Hyatt Regency у Београду, 
у организацији Центра за геостратешка истраживања и тероризам.

МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ 
НАЦИЈА И АНГАЖОВАЊЕ МИРОВНИХ 

КАПАЦИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УН су тренутно највећа међународна организација која се 
бави питањима колективне безбедности и мира у свету, а наследиле 
су претходну међународну организацију која је имала исти циљ, 
Лигу народа, чије оснивање је био један од закључака Париске 
мировне конференције 1919. године, по завршетку Првог светског 
рата.

Након избијања Другог светског рата, испоставило се да су 
међународни поредак и обавезе држава чланица према међународној 
заједници само слово на папиру, због чега се указала потреба за 
унапређењем колективног система безбедности. Управо са тим 
циљем основане су УН, у октобру 1945. године. Њене чланице 
се залажу за заједничку сарадњу и колективан одговор на 
изазове на пољу међународног права, мира и безбедности, али и 
економског развоја и социјалне једнакости, што је и дефинисано 
у самој преамбули Повеље УН. Постојање УН темељи се на овом 
документу, који је уставног карактера и обавезујуће природе како 
за саму организацију, тако и за све државе чланице. Састоји се од 
преамбуле и 19 поглавља, којима су дефинисани циљеви деловања, 
конститутивни органи, као и начела решавања конфликата (United 
Nations [UN], n.d.).
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Најважнији орган УН, Савет безбедности (СБ), замишљен је 
као њено извршно тело, а састоји се од пет сталних чланица са 
правом вета, као и десет несталних чланица, које се ротирају на 
две године, у групама по пет земаља (UN, n.d.). СБ доноси одлуке о 
ангажовању капацитета УН са циљем очувања мира и безбедности 
у свету, усвајањем Резолуција. Управо овакав механизам отворио 
је врата мировним операцијама (мировне мисије, мултинационалне 
операције или операције очувања мира), када је давне 1948. године 
СБ усвојио Резолуцију 50, којом је успостављена мировна операција 
УН на Блиском Истоку (United Nations Truce Supervision Organization 
– UNTSO), са циљем надгледања прекида ватре између Израела и 
арапских земаља, спровођења мировних споразума и превенције 
ескалације насиља (UN, n.d.). Мировне операције могу се дакле 
дефинисати као инструмент који се, у оквиру спољне политике и 
под покровитељством политике влада држава које у њима учествују, 
у складу са међународним правом и преузетим међународним 
обавезама, употребљава са циљем подршке миру, слободним 
државним институцијама и поштовању људских права (ЗО 2018, 
чл. 4).

Међутим, мултинационалне операције УН савременог доба 
значајно су промениле свој карактер у односу на почетке ангажовања 
на овом пољу, односно за време трајања Хладног рата. Више је 
него очигледно да су иницијалне тежње УН, да суделују у сукобима 
између држава, готово у потпуности промењене, имајући у виду све 
чешћу потребу за ангажовањем у улози медијатора у грађанским 
ратовима, односно у многим деловима света где су постојали разни 
облици унутардржавних конфликата. Осим тога, од мировних снага 
УН очекује се не само да својим ангажовањем потпомогну стварање 
мира између сукобљених страна, већ и да усмере своје напоре ка 
изградњи и јачању демократских институција, надгледају практично 
спровођење људских права и спроводе реформу снага безбедности 
држава на чијим територијама су ангажоване (Миленковић, 
Игњатовић, и Новаковић 2017, 7).

У последње три деценије приметно је значајно повећање 
ангажовања мировњака у многим деловима света, како у 
квалитативном, тако и у квантитативном смислу, пре свега у земљама 
Африке и Азије, односно уопште регионима који су се ослободили 
колонијалних ланаца и започели свој пут ка демократизацији. Данас 
је ангажовано преко 110 хиљада мировњака УН у 14 мисија широм 
света, међу којима је највише војника, али и све више полицијских 
снага и цивилних капацитета (UN, n.d.).
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У зависности од начела употребе мировних снага, а по расту 
комплексности ангажовања, мировне мисије могу се поделити према 
следећем:

1. Операције стварања мира, које подразумевају мере за 
прекид конфронтација сукобљених страна, пре свега кроз 
дипломатске напоре које најчешће предводе амбасадори, 
изасланици, регионалне, међународне организације и 
невладине организације или јавне личности.
2. Операције одржавања мира, које обухватају превенцију, 
посредовање и заустављање најчешће војних конфронтација 
страна у сукобу, уз посредовање трећих страна, које се 
организују и којима се управља мултилатерално. 
3. Операције наметања мира, које подразумевају примену 
различитих принудних мера, понекад и војним путем, иако 
је за такав вид ангажовања неопходна сагласност СБУН, у 
складу са Главом VII Повеље УН.
4. Операције изградње мира, које заправо представљају 
холистички приступ којим се спречава поновно избијање 
сукоба, а све у циљу изградње и консолидације одрживог 
мира. Најчешће су у оваквом приступу укључене владе 
држава, цивилно друштво, приватни сектор и међународне 
агенције (Живковић 2017, 14).
5. Засебну категорију међу мировним мисијама представљају 
тзв. хуманитарне операције, због природе сврхе ангажовања 
(Славковић, Јукић, и Николић 2016, 174; Кузмановић и 
Мандић 2021, 239-242).
На Графикону 1 може се приметити да су се у међувремену 

границе између активности превенције сукоба и операција стварања, 
одржавања и наметања мира истањиле и да су поља међусобног 
деловања и одговорности постале више испреплетане. Заправо, 
мировне операције модерног доба ретко имају мандат који је 
строго ограничен на само једну врсту активности, без обзира на 
начела њихове употребе у конфликту. Напротив, може се закључити 
да мировне снаге све чешће имају значајну улогу у мировним 
преговорима, а у неким случајевима и улогу у напорима који се 
спроводе у циљу превенције сукоба (UN 2008, 18-19).
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Графикон 1. Улога мировних операција у фазама ескалације и смиривања 
сукоба

Извор: UN 2008, 19.

Систем спремности капацитета за мировне операције 
Уједињених нација (UNPCRS) и обавезе  

Републике Србије

Временом је настала потреба да се државе - контрибутори 
војних, полицијских и цивилних капацитета за мировне мисије 
обавежу да ће одређени део својих ресурса ставити на располагање 
УН, како би се могло обезбедити ефикасно и благовремено 
планирање ангажовања и упућивање мировних трупа у регионе 
захваћене кризом.

Управо из тог разлога, 1994. године успостављен је Систем 
Stand by аранжмана УН (United Nations Stand by Arrangements 
System – UNSAS), на захтев тадашњег генералног секретара, Бутроса 
Бутроса - Галија (Langille 2014, 4). Септембра 2015. године заменио 
га је Систем спремности капацитета за мировне операције УН 
(United Nations Peacekeeping Capability Readiness System – UNPCRS), 
чији је циљ постизање већег нивоа спремности и способности 
за предвиђање ангажовања мировних снага, кроз ефикасну и 
непосредну сарадњу Седишта УН и држава - контрибутора  
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мировних капацитета. 
Систем UNPCRS представља базу података у којој свака 

држава чланица, на добровољној основи, декларише своје 
војно-полицијске и цивилне капацитете, како у људству тако и 
у средствима, за ангажовање у мировним операцијама УН. У 
зависности од нивоа самоодрживости и готовости за ангажовање 
декларисаних јединица, односно људства, постоје четири могућа 
нивоа ангажовања:

1. Ниво 1: Номиновани капацитети који су прихваћени и 
регистровани у Систему UNPCRS. Ово је најнижи ниво 
ангажовања, са начелно одређеним капацитетима за употребу 
и са најдужим роком за ангажовање од тренутка упућивања 
позива држави - контрибутору.
2. Ниво 2: Капацитети нивоа 1, који су сертификовани као 
спремни за употребу. У питању је најчешћи облик ангажовања 
и сарадње између Седишта УН и државе - контрибутора.
3. Ниво 3: Капацитети нивоа 2, који поседују сопствену 
опрему и самостално ангажовано људство, а у складу са 
захтевима УН. Ради се о декларисаним јединицама са веома 
високим нивоом самосталности и готовости за ангажовање, 
које поседују сопствену опрему, док је најчешће целокупно 
људство обезбеђено из националних капацитета.
4. Ниво 4: Снаге за брзо реаговање, које су спремне за 
ангажовање у било којој мисији УН најкасније 60 дана од 
тренутка пријема формалног позива од стране Секретаријата 
УН (UN 2019, 5–8; UN, n.d.).
По избијању кризе, ангажовању мировних трупа на терену 

претходи неколико важних корака. Пре свега, неопходно је да 
СБУН донесе одлуку о ангажовању, усвајањем Резолуције, којом 
ће између осталог, бити дефинисани: циљ ангажовања, дозвољена 
величина и састав ангажованих трупа, временски период и 
трошкови ангажовања. Затим, неопходно је потврдити Меморандум 
о разумевању (Memorandum of Understanding – MoU) између УН и 
конкретне државе која обезбеђује мировне капацитете. И на крају, 
пред само упућивање трупа, следи контрола и обилазак истих 
од стране тима из Седишта УН, у циљу провере усаглашености 
ангажоване опреме и људства са захтевима УН и достигнутим 
нивоом спремности за ангажовање.

РС је у новембру 2011. године у Седишту УН у Њујорку 
потписала Меморандум о разумевању о доприносу тадашњем 
систему Stand by аранжмана. Исти је током 2012. године ратификован 
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од стране НСРС, кроз усвајање „Закона о потврђивању Меморандума 
о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација о 
доприносу систему Stand by аранжмана Уједињених нација”. Важно 
је напоменути да упућивање декларисаних ресурса у зону операције 
остаје национална одлука РС (Закон о потврђивању Меморандума 
о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација 
о доприносу систему Stand by аранжмана Уједињених нација 2012, 
чл. 3).

Декларисано људство и јединице дефинисани су анексом 
Меморандума о разумевању, који се може мењати периодично, на 
основу сагласности Министарства одбране РС и Управе за мировне 
мисије Секретаријата Уједињених нација. У тренутку потписивања 
Меморандума о разумевању, РС се обавезала да за потребе 
упућивања у мировне операције УН обезбеди следеће капацитете:

- Санитетски тим за ваздушну и медицинску евакуацију (Aero 
Medical Evacuation Team - AMET), састава шест лица.
- Хируршки тим (Surgical Team), састава шест лица.
- 15 штабних официра.
- 10 војних посматрача (Закон о потврђивању Меморандума 
о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених 
нација о доприносу систему Stand by аранжмана Уједињених 
нација 2012, Анекс 1).
Обезбеђивање наведених људских ресурса је у надлежности 

Министарства одбране РС, укључујући и медицинске капацитете.
Временом се преглед гарантованих капацитета РС за 

упућивање у мировне мисије УН мењао, тако да je данас, осим 
Санитетског тима за ваздушну и медицинску евакуацију, Република 
Србија номиновала по три штабна официра и војна посматрача и 
инжињеријску чету састава 137 лица.

Ангажовање припадника Војске Србије у 
мултинационалним операцијама Уједињених нација

Упућивањем војних посматрача у мировну операцију УН у 
Источном Тимору – UNMISET (United Nations Mission of Support 
to East Timor) 2002. године, након паузе у ангажовању током 
деведесетих година XX века, настављено је ангажовање припадника 
ВС у мировним операцијама и од тада се непрекидно квалитативно 
и квантитативно унапређује. У овом тренутку, наша војска учествује 
са 278 припадника у пет мултинационалних операција УН, и то:
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- у Демократској Републици Конго (United Nations 
Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic 
of the Congo – MONUSCO).
- на Кипру (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – 
UNFICYP).
- у Либанској Републици (United Nations Interim Force in 
Lebanon – UNIFIL).
- на Блиском истоку (United Nations Truce Supervision 
Organization – UNTSO) и
- у Централноафричкој Републици (United Nations 
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central 
African Republic – MINUSCA) (UN 2022).
Мировна операција УН у Либанској Републици (United 

Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL) успостављена је 
Резолуцијама 425 и 426 СБУН од 19. марта 1978. године, док се 
мандат мисије периодично продужава, a обухвата надгледање 
прекида непријатељства, подршку либанским оружаним снагама 
у преузимању надлежности на југу Либана, обезбеђење приступа 
хуманитарној помоћи и помоћ Влади Либана у успостављању 
државног ауторитета у додељеној зони (НСРС 2019, 1). ВС учествујe 
у овој операцији од 21. децембра 2010. године, а у питању је уједно 
и најбројније ангажовање наше војске (пешадијска чета, вод за 
заштиту снага и штабни официри) (Војска Србије [ВС], н.д.).

Мултидимензионална интегрисана мисија УН за 
стабилизацију у Централноафричкој Републици (United Nations 
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African 
Republic – MINUSCA) успостављена је Резолуцијом 2149 СБУН од 
10. априла 2014. године, а мандат мисије се периодично продужава 
и обухвата заштиту цивила, подршку у спровођењу процеса 
транзиције, проширење државне власти и очување територијалног 
интегритета, олакшавање потпуне, сигурне и несметане хуманитарне 
помоћи, заштиту снага УН, промоцију и заштиту људских права, 
подршку националним и међународним субјектима правде и 
спровођење процеса разоружања, демобилизације и реинтеграције 
бивших бораца (НСРС 2019, 1). ВС отпочела је ангажовање у овој 
мисији од самог почетка оперативног рада мисије, 20. септембра 
2014. године (ВС, н.д.).

Мултинационална операција УН на Кипру (United Nations 
Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP) успостављена је 
Резолуцијом 186 СБУН у марту 1964. године, мандат мисије 
се периодично продужава, а обухвата надгледање прекида 
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непријатељстава, одржавање зоне раздвајања између Националне 
гарде Кипра и снага Турске и кипарских Турака и подршку пружању 
хуманитарне помоћи (НСРС 2019, 1-2). Припадници наше војске 
започели су ангажовање у овој мисији 21. октобра 2010. године, 
са штабним официрима (ВС, н.д.). Почевши од 2021. године, ВС 
започела је са ангажовањем одељења Војне полиције у оквиру 
мултинационалног вода Војне полиције под покровитељством 
Оружаних снага Уједињеног Краљевства Велике Британије и 
Северне Ирске (Политика 2021).

Мултинационална операција УН у Демократској Републици 
Конго – MONUC (United Nations Mission in the Democratic Republic 
of Congo) успостављена је Резолуцијом 1279 СБУН од 30. новембра 
1999. године. Од 1. јула 2010. године, у складу са Резолуцијом 1925 
СБУН од 28. маја 2010. године, мисија мења назив у MONUSCO 
(United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic 
Republic of the Congo). Мандат мисије се периодично продужава, 
а обухвата заштиту цивила, заштиту особља хуманитарних 
организација и организација за људска права и подршку 
властима Демократске Републике Конго у стабилизацији стања и 
консолидацији напора у циљу постизања мира (НСРС 2019, 2). ВС 
учествује у овој мисији од 7. марта 2003. године, са медицинским 
тимом за ваздушну евакуацију, а 2010. године ангажовање је 
проширено и на штабне официре (ВС, н.д.).

Мултинационална операција УН за надгледање примирја на 
Блиском истоку (United Nations Truce Supervision Organization – 
UNTSO) успостављена је Резолуцијом 50 СБУН од 29. маја 1948. 
године. За разлику од претходно набројаних мировних мисија, 
њен мандат је отворен и не захтева континуирано обнављање, 
а обухвата надгледање прекида непријатељства на Голанској 
висоравни и Суецком каналу и подршку снагама УН распоређеним 
у том подручју са циљем спречавања обнове сукоба између Израела 
и арапских земаља (НСРС 2019, 2). Наша војска учествујe у овој 
мисији од 9. септембра 2012. године, са војним посматрачем (ВС, 
н.д.).

Од великог значаја за квалитетнију и ефикаснију сарадњу РС 
и УН у области мировних операција је чињеница да је од јула 2013. 
године официр ВС ангажован на дужности војног представника 
у саставу Сталне мисије РС при УН у Њујорку. Он носи звање 
вишег војног саветника, односно министра саветника сталног 
представника (Амбасадора) РС при УН, што умногоме доприноси 
квалитетнијој сарадњи и израженијој видљивошћу ВС у УН.
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Ангажовање других снага одбране Републике Србије у 
мултинационалним операцијама Уједињених нација

Република Србија, осим са припадницима ВС, учествује у 
мировним мисијама Уједињених нација и са припадницима МУП 
и Министарства правде.

Наиме, у мировној операцији УН на Кипру – UNFICYP, два 
припадника МУП ангажовано је у оквиру Полиције УН – UNPOL 
(United Nations Police). Правни оквир за њихово ангажовање налази 
се, између осталог, у Закону о полицији, у ком стоји да полиција РС 
може бити ангажована у иностранству да учествује у извршавању 
полицијских или других мирнодопских задатака, и то на позив 
међународних организација или на основу међудржавних споразума 
чија је чланица или потписница РС (ЗП 2018, чл. 19).

Такође, РС учествује и са припадницима Министарства правде 
у мировној мисији УН у Јужном Судану – UNMISS (United Nations 
Mission in South Sudan). У питању су три државна службеника 
Управе за извршење кривичних санкција (Влада Републике Србије 
[ВРС], 88-2538/2021, 17).

Треба напоменути и да је у току процедура стварања правног 
оквира за учешће цивила у мировним операцијама, односно израђен 
је „Нацрт Закона о учешћу цивила у мировним мисијама ван 
граница Републике Србије”. Јавна расправа спроведена је током 
септембра и октобра 2021. године, а у најскоријем року очекује се 
и његово усвајање од стране НСРС. Усвајање овог закона омогућиће 
ангажовање цивила у мировним операцијама, што ће нашу државу 
сврстати међу малобројне које ће, поред војних и полицијских трупа, 
имати могућност ангажовања и цивилних мировних капацитета.

РИЗИЦИ АНГАЖОВАЊА У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ 
ОПЕРАЦИЈАМА И ИСКУСТВА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Од половине деведесетих година XX века забележено је 
да су контрибуције пре свега развијених, „западних” земаља, 
за мултинационалне операције УН умногоме смањене, услед 
недостатка политичке воље и страха политичара од негативног имиџа 
у тренуцима када се у земљу враћају посмртни остаци мировњака 
ангажованих углавном на територији Африке, Централне и Јужне 
Азије и Блиског Истока. Мултинационалне операције под окриљем 
УН су у јавном мњењу и политичком апарату високоразвијених 
земаља сматране најризичнијим, за разлику од мисија и операција 
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ЕУ и Северноатлантског савеза, што је утицало и на компензацију у 
виду квантитативног повећања ангажовања у мисијама под њиховим 
окриљем, на уштрб мисија УН. Међутим, значајно нижа стопа 
смртности у мисијама и операцијама ЕУ и Северноатлантског савеза 
(НАТО) последица је чињенице да су те мисије углавном бивале 
присутне у подручјима захваћеним конфликтима нижег интензитета, 
или чак у потпуном одсуству војног сукобљавања (Van Der Lijn and 
Dundon 2014, 7).

Према званичним подацима УН, односно прегледу умрлих 
и погинулих припадника мировних мисија у свету, од првих пет 
мировних мисија, чак четири са највећом стопом смртности било је 
на територији Африке. Међутим, треба узети у обзир да је у питању 
списак мисија УН међу којима велики број више није активан, 
односно у међувремену је угашен (UN, n.d.).

Од 12 актуелних мисија УН, чак њих девет је задејствовано 
на територији Африке, па се самим тим и највећа стопа смртности 
мировњака везује управо за овај континент. Са друге стране, значајан 
удео у бројевима смртних случајева одлази и на смртоносне заразне 
болести, с обзиром да највећи број становника Европе и Јужне и 
Северне Америке нема развијену отпорност на болести као што су 
маларија, жута грозница, колера, итд (UN, n.d.).

Људски губици у мултинационалним операцијама нису 
заобишли ни нашу земљу. Наиме, прве губитке људских живота 
Југословенска народна армија доживела је у мисији УН на 
Синају – UNEF I, где је погинуло укупно седам војника. У мисији 
УН на Косову и Метохији – UNMIK страдало је седам цивила 
из периода Савезне Републике Југославије, као и шест цивила 
из периода Државне заједнице Србија и Црна Гора. Од обнове 
независности 2006. године, РС имала је укупно десет умрлих и 
погинулих у мултинационалним операцијама УН, и то по један у 
мултинационалној операцији у Централноафричкој Републици – 
MINUSCA, Републици Мали – MINUSMA, Демократској Републици 
Конго – MONUSCO, Судану – UNAMID, као и шест страдалих у 
мисији на Косову и Метохији – UNMIK (UN, n.d.).

Према званичним подацима УН, када су у питању 
европске земље, укупно њих 15 има више умрлих и погинулих у 
мултинационалним операцијама под окриљем ове организације од 
наше земље, као и њих 15 које имају мање фаталних случајева од 
нас, односно према тој градацији налазимо се тачно у средини. Исто 
важи и када се у обзир узме још један важан податак, као што је број 
становника (UN, n.d.).
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Последњи случај смрти држављана РС у мировној мисији 
десио се током марта 2022. године, када је са земље оборен 
хеликоптер током обављања редовних задатака у зони операције 
мисије УН у Демократској Републици Конго – MONUSCO. Том 
приликом је, између осталог, трагично изгубио живот и један 
припадник ВС, који је био ангажован у зони операције (Влада 
Републике Србије 2022).

Може се  закључити да су ризици ангажовања у 
мултинационалним операцијама међународних операција значајни 
и да се посебно односе на лица ангажована на територији Африке и 
Азије. Такође, важно је узети у обзир да није свака смрт ангажованих 
лица у мировним операцијама нужно плод насилног акта, већ 
се дешава и да одређени број мировњака изгуби живот услед 
несрећног случаја или болести. На пример, припадница ВС, која је 
била ангажована на позицији лекара у Војној болници нивоа 2+ у 
мултинационалној операцији УН у Централноафричкој Републици – 
MINUSCA, преминула је убрзо по повратку из зоне операције 2015. 
године, услед компликација проузрокованих маларијом (Политика 
2015).

То имплицира неопходност да надлежни органи РС посвете 
велику пажњу праћењу здравственог стања лица која се упућују 
у зону операције мировне мисије, како у току припрема пред 
упућивање (вакцинација, обезбеђивање потребних медикамената, 
упознавање са свим потенцијалним опасностима по здравље у 
теоријском смислу), тако и за време боравка у зони операције и по 
повратку у РС.

Са друге стране, како би се смањила вероватноћа да за време 
боравка у зони операције уследи догађај са фаталним исходом услед 
недовољне обучености ангажованих лица, неопходно је наставити 
са висококвалитетном обуком коју спроводи Центар за мировне 
операције Генералштаба ВС, који има завидно искуство на пољу 
припрема лица пред упућивање у мировне мисије.
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ЗНАЧАЈ АНГАЖОВАЊА КАПАЦИТЕТА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА 

УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

Ангажовање РС у мировним операцијама УН представља 
конкретан допринос очувању међународног мира и безбедности 
и од изузетног је значаја како за промовисање вредности ове 
међународне организације, тако и за мировне операције. Учешћем у 
мултинационалним операцијама РС показује да је активни чинилац 
очувања међународног мира и безбедности, потврђује сопствени 
углед и јача поверење у међународном окружењу. Поред тога, РС 
кроз сарадњу са другим државама и међународним организацијама и 
учешће у мултинационалним операцијама јача властите одбрамбене 
капацитете и националну безбедност (ЗО 2018, чл. 2 и 3).

Бивши министар одбране, Небојша Стефановић, током 
министарске конференције под окриљем УН у децембру 2021. 
године, коју је организовала Република Кореја у виртуелном 
формату, у свом излагању је потврдио чврсто опредељење РС у 
обезбеђењу континуитета доприноса изградњи и очувању светског 
мира кроз ангажовање припадника ВС у мултинационалним 
операцијама (Танјуг 2021).

Учешће припадника ВС и других снага одбране у мировним 
операцијама УН важан је елемент спољне политике који увелико 
доприноси да се РС у односима са државама чланицама наведених 
организација третира као равноправни партнер који активно 
доприноси очувању мира и стабилности у свету. Учешћем у 
мировним операцијама РС испуњава међународно прихваћене 
обавезе, које произилазе, пре свега, из нашег чланства у УН. 
Ангажовањем капацитета у мировним операцијама показујемо не 
само чврсто опредељење за очување мира у региону и свету, већ и 
усмереност на сарадњу са партнерима и изградњу способности ВС 
и других снага одбране за учешће у мировним операцијама.

Поред политичких предности које РС остварује наведеним 
ангажовањем, припадници ВС и других снага одбране су у 
прилици да у зони операције провере оперативне и функционалне 
способности у реалним условима, провере до сада стечена искуства 
у пракси, унапреде постојеће начине рада и функционисања и стекну 
непосредан увид у достигнут ниво развоја капацитета страних 
партнера у мисијама.

Ангажовање војномедицинских капацитета у мировним 
операцијама УН има немерљив значај за ВС, пре свега због 
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ангажовања у реалним условима, који су најближи ратним и 
условима у току ванредног стања. Искуства која су стечена 
ангажовањем у мировним мисијама од стране нашег медицинског 
особља могу се поредити са оним током ратних дешавања на 
простору бивше Југославије, деведесетих година XX века.

Чињеница да РС тренутно ангажује 278 војника у мировним 
операцијама УН, чини нас најзначајнијим контрибутором војних 
снага у Југоисточној Европи, имајући у виду да све државе тог 
региона заједно имају ангажовано 392 војника (Турска 161, Грчка 
111, Румунија 67, Босна и Херцеговина 21, Хрватска 14, Црна Гора 
пет, Словенија пет, Северна Македонија три, Албанија два, Кипар 
два и Бугарска један) (UN 2022).

Не треба занемарити ни чињеницу да ангажовање у мировним 
операцијама ужива велику популарност међу млађим припадницима 
ВС и пружа им могућност за стицање војничких знања и искустава 
у међународном окружењу, али и за решавање неких основних 
животних потреба, попут стамбеног питања, улагања у образовање 
и др.

ЗАКЉУЧАК

Крај XX века, као последња етапа постмодерног доба, доноси 
нам другачији сплет политичко-географских фактора од оних на које 
смо навикли проучавајући савремену историју цивилизације. Долази 
до све већег повезивања планете, док су државе и друштва у све 
више израженој политичкој, економској, културној, па и еколошкој 
међузависности, што додатно отежава управљање кризама. Са друге 
стране, чињеница је да су након Хладног рата велике силе значајно 
повећале свој директан утицај на земље које су се ослободиле 
колонијалног јарма, о чему, између осталог, сведоче и бројне кризе 
распламсане широм света.

Међутим, управо то представља основну сврху постојања УН, 
које континуирано улажу напоре у циљу обезбеђивања мира у ратом 
захваћеним подручјима и уопште кризним жариштима. За успешну 
реализацију тог задатка УН користе се, пре свега, превентивном 
дипломатијом, тачније комуникацијом са странама у сукобу помоћу 
мултилатералних механизмима, затим препорукама свог извршног 
органа, СБ, а као последње, посежу и за слањем мировних трупа у 
кризно подручје, односно отпочињањем ангажовања у мировним 
мисијама.
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Очување мира у региону и свету представљено је Стратегијом 
националне безбедности као један од националних интереса, 
а Стратегијом одбране као један од одбрамбених интереса РС. 
Осим тога, учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету 
дефинисано је као једна од три мисије ВС. Такође, углед РС на 
међународној политичкој сцени заснива се у великој мери управо 
на значајном доприносу ВС очувању мира у свету.

РС је и сама домаћин мировне мисије УН, али такође поседује 
и богату традицију ангажовања у мировним операцијама, посебно 
као правна и морална наследница Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије, која је била међу најзначајнијим 
контрибуторима мировних капацитета не само у Европи, већ и на 
светском нивоу. РС опредељена је да ту традицију настави и данас, 
ангажовањем у шест мировних мисија УН. У време када су настале 
прве мировне операције, капацитети наше земље у оквиру мировних 
снага УН базирали су се на припадницима и јединицама војске, али 
се временом фонд ангажованих капацитета проширио и на МУП и 
Министарство правде. Тренутно, преко 280 лица из РС се ангажује 
у мировним мисијама УН, највећим делом припадника ВС.

ВС има добро обучене и опремљене појединце и јединице, 
што значајно доприноси њиховом ефикасном ангажовању у 
мировним операцијама, док све то прати и адекватан процес обуке 
и припрема пред упућивање у зону операције. Квалитет и квантитет 
ангажованог мировног особља позитивно утичу на углед РС на 
међународној политичкој сцени и опредељују је као поузданог и 
предвидивог партнера у напорима УН да постигну мир у свету. Вс, 
као најзначајнија компонента мировних капацитета наше земље, 
ужива велико поверење и подршку грађана РС за ангажовање у 
мировним мисијама широм света.

У циљу даљег учвршћивања постојећег угледа РС на 
међународном плану због ангажовања у мултинационалним 
операцијама УН, неопходно је тежити квалитативном и 
квантитативном проширењу учешћа наших капацитета у том смислу, 
пре свега кроз ангажовање цивила, за шта је неопходно створити 
правни оквир кроз доношење одговарајућих закона и подзаконских 
аката. У тренутку када се створе услови за ангажовање цивилних 
капацитета у мултинационалним операцијама, биће неопходно 
организовати и адекватну обуку у том домену, посебно уколико 
лица пре ангажовања у зони операције нису већ имала слично 
искуство иза себе. Намеће се логичан закључак да би управо Центар 
за мировне операције Генералштаба ВС био најкомпетентнија 
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институција за преузимање улоге органа који би на нивоу РС вршио 
обуку у циљу припреме лица пред упућивање у мировне операције, 
посебно имајући у виду његово богато искуство на том пољу. Овакав 
епилог свакако би био од великог значаја како за лица која ће бити 
ангажована у зони операције у годинама које предстоје, тако и за 
РС у целини.
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Resume

This research is an attempt to describe more closely how the 
peacekeeping component of the United Nations functions, with 
a focus on the participation of human and material resources 
from the Republic of Serbia, through the analysis of the content 
of literature and documents, as the basic empirical method 
used by the author during the conduction of the research. 
The main subject of the research is the analysis of the current 
engagement of members of the Ministry of Defense and the 
Serbian Armed Forces, the Ministry of Internal Affairs and the 
Ministry of Justice in United Nations peacekeeping operations, 
subsequently the legal framework, the importance and risks 
of engaging the peacekeeping capacities of the Republic of 
Serbia under the auspices of the United Nations. The scientific 
goal of the research is to provide a contribution in the form of 
recommendations to decision makers, primarily regarding the 
engagement of the military capacities of the Republic of Serbia 
within the United Nations crisis management policy, while the 
practical goal is the description and explanation of the current 
state and the mutual connection of the examined phenomena. 
This research unequivocally showed that the quality and the 
quantity of engaged peacekeeping personnel positively affect the 
reputation of the Republic of Serbia on the international political 
scene and define us as a reliable and predictable partner in the 
efforts of the United Nations to achieve peace and security in 
the world. The Serbian Armed Forces, as the most important 
component of our country’s peacekeeping capacity, enjoys great 
trust and support from the citizens of the Republic of Serbia for 
engaging in peacekeeping missions around the world. In order 
to further strengthen the existing reputation of the Republic of 
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Serbia on the international level due to engagement in United 
Nations peacekeeping operations, it is necessary to aspire for a 
qualitative and quantitative expansion of the participation of our 
peacekeeping capacities, primarily through the involvement of 
civilians, for which the creation of a legal framework through the 
adoption of appropriate laws and by – laws would be necessary. 
As soon as the conditions for the engagement of civilian capacities 
in peacekeeping operations are created, it will be necessary to 
organize adequate training of the civilian personnel before the 
engagement in the zone of operation, especially in case they did 
not already have similar experience before. A logical conclusion 
is that the Peacekeeping Operations Center of the Serbian Armed 
Forces would be the most competent institution to take over the 
role of the body that would conduct training at the national level 
in order to prepare personnel for deployment in peacekeeping 
operations, especially considering its rich experience in that 
field. Such an epilogue would certainly be of great importance 
both for the engaged personnel in the zone of operation in the 
coming years, as well as for the Republic of Serbia as a whole.

Keywords: multinational operations, peacekeeping operations, 
peace support operations, crisis, peacekeeping forces, Serbian 
Armed Forces, United Nations2
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Сажетак

Рад базиран на сведочењима савременика и резултатима 
досадашњих истраживања најрелевантнијих домаћих и 
страних историчара, доказује политику „задњих намера” 
бечке владе у подизању католика на устанак лета 1875. 
у Херцеговини. Вишевековне територијалне претензије 
Хабзбуршке монархије на Босански ејалет кулминирале 
су у завршници Велике источне кризе, када су са јасно 
дефинисаним тајним планом аустроугарског државног врха 
с пролећа на лето 1875. отпочеле оружане борбе хришћана 
против турске власти у Херцеговини. Раније припремљена 
побуна католика у јужној Херцеговини организована и 
вођена уз подршку пограничне војске у Далмацији, требала 
је европској јавности и великим силама да докаже нужност 
аустроугарске пацификације побуњених области, а потом и 
окупацију целог Босанског ејалета.

Кључне речи: Херцеговина, Босански ејалет, устанак, 
Аустро–Угарска, католици, Срби, политика.
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УВОД

Политички планови бечке владе за окупацију Босанског 
ејалета1 присутни су још од краја XVIII века. План окупације 
јужног дела ејалета–Херцеговине, као такозваног далматинског 
„залеђа”(hinterland) (Spaits 1907, 83), први пут се појавио у јавности 
у време српског устанка (1852–1862) под вођством Луке Вукаловића. 
После губитка територија у Немачкој и Венецији, 1866. године, 
бечка влада добила је гаранције од великих сила за уступање 
Босанског ејалета Аустро–Угарској. Занемарујући тежње Срба, 
који су у Босанском ејалету чинили преко половине од укупног 
броја њених становника,2 за државним јединством са Кнежевином 
Србијом, Аустро–Угарска је искористила тежак положај хришћана 
за покретање побуне почетком лета 1875. и то само међу католицима 
у Херцеговини. Бечкој влади устаничка варница била је потребна, 
пре свега, како би се о политичкој будућности Босанског ејалета 
одлучивало међу њој наклоњеним великим силама. 

Тврдњом, да се „покрет католика не прави само српским 
рукама и само у Херцеговини него и ван ње” (Берић 1995, 223), 
српски историчар Душан Берић био је међу првима који се 
озбиљније успротивио тези свог америчког колеге Џорџа Х. Рапа 
(George H. Rupp) о „преувеличаном утицају” Аустро–Угарске 
за отпочињање устанка у Херцеговини. Аргумент, по којој је 
бројчана превласт Словена над другим народима унутар Аустро–
Угарске онемогућавала реализацију њене политичке хегемоније на 
Балкану, те да је лета 1875. једина жеља бечке владе била да се у 
Турској одржи status quo, неутемељена је и крајње тенденциозна. 
По Рапу, главни узрок устанка 1875–1878. представљао је 
панславизам, услед чега је бечка влада била приморана да своје 
дипломатске агенте, јавне и тајне, држи стално на qui vive и, да 
у циљу одбране покрене контраустанак. Ипак, Рап признаје како 
је веома извесно да су улогу у покретању устанка у Херцеговини 
паралелно са руском пропагандом као доминантном на Балкану 
подједнако одиграле и аустроугарске интриге. У највишим војним 
круговима дуго се рачунало на побуну тамошњих хришћана, као 

1  Босански ејалет (или беглербеглук, пашалук, вилајет) био је у време турске владавине 
(1580–1878) службени назив за доцнију Босну и Херцеговину.

2  Према статистичким проценама, у Босанском ејалету уочи почетка устанка 1875–78. 
године православни Срби били су најбројнији од око 50 % (Angerstein 1875, 48), односно 
према службеном попису из 1874. са преко 575 хиљада у односу на муслимане од преко 
442 хиљаде и најмалобројније католике од преко 185 хиљада (Denton 1876, 37; Forsyth 
1876, 86; Muir Mackenzie and Irby 1877, 7). 
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на јединствену прилику за окупацију Херцеговине као природног 
залеђа аустријско–далматинског приморја. Беч је у овом послу 
ослонац пронашао код својих штићеника католика. Лажна нада, 
да би се преко њих „за католичку Хабзбуршку монархију” могла 
освојити не само Херцеговина, него и цео Босански ејалет додатно 
је повећала неверицу Срба у Херцеговини према Аустро–Угарској 
(Rupp 1976³, 6–7; 16; 23; 32–33) и њеној недвосмисленој политици 
„задњих намера”, што је имало за последицу да устанак у свом 
наставку добије другачији политички курс од планираног.

АУСТРОУГАРСКИ ПОЛИТИЧКИ ПЛАН ОКУПАЦИЈЕ 
БОСАНСКОГ ЕЈАЛЕТА

Аустро–Угарска је политику латентног освајања Босанског 
ејалета у првој фази, почетком седамдесетих година XIX века 
заменила политиком отвореног заговарања окупације ове 
најзападније провинције Турског царства. Прва фаза ове политике 
трајала је све до пролећа 1874. године, када планови министра 
спољних послова грофа Ђуле Андрашија (Gyula Andrássy) 
„Старијег” (1871–1879) о Херцеговини и Босни нису били сасвим 
јасни ни најактивнијим савезницима њене политике (Теиновић 
2011, 160). Наиме, Аустро–Угарска није имала геополитичког 
интереса изван Европе и сва њена спољнополитичка аспирација, 
иако ни по том питању није било потпуног унутрашњег политичког 
консензуса, сводила се на окупацију Босанског ејалета (Tejlor 1968, 
27). Аустроугарска спољна политика користила се чињеницом 
што је Турско царство још од пре почетка Велике источне кризе 
важило за економски презадужену земљу. После Париског мира 
1856. године британски, француски, немачки и други европски 
банкари и зајмодавци утркивали су се око тога ко ће Турцима дати 
већи зајам. Ако би се неки од најважнијих од њих двоумили, мање 
битни би Турцима отварали своје трезоре. Турци су позајмљени 
новац трошили без икакве контроле, а за двадесетак година тек 
једна његова десетина била је правилно искоришћена (Вукчевић 
1950, 102).3 

3  Уочи финансијског банкротства Турске 1875. укупни национални доходак износио је око 
380 милиона француских франака, а годишња обавеза враћања дугова страним банкама 
око 300 милиона франака (Екмечић 1997, 258–259). У фунтама овај дуг износио је 180 
милиона фунти стерлинга, што је значило да је Турска да би вратила тај дуг, морала 
половину својих прихода давати на отплату камата за укупно четрнаест зајмова (Tepić 
2008, 17–19).
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У то време у аустроугарској политици постојале су три јасно 
профилисане политичке струје: „конституционална”, која је била 
за мирно решење свих спорова, затим „напредна или ратна”, која 
је заговарала анексију Херцеговине и Босне, и „мађарска”, која 
је била за непромењено стање (Gjurgjević 1910, 160). Последња, 
оличена „у Мађару изнад свега” грофу Андрашију, сматрала је све 
јужне Словене најопаснијим противницима „мађаризма” (Sosnosky 
1913, 141). Требало би имати у виду да се Андраши из ових разлога 
противио сваком мењању граница, поготово прикључењу Аустро–
Угарској већег броја Словена, који би пореметили међунационални 
немачко–мађарски однос снага у Монархији. Једна његова крилатица 
из тог времена, најбоље га описује: „Мађарски брод препун је 
богатства, сваки нови товар, било то злато или смеће, може га само 
изврнути” (Hvostov i Minc 1951, 21–22; Tejlor 1968, 220). 

Почетак друге фазе аустроугарске завојевачке политике 
озваничен је посетом цара Франца Јозефа I (Franz Joseph I) (1848–
1916) фебруара 1874. године Петрограду, када је председник руске 
владе кнез Александар М. Горчаков (1867–1883) (Александръ М. 
Горчако́в) упозорио његовог министра спољних послова грофа 
Андрашија, да би у случају окупације Босанског ејалета руска 
влада то сматрала за casus belli (Wertheimer 1913, 118). Лидер 
хрватских народњака ђаковачки бискуп Јосип Јурај Штросмајер, у 
чију обавештеност не би требало сумњати, писао је већ у мају исте 
године свом сараднику историчару Фрањи Рачком, како има сазнања 
„да Андраши збиља мисли на освојење Босне и Херцеговине” 
(Šišić 1928, 305). Иако је Андраши уверавао Горчакова, како би 
анексија Босне и Херцеговине значила самоубиство за Аустро–
Угарско царство (Langer 1956³, 70–71), бечки, а не петроградски 
двор, имао је у својој окупационој политици интерес за отпочињање 
устанка у тим турским покрајинама. Нарочито је било индикативно 
понашање херцеговачких католика. Почетком децембра 1874. године 
мостарски католици жалили су се далматинском намеснику барону 
Гаврилу Родићу (1870–81) на турска насиља, што је овог навело на 
идеју да их убеди, да пошаљу посебну споменицу о свом положају 
аустроугарском цару (Чубриловић 1996, 52). 

Афера „Покољ у Подгорици” од 17. октобра исте године и 
већање црногорске Цетињске скупштине од 18. јануара 1875. само 
су додатно убрзали развој и онако напете политичке ситуације. 
Аустроугарски цар је искористио развој политичких прилика како 
би 29. јануара 1875. сазвао седницу Крунског већа, на којој се у 
присуству грофа Андрашија, министра војног генерала Александера 
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фон Колера (Alexander von Koller), инспектора целокупне војне силе 
надвојводе Фридриха Албрехта (Friedrich Albrecht), начелника 
генералштаба генерала Франца фон Јона (Franz von John), 
команданта морнарице вицеадмирала Фридриха фон Пека (Friedrich 
von Peck) и начелника царске војне куће генерала Фридриха Бека 
(Friedrich Beck) констатовало да је Монархији неопходна заштита 
далматинске обале, односно залеђа за ту регију, распрострањене 
западно од Неретве и Босне. Војну акцију требало је да изведе 
самостално аустроугарска војска, те на тај начин доведе друге 
велике силе пред свршен чин (Miller 1913, 359–360; Вукчевић 1932, 
411; Јакшић 1955, 7; Stojanović 1968, 30–32; Suppan 1977, 163). 

Као изговор за окупациону војну акцију послужила је бојазан 
од слабљења или распада Турског царства (Виноградов 1977, 116), 
а поготово од устанка хришћана, услед чега је било „неопходно, да 
се војне снаге Србије и Црне Горе раздвоје”. За окупацију целог 
Босанског ејалета имала је Аустро–Угарска већ тада распоређених 
око 150 хиљада војника на граници. Андраши се на Крунском већу 
начелно сложио да далматинска обала добије „потребно залеђе”. 
Нема дилеме да је он, као и цар, имао жељу да сачува и повећа 
престиж Аустро–Угарске. Да би то постигао, суочио се са следећим 
алтернативама: 1. Одржати Турску по сваку цену или 2. Одмах 
окупирати цели Босански ејалет и преузети одлучујућу улогу на 
Балкану или 3. Постићи споразум са Русијом о подели Турске (Rupp 
1976, 36–38, 42). Његов политички концепт од 29. јануара доста 
тога открива о начинима постизања циљева, нарочито трећа тачка: 
1. Директна акција Аустро–Угарске против Турске је опасна, јер 
би иницирала неизбежан рат против Русије, у који би се укључиле 
Турска, Србија и Црна Гора, 2. Андраши није желео да буде оптужен 
за „освајачки рат”, па је војну акцију координисану са балканским 
хришћанима сматрао непотребном и штетном, тим пре јер је Турска 
одвраћајући тежње малих држава од Аустро–Угарске била „од 
готово провидентне користи” за Монархију, 3. Сматрао је, да је 
због „ферментације Оријента” дошао тренутак када су сви изгледи 
изгубљени и када је преовладала условна неопходност аустроугарске 
интервенције, али без прецизирања о тачном моменту унутрашње 
ферментације (Suppan 1977, 163–164). 

Тако је кључно политичко питање одлучило Крунско веће, које 
је било сагласно да Аустро–Угарска не сме дозволити стварање веће 
српске државе на својим јужним границама. Део Босанског ејалета, 
који би окупирала аустроугарска војска, није сасвим договорен. 
Андрашијеве речи да се „кожа не може продавати пре него што се 
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медвед убије”, сликовито су описале ову нерешену ситуацију. С 
друге стране, аустроугарски војни кругови били су на становишту 
да се Херцеговина и Босна окупирају одмах, до Дрине. Највиша 
политичка тела Монархије закључила су да би свет ипак морао да 
прихвати чењеницу да Аустро–Угарска, која није желела освајачки 
рат, не може равнодушно прихватити промену у поседу земаља 
које су, како је наведено „лежале под њеним ногама” (Вукчевић 
1932, 412; Stojanović 1968, 32–34; Ekmečić 1973, 116). У супротном, 
по грофу Андрашију, ако би цели Босански ејалет припао Србији 
или Црној Гори, или ако би се од те турске провинције образовала 
нека нова држава, у том случају Аустро–Угарска би само преузела 
улогу болесника. Бечка влада је у то време водила рачуна, пре 
свега, о својим привредним интересима. Аустроугарске концесије 
за изградњу више железничких пруга кроз Турско царство почетком 
1875. добиле су нови замах. Једна од железница требало је да се 
пружа целом дужином Босанског ејалета, све до Пловдива и 
Цариграда. Основна жеља аустроугарске привредне политике, 
заправо, била је борба за ново тржиште, поготово што је јефтина 
британска роба већ одавно истиснула све њене производе у целом 
Турском царству (Tejlor 1968, 229; Imamović 1977, 345; Šamić 
1981, 207). Истовремено, стару оријенталну политику маршала 
Јозефа Радецког (Joseph Radetzky) из 1856. и адмирала Вилхелма 
фон Тегетофа (Wilhelm von Tegetthoff) из 1866. усмерену на војну 
окупацију далматинског залеђа, односно Босанског ејалета, 
промовисала је у све већој мери војна клика из најближег царевог 
окружења (Beer 1883, 747–748; Bagger 1927, 459). 

Временом, аустроугарска ратна политичка струја надјачала 
је све остале, а први потез био је слање почетком марта 1875. у 
Херцеговину генералштабног официра Вилхелма Саурвалда 
(Wilhelm Sauerwald), који је успешно ступио у везу са неким лицима 
спремним на устанак (Nikić 1977, 327). Истовремено у овај посао 
био је укључен и аустроугарски конзул у Сарајеву др Светозар 
Теодоровић, који је имао задатак да за побуну против турске власти 
придобија босанске католике (Suppan 1977, 160). Штавише, неки 
херцеговачки емигранти, задобијени од ратне струје, били су већ 
у априлу 1875. спремни ићи у посету цару Францу Јозефу, али их 
је у томе спречио барон Родић, највероватније како би се избегла 
компромитација пред турском влашћу. Од великог интереса за даљи 
развој догађаја за бечку владу била је пацификација руске спољне 
политике. Ранији договор са Русима могао се осетити у тадашњој 
инструкцији руском конзулу у Сарајеву Алексеју Н. Кудрјавцеву 
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(Алексе́й Н. Кудрявцев) (1868–1875), пристиглој из Петрограда, о 
такозваној неопходности да руски представници „строго пазе на 
чување добрих односа” са заступницима Аустро–Угарске и Пруске 
у Турском царству (Тепић 1988, 363).

ХЕРЦЕГОВАЧКИ КАТОЛИЧКИ УСТАНИЦИ У 
СЛУЖБИ АУСТРОУГАРСКЕ РАТНЕ И  

ОКУПАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

Политика бечког двора у априлу 1875. године, након што је 
цар Франц Јозеф одлучио посетити Далмацију, започела је своју 
нову фазу. Познато је, да је аустроугарски цар Босански ејалет 
сматрао царским прерогативом, желећи да по сваку цену прекине 
сустанарство са овом турском провинцијом. Он је путовањем до 
самог прага Турског царства свима у Европи отворено наговестио да 
се Источно питање не може решавати без Аустро–Угарске, а поготово 
не политичким деловањем против ње. За њега је, осим прикључења 
делова Босанског ејалета Србији, апсолутно недопустиво било и 
стварање некакве независне Босне и Херцеговине по угледу на 
Србију и Црну Гору (Блед 1998, 378–379). Цара је на ту посету 
наговорила „војничка” („ратна или „царска”) странка. За више од 
месец дана путовања дуж аустроугарско–турске границе, бројни 
представници те странке састајали су се са разним делегацијама, 
посебно католичким вођама из Босанског ејалета, који су ослобођење 
очекивали једино од свог цара–Франца Јозефа. Ефекат такве 
политичке демонстрације био је свима савршено јасан, те и сами 
аустријски историчари признају како је царева посета Далмацији, 
по свој прилици, покренула искру која је изазвала устанички пожар 
у Херцеговини. У иностранству ће на самом почетку устанка бити 
забележено, да су католици, за разлику од ранијих времена, видно 
узели учешће у устаничком покрету (Langer 1956, 71; Rupp 1976, 
30).

У Метковићу, на далматинско–херцеговачкој граници, у 
априлу 1875. биле су постављене две чете аустроугарских војника, 
а пуковник Стеван Јовановић лично је стигао у Дубровник (Тепић 
1988, 367), како би припремио наговештени долазак аустроугарског 
цара у ову провинцију. Хрватска пропаганда међу херцеговачким 
католицима није била у дискрепанцији са званичном политиком 
бечке владе. Напротив, била је њен главни савезник. Индикативно 
је да је аустроугарски цар током своје пролећне „далматинско–
херцеговачке турнеје” од локалног католичког становништва са 
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обе стране границе доживљаван као њихов, како су га звали, „краљ 
хрватски Фране Јосип I”. Он је код Метковића 25. априла 1875. 
прешао у Херцеговину, где су га дочекали чиновници тамошње 
турске царине, док му је на подножју Клека свирана химна. Валија 
Босанског ејалета Дервиш Ибрахим–паша (Derviş İbrahim–Paşa) 
(1874–1875) посетио га је два дана касније у Дубровнику (Teinović 
2019, 1057). Дубровачки бискуп Ђовани Зафрон (Giovanni Zaffron) 
(1872–81) цару је представио свештенство требињске бискупије на 
челу са дон Иваном Мусићем (Buconjić 1911, 79; Nikić 1977, 325), 
жупником из Равног у Поповом пољу, будућим вођом католичких 
херцеговачких устаника. 

Не треба изгубити из вида да су католици у Херцеговини у то 
време били под снажним утицајем хрватске политичке пропаганде. 
Хрвати су из практичних разлога фаворизовали окупацију Босне 
и Херцеговине, чиме би се увећао број Словена у Монархији што 
би у крајњој политичкој инстанци резултирало федералистичком 
реорганизацијом државе. Надали су се, да ће се те две покрајине 
ујединити са Далмацијом и са остатком Хрватске и Славоније и 
да ће као целина чинити јединствену нацију у федерализованој, 
реконституисаној Аустро–Угарској (Rupp 1976, 31–33). Посебну 
улогу у том послу имао је тадашњи вођа хрватских народњака у 
Далмацији дон Миховил Павлиновић, за кога Рачки 24. маја 1875. 
пише Штросмајеру: „Чудо, како гоји узгријане наде о Босни...” (Šišić 
1928, 354). Хрватска политичка пропаганда о херцеговачком устанку 
вођена је чак и на северу Далмације. Један од вођа хрватских 
праваша за северну Далмацију Крунослав Јовић ширио је вест о 
томе, како је „у Херцеговини, том бисеру хрвацке круне, пукла 
пушка...и да ће се ускоро хрвацка застава лепршати у Мостару и 
Сарајеву” (Стари Ешкија 1893, 2).

Несумњиво, царева посета Херцеговини деловала је 
охрабрујуће на католике, поготово на њихово свештенство (Miller 
1913, 360). Са тезом, да је царева посета Далмацији утицала на 
подизање католика на устанак у Херцеговини, сагласан је и тадашњи 
руски посланик на Порти гроф Николај П. Игњатијев (Николай 
П. Игнатьевъ) (1864–1877). Он је био убеђен, да је покретање 
херцеговачких католика на устанак било дело аустроугарских агената 
(Игнатьевъ 1914, 442). Каква год да је била истина о политичким 
активностима Игњатијева и других следбеника панславенске идеје, 
није постојала никаква сумња у кључну одговорност високих 
аустроугарских званичника за избијање устанка у Херцеговини 
(Langer 1956³, 69). За Ивана С. Аксакова (Ива ́н С. Акса́ков), вођу 
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руских славјанофила, није било дилеме да је устанак подстакла 
Аустро–Угарска, само како би на рачун Русије стекла политички 
утицај на Балкану (MacKenzie 1967, 41).

Амерички историчар Грент Бернвел (Grant Barnwell), 
савременик догађаја, за католике у Босанском ејалету навео је 
да су истински „чезнули” за аустроугарском владавином. Ова 
царева посета, по њему, имала је нарочит политички значај и у 
очима најпростијих сељака, који су се искрено надали да их је он 
посетио ради пружања помоћи да се ослободе од њихових угњетача 
(Barnwell 1877, 370, 383). О царевој посети слично је мислио, такође 
савременик и Бернвелов земљак, новинар Вилијем Стилман (William 
Stillman), који је за Далмацију навео да је она заправо, како се 
изразио, „обала Херцеговине”. Царева посета, по Стилману, највише 
је утицала на превирање међу херцеговачким католицима у области 
између Поповог поља и Габеле, који су, како је имао прилику да се 
лично увери, најискреније очекивали аустроугарску интервенцију 
(Stillman 1877, 2–3). Сличног мишљења био је и историчар Едвард 
А. Фримен (Edward A. Freeman)4, савременик збивања, који је 
цареву посету Далмацији означио и као први непосредни повод 
за рат, највише зато што је охрабрила херцеговачке католике у 
борби против Турске и што је створила утисак да је аустроугарска 
политика повољна за хришћане (Freeman 1877, 218).

Догађајем од пресудне важности током царевог путовања, а 
који је додатно стимулисао покретање католика на устанак сматра 
се случај са „Споменицом” од 1. маја 1875. ливањског фрањевца фра 
Ловре Карауле, коју је овај лично предао у Сињу аустроугарском 
цару, мимо најаве и протокола. У „Споменици” је фра Караула 
скренуо цару пажњу на чињеницу како је главни узрок због кога су 
муслимани прогонили католике био верске природе, наводећи, да 
је познато из историје да се котар Ливно одувек сматрао саставним 
делом Краљевине Далмације, све до 1746. године, када је „отргнут 
испод јурисдикције сплитског бискупа”. Муслимани су се плашили 
да би католици тог котара, којих је у њему било пет пута више „лако 
могли покушати и извршити препад к Аустро–Угарској, кад би се 
сложили с Далматинцима”. Фра Караула је на крају „Споменице” 
апострофирао и неколико важних политичких питања, од којих је 
најважније било ослобођења католика и уједињење Херцеговине са 
„мајком Далмацијом”. Задње речи „Споменице” исказују неизмерну 

4  Виговац и пријатељ Срба и јужних Словена, британски историчар Едвард А. Фримен 
имењак и презимењак je тадашњег британског конзула у Сарајеву, туркофила и русофоба 
Едварда Б. Фримена (1863–78).
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љубав према аустроугарском цару и његовом „прејасном имену који 
је био дубоко усађен у срцима” свих херцеговачких католика (Badrov 
1925, 38–41). 

Осим ливањске „Споменице”, у Имотском је 12 херцеговачких 
фрањеваца, предвођених провинцијалом фра Пашком Буцоњићем, 
предало цару Францу један „Меморандум” сличног садржаја 
(Marković 1970/71, 421). Тада се по западној и јужној Херцеговини 
на више места појавио летак, у коме је изражавана нескривена жеља 
католичког народа за ослобођењем од турске власти, са завршним 
поздравом: „Здраво хрватски Краљу, Фране Јосипе I!” (Pavlinović 
1877, 283–284). Том приликом члан делегације министар трговине 
барон Леополд фон Хлумецки (Leopold fon Hlumecki), наводно је чуо 
како су барон Родић и његова пратња отворено говорили о војном 
заузимању далматинског залеђа (Wertheimer 1913, 258). Изгледа да 
је у Дубровнику цару један меморандум предао и дон Иван Мусић, 
највероватније по наговору барона Родића. Неки фрањевци из тих 
депутација у народу ширили су вести, да им је царска пратња том 
приликом шапутала да се народ побуни, и да ће им Аустро–Угарска 
сигурно помоћи (Vego 1953, 15–16; Marković 1970/71, 421). 

Цар је током путовања искористио прилику да се у мају 1875. 
у Котору састане са црногорским књазом Николом I Петровићем 
(1860–1910/18), који му је том приликом понудио војну сарадњу 
(Tejlor 1968, 230; Imamović 1977, 344), највероватније око раније 
договаране поделе Херцеговине долином Неретве (Тунгуз–Перовић 
1923, 28). Ова „Которска променада”, према речима академика 
Милорада Екмечића, допустила је да дотадашња конспиративна 
политичка радња полако отвори устаничку кошницу (Екмечић 
2002, 260). Слично сматра руска историографија, по којој је царев 
пут, уз ранију хрватску католичку агитацију, у приличној мери 
убрзао развој политичких догађаја (Hvostov i Minc 1951, 22) и на 
недвосмислен начин дао миг херцеговачким католицима да се дигну 
на устанак. Према речима Андрашијевог подсекретара барона Беле 
Орција (Béla Orczy), аустријски цар вратио се из посете Далмацији 
убеђен да је сазрело време за окупацију ове две турске провинције 
(Rupp 1976, 6). 

То, да је Аустро–Угарска „заузела врло пасиван став према 
устанку”, како тврди аустријски историчар Адолф Бер (Adolf Beer) 
(Beer 1883, 616) и да је бечка влада побуну у Херцеговини сматрала 
унутрашњим проблемом Турске (Burns 1980, 111), ни најмање не 
одговара истини. Влада у Бечу, по свему судећи, подстакла је и 
тајно подржала почетак устанка у Херцеговини. Андраши је убрзо 
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након избијања устанка пренео британском посланику на Порти 
сер Хенрију Елиоту (Henry Elliot) (1867–77), да Аустро–Угарска и 
Турска имају „полудивље становништво исте националности” са 
обе стране границе, као и да Турској не би било на штету ако би се 
ови народи у политичком смислу преоријентисали на Беч, уместо на 
Петроград (Elliot 1922, 181, 203–204). Аустроугарско подстрекавање 
на побуну у Херцеговини (Сафоновъ 1900², 81) имало је своје узроке 
у чињеници да се бечка влада никако није смела препустити ризику 
да наступајући догађаји теку без њене контроле, тим пре што су 
евентуална руска интервенција или образовање српске државе у 
Херцеговини за њу представљале највећу безбедносну опасност 
(Duggan 1902, 130–131). Како је напоменуто, један од темељних 
принципа тадашње Андрашијеве спољне политике био је спречавање 
стварања у Босанском ејалету било какве аутономије, а поготову 
поделе те турске провинције између Србије и Црне Горе (Татищев 
1903, 295), односно њене евентуалне државноправне заједнице са 
Србијом (Teinović 2019, 1090).

На побуну су се још у мају 1875. спремили католици дуж 
херцеговачко–далматинске границе, од Крупе до Клека, у местима: 
Неум, Клек, Градац, Прапратница, Хутово, Равно, Зелениковац, 
Мошевићи, Храсно, Дубравица, Свитава, Сјекосе, Бајовци, Драчево 
и Дољани (Gjurgjević 1910, 74). Највећа сумња за организовање ових 
чисто католичких места на ширем простору Поповог поља пала је 
на барона Родића (Sumner 1962, 139), што не би требало да чуди, 
јер је исти као гувернер Далмације од краја шездесетих година XIX 
века био изразито активан у промовисању аустроугарског утицаја 
у залеђу своје области (Redlich 1929, 391). Штавише, неки западни 
историчари сумњиче га да је био у присној вези са организаторима 
устанка, као и да је лично успео да наговори аустроугарског цара 
на пут у Далмацију (Rupp 1976, 6). Ова унапред припремљена 
католичка побуна, несумњиво потпомогнута од суседне Аустро–
Угарске, засигурно није могла да се деси без знања католичког 
свештенства, које је, према речима добро обавештеног пруског 
конзула у Дубровнику Фридриха А. фон Лихтенберга (Friedrich A. 
von Lichtenberg) (1854–77), од самог почетка устанка желело само 
аустроугарску окупацију (Екмечић 1980, 497). 

Католици села Габела код Метковића у западној Херцеговини 
подигли су се 19. јуна 1875. на устанак (Gujić 1937, 183–184; Nikić 
1977, 326), очито на сигнал бечке владе. Извештач новосадске 
„Заставе” био је међу првима који је приметио да се католици у 
овом делу Херцеговине против Турака боре под аустроугарским 
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заставама, као и да је у Метковић пристигла многобројна 
аустроугарска војска са циљем да охрабри католике за устанак. 
На пример, католици из Врговца и Габеле тукли су се са Турцима 
под двема црвено–белим и црно–жутим заставама добијеним од 
Аустро–Угарске и под хрватском тробојницом, уз повике: „живио 
хрватски краљ Фрањо Јосип први!” (Љубибратић, Крушевац 1956, 
310; Rupp 1976, 7; 33; Теиновић 2011, 164–165). Ратовање под 
туђом заставом може се сматрати, ако не кључним, ипак једним од 
релевантних доказа за кога и за чије политичке интересе су ратовали 
католички устаници у Херцеговини. И за турску власт, осим за Србе, 
подизање аустроугарске заставе био је један од доказа да је бечка 
влада била умешана у покретање устанка (Тепић 1988, 369). Поред 
аустроугарских, у неким католичким устаничким четама биле су 
заступљене и хрватске заставе, што је у српској јавности тумачено 
„делом аустријских руку” у сарадњи са неким херцеговачким 
фратрима. За Србе је било потпуно неприхватљиво што су те 
заставе примећене око Мостара, Стоца и Невесиња, у подручјима 
насељеним искључиво српским православним становништвом. Руси 
су сазнали, на пример, да је у том смислу читав српски устанички 
покрет замало дискредитовао неки православни свештеник, који је 
током јуна 1875. у својој чети користио аустроугарску заставу, како 
су сазнали из чистог опортунизма, наивно се надајући војној помоћи 
бечке владе (Teinović 2019, 1128). 

Покретање католика на устанак нарочито је изненадило 
Турке, будући да се то од њих није очекивало. Понашање католика 
било је сумњиво поготово Мађарима, искреним симпатизерима 
турске власти у Босанском ејалету. За дописника „Пештер Лојда” 
(Pester Lloyd) било је зачуђујуће да су се херцеговачки католици 
побунили против својих турских господара, тим пре што су, како је 
навео, одувек били против својих комшија Срба. За њега је то била 
изненађујућа вест, поготово што су се католици у свим претходним 
устанцима, а које су само подизали Срби, држали неутрално или 
су били отворено на страни Турака. И у Србији се од првих дана 
веровало да је устанак у Херцеговини покренула бечка влада. 
Београдски митрополит Михаило (1826–1898), штавише, имао је 
за Аустро–Угарску још почетком јуна 1875. нека компромитујућа 
писма, чији је садржај доказивао њену очигледну намеру да војно 
запоседне цели Босански ејалет (Теиновић 2011, 164–165). 

Потпуну подређеност политичкој идеји аустроугарске 
окупације потврђује и једна војна инструкција из цареве Војне 
канцеларије од 12. јуна 1875. године, која се односи на команданте 
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будућих окупационих трупа у Босанском ејалету. Становништво у 
овој турској провинцији, према тој инструкцији, требало је да уз 
војну помоћ Црногораца присили турску владу на капитулацију или 
да претходно српска и црногорска војска истерају Турке и припреме 
терен за аустроугарску војну окупацију (Ekmečić 1973², 118; Suppan 
1977, 170). За руског посланика у Бечу Јевгенија П. Новикова 
(Евгений П. Новиков) (1870–1879) довољан доказ аустроугарских 
намера представља то што се, према његовим информацијама, на 
челу устанка у Херцеговини и то од самог његовог почетка налазио 
не тако мали број аустроугарских официра (Теиновић 2011, 170). 

Надмоћ „ратне странке” у политици бечког двора приметна је 
од првих устаничких дана. Несумњиво, она је имала већи политички 
утицај на цара Франца и од министра иностраних послова. Да је 
цар побуну у Херцеговини сматрао само првим кораком на путу 
за аустроугарску анексију, доказује чињеница да је он јула 1875. 
именовао команданта Војне Крајине, генерала Антона Молинарија 
(Anton Molinari) (1868–1877) заповедником хрватског корпуса са 
центром у Загребу предвиђеног за инвазију на Босну. Босански 
ејалет, према царевим речима, ни по коју цену није смео пасти у руке 
Срба (Hegedüs 1937/38, 629; Langer 1956, 71; Rupp 1976, 6–7). Он је 
Mолинарију у поверењу саопштио, како: „Нетом планули устанак 
у Херцеговини, а за којим ће ускоро букнути устанак и у Босни, по 
свој ће нас прилици принудити, да оружаном руком уђемо у ове 
земље” (Pavličević 1979, 254–255). 

У умешаност бечког двора око покретања устанка у 
Херцеговини веровали су многи савременици и очевици догађаја. 
Американцу Стилману било је од првог дана устанка веома сумњиво 
што је бечка влада на устанички покрет гледала сасвим благонаклоно. 
Он је примећивао да су се у Херцег–Новом устаници чак одмарали 
и опорављали од борби, притом „игноришући аустроугарске 
прописе”. Стилман је међу многим одборима за помагање устанка, 
које су водили далматински Хрвати, наишао на „чисто аустријски 
политички тон”, као и на чињеницу да је жеља већине била да се 
Босна и један део Херцеговине сједине са Аустро–Угарском, док се 
руски утицај међу њима није осетио (Stillman 1877, 8). Специјални 
изасланик председника српске владе и шефа дипломатије Ристића 
у Херцеговини, српски официр Коста Грујић у својим је мемоарима 
посведочио да је, како каже „устанак букнуо подстакнут Аустријом, 
о чему никакове сумње нема” (Грујић 1956, 26). И српски генерал 
Ранко Алимпић се доста касније, такође, изјаснио да су водећи људи 
у српској политици врло добро знали да је „Аустрија покренула 
устанак” у Херцеговини (Алимпић 1892, 498). 
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Фра Стипан Налетилић, један од проаустроугарских 
католичких херцеговачких устаничких вођа, писао је 5. јула 1875. 
аустроугарском комесару у Метковићу како су католици који су се 
подигли на устанак у Херцеговини желели само „помоћ од Аустрије, 
припознајућ Цесара као свога” уз поздрав „Барјак Аустрије прид 
нама је”. Десетак дана касније из католичких устаничких упоришта 
поновљено је и барону Родићу, како „Херцеговина која је сва 
устала на пушку чека помоћ Бога и Аустрије” (Grabovac 1991, 49; 
Teinović 2019, 1062). Руски конзул у Дубровнику Александар С. 
Јонин (Александръ С. Ионин) (1869–1878) обавестио је средином 
истог месеца свог шефа дипломатије барона Александра Г. 
Жоминија (Александръ Г. Жомини) (1875–1878), како су међу 
устаницима најпредузимљивији католици. Њихови свештеници 
објавили су немилосрдан рат Турцима не желећи, за разлику од 
православних Срба, ни да чују за преговоре са турским комесарима 
(Никифоров 2008, 20). Столачки жупник дон Лазар Лазаревић био 
је први међу католичким свештеницима који је открио праву улогу 
Аустро–Угарске у догађајима око почетка устанка у Херцеговини. 
Он је аустроугарског цара замолио крајем јула 1875. да помогне 
католички устанак, како је навео „у побуни подстакнутој његовим 
путовањем по Далмацији”. Од тада се све више разоткривала 
стварна суштина политике бечке владе око устанка. Новонасталу 
политичку ситуацију прозрео је чак и аустрофилски српски кнез 
Милан I Обреновић (1862–82/89), који је већ у другој половини 
јула 1875. године, према руским обавештајним сазнањима, схватио 
да се недавним догађајима у Херцеговини највише окористила 
Аустро–Угарска (Теиновић 2011, 170). Независно од свога владара, 
српска јавност била је тада начисто да је устанак подстакла Аустро–
Угарска (Чубриловић и Ћоровић 1938, 74). Тако је, на пример, 
Петар Мркоњић (Карађорђевић), који је окупио једну устаничку 
чету на северозападу Босне, приближно у исто то време, од неких 
својих људи сазнао да устанак нема већу озбиљност, осим што 
представља, како се изразио „масло Аустрије, која жели да анектира 
Херцеговину” (Мркоњић 1979, 18). 

За главног устаничког вођу херцеговачких католика изабран 
је поменути двадесетседмогодишњи дон Мусић, кога је на то 
место, без сумње, номиновала чињеница јер је аустроугарског цара 
сматрао „за свог старог и најмилосрднијег Отца и заштититеља”, 
а бечку владу звао „наша влада” (Teinović 2019, 1065). Извесно је, 
да је избор Мусића за католичког четовођу могао имати везе и са 
чињеницом да је био нећак фра Анђеoа Краљевића (1864–7188) 
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(Milićević 1934, 193), мостарског бискупа веома оданог бечкој 
влади. Испочетка, у њега је поверење имала чак и српска влада. 
Министар спољних послова Јован Ристић (1875–1878) наивно је 
веровао у то време, да на Мусићеве прохрватске „католике није 
могла деловати ни туркофилска агитација папска, за коју се Порта 
Ватикану обраћала” (Ристић 1896, 29).5 

Стилман је за католичке устанике дуж далматинско–
херцеговачке границе, према којима су аустроугарски војници 
показивали попустљивост, навео да су тих дана имали јако пуно 
ентузијазма. Али, исто тако, тачна је и његова констатација о 
тадашњој политичкој улози побуњених херцеговачких католика, 
односно да су били „слични сувом и запаљивом гориву, које се 
брзо палило и брзо сагоревало”, како је навео. Помоћ из суседне 
Далмације није долазила онако како су се они надали и очекивали, 
јер су стимуланси далматинских пријатеља пре свега били потребни 
једино да ватра гори (Stillman 1877, 12–13). Далматинском 
намеснику барону Родићу, заговорнику бескомпромисне војне 
окупације Босанског ејалета (Wertheimer 1913, 266) било је још 
19. јануара 1875. наложено да се у случају почетка сукоба држи 
неутрално, све док то аустроугарски интереси допуштају и док цар 
лично не одлучи да се умеша у акцију (Ekmečić 1973, 116). Бечкој 
влади било је од највеће важности да се устанак започне и води по 
њеној жељи, све док турско–устаничко ратовање не исцрпи земљу 
и створи повољне околности за њену окупацију. Андрашијево 
начело током устанка било је да рат са Турцима траје све док то буде 
одговарало интересима Аустро–Угарског царства (Вукчевић 1950, 
125). Како су у устанку, за који се у јавности само сумњало да га 
је подстакла бечка влада, почели да преовлађују српски политички 

5  Изгледа да је српска влада погрешно рачунала на „оног Мусића”, који се крајем 
шездесетих година XIX века са групом истомишљеника на Широкобријешкој теолошкој 
школи задојио српским национализмом око ослобађања Босне и Херцеговине и њеног 
присаједињења Србији. Група којој је припадао положила је 1868. пред својим вођом 
фрањевцем и српским националистом фра Гргом Шкарићем заклетву да свесно прихвата 
„корисно стање за јавно добро српске нације”, као и да заувек остаје „верна српској 
нацији” (Nikić 1977, 322). Било је неопходно само неколико година аустро–хрватске 
пропаганде међу херцеговачким католицима да они, како сведочи савременик догађаја 
Никола Буцоњић, одбију да подрже било какву „политичку акцију својих православних 
саплеменика“. Католици у Херцеговини су према истом сведоку „прихватили пушку 
једино не би ли им послужила срећа те извојевати припаднуће круни ћесаровој”, односно 
аустроугарског цара (Buconjić 1911, 12–13). У антисрпско католичко становиште имао 
је прилику лично да се увери поменути изасланик српске владе Грујић. Он је у околини 
Требиња приметио да су „римокатолици жупски према устаницима непријатељскије 
расположени и да су волели Турцима но њима”, односно, да су Србима били 
„непријатељи, а турски пријатељи” (Грујић 1956, 40; 143).
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циљеви, бечка влада придружила се британској антиустаничкој и 
антируској кампањи (Duke of Argyll 1878, 156). У истом смислу, 
индикативно је било и Родићево упозоравање српских устаничких 
првака у Херцеговини, да се окану ослонца на Русију која им је, како 
им је овај аустроугарски Србин неуверљиво објашњавао, ионако 
веома удаљена од Балкана и позорнице устанка (Теиновић 2011, 
169). Од тада се „мирољубива” политика бечког двора повела и на 
спољном плану о чему речито сведочи Андрашијева инструкција 
дата 10. јула 1875. године посланику у Цариграду барону Габријелу 
Херберту–Раткијалу (Gabriel Herbert–Rathkeal). Од њега се захтевао 
моменталан престанак постављања питања положаја католика у 
Херцеговини, будући да је то унутрашње политичко питање Турске. 
Такође, наложено му је, да ако би било захтевано да се изјасни о 
овом некадашњем проблему, да његов одговор гласи, да Аустро–
Угарска као суседна држава жели само једно, а то је очување мира 
(Actenstücke 1878, 97). 

ЗАКЉУЧАК

Занемарујући тежње православних Срба, који су у Босанском 
ејалету чинили преко половине од укупног броја њених становника, 
за државним јединством са Кнежевином Србијом, Аустро–Угарска 
је искористила тежак положај хришћана за покретање побуне крајем 
пролећа 1875. и то само међу католицима у Херцеговини. Бечкој 
влади, која је имала раније израђен план, устанак је био потребан како 
би се прво створила атмосфера у којој би она доминирала, а потом 
како би се о политичкој будућности Босанског ејалета одлучивало 
међу њој наклоњеним великим силама, Немачкој и Великој 
Британији. Ова краткотрајна и вештачки подстакнута католичка 
побуна трајала је све док није изазвала подозрење православних 
Срба који су стихијски се дижући на народни устанак, осим борбе 
за ослобођење од турске власти, стали на пут аустроугарским 
геополитичким плановима. Будући да са херцеговачким Србима није 
могла да манипулише као са католицима, бечка влада одустала је од 
даље подршке борби за обесправљене хришане у Босанском ејалету 
и отпочела да води „мирољубиву политику”. 
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PhD diss. University of Houston.
Denton, W[illiam]. 1876. The Christians of Turkey, their condition under 

Mussulman rule. London: Daldy, Isbister & Co.
Duggan, H. P. Stephen. 1902. The Eastern Question A Study in 

Diplomacy. New York: The Columbia University Press.
Duke of Argyll. 1878. The Eastern Question, from the Treaty of Paris 

1856 to the Treaty of Berlin 1878, and the second Afghan War. II. 
London: Strahan & Company Limited.

Ekmečić, Milorad. 1973. Ustanak u Bosni 1875–78. Sarajevo: Veselin 
Masleša.

Elliot, G. Henry. 1922. Some revolutions and other diplomatic 
experiences. London: John Murray. 

Forsyth, William. 1876. The Slavonic Provinces south of the Danube, 
A Sketch of their History and Present State in Relations to the 
Ottoman Porte. London: John Murray.

Freeman, A. Edward. 1877. The Ottoman Power in Europe, its Nature, 
its Growth, and its Decline. London: Macmillan and Co.

Gjurgjević, Martin. 1910. Memoari sa Balkana (1858–1878). Sarajevo: 
Naklada samoga pisca.

Grabovac, Julije. 1991. Dalmacija u oslobodilačkom pokretu 
hercegovačko–bosanske raje (1875–1878). Split: Književni krug.

Gujić, Kasim 1937. „Uloga Hrvata u Hercegovačkom ustanku”. Hrvatsko 
kolo XVIII: 179–197.

Hegedüs, Rowland. 1937/38. “The Foreign policy of Count Julius 
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THE ULTERIOR MOTIVES IN THE STRATEGY 
OF AUSTRIA–HUNGARY TOWARDS THE 

START OF THE UPRISING OF CATHOLICS IN 
HERZEGOVINA IN THE SUMMER OF 1875

Resume
The paper is based on the testimonies of contemporaries 
(Barnwell, Freeman, Stilman, Grujić) and previous research 
conducted by the most relevant Serbian (Čubrilović, Vukčević, 
Stojanović, Ekmečić, Berić) and international historians (Beer, 
Wertheimer, Miller, Taylor, Langer, Rapp, McKenzie, Suppan, 
Nikić, Nikiforov), confirming the presence of the ulterior motives 
in the plans of the Viennese Cabinet during the summer of 1875 
in regard to the uprising in Herzegovina. The paper depicts 
the deceptive political role of Austria–Hungary in starting the 
uprising in Herzegovina in the summer of 1875. The plans of the 
Government in Vienna for the occupation of the Bosnian eyalet, 
mentioned by the Western European travel writers, have been 
present since the end of the 18th century. The plan to occupy the 
southern parts of eyelet, Herzegovina, which was the Dalmatian 
hinterland, first appeared in public in the mid–19th century. After 
the loss of territory in Germany and Venice in 1866, the great 
powers guaranteed to the Viennese government that the Bosnian 
eyalet will belong to Austro–Hungary. Ignoring the aspirations 
of Serbs, making up half of the total number of inhabitants in the 
Bosnian eyalet, to enter the state unity with the Principality of 
Serbia, Austria–Hungary took advantage of the difficult position 
of Christians and started the insurgence in the spring of 1875 
but only among the Catholics in Herzegovina. The authorities 
in Vienna needed this spark of rebellion, to have the political 
future of the Bosnian eyalet decided upon by the great powers in 
favour of Austria–Hungary. The previously prepared rebellion of 
Catholics in southern Herzegovina, organized and led with the 
support of the border troops in Dalmatia, was supposed to prove 
to the European public and the great powers the necessity for the 
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Austro–Hungarian pacification of the rebel areas, and then the 
occupation of the entire Bosnian eyalet.

Keywords: Herzegovina, Bosnian eyalet, uprising, Austria–
Hungary, Catholics, Serbs, politics.6

*  Овај рад је примљен 1. новембра 2022. године, а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 7. новембра 2022. године.





89

УДК 81’42::321
81’1:165::321
DOI: https://doi.org/10.22182/pr.7442022.4
Прегледни рад

Milena Pešić7

*

Institute for Political Studies, Belgrade

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS AS 
A CRITICAL SOCIAL STUDY: NORMAN 

FAIRCLOUGH’S APPROACH8

**

Abstract

The initial thesis of this paper is that critical discourse analysis 
(CDA), as a qualitative, critical, explanatory approach in 
exploration of social communication, represents a valuable way 
of researching contemporary social/political communication, 
and an indispensable complement to traditional social scientific 
techniques, which privilege positivist paradigm, quantitative 
research in social/political communication examinations. 
Consequently, the main purpose of this paper is to point out 
what the uniqueness of CDA’s scientific contribution to the 
study of society consists of, through observing the specificity of 
the theoretical and methodological framework, categories and 
analytical procedures of CDA in Norman Fairclough’s approach. 
The introductory part of the article provides a summary overview 
of the starting points, notions and tenets of CDA. In the following 
section the focus is on the analytical review of the different 
levels of Norman Fairclough’s theoretical framework and 
methodological procedures of CDA. The third, final part of the 
article is an attempt to provide an overall view of the importance 
of CDA in Fairclough’s approach for critical social study.

Keywords: language, discourse, text, critical discourse analysis, 
ideology, power

*  milena.pesic@ips.ac.rs
**  This article was created as part of the scientific research activity of the Institute for Political 

Studies, which is financed by the Ministry of Education, Science and Technological Devel-
opment of the Republic of Serbia.



90

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр.04/2022, год. (XXX) XXII vol.74

INTRODUCTION

Critical discourse analysis (CDA) is an inter(trans)disciplinary 
field within the humanities and social sciences with a recognizable 
approach to the study of the social use of language in explicit political 
perspective, manifested in a whole range of different approaches, which 
differ in theory, methodology and the type of research questions they 
give importance to. Although the range of approaches labeled as CDA 
has increased and specialized, during its development in the last three 
decades, three main approaches are distinguished in the literature, 
and associated with three key founding figures: Dialectical-relational 
approach (Norman Fairclough); Socio-cognitive approach (Teun A.van 
Dijk) and Discourse-historical approach (Ruth Wodak). 

Though the main approaches within CDA have been changed and 
improved in the period from its founding until now, it is conceivable to 
abstract some general and common features both in terms of agenda, 
theoretical assumptions and basic analytical conceptions. CDA provided 
a general theory of how discourse figures as a specific form of social 
practice, as well as analytical concepts for discourse analysis on multiple 
scales, ranging from detailed linguistic analysis1 of certain texts/
conversation to the complex networks of social interactions. Fundamental 
to CDA is its starting-point in social theory, with the two main directions: 
theories of power and ideology2 (Blommaert, 2005).

The main tenets of CDA Fairclough and Wodak (1997) summarized 
as follows: “CDA addresses social problems”; “power relations are 
discursive”; “discourse constitutes society and culture”; “discourse 
does ideological work”; “discourse is historical”; “the link between 
text and society is mediated”; “discourse analysis is interpretative and 
explanatory”; “discourse is a form of social action” (271–279).

Comprehension of discourse as a form of social practice implies 
dialectical relationship between a particular discursive event and the 
situations, institutions and social structures which frame it. “Discourse is 
socially constitutive as well as socially shaped: it constitutes situations, 
objects of knowledge, and the social identities of and relationships 
between people and groups of people” (Fairclough and Wodak 1997, 
258).

1  Prominent is the use of systemic-functional linguistics , but also categories and concepts have 
also been borrowed from pragmatics, discourse analysis and text linguistics, stylistics, social 
semiotics, social cognition, rhetoric, and conversation analysis.

2  Most common in this respect are the use of Michel Foucault’s (e.g. 1975, 1982) formulations 
of ‘orders of discourse’ and ‘power/knowledge’; Antonio Gramsci’s (1971) notion of ‘hegemo-
ny’; Louis Althusser’s (1971) concepts of ‘ideological state apparatuses’ and ‘interpellation’ 
(Blommaert 2005, 27).
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Commonly grasped as “language in use – in speech and writing” 
(258), discourse is used in various senses: the meaning-making element 
of social process; “the language associated with particular social field 
of practice (e.g. political discourse)”, and as “way of constructing 
aspects of the world associated with particular social perspective (e.g. 
neoliberal discourse globalization)” (Fairclough 2016, 87). Each of the 
mentioned aspects of the meaning of the term “discourse“ implies the 
key importance of context, wich figures in many diferent levels and 
accordingly is multiple defined. 

CDA pay special attention to the context, „analysing the 
relationship between texts, processes, and social conditions, both the 
immediate conditions of the situational context and the more remote 
conditions of institutions and social structures“ (Flowerdew and 
Richardson 2018, 5). The notion of context is important to CDA as it 
explicitly includes social, political, ideological and cognitive components 
in analysis and thus postulates an interdisciplinary procedure.3 

Discourses are socially constitutive in the double sense: they 
contribute to sustain and reproduce the social/political status quo, but 
also to transforming it. Social influence of discourses is based on the fact 
that they are underpinned by ideologies, which gives rise to issues of 
power. Both ideology and power are common macro-analytical concepts 
in CDA. 

Discourse does ideological work (Fairclough and Wodak 
1997, 274) by continuous producing and reproducing ideology as 
“significations/constructions of reality (the physical world, social 
relations, social identities), which are built into various dimensions of 
the forms/meanings of discursive practices, and which contribute to the 
production, reproduction or transformations of relations of domination” 
(Fairclough 1992, 87). Such as, discourses are not just systems of ideas of 
beliefs but “ways of thinking in which historically transient exploitative 
forms of social organization are represented as eternal, natural, inevitable 
or ‘rational’” (Flowerdew and Richardson 2018, 3).

The main problem with ideology is that it is opaque and deeply 
rooted in language use, and as such, through constant reproduction and 
successful “naturalization”, it becomes a common sense assumption, 

3  “When context is broken down into a macro, meso and micro dimension, then is distinguished 
four dimensions of it: 1. the immediate, language internal “co-text“; 2. the intertextual and 
interdiscursive relationship between utterances, texts, genres and discourses; 3. the extralin-
guistic social factors and institutional frames of a specific “context of situation“  place, time, 
occasion, addressees, interactive and political roles, political and ideological orientation, 
etc.); 4. the broader sociopolitical formation and historical context in which the discursive 
practices are embedded and related” (Reisigl 2018, 53).
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whereby particular representations of the world, systems of ideas and 
values are insensibly imposed as general, universal and rational. Thus, 
ideology becomes a suitable tool for the pseudo-legitimization of the 
power of dominant groups in society, that is, for the establishment of 
hegemony. In Gramsci’s understanding, hegemony is power exercised not 
through physical coercion, but covertly, through ideology and discourse. 
In this sense, the “Janus-headed” nature of discourse is manifested: 
“it is consequence of power and domination, but also a technology to 
exert power” (Wodak and Meyer 2016, 10). One of the goals of CDA is 
therefore to “‘demystify’ discourses by deciphering ideologies” (Wodak 
2001, 10), i.e. to “deconstruct ‘discursive hegemony’” (Flowerdew and 
Richardson 2018, 4). 

The last singled out, but no less significant element of CDA’s 
agenda is critique. It becomes self-evident, if we consider the opacity 
of the relationship between discourse, ideology and power as research 
challenge. “CDA emphasizes the need to interdisciplinary work in order 
to gain proper understanding of how language functions in constituting 
and transmitting knowledge in organizing social institutions or in 
exercising power” (Wodak and Meyer 2016, 7). In addition, with their 
insights into the fact that the use of language, as well as the overall 
social practice, is determined by social structures, to whose stabilization 
and changes they contribute at the same time, CDA scholars make an 
explicit commitment to adhere to the emancipatory agenda, in strivings to 
produce and convey critical knowledge that enables people to emancipate 
themselves from forms of domination through self-reflection. In this 
sense, CDA rejects the position of value-free dispassionate science 
and acknowledgements that researchers take explicit positions on the 
side of socially oppressed and dominated groups.4 Basically, critical is 
understood “as having distance to the data, embedding the data in the 
social, taking a political stance explicitly, and a focus on self-reflection 
as scholars doing research” (Wodak 2001, 9).

FAIRCLOUGH’S THEORETICAL AND 
METHODOLOGICAL MODEL OF CDATHEORETICAL 

ASSUMPTIONS OF THE MODEL

In the beginning of his work, Fairclough (1989; 1992; 1995) 
singled out revealing the meaning of language in the production, 

4 “Naming oneself ‘critical’ only implies specific ethical standards: an intention to make their 
position, research interests and values explicit and their criteria as transparent as possible, 
without feeling the need to apologize for the critical stance of their work (Wodak and Meyer 
2009, 8).
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maintenance and change of the social relation of power, as one of the 
main goals of CDA’s critical social engagement, in order to increase 
consciousness of how language contributes to the domination of some 
people by others, by “helping people to see the extent to which their 
language does rest upon common-sense assumptions, and the ways in 
which these common-sense assumptions can be ideologically shaped by 
relations of power” (Fairclough 1989, 4). According to this guiding goal, 
he adopted some theories and concepts of power and ideology, such as 
Foucault’s formulations of “orders of discourse” and ‘power/knowledge’ 
concept; Althusser’s concepts of “ideological state apparatuses” and 
“interpellation” and Gramsci’s notion of “hegemony”. In Fairclough 
account, those theories “are given a linguistic translation and projected 
onto discourse and communicative patterns in an attempt to account for 
the relation between linguistic practice and social structure” (Blommaert 
2005, 27). Accordingly, the goal of the discourse analysis is to map 
systematic analyses of spoken or written texts onto systematic analyses 
of social contexts.

Fairclough’s theoretical framework combines three analytical 
traditions: the tradition of textual and linguistic analysis within 
linguistics; “the macro sociological tradition of analyzing social 
practice in relation to social structures”, and “the interpretivist or micro 
sociological tradition of seeing social practice as something which people 
actively produce and make sense of on the basis of shared commonsense 
procedures” (Fairclough 1992, 72).

According to Fairclough (1995), there are three complementary 
ways of “reading” a complex social event that arise from three possible 
perspectives one can take upon discursive event –manifestation of 
discourse taken as “instance of language use”: as a “spoken or written 
language text”; as “an instance of discourse practice, involving the 
production and interpretation of text”, and as “a piece of social practice” 
(133); this insight comes from Fairclough’s model of discourse. 

Fairclough’s theoretical model (1989; 1992; 1995; 2001; 2015) 
is based on consideration of three dimensions of discourse, providing 
a three-dimensional method for discourse analysis. According to this 
model, discourse can be simultaneously seen as a “language text, 
spoken or written”; as “discourse practice (text production and text 
interpretation)”, and as “socio-cultural practice” (Fairclough 1995, 97). 
Text analysis is only a part of discourse analysis, which also includes 
analysis of productive and interpretative processes. “The formal 
properties of a text can be regarded from the perspective of discourse 
analysis on the one hand as traces of the productive process, and on the 
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other hand as cues in the process of interpretation” (Fairclough 2015, 57). 
Discourse analyses includes analyses of the relationship between texts, 
interactions, and contexts – their social conditions, both the immediate 
conditions of the situational context and the conditions of institutional 
and social structures.

According to Fairclough, productive and interpretative processes 
involve an “interplay between properties of texts and a cognitive recourses 
of people” (Fairclough 2001, 20) – so called “members resources” (MR) 
which they draw upon in producing or interpreting texts – including 
their knowledge, and representations of the world, assumptions, values, 
beliefs and so on. These recourses are basically cognitive, but their nature 
and conditions of their use are socially determined; they are socially 
generated, transmitted and unequally distributed. Social conditions shape 
the resources that people bring to production and interpretation, and 
these in turn shape the ways in which texts are produced and interpreted. 

These dialectical relationships underlies the text – context relation, 
especially the long term dynamics of the process of socio-cognitive 
conditioning of the process of production and interpretation of texts, 
which are based on internalized social structures and conventions. To 
explain these relations, Fairclough modified Foucault’s notion of “order 
of discourse”, giving it the meaning of an intermediary instance between 
language (discourse) and society.

Orders of discourse are “intermediate organizational entities of a 
specifically linguistic sort, the linguistic elements of networks of social 
practices” (Fairclough 2003, 23). An order of discourse is “a particular 
combination or configuration of genres, discourses and styles” (220) 
which “select certain possibilities defined by languages and exclude 
others”, and in that way they “control linguistic variability for particular 
areas of social life” (24).5 They are “relatively stable and durable ways of 
acting” (genres), “representing” (discourses) and “identifying” (styles) 
(28).

As “the discourse/semiotic aspect of a social order”, order of 
discourse is “a social structuring of semiotic difference – a particular 
social ordering of relationships amongst different ways of making 
meaning” (206). In this social ordering some ways of making meaning 
are dominant in a particular order of discourse, others are marginal or 
oppositional. A particular order of discourse may become hegemonic, 
as a part of the legitimizing common sense which sustains relations 

5  They are ways in which discourse figures in social practice – “Genres (ways of acting) Dis-
courses (ways of representing) Styles (ways of being), correspond with three major types of 
meaning: “Action, Representation and Identification” (Fairclough 2003, 26 – 27).
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of domination. According to Fairclough (1995) the specificity of the 
particular sociocultural practice is realized in “how the discursive event 
draws upon and works upon the order of discourse, which is in turn 
realized in features of texts” (10). 

Processes of production and interpretation are socially constrained 
in a double sense: by the available MR (internalized social structures, 
norms and conventions, including orders of discourse, and conventions 
for the production, distribution and consumption of texts) and by the 
nature of the social practice they are parts of, which determines what 
elements of MR are drawn upon, and how (in normative, creative, or 
oppositional ways). Exploration of these constraints, especially the 
second, and establishing explanatory connections “between the nature 
of the discourse processes in particular instances, and the nature of 
the social practices they are a part of” (Fairclough 1992, 80) are the 
distinctive objectives of Fairclough’s framework for CDA.

Social orders and orders of discourse are related to particular 
ideologies and power relations which are opaque to a significant extent. 
Discourse and MR practices are shaped in ways that people are not 
usually aware of, by social structures, power relations and the nature of 
the social practice in which they are involved, in whose procedures and 
practices they may be politically and ideologically invested.

Institutions6 construct their ideological and discursive subjects, by 
imposing ideological and discursive constraints upon them as a condition 
to qualify them to act as subjects. “In the process of acquiring the ways 
of talking which are normatively associated with a subject position, 
one necessarily acquires also its ways of seeing, or ideological norms” 
(Fairclough 1995, 39). To be more precise, the “ideological discursive 
formations” (IDF) “position subjects in relation to its own sets of 
speech events, participants, settings, topics, goals and, simultaneously, 
ideological representations” (41). Only in the cases where IDF is 
dominant and unchallenged, and its norms become most naturalized7 
and opaque, institutions give the appearance of having IDF’s properties 
listed above. The naturalization and opacity of ideologies is a significant 
property of discourse. It is the cases where discursive elements are not 
only explainable as effects of non-discursive social elements, but also 
as necessary for sustaining and reproducing them. Due to naturalization, 
6  In this context a social institution is realized as “an apparatus of verbal interaction, or an 

‘order of discourse’”; “every institutional frame includes formulations and symbolizations 
of a particular set of ideological representations: particular ways of talking are based upon 
particular ‘ways of seeing’” (Fairclough 1995, 38).

7  “Naturalization gives to particular ideological representations the status of common sense, 
and thereby makes them opaque, i.e. no longer visible as ideologies” (Fairclough 1995, 42).
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subjects are unaware of the ideological dimensions of the subject 
positions they occupy.

The power8 to sustain particular discursive practices with 
particular ideological investments in dominance over other alternative/
oppositional practices is, according to Fairclough (1995), the power to 
control discourse. According to the author’s point of view, the character 
of current social order is primarily defined by its social relations and 
especially its power relations. 

In Fairclough’s (1995) approach to the phenomenon, power is 
conceptualized both “in terms of asymmetries between participants in 
discourse events, and in terms of unequal capacity to control how texts 
are produced, distributed and consumed (and hence the shapes of texts) 
in particular sociocultural contexts” (1–2). Author (2015) is focused 
upon two major aspects of the power – language relation, so called 
“power in discourse”, and “power behind discourse” (27). “Power in 
discourse” includes the exercising and enacting of power; it is to do with 
powerful participants controlling and constraining the contributions of 
non-powerful participants. The “power behind the discourse” includes 
the power to shape and constitute the order of discourse dimensions of 
social orders, social institutions or societies; as well as which discourses 
and genres are available and who has access to what. 

“Hidden power”, according to Fairclough, implies the power 
relations that are enacted in unclear ways. The case of “hidden power” 
in discourse is when people who are unequal in power are not co-present 
in certain social interaction, so the effects of power are less obvious (e.g. 
power in mass media); power behind discourse is hidden power by its 
very nature: “the whole social order of discourse is put together as a 
hidden effect of power” (Fairclough 2015, 73).

Fairclough (2015) distinguishes three types of constraint by which 
powerful participants can exercise power over discourse: constraints 
on contents – “what is said or done”; relations – “the social relations 
participants enter into in discourse”, and subjects – “the ‘subject 
positions’ people can occupy” (76). All three types of constraint 
overlap and co-occur in practice. In immediate and concrete terms, 
these constraints are the matter of “power in discourse”; in a relatively 
structural and long-term sense, these constraints are the matter of “power 
behind discourse” – that is, the matter of the conventions of discourse 
types constraining participant’s contributions in these three ways; such 

8  As Fairclough (2015) pointed out, power is not in itself bad. He distinguished “power to” 
things and “power over” other people; the former is generally a social good and the latter is 
not inherently bad either, as long as it is legitimate.
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constraints on discourse may have long term structural effects in a more 
general way. Particular discourse type achieves effects of power through 
the conventions it embodies, which embody particular power relations, 
determining positions of the unequal participants in relation to each 
other, and indicates how this positioning can be seen as an effect of the 
power of those who dominate institutions over conventions. The policing 
of conventions is in the possession of institutional power-holders, at 
various levels.

The third aspect of “power behind discourse” that Fairclough 
singles out is to do with constraints on access to the particular discourse 
types as the component of orders of discourse. It is the question of 
who has access to which discourses, and who has the power to impose 
constraints on access to various sorts of speech, and writing. These 
constraints are part of more general constraints on social practice in 
availability of exclusive social institutions, their practices and powerful 
subject positions. One pervasive and familiar aspect of constraints 
on access to discourse is formality, as a general property of various 
prestigious societies of practices and discourses. Formality can be 
regarded as a property of social situations, manifested in the form of the 
three types of constraint upon practice mentioned above (constraints on 
contents, subjects, and relations).

The shaping of conventions by those who have the “power 
behind discourse” is achieved through ideological work. “If therefore 
there are systematic constraints on the contents, of discourse and on 
the social relationships enacted in it and the social identities enacting 
them, these can be expected to have long-term effects on the knowledge 
and beliefs, social relationships, and social identities of an institution 
or society” (Fairclough 2015, 98). Author identifies the multiple ways 
in which individuals pass through institutionalized discursive regimes, 
constructing selves, social categories, and social realities. Fairclough’s 
model of discourse is framed in a theory of ideological processes in 
society, conceiving discourse in terms of processes of hegemony and 
changes in hegemony (Blommaert 2005). 

Changes in hegemony and social struggles are important elements 
of Fairclough’s model. “In terms of ‘power in discourse’, discourse is 
the site of power struggles, and in term of ‘power behind discourse’, it 
is the stake of power struggles – for control over orders of discourse is 
a powerful mechanism for sustaining power” (Fairclough 2015, 98). 
Power can be won, held or lost in social struggle; it constantly needs to 
be reassert, and always can be make a bid for power, or gain it, whether 
in the level of the particular situation, of a social institution, or of whole 
society.  
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A three-stage procedure for critical discourse analysis

Corresponding to three dimensions of discourse mentioned above 
– discourse as text; discourse as discursive practice and discourse as 
social practice – Fairclough distinguish three stages of critical discourse 
analysis: description – “concerned with formal properties of the text”; 
interpretation – deals with “the relationship between text and interaction” 
(text is seen as a product of process of production and resource in the 
process of interpretation) and explanation stage – focused on “the 
relationship between interaction and social context”, i.e. on “the social 
determination of the processes of production and interpretation, and 
their social effects” (Fairclough 2015, 58). The overall CDA procedure 
implies progression from description, to interpretation, to explanation 
(Fairclough 1989), and the nature of analysis changes from stage to 
stage. Although it has its own analytical procedures and clear objects 
of analysis, description is ultimately dependent on the interpretation 
– analyst’s choices of what is worth to describe, and to emphasize in 
a description are determined by how he interprets the text. Unlike the 
description, in the stages of interpretation and explanation, analysis 
cannot be seen in terms of applying a procedure to an object, because 
what one is analyzing is complex and invisible relationships. In the 
case of interpretation, it is the cognitive processes of participants (in 
a discursive event), and in the case of explanation, “it is relationships 
between transitory social events (interactions), and more durable social 
structures which shape and are shaped by these events” (Fairclough 
2015, 59).

The first stage: description

In the stage of description, analysis is a matter of “identifying and 
‘labelling’ formal features of a text” (Fairclough 2015, 59). It includes 
systematic analyses of the choices and patterns in vocabulary, grammar, 
cohesion, and text structure. This stage of analysis is similar to that 
of participants, in the sense that the analyst adopts the participant’s 
categories in his description, but needs to make his interpretive 
framework explicit. 

Texts are made up of forms that past discursive practice has 
provided meaning potential, so they are usually highly ambivalent 
and open to multiple interpretations. Interpreters reduce this potential 
ambivalence by opting for a particular meaning. The set of textual features 
included in analysis is highly selective, dependent on interpretation, 
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containing only those which tend to be most significant for critical 
analyses; these features are observed as particular choices from among 
the options available in the discourse type(s) which the text draws upon. 
Consequently, focus in analysis constantly alternating between what is 
in the text, and of the discourse type(s) which the text is drawing upon. 

The general term “discourse type” Fairclough (1992) uses “if it is 
not clear whether something is a genre, activity type, style or discourse” 
(232), but certain discourse type has his own typical features, patterns 
and structures, configuration of subject positions, vocabulary and every 
particular discourse sample draws upon one or more discourse types. 
Institutional orders of discourse, and societal order of discourse consist 
of various discourse types distinctive for them. Constituted through a 
combination of elements of orders of discourse, discourse types differ 
not only in the way in which they represent discourse, but also “in the 
types of discourse they represent and in the functions of discourse in the 
representing text” (118–119). Discourse types “tend to run particular 
ways of drawing upon conventions and texts into routines, and to 
naturalize them” (85). 

The connection between selection and description of textual 
features on the one hand, and MR, context and interpretation on the other 
hand, Fairclough explained by using three types of value that formal 
features may have: “experiential”, “relational” and “expressive”, and 
pointed out that any given formal feature may simultaneously have two 
or three of these values. A formal feature with experiential value “is a 
trace of and a cue to the way in which the text producer’s experience 
of the natural or social world is represented”; is to do with contents, 
knowledge and beliefs. A formal feature with relational value “is a trace 
of and a cue to the social relationships which are enacted via the text 
in the discourse”. Relational value is to do with relations and social 
relationships. A formal feature with expressive value “is a trace of and 
a cue to the producer’s evaluation (in the widest sense) of the bit of 
the reality it relates to” (Fairclough 2015, 130). Expressive value is to 
do with subjects and social identities. Formal feature, also, may have 
connective value in connecting together parts of a text. 

The experiential values of text’s vocabulary is related to the ways 
of coding ideological specifity of the representations of the world in 
its wording. Its consideration implies classification schemes in terms 
of which vocabulary is organized in the text and in the discourse types 
that text is drawing upon, as well as ideologically significant meaning 
relations (synonymy, hyponymy and antonymy). According to the 
same principle, the expressive value of the words in the text may be 
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considered through analysis of the classification schemes contained in 
the vocabulary, which are partly evaluation systems, and which can be 
referred to ideologically contrastive classification schemes, embodying 
different values in different discourse types. The question of relational 
values of the vocabulary focuses on how a text’s choice of wordings 
depends on social relationships between participants. Text producers 
may use prominently formal or informal words to express politeness, 
respect for status and position, social distance or closeness; or strategies 
of avoidance with respect to the expressive values of words for relational 
reasons, for instance euphemistic expressions. 

As a way of representing one aspect of experience in terms of 
another, metaphor is the way of how we grasp reality, so the analysis of 
its use is relevant. Fairclough (1995) points out its hidden ideological 
loadings, due to the way it conceals and shapes understandings, while 
at the same time giving the impression that it reveals them. As well 
as other rhetorical tropes, metaphor provides linguistic resource for 
replacing actual, concrete process, settings, or identities with abstractions 
(Machin and Mayr 2012). Accordingly, the relationship/conflicts between 
alternative metaphors is of particular interest, because different metaphors 
have different ideological attachments. 

The experiential values of grammar, according to Fairclough 
(2015) “have to do with the ways in which the grammatical forms of a 
language code happenings or relationships in the world, the people, or 
animals, or things involved in those happenings or relationships, and 
their spatial and temporal circumstances, manner of occurrence, and 
so on” (137). Textual representation of action, event, state of affairs or 
relationship, implies a choice between different grammatical process 
(actions, events or attributions) and participant types (participants, an 
agent or a patient); Fairclough (2003) distinguishes five main process 
types, which differ in their key, defining participants, and in the 
types of circumstance associated with them: material, verbal, mental, 
relational, existential (141). Тhe choice made between them can 
highlight or background agency, or processes of one type may appear 
as processes of another type. If such chooses are consistent, automatic 
and commonsensical, they are ideological, or they may be conscious 
hedging or deception.

The main question is how text represents agency, whether actions 
are represented in ways which specify or elide the agency of actors and, 
consequently, causality or responsibility. This is also a consequences of 
using nominalization, which typically replaces verb processes with a 
noun construction. Its effects are more than simple removal the agent, 
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like in usage of passive sentence; by nominalization, the process is 
presented as an entity. This provides possibilities for hiding the agent 
and the object of the action, the representation of time, causality and 
modality. Nominalizations can also function as new participants in new 
constructions and background real agents, or increase the opacity of other 
nominalizations (Machin and Mayr 2012). 

From the plenty of grammatical features of texts which have 
relational values, Fairclough (2015) particularly focused upon three: 
modes of sentence, pronouns and modality. Three major modes of 
sentence – declarative, grammatical question and imperative – position 
subjects differently. Systematic asymmetries in the distribution of modes 
between participants are important in terms of participant relations: 
asking (weather for action or information) is generally a position of 
power, as too is voluntarily giving information. But there is not a “one-
to-one” relationship between modes and the positioning of subjects, for 
example, a declarative may have the value of a request for information 
and so on; and, what Fairclough (2003) points out as even more 
important, in the strategic replacement of speech functions in the text 
it is possible to give the appearance of a mere exchange of knowledge 
to the exchange of activities (statements, questions, requests and offers 
are used to act, or others are made to do something). Blurring of this 
distinctions as well as that between factual and evaluative statements, 
and factual statements and predictions, have significant manipulative 
potential of hidden imposition of ideas and persuasion. 

Pronouns have relational values of different kinds, and the way 
they are used is related to relations of power and solidarity. Pronouns 
like “us”, “we” and “them” are often used to align participants alongside 
or against particular idea (Machin and Mayr 2012) or social groups, 
and, more generally, their use may be a matter of various kind of social 
grouping and divisions. According to Fairclough (2003), the first person 
plural pronoun, ‘we’, is important “in terms of identificational meanings, 
how texts represent and construct groups and communities” (149) and 
highlights common interests at the expense of particular ones. The 
variations in meaning of this pronoun are particularly significant in terms 
of who it includes/excludes. Inclusive “we” can be an implicit authority 
claim, or this can mean that one has or appropriates the authority to 
speak for others. 

The concept of modality is important for both relational and 
expressive values in grammar. According to Fairclough (2003), modality 
is “the relationship it sets up between author and representations – what 
authors commit themselves to in terms of truth or necessity”; it is the 
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expression of the judgement of the probabilities, or the obligations, 
involved in what is said or wrote. Two main types of modality are: 
“epistemic modality” (modality of probabilities), and “deontic modality” 
(modality of necessity and obligation). “In the case of statements, 
explicitly modalized forms (marked by modal verbs such as ‘may’ or 
other markers) can be seen as intermediate between categorical Assertion 
and Denial, and they register varying degrees of commitment to truth or 
necessity” (219). Modality is expressed by modal auxiliary verbs like 
“may”, “might”, “must”, “should”, “can”, “can’t”, “ought”, but also by 
various other formal features.

Modality is to do with the authority of the speaker or writer and, 
depending on the direction in which that authority is oriented, Fairclough 
(2015) distinguishes “relational modality” – about the authority of one 
participant in relation to others, and “expressive modality” – a matter of 
authority of the speaker/writer with respect to the truth or the probability 
of representation of reality (142). Modality choices are important in the 
texturing of identity, both personal and social, in the sense that what 
one commits to is a significant part of who one is; but the process of 
identification is inevitably inflected by the process of social relation, 
because this goes on in the course of social processes (Fairclough 2003). 
The authority and power relations on the basis of which the producers of 
text withhold permission from, or impose obligations, are not explicit. 
It is precisely the implicitness of authority claims and power relations 
that makes the modality of relations a matter of ideological interest 
(Fairclough 2015).

Analysis of text cohesion refers to the ways in which clauses 
are connected into sentences and these into larger units in the text; it is 
question of choice between “various rhetorical schemata according to 
which groups of statements may be combined (…) and whose succession 
characterizes the architecture of the text”. Text structure also concerns 
the architecture of texts, and “specifically higher-level design features of 
different types of text: what elements or episodes are combined in what 
ways and what order to constitute” (Fairclough 1992, 77). According 
to Fairclough, structuring conventions can give a lot of insight into 
the systems of knowledge, belief and the assumptions about social 
relationships and social identities embedded in the conventions of the 
text type. 
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The second stage: interpretation

Interpretation, as the second stage of CDA procedure, is concerned 
with the ways of reaching the understanding of the discourse by the 
participants, based on their cognitive, social and ideological resources; 
it requires a degree of distancing of the interpreter from the positions 
of the participants, but the interpretation is still done by their categories 
and criteria (Blommaert 2005). In conceiving the interpretation stage, 
Fairclough (2015) connected the values of the textual characteristics, 
discussed above (experiential, relational and expressive), with three 
aspects of social practice (contents, relations and subjects) constrained 
by power, and their structural effects on knowledge and beliefs, social 
relationships and social identities. The mediating instance between 
the text and social structures is discourse in that sense that the values 
of the textual features become real only embedded in the interaction, 
where the texts are interpreted on the background of commonsense 
assumptions of meaning (part of the MR). The interpretation stage 
deals with precisely these discourse processes and their dependence on 
background assumptions.

Interpretation is produced through the “dialectical interplay of 
textual features and interpreter’s MR” (155): the former is cue which 
activates elements of MR, the latter generates interpretative procedures, 
many of which are ideological. Each of the main elements of MR is 
specifically associated with a certain level of interpretation. Fairclough 
distinguishes six main domains of interpretation; four levels refer to the 
interpretation of the text and two relate to the interpretation of the context 
(situational and intertextual).

Fairclough (2015) identifies the following four levels according 
to the domains of textual interpretation: 1. “surface of utterance”; 2. 
“meaning of the utterance”; 3. “local coherence” and 4. “text structure and 
‘point’” (156). The first level of interpretation is a matter of recognition 
words, phrases and sentences, based on interpreter’s knowledge of the 
language (as element of interpreter’s MR). 

The second level of interpretation relates to the processes of 
assigning meanings to the constituent parts of a text (utterances, or 
semantic proposition). It is a matter of semantic aspects of interpreter’s 
MR – representations of the meanings of words, the ability to combine 
word meanings and grammatical information; relying on them, the 
analyst works out the implicit meanings to reach meanings of whole 
propositions, as well as he relies on pragmatic conventions within his 
MR, which enable him to establish what speech act(s) an utterance is 
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being used. As Fairclough (2015) pointed out, insights into who is using 
which speech act and in what form are important because the conventions 
for speech acts epitomize ideological representations of subjects and 
their social relationships.

The third level of interpretation establishes meaning connections 
between utterances, producing coherent interpretations of their pair 
or sequences. This is a matter of local coherence relations within a 
particular part of a text, which are not reducible to formal cohesion, 
because coherence relations between utterances can be established even 
in the absence of formal cohesive signs, by the pragmatic interpretative 
procedure based on the implicit assumptions that are often of an 
ideological character. These are naturalized pre-constructions of semantic 
relations (adopted as part of interpreter MR) that ultimately participate 
in the constitution of certain/preferred representations of the world.

The fourth level of interpretation provides comprehension of how 
text works as a whole, its global coherence. It is the question of the 
interpreter’s insights into the ideological choices related to the repertoire 
of schemata and patterns of organization, frames, and scripts,9 distinctive 
for a certain type of discourse on which the text relies and accordingly 
appropriates them. As types of mental representation of the aspects of 
the world, schemata, frames and scripts are part of interpreter’s MR, as 
well as of the interpretative procedure: in dialectical interplay between 
textual cues and MR, “textual cues evoke schemata, frames, or scripts, 
and these set up expectations which color the way in which subsequent 
textual cues are interpreted” (Fairclough 2015, 170).

Interpretation of the text as a whole summarized on the text 
point is also matter of this level of interpretation. Topic is considered 
as the content, or experiential aspect of a text point, but point is not 
reducible to topic, because it has both a relational and an expressive 
dimension. Meanings which are related to these dimensions text conveys 
implicitly, and their interpretations are relied upon the interpreter’s MR. 
Since the point tends to be stored in long-term memory, as well as to 
be intertextually recalled, the ways of its interpretation are of great 
importance in terms of the potential effects of the texts. 

Relations between interpretations domains are relations of 
interdependence – each domain relies on interpretations in other domains 
as part of its “resources”, whether it is a direction from lower to higher 
9  Shema is “representation of a particular type of activityin terms of predictable elements in 

a predictable sequence”; а frame is “a representation of whatever can figure as a topic, or 
‘subject matter’, or ‘referent’ within an activity“, and scripts represent the subjects involved 
in activities, and their relationships, typifying “the ways in which specific classes of subject 
behave in social activities“ (Fairclough 2015, 168–169). 
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levels, or that interpretations at a higher level shape those at a lower 
level. Fairclough (2015) sees a similar relationship of interdependence 
between the interpretation of the text and the interpretation of the context. 
An initial, quick decision about what the context is may influence the 
interpretation of the text, but the interpretation of the context may change 
during the textual interpretation, since it is partly based on it.

Interpretations of the situational context is partly based of external 
cues – features of the physical situation, of the participants, or on what 
was previously said – but also on the aspects of interpreter’s MR – 
“mental map of the social order” (Fairclough 1995, 82). On the basis 
of these elements of his MR, the interpreter interprets these external 
signs, attributing real situations to certain types of situations. The way 
participants interpret the situation foregrounds certain elements and 
backgrounds others, relates elements to each other in certain ways and 
determines the insights into which types of discourse10 are used, and this 
in turn affects the character of the interpretive procedures. 

The interpretation of the situational context Fairclough (2015) 
explains by elaborating four questions related to the four main dimensions 
of the situation ”what’s going on, who’s involved, what relationships 
are at issue, and what’s the role of language in what’s going on?”. The 
considerations under the first question relate to identifying situations “in 
terms of one of a set of activity types, or distinctive categories of activity, 
which are recognized as distinctive within a particular social order in 
a particular institution, and which have larger- scale textual structures” 
(159–160); they are also associated with particular institutionally 
recognized purposes, and are likely to constrain the set of possible topics. 
The second question involves specifying which subject positions are set 
up in particular situation type, while third question implies consideration 
of subject positions in terms relations of power, social closeness and 
distance manifested in that situation. The fourth question implies the 
consideration of certain purposes and ways of using language in relation 
to certain situations, which includes identifying the speech functions as 
well as genre language specificities.

The concept of intertextual context implies observing discourses 
and texts in terms of referring to other texts and discourses; it is a view 
of the text as a product of the author’s reliance on two or more types of 
discourse, conventions and traditions (Fairclough 2015). Snatches of 
other texts in a given text may be explicitly demarcated or not; the text 
10  In this context of the use of the term, “discourse type” should be thought of as a meaning 

potential, “a particular constrained configuration of possible experiential, expressive and 
relational and connective meanings” (161–162), which are underlying conventions belonging 
to some particular order of discourse.
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may assimilate them, or contradict to, and so on. “In terms of production, 
an intertextual perspective stresses the historicity of texts: how they 
always constitute additions to existing ‘chains of speech communication’ 
(…) consisting of prior texts to which they respond” (Fairclough 1992, 
84); in terms of consumption this perspective stresses that interpretation 
it not shaped only by insights into the texts that intertextually constitute 
that particular text, but also those other texts which interpreters bring to 
the interpretation process.

Participants in any discourse work on the basis of assumptions 
about which previous discourses the current one is connected to, and this 
determine what can be taken as given, as a part of common experience. 
Presuppositions are not properties of texts, but an aspect of interpretations 
of intertextual context, because they are to do with kind of meanings are 
assumed as a given in the text; however, presuppositions are cued in 
texts, by quite a considerable range of formal features. Presuppositions 
can be sincere or manipulative, and can also have ideological functions 
when what is assumed has the character of common sense in the service 
of power; powerful participant may determine presuppositions and 
impose their interpretation upon others (Fairclough 2015). Intertextual 
analysis also “draws attention to the dependence of texts upon society 
and history in the form of the resources made available within the order 
of discourse (genres, discourses, etc.) (Fairclough 1995, 188–189).

When we refer to the role of context in the interpretation or 
production of a text, we cannot take context for granted, or assume that 
it is transparently available to all participants. As Fairclough (2015) 
points out, it is necessary to establish with which interpretation(s) of 
the situational context the participants are working with, and whether 
there is a shared interpretation. It is also important to keep in mind that 
the interpretation by a more powerful participants can be imposed on 
others. More broadly, the consequence of such impositions may be that 
the ideologies and power relations underlying them have a profound 
impact on the interpretation and production of discourse; “for they are 
embedded in the interpretative procedures – the social orders – which 
underlie the highest level of interpretative decision on which others are 
dependent” (163). 
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The third stage: explanation

The objective of the stage of explanation is, according to 
Fairclough (2015), to elucidate the ideological effects and hegemonic 
processes in which discourse as social practice operates. The main focus 
is explanation of how discourse is determined by social structures, and 
what cumulative effects it can have on those structures, sustaining or 
changing them. The intermediate instance of these processes is MR – 
they are shaped by social structures, and in turn shape discourses which 
sustain or change them, and MR in turn sustain or change structures.

Fairclough (2015) singles out two dimensions of explanation 
according to two focuses of consideration in this stage of analysis: 
process (of struggle) and structure (relations of power). In the first case, 
discourses are contextualize in terms of social struggles and the effects 
of these struggles on structures, with the emphasis on the social effects of 
discourse, on creativity, and on the future. In the second case discourses 
are contextualize in terms of their determination by power relations, 
which are established by those with power and can be naturalized; 
emphasis is on the social determination of discourse, and on the results 
of past struggles. 

Any discourse, as author assumes, will have determinants and 
effects at all three levels of social organization – the situational level, 
the institutional level and the societal level – and, accordingly, should be 
investigated at each of these levels, because any discourse is shaped by 
institutional and societal power relations, and contributes to institutional 
and societal struggles.

Discourse can reproduce its own social determinants, or it can 
contribute to their transformation to a greater or lesser degree; it is the 
question of sustaining or changing MR which discourse draws upon. The 
same contrasting choices are available to producers and interpreters of 
the text in their relationships to their MR; in normative relation to MR, 
they act in accordance with them in a rather direct way, and in a creative 
relation to MR they draw upon them by combining and transforming 
them. 

Generally, the choice between normative or creative relations to 
MR depends on situation – whether it is problematic or not. Participants 
can easily and harmoniously interpret unproblematic situation “as an 
instance of a familiar situation type – if what is going on, who’s involved, 
and the relations between those involved, are clear and ‘according to 
type’. In such cases, MR constitute appropriate norms (discourse types, 
interpretative procedures) which can simply be followed” (Fairclough 
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2015, 174). If MR do not provide clear norms for a given situation, a 
creative way of relying on them is needed to handle with the problematic 
properties of the situation. These situations typically arise when social 
struggle becomes overt, and when MR and the power relations which 
underlie them come into crisis. If certain directions of creative use and 
adaptation of MR become systematic, they can lead to a long-term 
transformation of MR, and thus the social relations which underlie them. 

In the explanatory stage it is necessary for analyst to rely on social 
theory, in order to reveal the ideological underpinnings of lay interpretive 
procedures, to move from “non-critical” to “critical” discourse analysis. 
Social theory “provides the larger picture in which individual instances 
of communication can be placed and from which they derive meaning”, 
or “a metadiscourse on linguistic phenomena” (Blommaert 2005, 30–31). 
Analyst insights into the ideological dimensions of discourse go beyond 
layman’s awareness of it, as Fairclough (2015) points out, exploration of 
the determinants and effects of discourse at the institutional and societal 
levels in particular (can) lead one into detailed sociological analysis. 
For instance, a specific ideological perspective on MR implies that 
assumptions about social relationships, social identities and culture, 
which are incorporated in it, need to be seen as determined by particular 
power relations in the society or institution, and in terms of their 
contribution to struggles, to sustain, or change these power relations. 

CONCLUSION

Fairclough’s three-dimensional theoretical model of discourse and 
the methodological framework for the CDA procedure, which we tried to 
present analytically in this paper, represents the basis on which the author 
developed his approach in several stages, in response to social changes. 
As author points out, in the first stage, his work was oriented to the post-
World War Two social settlement, focused on “critique of ideological 
discourse as part of a concern with the reproduction of the existing 
social order (Fairclough 1989)”. The second stage, “corresponding 
to the shift to neoliberalism from the 1970s, centred upon critique of 
discourse as part of social change, especially part of attempts to impose 
‘top-down’ neoliberal restructuring (Fairclough 1992)”. The third stage 
“corresponding to the 2007+ financial and economic crisis, centres upon 
critique of deliberative discourse as part of a wider concern with struggles 
over strategies to overcome the crisis (Fairclough and Fairclough 2012)” 
(Fairclough 2018, 14). Although emphasis shifts between versions, his 
work incorporates earlier concerns into new syntheses. Critique of 
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ideology remains important throughout, as well as orientation to the 
text analysis; discourse analyses includes detailed textual analyses and 
interdiscursive analyses of “hybrid articulations” (15) that results from 
the recontextualization of market discourse, shifting discourse, genres 
and styles (configuring elements of orders of discourse) from one context 
to another.

Fairclough’s work in any stage links the critical tradition of 
social analysis and the study of language, focusing on the relationships 
between discourse and other social elements. “Its critical social 
analysis is normative and explanatory criticism: it not only describes 
existing realities, but also examines them, assessing to what extent they 
correspond to values that are (arguably) taken as fundamental for just 
or decent social communities” (Fairclough 2013, 3).

In his approach to CDA, there is a shift in what is critiqued: 
immanent critique of discourse (normative critique) leads to explanatory 
critique of contradictions of existing social reality, which are manifested 
in dialectical relations between discourse and other social elements, as 
power, ideologies, social structures, institutions, social identities, and the 
aim is not just a critique of discourse, leading to change in it; explanatory 
critics is a basis for action to change reality for the better. 
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KРИТИЧКА АНАЛИЗА ДИСКУРСА КАО 
КРИТИЧКА СТУДИЈА ДРУШТВА: ПРИСТУП 

НОРМАНА ФЕРКЛАФА

Резиме
Својим квалитативним, критичким и експланаторним 
приступом у проучавању друштвене/политичке комуникације 
критичка анализа дискурса (ЦДА) постала је незаобилазна 
у њеним савременим истраживањима, развијајући своје 
аналитичке увиде у правцу обухватније критике друштва. 
Аргументе за ову тезу настојали смо да равијемо кроз 
аналитички приказ теоријско-методолошког модела ЦДА 
једног од њених утемељивача и водећих аутора Нормана 
Ферклафа (Norman Fairclough). Три комплементарна начина 
„читања” комплексних друштвених појава произилазе из 
три могуће перспективе гледања на, њима кореспондентне, 
дискурзивне догађаје (као инстанце употребе језика), што је 
у најдиректнијој вези са Феркафовим тродимензионалним 
моделом дискурса: дискурс као текст; дискурс као 
дискурсна пракса (производња и интерпретација текста), 
и дискурс као социокултурна пракса. У складу са ове три 
димензије дискурса, Ферклаф је постулирао три међусобно 
повезане фазе критичке анализе дискурса: дескрипцију, 
интерпретацију и објашњење. Дескрипција је усмерена на 
формална својства текста (изборе и обрасце у вокабулару, 
граматици, кохезији и структури текста). Интерпретација 
тумачи однос између текста и интеракције (текст се 
посматра као производ процеса производње и ресурс у 
процесу интерпретације), односно бави се начинима на које 
учесници долазе до разумевања дискурса на основу њихових 
когнитивних, друштвених и идеолошких ресурса. Фаза 
објашњења фокусирана је на однос између интеракције и 
друштвеног контекста, односно на друштвено детерминисање 
процеса производње и интерпретације од стране друштвених 
структура и њихове друштвене последице (идеолошке 
ефекте и хегемонијске процесе у оквиру којих дискурс 
фигурира). Анализа текста само је део анализе дискурса, која 
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укључује и анализу процеса производње и интерпретације 
текста чијим формалним својствима, сходно томе, приступа 
као траговима процеса његовог стварања и као знаковима 
(путоказима) у процесу интерпретације. Процеси стварања 
и интерпретације укључују узајамно дејство између одлика 
текстова и когнитивних ресурса учесника у дискурзивном 
догађају. Друштвени услови обликују когнитивне ресурсе 
које људи уносе у стварање и интерпретацију текстова, а 
ови ресурси заузврат обликују начине на које се текстови 
производе и тумаче. Процеси производње и тумачења 
текстова двоструко су друштвено ограничени: с једне 
стране доступним когнитивним и језичким ресурсима људи, 
укључујући и поретке дискурса као посебне конфигурације 
дистинктивних ресурса за стварање значења (дискурса, 
жанрова и стилова), а с друге природом друштвених пракси 
чији су учесници, а која одређује на које елементе ресурса се 
ослањају и како (на нормативни, креативни или опозициони 
начин). Истраживање ових ограничења, посебно другог, 
и успостављање експланаторних веза између природе 
дискурсних процеса у одређеним случајевима и природе 
друштвених пракси чији су они део, дистинктивни су 
циљеви Ферклафовог оквира за ЦДА. Дискурсне праксе 
и когнитивни ресурси људи обликовани су на начине 
којих људи највећим делом нису свесни, друштвеним 
структурама, односима моћи и природом друштвене 
праксе у коју су укључени, а чије процедуре и праксе 
могу бити политички и идеолошки „инвестиране”. Моћ 
контроле дискурса је моћ одржавања дискурсних пракси 
са одређеним идеолошким „инвестирањима“ у доминацију 
над другим алтернативним/опозиционим праксама. Моћ 
Феркаф концептуализује у терминима асиметрије између 
учесника у дискурзивним догађајима, и у смислу неједнаких 
способности контролисања како се текстови производе, 
дистрибуирају и тумаче (сходно томе и њихових облика) у 
посебним социокултурним контекстима. Укрстивши врсте 
моћи („моћ у дискурсу”, „моћ иза дискурса” „скривена 
моћ”) и типове ограничења које поседници моћи намећу 
дискурсу (ограничења садржаја, односа и субјекта) са 
три типа вредности које формалне одлике текстова могу 
имати (искуствену, релациону и експресивну), Ферклаф је 
створио својевсни координатни систем за позиционирање 
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тумачења систематских избора које аутори и тумачи тестова 
праве у оквирима одређених текстуалних, ситуационих и 
друштвених контекста. Полазећи од дијалектичког односа 
између дискурзивних догађаја, друштвених ситуација, 
институција и друштвених структура које га уоквирују, као и 
од грамшијевске поставке моћи која се спроводи прикривено, 
кроз идеолошки рад на успостављању хегемоније, Ферклаф 
је развио двоструки поглед на дискурс као продукт моћи 
и доминације и инструмент за њихово спровођење. Његов 
руководећи критички циљ био је да посредством дискурсне 
анализе расветли непрозирне односе између дискурса, 
идеологије и моћи и на основама тих демаскирања развије 
критичке увиде у различите негативне друштвене и 
политичке феномене савременог доба.11

Кључне речи: језик, дискурс, текст, критичка анализа 
дискурса, идеологија, моћ

 

*  Овај рад је примљен 1. новембра 2022. године, а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 7. новембра 2022. године.
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Сажетак

Емпирија међународних односа развија се у трагању за 
новим гледиштима са којих се даље посматрају и тумаче 
светски политички токови. Овај рад посвећено томе нуди 
један аналитички модел – геостратешки обруч који 
је резултат извесног запажања у мултиполаризованом 
међудржавном поретку. Због свог географског положаја, 
државе конкуренти (регионалне и глобалне силе) налазе се 
једна до друге, или међусобно довољно близу, тако да својим 
положајем физички формирају обруч око одређене области 
у свету. Тежња сваке од њих је да у тој области обезбеди 
потпуни или што је могуће већи стратешки утицај, што 
носи у себи ризик од потенцијално ескалирајућих тензија. 
Између ривала у геостратешком обручу може доћи или до 
директног оружаног сукоба или шире сарадње која, ради 
регионалне и светске безбедности, треба да уравнотежи 
стратешке интересе. Сарадњу (безбедносну, економску, 
политичку, културолошку) покрећу свест ривала о погубним 
последицама оружане конфронтације и индикатор 
заједничког интереса – заједничко решавање регионално-
глобалних проблема који погађају и саме ривалске државе. 
Регионалне организације или други мултилатерални 
формати јављају се као адекватни кооперативни механизми 
у геостратешком обручу. Констатација из приложеног 
запажања је да се геостратешки обруч за сада образује 
око две области у свету, око Централне Азије и Арктика 
који је иначе и предмет истраживања овог рада. Први део 
рада на темељу мултиполаризације међународних односа 

* vignjevicmarko90@gmail.com
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објашњава модел геостратешког обруча, његову структуру 
(оквир, вектор стратешког интереса и центар) и унутрашњу 
динамику, док се, применом датог модела, у другом делу 
конкретније анализира арктичко питање. 

Кључне речи: Арктик, геостратешки обруч, геостратегија, 
спољна политика, безбедност, Русија, САД, НР Кина

МОДЕЛ ГЕОСТРАТЕШКОГ ОБРУЧА

Модел геостратешког обруча идејно следи потребу за 
сталним унапређивањем свеколиког научно-друштвеног сегмента 
међународних односа. Намеће се као посебно гледиште које ће 
покушати да, усред контекста многобројних актера и њиховог 
међусобно испреплетаног деловања, пружи одговоре на нека 
тренутна и евентуално отвори нова истраживачка питања.

Тезу о мултиполаризацији савременог света међународне 
прилике потврђују готово у равни аксиома. У данашњем 
међудржавном надметању питање расподеле моћи шири 
хипотетичке оквире који су намерни да што јасније и прецизније 
опсервирају светску политику. „Моћ држава и интеракције надмоћи 
суштинске су за област међународних односа од чије природе 
и структуре директно зависе. Као што је еволуција мењала и 
обликовала човека у различитим условима природне средине, тако 
су и на међудржавне односе моћи током историје пресудно утицале 
тренутне политичке, економске и војне прилике. У тим односима 
тежило се равнотежи за чију је дугорочну стабилност ретко када 
било чврстих и јасних гаранција. Моћ у међународној политици 
никада не мирује и у сталном је бржем или споријем кретању које 
мења њену концентрацију у корист једне а на рачун друге стране. 
Концентрација и форме испољавања моћи су променљиве, док је 
потреба за њом оно што је свеприсутно и константно. То је посебно 
интересантно сада када интересне сфере физички не остављају 
довољно простора да се намире глобални апетити субјеката које 
је изнедрила последња деценија” (Вигњевић 2020). Уз све то, ниво 
технолошких достигнућа – удружен са економским, демографским 
и територијалним аспектима снаге регионалних и глобалних 
конкурената – значајно подиже лествицу деструкције потенцијалних 
сукоба. 

Постоје делови света који према мултиполарној констелацији 
носе већи ризик од сукобљавања конкурената или просто тензија 
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које међу њима спорадично прете да ескалирају. Ризичне ситуације 
стварају крупни геополитички интереси глобалних и регионалних 
сила који се у тим деловима света обично сусрећу у једној тачки. 
Различити и неподударни интереси могу се у тој тачки сударити и 
изазвати озбиљне турбуленције у односима који су, због бројних 
притисака глобалног надметања и искустава бремените прошлости, 
већ довољно напети и осетљиви. Вероватноћа и тежина судара 
тих интереса, аутоматски и изгледи остваривања једног опасног 
сценарија, расту са смањењем физичке дистанце међу ривалима. 
Географске области, физички окружене територијом истакнутих 
регионално-глобалних такмаца чији се спољнополитички интереси 
сусрећу (сударају) у одређеној тачки те области, носе у себи можда 
највећи ризик за регионалну и глобалну безбедност. Око тих места 
или области долази до формирања тзв. геостратешког обруча 
(geostrategic hoop) који илустративно приказује део ширег региона 
у ком може доћи до високо ризичних интеракција међу ривалима. 

О во  гл ед и ш т е ,  н а и з гл ед  т и п и ч н о  з а  т р е н у т н и 
мултиполаризујући глобални поредак, продукт је природног односа 
политике и географије који је прожимао векове у сугестибилним 
међународним односима. Политичко-географски чинилац стварао 
је и обликовао стратешке матрице на којима су, у односу на 
време, почивале спољне политике. Тај чинилац свакако је и даље 
наглашено присутан и представља нешто на чему су утемељени 
закони акције и реакције конкурената. Зато савремена геополитика 
изискује шире назоре у којима ће разумевање политичко-географске 
димензије бити прилагођено сложеностима данашњице. Професор 
Миломир Степић (2017) мишљења је да се „географичност 
(савремене геополитике) не исцрпљује у физичко-географским 
чиниоцима (размештај природних ресурса, рељефа, климе, 
хидрографије, живог света), тј. у схватању простора као природне 
арене (амбијента) одигравања политичких појава и процеса. 
Она подразумева читав географски систем, који обухвата још и 
узрочно-последично повезане друштвено-географске чиниоце 
(просторне аспекте становништва, насеља, економије, културе), те 
његову комплетну и комплексну улогу у политичким појавама и 
процесима, и то са становишта конкретних, променљивих циљева 
и интереса” (20). Сасвим је смислено даље претпоставити да „уз 
устаљене основне, опште научне и посебне методе, постмодерна 
геополитика захтева наглашенију примену метода регионализације, 
гео-информационог метода, свеобухватног системског приступа, те 
утемељење специфичног геополитичког метода, који подразумева 
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све оне путеве и начине на који могу да се објективно промишљају 
и проучавају вишедимензионална теоријска и практична узрочно-
последична прожимања географског и политичког, са становишта 
различитих интереса, у границама конкретних територијалних 
целина и у контексту одређених пресека на хронолошкој скали” 
(Степић 2017).

Елемент простора остаје итекако релевантан само је, 
дакле, уз његов физичко-географски дојам неопходно уважити и 
друштвено-географски. То је наравно и један од услова јасноће 
односа геополитике и геостратегије. Истичући „безбедносни 
аспект међународних односа”, Небојша Вуковић (2007) сврстава 
геостратегију међу неколико опција даљег емпиријског развоја 
геополитике где се, у разноликости дефиниција датог појма, 
позива и на чувеног геостратега Збигњева Бжежинског за ког 
геостратегија представља „стратегијски менаџмент геополитичких 
интереса” (37). Способност или вештина употребе војне моћи у 
постојећим географским условима или проучавање утицаја тих 
услова на ефикасност војног ангажмана у заштити националних 
интереса, спада у домен ужег одређења геостратегије. Шире 
одређење разматра питање мобилизације не само војних, већ свих 
расположивих одбрамбених ресурса у циљу заштите виталних 
нациолних интереса, односно контроле одређеног простора 
(Пророковић 2018). Узимајући у обзир ова два одређења а затим 
и појам критичног простора српског војног теоретичара и 
географа Драгољуба Секуловића, Душан Пророковић (2018) изводи 
дефиницију геостратегије као „дисциплине у овладавању критичним 
простором коришћењем различитих одбрамбених ресурса, а чијом 
контролом се пресудно утиче на даљи ток обезбеђивања географски 
дефинисаних националних интереса” (65). Прецизнија разлика 
између геополитике и геостратегије, према Мирку Грчићу, огледа 
се у „покушају геополитике да одговори на питање ко има право на 
неку територију, док се геостратегија бави питањем како овладати 
неком територијом” (Пророковић 2018).

Из свега тога следи суштински акценат геостратегије 
на просторном и безбедносном елементу и њиховој органској 
везаности за националне интересе или, што је упутније навести, 
спољну полтику државе. Зато Јакуб Григјел, америчко-пољски 
теоретичар, сматра да је „геостратегија географска димензија 
спољне политике једне државе. Геостратегија описује где држава 
треба да концентрише своје напоре пројектујући војну моћ и 
усмеравајући дипломатску активност. Основна претпоставка је да 
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државе имају ограничене ресурсе и нису у могућности да спроведу 
своју спољну политику на свим меридијанима (tous azimuts), чак и 
када су вољне да то чине. Због тога се морају војно и политички 
фокусирати на поједине области у свету” (Пророковић 2018). 
Геостратешки обруч (ГО) базира се на платформи која испитује 
безбедносни део опсежних интеркација регионалних и глобалних 
сила а које, у конкретним деловима света (просторима), откривају 
приличан степен ризика од конфронтације. Рекло би се да је та врста 
ризика заступљена скоро свуда, поготово са мноштвом различитих 
и неусклађених спољнополитичких интереса у данашњем свету 
прекривеним богатом транспортном и комуникативном мрежом 
која некада потпуно недоступна подручја сада чини доступним и 
повезује их са осталим. Ризик је наравно постојан али ипак варира 
– негде је појачано а негде умерено или слабо изражен. Неке 
географске области имају већу а неке мању стратешку важност којом 
изазивају пажњу држава, непосредно утичући на међузависност 
интереса њихове спољне и унутрашње политике. 

 Политичко-географски елемент одређује структуру и 
унутрашњу динамику модела ГО. Када се уоче региони, где се 
државе глобални и регионални ривали налазе међусобно веома 
близу или су тик једни до других, питање је зашто уопште 
долази до формирања ГО, на који начин и шта се заправо дешава 
у његовој унутрашњости? Одговор на прво питање полази од 
органске потребе глобалних и регионалних сила за ширењем 
стратешког утицаја ван територијалних оквира, а под диктатом 
расположивих капацитета (војних, економских, политичких, 
демографских, територијалних), који утврђују могућности, обим 
и начине стратешког експанзионизма. Спољна политика, кроз коју 
се шири прекогранични утицај, примерена је природи и циљевима 
унутрашње политике. Њихова међузависност потиче из интереса 
унутрашње стабилности ових држава (политичке, економске, 
социјалне) и начелно може бити доста специфична. Спрам завидних 
капацитета економије, демографије и територије, потребе глобалних 
и регионалних сила много су веће и постаје све изазовније и 
сложеније задовољити их у мулитполаризујућем свету. Овде није 
у питању само економско, технолошко и свако друго јачање у 
смислу уобичајених предуслова за шире унутрашње благостање, 
већ је подједнако важна и репутација (регионална и светска) 
чију потврду домаће а и светско јавно мњење дакако очекује. 
Интересантан пример су прогресивна економска снага и укупна моћ 
НР Кине које су допринеле вишој националној свести о сопственим 
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вредностима и самопоуздању у међународној арени. У хијерархији 
светске моћи, кинеско јавно мњење своју земљу сада сматра далеко 
јачом и очекује много више од државног руководства за које често 
мисли да је некада наклоњено страним захтевима. Када су САД 
условиле наставак билатералних трговинских односа захтевом за 
унапређењем људских права у НР Кини, некадашњи премијер НР 
Кине Ли Пенг навео је 1993. године разлог зашто његова земља 
неће устукнути пред тим: „Не мислим да кинеском народу могу 
преко телевизије да саопштим то што сте ми рекли, пошто би сви 
закључили да кинески председник владе креира политику како му 
амерички председник каже, те би ме свргнули са власти” (Lempton 
2015).

Приоритети спољне политике, као рефлекси циљева на 
унутрашњем плану и регионално-глобалне конкуренције, нагоне 
ривале на што повољније просторно позиционирање изван 
својих територијалних граница. Долази до концентрисања на 
просторе који са различитих геостратешких аспеката, попут нпр. 
географског положаја и богатства природним ресурсима, могу бити 
од виталног значаја за њих. Економија и безбедност синхронизовано 
трагају за областима које омогућавају погодне трговачке трасе и 
линије снабдевања, односно линије напада и одбране. Суштина 
је утврђивање и додатно проширивање стратешког утицаја у тим 
областима да би се, са једне стране, одговорило егзистенцијалним 
потребама политички, економски и војно снажних држава1 и у 
томе спречили или обуздали њихови ривали са друге, који такође 
следе свој егзистенцијални инстинкт. Пример могу бити САД и 
њихов однос према земљама савезницима у регионима где утврђују 
и шире сопствени стратешки утицај спречавајући и обуздавајући 
тиме утицај Русије и НР Кине. Очување америчког ауторитета и 
репутације је и у овом случају једно од пресудних момената, због 
тога што „када је изазвана, свака страна мора да реагује, јер због 
сваког изазова на који не одреагује, поверење њених савезника и 
страх њених супарника полако јењавају све док напослетку неки 
догађај не увери дату државу да промени страну” (Maršal 2019). 
Безбедносне тензије, ризици и претње у односима конкуренције 
врло су изражени онда када је тежиште међусобно неусклађених 
геостратешких интереса у непосредној близини самих ривала. 
Регионалне и глобалне силе због свог географског положаја физички 

1  Егзистенцијалне потребе политички, економски и војно снажних држава треба схватити 
у контексту потреба за експанзијом стратешког утицаја а сходно величини територије, 
растућој економској, војној, политичкој и демографској снази.
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могу бити једне поред других или једноставно довољно близу – у 
виду круга или обруча који образују својом територијом око области 
где истовремено теже да, одговарајући егзистенцијалним захтевима, 
успоставе потпуну или делимичну стратешку доминацију. 

Управо на тим местима долази до формирања ГО у чијој 
структрури се на трагу свега издвајају:

1.Оквир – физички образује више регионалних и глобалних 
сила својим географским положајем. Део оквира могу бити и силе 
које географски не припадају области око које се формира ГО 
али које, захваљујући расположивим капацитетима (економским, 
војним, технолошким, политичким), ту могу деловати екстерно;

2.Вектор геостратешког интереса – спољнополитички 
интерес регионалних и глобалних сила који је стратешки усмерен 
ка центру ГО;

3.Центар – област или део ширег региона (може а и не мора 
увек да буде територија неке конкретне државе или више њих) према 
ком је усмерен вектор геостратешког интереса или где регионалне и 
глобалне силе желе да, свака за себе, обезбеди потпуно доминантан 
или што је могуће већи стратешки утицај.

Слика 1. Графички приказ геостратешког обруча

Извор: Обрада аутора

Државе се сврставају у категорије регионалних и глобалних 
сила према економским, војним, политичким, демографским и 
територијалним перформансама укупне моћи. У оквиру ГО увек 
су заступљене економски, војно и политички веома јаке, или у 
светским размерама најмоћније државе које одликују величина 
територије и бројност становништва. Капацитети и природна 
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тежња за потврдом и акумулацијом моћи заоштравају конкуренцију 
што безбедносно може бити врло ризично јер се међу ривалима 
неминовно ствара напетост. Из тог угла не сме се олако одбацити 
потенцијал ескалације директних сукоба. Предикција безбедносног 
ризика у ГО и одговарајуће претпоставке о могућности, природи, 
деструктивним размерама конфронтације и тежини последица исте 
по целокупан свет, неопходно уважавају и нуклеарни потенцијал 
држава у оквиру. Модел ГО постаје деликатнији тим пре што већина 
тих држава увелико поседује нуклеарно оружје и што неке од њих 
имају статус међународно признатих нуклеарних сила (САД, Русија, 
НР Кина), док друге у спољној политици стреме том признању 
(Индија). Није на одмет поменути председника Русије Владимира 
Путина који је, на питање о трећем светском рату, том приликом 
цитирао Алберта Ајнштајна: „Не знам каквим оружјем ће се водити 
трећи светски рат, али четврти ће се водити палицама и камењем” 
(Sputnjik, 2018).

Стратешки спољнополитички интереси регионалних и 
глобалних сила, попут вектора у математици и физици, имају 
свој правац, смер и интензитет. Обезбеђивање јаког стратешког 
утицаја или потпуне доминације једног актера у односу на остале, 
усмерено је различитим правцима према одређеној области или 
делу ширег региона који представаља центар ГО. Правци интереса 
уско се повезују са начинима за њихово остваривање (насилним 
или ненасилним), па тако једна држава може да обезбеди утицај 
и задовољи потребе на унутрашњем плану кроз нпр. изградњу 
гасовода од одређене тачке на својој територији до центра ГО и 
обрнуто, да кроз транспортну инфраструктуру и линије (копнене 
или пловне) економски поспеши трговину са центром, односно да 
пласира своју или за себе допреми потребну робу и сировине, али 
и да мобилни војни актив исто тако лакше пребаци у сам центар 
или што ближе њему. Интензитет, као трећу векторску компоненту, 
одређује степен важности интереса спољне политике која пре свега 
зависи од конкретних веза са насушним унутрашњим потребама 
државе, њеном репутацијом у региону/свету и практичним 
предностима центра ГО у виду повољности стратешког положаја 
и богатства природним ресурсима.

Унутрашња динамика ГО превасходно је безбедносна и 
започиње односом регионалне и глобалне равни или просто утицајем 
регионалних фактора на светске токове. „Узрочно-последичне везе 
регионалног и глобалног, данас готово универзалне, откривају 
степен повезаности света који ствара и веома сложене безбедносне 



123

Марко Вигњевић АРКТИЧКИ ГЕОСТРАТЕШКИ ОБРУЧ

изазове” (Вигњевић, 2020). Проблеми се усложњавају, деликатнији 
су јер се, не познајући границе, врло лако преливају из једног 
региона у други. Тероризам, организовани криминал, трговина 
наркотицима, људима и оружјем, заразне болести, климатске 
промене и др. еклатантан су пример безбедносних проблематика 
са веома израженом глобалном тенденцијом, које потичу из 
неких других ендемских проблема читавих региона (социјалне 
неједнакости, сиромаштво, слабо образовање или немар према 
животној средини). Осетљивост регионално-глобалних процеса 
одређује унутрашњу динамику ГО која у међуривалским односима 
може стварати потенцијално ескалирајуће тензије али и сарадњу 
кроз посебне механизме мултилатералних организација. Сарадња за 
сада претеже у односу на директне оружане сукобе из два основна 
разлога. 

Први је свест самих ривала о сопственој моћи (нпр. војној) 
и степену деструкције хипотетичког рата. Ипак, присутне су 
напетости које нису ни мало безазлене и које у ривалским односима 
стварају тзв. безбедносну дилему (security dilemma). Драган Р. Симић 
(2007) указује да се безбедносна дилема налази међу „општим 
местима реалиситчког приступа безбедности” и преноси мисао 
Роберта Џервиса о „неуралгичном језгру безбедносне дилеме” 
(167). То је ситуација када једна држава настоји да повећа или ојача 
сопствену безбедност али тим својим настојањем умањује или слаби 
безбедност друге или више њих. Иако та држава може да повећава 
оружану снагу и у циљу самоодбране, она свеједно нарушава 
безбедност суседа тако што помера „клацкалицу” равнотеже моћи 
у своју корист. Изазвани суседи, обузети осећајем угрожености који 
надвладава способност реалног сагледавања, бивају принуђени да 
следе исти принцип и сада увећавају сопствену моћ да би циљано 
повратили равнотежу. Овај зачарани круг (прим. аут.) или ово 
„миленијумски старо размишљање и понашање у кључу безбедносне 
дилеме никада није довело до стабилних међудржавних односа и 
трајног мира. Напротив” (Simić 2007).

Други разлог је индикатор заједничког интереса – решавање 
безбедносних проблема који, према регионално-глобалној 
динамици унутар ГО, погађају све државе из оквира. Решења се 
изналазе у унапређивању економских односа преко трговинских 
размена, кроз инвестиције, изградњу саобраћајне инфраструктуре, 
ефикасну алокацију природних ресурса, заштиту животне средине 
и др. Заједничка сарадња и циљеви су декларативно и практично 
утврђени кроз посебне механизме регионалних мултилатералних 
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организација и других формата који за то пружају потребну ширину. 
Ширина значи успостављање сарадње (безбедносне, економске 
али и културне)2 међу свим државама из оквира ГО, заједно и 
са државама из центра (уколико их има), која захтева и њихову 
директну комуникацију на различитим политичким нивоима 
(министара, председника влада, шефова држава). Међутим, циљ 
свега није само реализација уочених заједничких интереса, већ шира 
сарадња има један дубљи смисао – мир и стабилност кроз равнотежу 
партикуларних стратешких интереса у ГО. 

За сада, по свему судећи, на располагању је довољно 
оперативних елемената за анализу ГО који се у данашњем свету 
образује око две географске области, око Арктика и око Централне 
Азије (видети Вигњевић 2020, 236). 

АРКТИЧКО ПИТАЊЕ

ГО Арктика настаје под утицајем специфичних физичко-
географских и друштвено-географских фактора који у овој области 
јачају динамику регионалног и глобалног надметања.

Арктик (Северни пол или северна ледена капа) просторно 
захвата северну поларну област земљине кугле, најсевернији део 
америчке и евроазијске континенталне масе и простире се на 
око 26 милиона квадратних километара укупне водене и копнене 
површине. (Пророковић 2015). Арктички океан (Северни ледени 
океан), који од тога заузима 14 милиона квадратних километара, 
најмањи је океан на свету али ипак, по величини, парира територији 
Русије док је за један и по посто већи од територије САД. Окружен 
је континенталним појасом који физички превазилази појасеве 
у другим океанима и с разлогом отежава и компликује питање 
суверенита оних који географски припадају арктичкој области 
(Maršal 2019). Северна ледена капа шире захвата подручја која 
територијално и уставно-правно припадају САД, Канади, Данској, 
Исланду (целокупном територијом налази се у арктичком појасу), 
Норвешкој, Шведској, Финској и Русији. У ширем Арктику налазе 
се целокупна Аљаска, сибирска Јамалија чија се река Об улива 
у Карско море и сибирска Јакутија чије се реке Лена, Колима и 
Олењок уливају у Северно ледено, Источносибирско и Лаптевско 
море. Гренланд и Фарска острва представљају области Арктика које 

2  Посебно важна онда када у оквиру и центру геостратешког обруча владају дубоке 
етничке, религијске и идеолошке разлике које могу бити основа за различите облике 
екстремизма и радикализма.
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су географски удаљене и саобраћајно слабо повезане са Данском у 
чијем уставу имају специфичан аутономни положај. Гренланд је у 
физичко-географском смислу ближи Канади, САД и Русији а Фарска 
острва Исланду, Норвешкој и Великој Британији (Пророковић 2015).

Арктичко питање не одређују искључиво посебности 
физичког простора. Заокружену слику дају природна богатства за 
које се већ основано претпоставља да на њима лежи ова област. 
Претпоставке баратају информацијама да је Арктик последњи 
регион у свету чије су резерве нафте, гаса и угља у највећој мери 
остале нетакнуте. Калкулације се баве количином залиха и варирају у 
зависности од извора који махом наводе да Арктик поседује најмање 
90 милијарди барела нафте, 1670 трилиона кубика природног гаса, 
44 милијарде барела течног природног гаса, 22% неоткривених и 
технички употребљивих хидрокарбонских резерви у свету и обиље 
различитих минерала, драгог камења и племенитих метала (Filijović 
i Kilibarda 2016). Природно-географске одлике, њихова мистерија 
која се полако отклања јер долази до отапања леденог покривача, 
будиле су интересовање разних истраживача које су према Арктику 
водиле авантуристичке или практичне геостратешке побуде.

Историја бележи експедиције од античких до модерних 
времена које су поднеле многе жртве и допринеле представи о 
економским и војним предностима северне ледене капе. Најраније 
забележена експедиција била је 330. године п.н.е. предвођена од 
стране старогрчког поморца Питеја из Масиље, који је навео да 
је открио једну чудну земљу (назвао ју је Тула), са чистобелим 
пејзажом, залеђеним морем и са необичним створењима (великим 
белим медведима). Утисци и запажања Питеја нису наишли на 
разумевање и поверење његових сународника на Средоземљу. 
Хенри Хадсон (највећи залив на свету носи име по њему) био је 
истраживач који је кренуо кроз Северни ледени океан у потрази за 
тајанственим Северозападним пролазом који повезује Атлантски 
океан и Пацифик. Експедиција се окончала неславно јер се посада, 
сита Хадсонових тешких истраживачких путовања, у једном 
тренутку побунила против њега. Спустили су га у један бродић и 
оставили га да плута океаном у сигурну смрт (Maršal 2019). Капетан 
сер Џон Френклин покушао је 1845. године да пређе остатак 
Северозападног пролаза али његова два брода су се закуцала у лед, у 
близини Острва краља Вилијама у канадском арктичком архипелагу. 
Целокупна посада је нестала (неки су кренули бродовима а неки 
пешице на југ), експедиције које су кренуле у потрагу могле су да 
наиђу једино на остатке људског скелета и приче ловаца Инуита о 
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белим мушкарцима који су умрли док су пешачили кроз замрзнути 
предео. Успешно пробијање Северозападног пролаза догодило 
се 1905. године, када је норвешки истраживач Роланд Амундсен 
прошао поред Острва краља Вилијама и ушао у Тихи океан кроз 
Берингов мореуз. Амундсен је две деценије касније, заједно са 
италијанским пилотом Умбертом Нобилом и 14 чланова посаде, 
цепелином прелетео преко Арктика, што је симболично обележио 
избацивањем норвешке, италијанске и америчке заставе са висине 
од преко 90 метара (Maršal 2019). Екпедиција САД, на подстицај 
тврдњи Халфорда Макиндера о геостратешкој важности арктичког 
појаса, била је прва која је успешно стигла до Северног пола – када 
је Роберт Пери поставио америчку заставу у центар Арктика 1909. 
године (Filijović i Kilibarda 2016). 

Будући да је у време Другог светског рата било доста окршаја 
у ваздуху, на Арктику је, у оквиру америчког програма Land Lease 
из 1941. године, била успостављена тзв. транзитна „Аљаско-
сибирска рута” (ALSIB), помоћу које су САД у СССР допремале 
своје транспортне и борбене авионе. Почеци тензичног америчко-
совјетског надметања у Хладном рату укинули су ову руту, јер је 
сада постала стратешки проблем за разлику од првобитне намене. 
Стрепње од директног совјетског напада преко Арктика, устремиле 
су САД 50-их година на одбрану северних граница. Подизана је 
озбиљна војна инфраструктура: систем за рано упозоравање 
(Distance Early Warning System – DEW) на простору Аљаске, Канаде 
и Гренланда и антиракетни радарски систем (Ballistic Missile Early 
Warning System-BMEWS) на Гренланду где су САД подигле и 
најзначајније арктичке војне базе Thula и Camp Century, као и на 
Аљасци где је било 25 америчких база за дефанзивне и осматрачке 
намене (Filijović i Kilibarda 2016). Војно-стратешка важност северне 
ледене капе даје одговор на питање зашто су Норвешка, Данска и 
Исланд били једни од оснивача НАТО-а. Посебно је интересантно 
то што се Исланд, који није имао војне снаге од 1869. године, нашао 
у тако амбициозном војном савезу. Даље, САД су, од 1951. до 2006. 
године, на територији Исланда имале базу у чијем склопу се налазио 
и војни аеродром у Кефлавику, одакле су полетали авиони који су 
осматрали јужни део Арктика (Пророковић 2015). Хладни рат навео 
је онда СССР да блокира пролаз иностраним бродовима преко тзв. 
Северног морског пута или Североисточног пролаза (Northeast 
Passage – поморска рута на северу, од Тихог до Атлантског океана), а 
који је иначе био немогућ без уласка у совјетске територијлане воде. 
Ово се непогодно одразило и на читаву међународну трговину тог, 
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а и каснијег времена (Пророковић 2015). 
Убрзано отапање ледене масе, које се увелико дешава и помно 

прати из године у годину, подиже степен пажње усмерене према 
Арктику данас. Топљење леда има своје позитивне и негативне 
стране, погодности и последице за читав свет по систему међусобног 
утицаја регионалног и глобалног. Арктик је сада доступнији и 
открива своје стратешке бенефите, нпр. погодности морских путева 
и експлоатације нетакнутих природних ресурса. 

Северни морски пут, протеже се преко арктичких вода од 
Пацифика до Атлантика и представља транспортну линију која, 
када се упореди са Суецким каналом, скраћује пут од највеће 
јапанске луке у Јокохами до највеће европске луке у Ротердаму са 
35-38 на 20-23 дана. Највећа руска лука Владивосток удаљена је 
истом линијом око 14 хиљада километара од Санкт Петербурга, док 
удаљеност између ове две луке, према упоредном моделу Суецког 
канала, износи 23 хиљаде километара. Трговина преко Северног 
морског пута почела је 2009. када су том линијом прошла два брода 
натоварена са 700 хиљада тона терета, да би 2011. године било 34 
пловидбе (наредне 2012. године било је 38 пловидби) којима је 
превезено терета укупне тежине од 900 хиљада тона (Пророковић 
2015). На другој страни, Северозападни пролаз пружа краћу, 
економичнију и енергетски ефикаснију алтернативу Панамском 
каналу. Носач Nordic Orion путовао је четири дана од Ванкувера до 
Финске 2013. године и уштедео око 200 хиљада долара користећи 
Северозападни пролаз уместо Панамског канала (Piecyk 2021). Брод 
Nunavik пловио је Северозападним пролазом 2014. године када је, 
први пут без пратње ледоломца, преносио 23 хиљаде тона руде никла 
из Канаде у НР Кину. Алтернативним Северозападним пролазом, 
где су воде знатно дубље и којим се путовање од Европе до НР Кине 
скраћује за недељу дана, уштеди се и на десетине хиљада долара 
(трошкови горива), превезе се више терета и драстично се смањи 
емисија штетних гасова (Maršal 2019). Један од последњих примера 
у релативно скорије време је и рекорд финског ледоломца Nordica, 
који је 2017. године истом рутом прешао 10 хиљада километара за 
само 24 дана (Piecyk 2021). 

Експлоатацију арктичких природних резерви покреће раст 
светских индустријских потреба за енергентима које, са тржишног 
аспекта, убрзавају потрагу за новим областима. Рат у Украјини, 
као кулминација кризе која је у тој земљи започела 2014. године, 
довео је до опсежних санкција западних земаља према Русији 
а које, потресајући тржиште енергената, у перспективи могу 
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интензивирати геополитику на крајњем северу планете. Арктик је 
следеће поље за регионално-глобално надметање у ком инволвиране 
државе учествују претежно преко гигантских компанија из 
енергетског сектора. Трка са једне стране пружа велику гестратешку 
и финасијску добит и изазовнија је тиме што од учесника захтева 
завидну финансијску и технолошку потпору. Компаније као што 
су „Ексон мобајл” (Exxon Mobil), „Ројал Дач Шел” (Royall Dutch 
Shell) и „Росњeфт” (Rosneft) увелико су почеле да постављају 
бушотине и да врше експолатацију. Оцењује се да регионални и 
глобални такмаци на Арктику морају бити спремни да уложе велики 
труд и напор у условима где ноћ траје већим делом године, где је 
море већином године залеђено до два метра дубине и где таласи на 
отвореном мору достижу висину и до 12 метара. Сурова арктичка 
област на неким местима не дозвољава постављање цевовода за 
гас док је, због тешких климатских услова, градња комплексних 
постројења за производњу гаса на мору веома скупа (Maršal 2019). 
“Но због стратешких и финансијских добитака од свега тога велики 
играчи ће покушати да покажу да имају право на територије и 
почети експолатацију ресурса, а мало је вероватно да ће их у томе 
зауставити могуће последице које ће њихова деловања имати на 
околину“ (Maršal 2019). 

Због опсежнијег спектра географских и стратешких чиниоца, 
на Арктику долази до формирња ГО у чијем оквиру се, посматрајући 
у смеру казаљке на сату, налазе: Русија, Норвешка, Исланд, 
Данска (Гренланд), Канада и САД. Као што сам модел предвиђа 
да у оквиру не фигурирају искључиво државе које географски 
окружују предметну област, у арктичком ГО екстерно делују и НР 
Кина и Индија. Стратешки интереси неких од ових држава или 
вектори њихових стратешких интереса на Арктику, међусобно 
су неподударни и у својственим манифестацијама могу створити 
ризично безбедносно окружење. 

Руски стратешки интерес према „северној леденој капи” 
свеобухватно одређују природни и друштвени аспекти географије. 
Услед бројних тешкоћа изласка на топла мора на југу, Русија 
појачава интересовање за Арктик у економском и војно-стратешком 
смислу. За ову земљу нарочито је важна контрола Северног морског 
пута. „Русија је већ развила правила за пролазак Северним морским 
путем за стране ратне бродове. Они сада неће моћи да плове ако 
њихова држава не обавести Москву о својим плановима 45 дана пре 
почетка путовања. Поред тога, сваки ратни брод биће обавезан да 
укрца руске пилоте. У случају неовлашћеног кретања дуж Северним 
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морским путем, Москва може да заустави или чак уништи брод-
уљез. То значи да је Русија de facto преузела контролу над Северним 
морским путем” (Bisenić 2021). 

Слика 2. Арктички геостратешки обруч

Извор: Обрада аутора

Осим контроле над Северним морским путем, треба знати 
да највећи део руске морске обале (укупна дужина обале износи 
37 хиљада километара), највећи део чине северна обала и арктичка 
област (припада јој чак седам субјеката Руске Федерације). Ту живи 
између 2 и 3,6 милиона Руса, производи се 80% руског гаса, 60% 
бакра, 85% никла и кобалта, 95% платине, што има учешће од око 
15% у укупном БДП-у државе. Стратешка политика према Арктику 
први пут је подробније дефинисана 2008. године кроз документ под 
називом „Основе државне политике Руске Федерације на Арктику за 
период до 2020. године” (Foundations of the State Policy of the Russian 
Federation in the Arctic to 2020). Овим документом прецизирано је 
да ће Русија у арктичкој области у будућности експлоатисати велике 
количине нафте, природног гаса, водених и биолошких ресурса. 
Планиран је и развој арктичке зоне у циљу подизања капацитета 
националне безбедности, због чега је 2013. започето обнаваљање 
неколико војних аеродрома из времена СССР, да би крајем 2014. 
године дошло до формирања Прве арктичке бригаде Стратешке 
команде Северне флоте (Пророковић 2015). Не сме се изгубити из 
вида ни руска војна база „Арктичка детелина” која се налази на 
острву Александрина земља у архипелагу Земље Франца Јосифа. 
Простире се на око 14 хиљада квадратних километара (офарбана у 
бојама руске заставе), капацитета за пријем 150 војника, са објектима 
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специјалне намене, командним пунктовима, гаражама за војну и 
специјалну технику, магацинима и складиштима који су у режиму 
рестриктивног приступа итд. (Blic 2019). Усвојеном стратешком 
политиком предвиђене су и активности међународноправног 
решавања питања спољне границе континеталног гребена Русије у 
Северном леденом океану (Пророковић 2015). Последњи стратешки 
документ усвојен је у марту 2020. године под називом „Основе 
државне политике Руске Федерације на Арктику за период до 2035. 
године” (Foundations of the State Policy of the Russian Federation in 
the Arctic in the Period up to 2035), који предвиђа социо-економско 
јачање државе уз помоћ арктичких ресурса, као и подизање 
укупне борбене готовости и модернизацију војне инфраструктуре 
(Cepinskyte and Paul 2021). 

Високо котирано aрктичко питање у норвешкој спољној 
политици утврђују економски потенцијали Северног пола и 
положај Норвешке у односу на суседну Русију. Норвешка је 
уопштено светски лидер у производњи нафте на Арктику и њен 
највећи извозник. Норвешка је лидер и у извозу природног гаса 
(процењује се да се највећа арктичка изворишта природног гаса 
налазе у Баренцовом мору) (Folland 2021). Као прилог следи и 
то да је највећа норвешка нафтна компанија Статоил (Statoil) у 
стопроцентном држваном власништву што непосредно утиче на 
целокупан БДП земље. Зато спољна политика посебну пажњу 
усмерава на праћење климатских промена, обезбеђивање поморских 
рута, развој иновационих технологија, улагање у инфраструктуру 
итд. (Пророковић 2015). Положај у односу на руског суседа покреће 
питање националне безбедности и појашњава зашто Норвешка 
активно заговара веће присутво и позорност НАТО-а у колективној 
безбедности на северу (Folland 2021). У том контексту треба рећи да 
би пријем Шведске и Финске у НАТО био снажан импулс ангажману 
алијансе у балтичком, а самим тим и у арктичком региону. 

Канада је у својој политици према Арктику дефинисала 
четири основна циља: 1. заузимање позиције лидера у свету за 
истраживање арктичке области; 2. заштита животне средине, 
односно заштита северних вода и земаља; 3. развој инфраструктуре; 
4. потврда суверенитета на арктичком простору. Остваривање 
већине дефинисаних циљева, од чега највише зависи експлоатација 
богатих ресурса, могуће је кроз дипломатску активност и подизање 
оружаних снага Канаде – предвиђају се нови центри за обуку и 
модернизација Канадских ренџера (Canadian Rangers), конструкција 
новог ледоломца, ревитализација подморничких база и набавка 
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нових патролних бродова. Предлозима о правним регулама на пољу 
заштите животне средине, као дела ширег „Законa о спречавању 
загађења Арктичких вода” (Arctic Waters Pollution Prevention Act) 
који продужује надлежности приобалних држава у водама са 100 на 
200 миља од обале, Канада циљано тежи проширењу јурисдикције 
за око пола милиона квадратних километара (Пророковић 2015). 

Унапређивање безбедносних интереса примарни је циљ 
политике САД према Арктику. Вашингтон се фокусира на 
подизање бројности и опремљеност војске у арктичком региону и 
на интезивнији обавештајни рад према активностима и циљевима 
других арктичких држава. Безбедносне стратешке циљеве прати 
потреба за заштитом животне средине и јачање мултилатералне 
сарадње (Пророковић 2015). Декларативна потврда ових циљева 
налази се у стратешким документима који су усвајани од 2009. 
године наовамо. Последња у низу је „Национална стратегија за 
арктички регион” (National Strategy for Arctic Region) која је донета 
у октобру 2022. године. У овом документу, амерички интереси 
у арктичком региону почивају на „четири стуба”: безбедност – 
одвраћање претњи које су уперене према САД и њеним савезницима, 
унапређивање капацитета и способности за одбрану америчких 
интереса на Арктику, повећано присуство у арктичком региону ради 
„одбране америчког народа и суверене територије САД”; климатске 
промене и заштита животне средине – сарадња са заједницама на 
Аљасци у циљу супротстваљања утицајима климатских промена и 
шире глобално учешће у очувању арктичког екосистема; одрживи 
економски развој – унапређивање услова живота на Аљасци 
кроз улагање у инфраструктуру и привредни сектор. Сарадња са 
савезницима и партнерима ради инвестирања широм арктичког 
региона; међународна сарадња и управљање – „упркос изазовима 
који су резултат руске агресије у Украјини, Сједињене Државе ће 
радити на одржавању институција за арктичку сарадњу, укључујући 
Арктички савет, и њихове позиције у управљању појачаним 
активностима у региону” (National Security for the Arctic Region 
[NSAR], 2022). 

О будности америчке стране на Арктику подједнако говоре и 
учестале војне вежбе. У сарадњи са морнарицом Велике Британије, 
од 2007. године спроводи се програм „Ледене вежбе” (Ice Exercise). 
Војне вежбе су под окриљем тог програма изведене 2011. године 
(основни циљ било је што боље упознавање арктичке области) и 
2014. годинe (основни циљ била је провера подморнице, опреме 
и процедура у извођењу операција при екстремним климатским 
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условима). Ту је и програм „Хладни одговор” (Cold Response) у 
сарадњи са Норвешком која овај програм организује од 2006. године 
у циљу „припреме оружаних снага за борбу у тешким климатским 
условима и јачање сарадње између савезничких земаља“ (Filijović 
i Kilibarda, 2016). САД имају доминантну улогу у НАТО-у чији је 
ангажман на Арктику везан за геостратегију алијансе у балтичком 
пределу. Тако су кроз војни програм „Арктички изазов” (Arctic 
Challenge) реализоване вежбе 2013. (учествовало пет земаља са 
90 авиона и 2 хиљаде војника) и 2015. године (учествовало девет 
земаља са преко 100 авиона и 4 хиљада војника). Сврха програма 
и пратећих вежби је „повећање интероперабилности приликом 
извођења комплексних ваздушних операција између партнерских 
земаља у оквиру НАТО-а како би се адекватно одговорило на 
потенцијалне изазове у будућности“ (Filijović i Kilibarda 2016). 

НР Кина, спољни актер у ГО, стратешки се поставља 
према Арктику или у складу са приоритетима и амбицијом на 
унутрашњем и глобалном плану. У тзв. „Белом папиру” из јануара 
2018. године (White Paper – стратешки документ кинеске Владе, 
прим. аут.), под називом „Кинеска арктичка политика” (China’s 
Arctic Policy), утврђени су циљеви научног истраживања Арктика, 
заштите животне средине, решавања проблема климатских промена, 
експлоатације природних ресурса сагласно међународноправним 
регулама, активног учешћа у међународној сарадњи и промоције 
мира и стабилности у арктичком региону (The State Council of the 
People’s Republic of China [SCPRC] 2018). Посебно интересовање 
изазива део документа о „Поларном путу свиле” (Polar Silk 
Road) који треба схватити и као трећи крак (прим. аут.) кинеског 
интерконтиненталног стратешког пројекта „Један појас један пут“ 
(One Belt One Road). „НР Кина се нада да ће сарађивати са свим 
странама на изградњи „Поларног пута свиле” кроз развој арктичких 
путних праваца (Североисточног, Северозападног и Централног 
пролаза). Сагласно закону, (НР Кина) подстиче своја предузећа 
на учешће у изградњи инфраструктуре и пробним путовањима а 
како би се утро пут њиховом комерцијалном и регулисаном раду” 
(SCPRC 2018). Недостатак референци које се непосредно тичу 
војне безбедности не сугерише одмах да је арктичка политика 
НР Кине лишена свог војно-стратешког дела. Концепт кинеског 
„енергетског национализма” – снабдевање енергетским ресурсима 
и заштита њихових залиха – аутоматски подстиче модернизацију 
кинеске морнарице чији је императив и безбедност поморских рута 
за допремање енергената. Реално је за очекивати да ће Арктик бити 
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саставни део поморске стратегије кинеске морнарице која ће до 2030. 
године деловати према стратешким захтевима „одбране блиских и 
заштите далеких мора, присуства у два океана и експанзије на два 
пола” (Cepinskyte and Paul 2021). 

Следећи спољни актер је Индија чији се стратешки интерес 
за арктичку област креће од почетних научно-истраживачких 
активности (започете 2008. године) до омогућавања приступа 
енергетским ресурсима. Научно-истраживачки рад, подстакнут 
утицајем климатских промена на индијску економију, спроводи 
Национални центар за поларна и окенаска истраживања (National 
Centre for Polar and Ocean Research) који делује под окриљем 
Министраства наука о земљи (Ministry of Earth Sciences). Индијска 
арктичка политика у енергетском сектору долази до изражаја 
2019. године када су у Владивостоку одржани руско-индијски 
годишњи самит и Источни економски форум (Eastern Economic 
Forum). Заједничко саопштење са самита гласило је: „Индија треба 
да сарађује са Русијом на Арктику. (Индија) са интересовањем 
посматра развој арктичког региона и изражава спремност да игра 
важну улогу у Арктичком савету (Arctic Council)” (Arctic Institute 
[AI], n.d). Домаћин је искористио прилику и позвао индијске 
компаније да инвестирају у енергетске ресурсе у руском делу 
арктичке области, као и да у том погледу раде заједно са руским 
компанијама. Процене говоре да ће се Њу Делхи убудуће трудити 
да одржи добар део уложеног у руску сферу утицаја на Арктику, 
јер ипак је у питању перспектива дубље стратешке повезаности две 
државе (Arctic Institute [AI], n.d).

Безбедносни ризици и равнотежа

Безбедносни ризици арктичког ГО – територијални спорови, 
безбедносне дилема и топљење ледене масе – деликатни су и 
интересантни у мери у којој подједанко производе потенцијално 
ескалирајуће тензије и односе сарадње међу државама. 

Територијални спорови јасан су показатељ безбедносног 
ризика у чијој сржи је неподударност стратешких интереса држава 
из оквира. Свака жели да утврди и прошири свој суверенитет 
над арктичким водама јер им то омогућава већу експлоатацију 
енергетских ресурса, контролу поморских војних и трговачких рута. 
Данска је тако 2014. године поднела захтев Комисији „Уједињених 
нација за границе континенталног гребена” (Comission on the Limits 
of the Continental Shelf – UN CLSC), да јој се додели 895 хиљада 
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квадратних километара арктичког гребена, укључујући и Северни 
пол (Пророковић 2015). Амбиције Москве тумаче се у маневру 
из 2007. године када су се две руске истраживачке подморнице 
спустиле на дно арктичког океана (на више од четири километара 
дубине) и ту поставиле нерђајућу титанијумску заставу Русије која 
се и дан-данас вијори. Русија и Норвешка нарочито имају спорове 
у Баренцовом мору, где норвешка страна тврди да полаже право 
на гребен Гакел као продужетак своје ексклузивне економске 
зоне. Русија наравно то право оспорава, а посебно суверенитет 
Норвешке над архипелагом Свалбард (најсеверније насељено 
место на свету) где је на острву Шицберген насељен велики број 
руских миграната (Maršal 2019). Спор САД и Канаде у вези је са 
правом на експлоатацију нафте на Арктику и прилазом водама у 
Канадском арктичком архипелагу. Берингово море, Северни ледени 
океан и северни део Пацифика предмет су руско-америчког спора 
који извире из њиховог „Споразума о морској граници” (USA/
USSR Maritime Boundary Agreement) од 1990. године. Москва је са 
распадом СССР одбила да у парламенту ратификује овај споразум по 
ком се одриче подручја за риболов и сматра да има право да поново 
покрене ово питање, док и једна и друга страна у пракси делују 
као да су та подручја и даље под управом САД. Канаду и Данску 
оптерећује спор око Хансовог острва у Наресовом пролазу који 
одваја Гренланд (аутономна територија под суверенитетом Данске) 
од Елсмеровог острва. Иако између две земље постоји споразум 
о овом питању (потписан 1953. године), то их није спречило да 
у међувремену отплове и пободу своје заставе на спорно острво 
(Maršal 2019). 

Безбедносна дилема или ситуација где једна страна предузима 
војне активности осећајући се угроженом због војних активности 
друге стране, последично отвара проблем милитаризације читавог 
региона. Ономе што је већ речено о милитаризацији у оквиру руског, 
норвешког, канадског и америчког стратешког интереса на Арктику, 
додаје се да је и Русија извела индикативну војну вежбу 2014. године 
– учествовало 155 хиљада војника и на хиљаде тенкова, борбених 
бродова и авиона. У тој вежби замишљено је да руске трупе одбију 
инвазивни напад стране силе под називом Мисури (хипотетички 
САД) која се стационирала у Чухотској и Камчатској области, на 
острву Сахалин и на Курилским острвима. Циљ Мисурија био је 
да помогне неименованој азијској сили (могуће Јапану) која је 
због територијалног спора већ у сукобу са Русијом (претпоставља 
се око Курилских острва). Демонстрацију војне моћи Москве на 
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Арктику будно мотри Осло, због чега норвешки борбени авиони 
често пресрећу руске који повремено лете близу граница Норвешке. 
Слично реагује и Данска која полако формира своје војне снаге на 
Арктику. Министар одбране Исланда једном је изјавио да „треба 
задржати одређено војно присуство у овом региону, јер се тиме 
шаље порука о националним интересима и амбицијама у датој 
области, пошто војни вакуум може погрешно да се протумачи као 
одсуство националног интереса и приоритета” (Maršal 2019). 

САД и Канада су у марту 2021. године у арктичком региону 
извеле војну вежбу Amalgam dart. У вежби су учествовале 
компоненте америчке и канадске војне авијације с циљем, како 
се навело, јачања одбране северних приступа територији. Вежба 
је следила стратегију по којој „главну војну претњу на арктичком 
правцу” представљају руске крстареће ракете великог домета. Руска 
страна, тумачећи ове вежбе, става је да Вашингтон брине то што 
размештање руских ПВО система и ваздушне контроле смањује 
могућности САД на Арктику. Војни експерт Виктор Мураховски 
истакао је да „за стручњаке није тајна да главни пут стратешких 
нуклеарних снага САД у случају напада на Русију пролази Северним 
полом. Али Русија, распоредивши системе за контролу ваздушног 
простора и ПВО, у суштини помера линије за лансирање крстарећих 
ракета стратешке авијације САД за неколико стотина километара. 
Њима се то не нимало не свиђа, јер драстично смањује њихове 
могућности” (Novosti online 2021).

У последњих више од двадесет година, САД, Канада, 
Норвешка, Русија и Данска произвеле су или најавиле производњу 
више од 60 бродова и на десетине других пловила намењених 
борбеним дејствима у арктичким условима (Пророковић 2015). 

Топљење ледене масе на Арктику, осим добре стране 
(проходност морских путева и доступност ресурса), има и ону лошу 
која се јавља као последица негативних процеса (скок просечне 
температуре на годишњем нивоу, појачано загревање океана 
сунчевим зрацима, промене обласчности итд.) у чему је значајно 
суделовао и људски фактор. Иако је реч о крајњем северу, удаљеност 
осталих делова света не спасава их од ширих поремећаја које 
изазива отапање арктичког леденог покривача. Подаци говоре да је 
у периоду од 1979. до 2000. године стопа смањења леда износила 
6,4% а у периоду од 1979. до 2004. порасла је на 7%, као и у периоду 
од 1979. до 2006. године када је износила 8,4%. У последњих нешто 
више од десет година забележено је отапање ледене масе за око 
18% (рекордно топљење леда било је на Гренланду 2010. године). 
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Годину дана касније констатовано је да се руб леденог покривача у 
Карском мору удаљио за 700-800 километара од обале, док је укупна 
арктичка ледена маса достигла историјски минимум 2012. године 
(Пророковић 2017). „Вишегодишњи морски лед на Арктику био је 
отприлике 50 центиметара тањи 2021. године него што је био 2019. 
године. То значи да се лед стањио за око 16 одсто у последње три 
године” (RTS 2022). Озбиљне последице овакве динамике отапања 
су: поремећај екосистема, повећање нивоа мора и нарушавање 
тока морских струја. Многа села дужином Беринговог и Чухотског 
мора су напуштена и пресељена због проблема нестанка ловишта 
и ерозије обала. У животињском свету такође постоји негативни 
тренд миграција – поларне лисице и медведи селе се са својих 
станишта, долази до борби за територију које последично прете 
истребљењем. Рибе су све мање свесне територијалних граница и 
одлазе даље на север због чега се многа локална становништва и 
земље лишавају њихових залиха. Због повећања нивоа мора, многе 
удаљене земље, нпр. Холандија, Малдиви, Бангладеш, изложене су 
озбиљној опасности од поплава (Maršal 2019). Како се лед топи тако 
се успорава топла Голфска струја (продорно је надилази хладна 
Лабрадорска струја, прим. аут.) што изазива драматичне климатске 
промене у Северној Америци и Европи које масовно ремете и 
њихову привреду (Пророковић 2017). 

Територијални спорови и појачана милитаризација која 
ствара и продубљује регионалну безбедносну дилему, ризици 
су који у арктичком ГО производе потенцијално ескалирајуће 
тензије. Проблеми и последице топљења леда, њихова превенција 
и решавање, индикатор су заједничког интереса ривала који 
их, уз јасну свест о погубним прогнозама, додатно одвраћају од 
солуције директног оружаног сукоба. Стратешке интересе зато треба 
уравнотежити и посебним мултилатералним механизмима довести 
у раван кооперативних односа. Арктички савет (Arctic Council) 
имао би позитиван учинак у институционалном и нормативном 
регулисању односа држава у ГО, као пуноправних чланова 
(оснивача) и посматрача у тој организацији. 

Арктички савет формиран је усвајањем посебне оснивачке 
декларације коју су у Отави 19. септембра 1996. године заједнички 
потписали Канада, Данска, Финска, Исланд, Норвешка, Русија, 
Шведска и САД. У „Декларацији о оснивању Арктичког савета” 
(Declaratiion on the Establishment of The Arctic Council) државе 
потписнице изражавају посвећеност општем добру становника 
арктичке области, одрживом развоју (економски и социјални развој, 
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унапређивање здравствених и културних добара) и заштити животне 
средине на Арктику (одрживост екосистема, биодиверзитета и 
експлоатације природних ресурса). Савет је начелно дефинисан као 
„високи форум за промоцију сарадње, координације и интеракције 
међу арктичким државама, уз учешће арктичких аутохтоних 
заједница и других становника о заједничким питањима Арктика, 
питањима одрживог развоја и заштите животне средине” (Arctic 
Council [AC], 1996). Декларација утврђује арктичке земље као 
пуноправне чланице (Канада, Данска, Финска, Исланд, Норвешка, 
Русија, Шведска и САД) и предвиђа статус посматрача за неарктичке 
земље, за међувладине и интерпарламентарне (регионалне и 
глобалне), али и невладине организације. Међу сталним учесницима 
(Permanent Participants) у раду Арктичког савета налази се неколико 
организација у својству представника аутохтоног становништва на 
Арктику (AC, 1996). Од 2013. године међу државама са статусом 
посматрача нашли су се НР Кина и Индија. 

Активности форума одвијају се кроз деловање шест „Радних 
група” (Working Groups).3 Оне спроводе програме и пројекте који су 
делегирани од стране „Министара арктичког савета” (Arctic Council 
Ministers). Овлашћења тих група произилазе из „Министарских 
декларација” (Ministerial Declarations)4 – званичних докумената 
који садрже резултате одржаних састанака министара држава 
Арктичког савета. Радне групе покривају широко подручје деловања, 
од превенције загађења и других ризика по животну средину, 
сарадње и управљања биодиверзитетом, реаговања у ванредним 
ситуацијма, све до генерално одрживог развоја и одговарајуће 
употребе (заштите) арктичког морског окружења. Према оснивачкој 
декларацији из 1996. године, све одлуке на нивоу читавог Арктичког 
савета усвајају се консензусом његових чланова – осам арктичких 
држава од којих свака на две године председава Саветом (AC, 1996). 

3  „Акциони програм арктичких контамината” (Arctic Contaminants Action Program), 
„Програм праћења и процене Арктика” (Arctic Monitoring and Assessment Pro-
gramme), „Очување арктичке флоре и фауне” (Conservation of Arctic Flora and Fauna), 
„Спречавање, спремност и реаговање у ванредним ситуацијама” (Emergency Prevention, 
Preparedness and Response), „Заштита арктичког морског окружења” (Protection of the 
Arctic Marine Environment) и „Радна група за одрживи развој” (Sustainable Development 
Working Group).

4  На пример, оснивачку декларацију Арктичког савета пратило је званично документовано 
саопштење министара и виших представника влада држава потписница – „Заједничко 
саопштење влада арктичких држава о оснивању Арктичког савета” (Joint Communique 
of the Governments of the Arctic Countries on the Establishment of the Arctic Council) из 
септембра 1996. године (AC, 1996).
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ЗАКЉУЧАК

Закључак у овом истраживању је да ГО представља посебно 
становиште са ког се аналитички посматрају регионално и глобално 
надметања држава. Надметање се посматра у контексту тежине 
безбедносних ризика и потенцијалних опасности за светску 
безбедност. Дати модел осветљава и арктичко питање које је у 
научно-истраживачком домену и даље недовољно заступљено.

 Запажање у мултиполаризујућем поретку је да се државе, 
регионални и глобални такмаци, географски налазе једна до друге 
или међусобно довољно близу, али тако да својим положајем 
физички формирају обруч око одређене области у свету. Ризик је 
тај што истовремене и неподударне тежње ривала ка доминацији 
у тој области могу довести до судара интереса и до потенцијално 
ескалирајућих тензија. Модел илустративног и аналитичког приказа 
тих ситуација назван је геостратешки обруч који, према изнетом 
запажању, има своју структуру и унутрашњу динамику. 

Градивне елементе структуре чине: оквир – физички 
образован географским положајем више регионалних и глобалних 
сила, као и оних које географски не припадају области око које се 
образује али које, захваљујући економским, војним, технолошким 
и политичким капацитетима, ту могу деловати екстерно; вектор 
стратешког интереса - спољнополитички интерес тих сила који 
је усмерен ка центру ГО који је у ствари област или део ширег 
региона где регионалне и глобалне силе циљано настоје да себи 
обезбеде потпуну или што је могуће већу стратешку доминацију. 
Унутрашња динамика ближе говори о природи интеракција ривала 
у ГО које се под различитим утицајима крећу између потенцијално 
ескалирајућих тензија и сарадње која треба да уравнотежи 
међусобно супротстављене стратешке интересе. У ГО подједнако 
владају опасности од директних оружаних сукоба и реални изгледи 
за сарадњу ривала која се гради на индикатору заједничког интереса. 
Индикатор се проналази у потреби за решавањем неких ендемских 
проблема у области око које се формира ГО (то могу бити тероризам, 
организовани криминал, трговина наркотицима, људима и оружјем, 
заразне болести, климатске промене и др.), а којима су саме државе 
конкуренти озбиљно погођене и који олако могу да се из регионалне 
прелију у глобалну сферу. На ширу безбедносну сарадњу калеме 
се опсежна политичка, економска и културолошка сарадња, чија 
реализација захтева одговарајуће механизме. То су увек нормативна 
и институционална средства регионалних организација или других 
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мултилатералних формата који, остварујући постављене циљеве, 
суштински уравнотежују ривалске стратешке интересе и тако 
стабилизују читаво регионално безбедносно окружење. ГО се за 
сада формира око две области у свету, око Арктика и Централне 
Азије.

У оквиру арктичког ГО налазе се: Русија, Норвешка, Исланд, 
Данска (посредством Гренланда као аутономне области над којом 
има уставно-правне ингеренције), Канада и САД, заједно са НР 
Кином и Индијом као екстерним актерима. Вектор стратешког 
интереса ових држава прати уже и шире географске чиниоце због 
којих арктичка област нуди погодне поморске трговачке линије 
и скоро нетакнуто богатство природних ресурса – пре свега 
енергената. Отапање ледене масе омогућава да се приступи некада 
недоступном Арктику и појачава супротстављене напоре ривала 
да у арктичким водама потврђују и проширују свој суверенитет. Уз 
политичке и економске, ту су и војни улози чији је ризични ефекат 
безбедносне дилеме дакако својствен унутрашњој динамици сваког 
ГО – посебно арктичког. Безбедносна дилема и територијални 
спорови спадају у ризике над којима примат може узети потреба 
за решавањем проблема климатских промена, као индикатор 
заједничког интереса у арктичком ГО. Стога Арктички савет, са 
својим радним телима и ширином области њиховог деловања, 
нормативно и институционално, може бити механизам циљане 
равнотеже и усклађивања стратешких интереса.
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ARCTIC GEOSTRATEGIC HOOP

Resume
The empiricism of international relations is developing in the 
search for new points of view from which world political trends 
are further observed and interpreted. This paper devotedly offers 
an analytical model – a geostrategic hoop – which is the result 
of some observation in a multipolarized interstate order. Due 
to their geographical position, competing countries (regional 
and global powers) are close to each other, or close enough 
to each other, so that their position physically forms a circle 
around a certain area in the world. The aspiration of each of 
them is to provide full or as much strategic influence as possible 
in that area, which carries the risk of potentially escalating 
tensions. There may be either a direct armed conflict or broader 
cooperation between rivals in the geostrategic hoop, which, for 
the sake of regional and world security, should balance strategic 
interests. Cooperation (security, economic, political, cultural) is 
driven by the rival’s awareness of the disastrous consequences 
of armed conflict and an indicator of common interest – a joint 
solution to regional and global problems that affect rival states 
themselves. Regional organizations or other multilateral formats 
appear as adequate cooperative mechanisms in the geostrategic 
hoop. The conclusion from the attached observation is that the 
geostrategic hoop is currently being formed around two areas 
in the world, around Central Asia and the Arctic, which is also 
the subject of research in this paper. The first part of the paper, 
based on the multipolarization of international relations, explains 
the geostrategic hoop model, its structure (framework, vector of 
strategic interest and center) and internal dynamics, while the 
second part more specifically analyzes the Arctic issue.6
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Сажетак

У раду се најпре презентује уводни теоријски и методолошки 
предложак католичког српства кроз историју. У раду је 
приказано шта о свом етно-језичком идентитету кажу 
дубровачки и други Срби католици. Посебан аспект рада 
чини приказ Покрета Срба католика у Дубровнику и њихов 
политички и национални ангажман од осамдесетих година 
19. века па до почетка Првог светског рата. Посебно је 
упечатљива њихова национална и културна делатност кроз 
бројна културна, уметничка, књижевна и друга удружења, 
закључно са највишом националном културном институцијом 
– Матицом српском у Дубровнику. У раду је представљен 
и краћи преглед Срба католика у Босни и Херцеговини и 
Славонији, кроз призму културне, политичке и националне 
делатности њихових најзначајнијих књижевника, културних 
и јавних делатника. Најзад приказан је процес гашења 
католичког српства и њиховог претварања у Хрвате, којим 
је отпочео процес политичког католичанства – стварања 
хрватства на католичким основама, што је постала доктрина 
Првог хрватског католичког састанка 1900. године, који је 
организован под покровитељством папе Лава XIII, затим 
настављен у периоду прве и друге Југославије, све до слома 
заједничке југословенске државе. Овај процес приказ је на 
примеру новије и савремене историје Дубровника.

Кључне речи: Далмација, Дубровник, Покрет Срба католика, 
Босна и Херцеговина, Славонија, дум Иван Стојановић, 
Матија Бан, Медо Пуцић, Сава Бјелановић, Андрија Торкват 
Брлић, Томо Ковачевић
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УВОД

Непосредан повод за писање овог чланка представља репринт 
издање књиге дубровачког Србина католика, свештеника дум Ивана 
Стојановића Дубровачка књижевност, које су приредили др Татјана 
Богојевић и проф. др Душко Певуља. Дум Иван Стојановић (1829–
1900) је био један од најзначајних и најватренијих дубровачких Срба 
католика, нека врста сиве емниненције Покрета Срба католика у 
Дубровнику последњих тридесетак година 19. века, што је и у оно 
време представљало друштвени и политички феномен, а данас 
делује нестварно као каква имагинарна сензација. Али ако се Дум 
Ивану придруже многи његови уважени сународници попут Меда 
Пуцића, Матије Бана, Милана Решетара, Ватрослава Богишића, 
Иве и Лује Војновића, Луја Бакотића, надбискупа барског Николе 
Добречића и други, онда имамо пред собом неспорну историјску 
појаву католичког српства.

Многе чињенице и историјски документи сведоче о постојању 
Срба католика од самог настанка српске државе или барем од 
периода немањићке историје. И њен родоначелник Немања крштен 
је прво у римокатоличкој, а затим у православној цркви; Свети Сава 
је мирио завађену браћу Стефана и Вукана, а овај други је био, ако 
не припадник, а оно под снажним утицајем папе и Римокатоличке 
цркве. На двору цара Душана равноправно су учествовали и 
католици. У списима из XVII и XVIII века бројна су сведочанства 
о Србима католичке вере који су сачували свој национални 
идентитет, а Буњевце и Шокце су аустријске власти и званично 
називале католичким Рацима, што значи Србима. Бенко Винковић, 
загребачки бискуп, оставио је почетком XVIII века запис, да су Срби 
у Истри, сењској бискупији и Винодолу уз католичку веру примили 
и хрватско име и тако увећали број Хрвата (Митровић 1992, 19). 
У млетачком делу српске Далмације 1744. године бискуп Матија 
Короман, поводом српског питања, писао је римској Конгрегацији 
за пропаганду вере: „Но пошто се ту налази и известан број Срба 
католика, они би хтели за епископа Србина католичке вере.” (Костић 
2000, 11) 

 Кад се говори о Српству Дубровника, обично се наглашава 
српско дубровачко етнојезичко залеђе у Херцеговини из којег се 
вековима попуњавао Дубровник – својевремено Рагуза, настао 
на остацима римског Епидаура (античког Цавтата), који се због 
оближње словенске – српске настамбе у шуми, дубрави, назвао по 
словенском-српском – Дубровник. Од свог настанка почетком 7. 
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века (606) био је у саставу Византијске теме, затим после 1204. под 
влашћу Венеције, као и под турском врховном влашћу, али је кроз 
историју успешно бранио и љубоморно чувао позицију слободне 
и независне трговачке државе – Дубровачке републике. Вековима 
је био у добрим односима са средњовековном Србијом и њеним 
владарима; у међусобној преписци користили су српски језик и 
ћирилицу, мада је службени језик био италијански. Неколико година 
након пада Млетачке републике (1797), под Наполеонову власт 
пала је 1806. и Дубровачка република. До 1813. била је у саставу 
Наполеонових провинција, а затим одлукама Бечког конгреса 1815. 
Дубровник са Далмацијом долази под управу Аустрије у чијем је 
саставу пребивају све до пропасти Аустроугарске 1918. године. У 
првој Југославији територијалном реорганизацијом 1929. Дубровник 
улази у састав Зетске бановине, а Далмација у састав Приморске 
бановине. Споразумом Цветковић – Мачек 1939. године Дубровник, 
као и Далмација улази у састав Бановине Хрватске. Био је то први 
пут у историји да ове области постају део неке хрватске државне 
творевине. У другој Југославији и Дубровник и Далмација су ушли 
у састав СР Хрватске, а након њеног државног осамостаљења у 
састав Републике Хрватске. 

Дубровачка република је била по броју становништва мала: у 
време највећег свог развоја, пред земљотрес (1667) имала је око 35 
хиљада становника. Једна од последица дуге независности био је 
њен веома богат патрицијски слој. Свака аристократска кућа имала 
је и своју књижницу, у многима од тих кућа давале су се позоришне 
представе. Дум Иван је за културни живот Дубровника користио 
појам „класићизам” у смислу класичног образовања, и указује на 
словенски етнички елемент Дубровника (Милосављевић 2022, 23). 
„Дубровник није Далмација у смислу културе”, каже Дум Иван (Дум 
Иван Стојановић 1900, 160). Ово се може тумачити да је за разлику 
од далматинских патриција везаних за италијански језик и културу, 
Дубровник по језику и духу и плебса и аристократије – српски. 
Пук је дубровачки српскога племена. Иако католички каноник, Дум 
Иван је често поручивао народу дубровачком: „Србин си по роду и 
по обичајима; у српству ти је једини спас; вјера ти ни најмање не 
пријечи да будеш Србин” (Бакотић 1937, 183). На другом месту дум 
Иван каже: „Србин сам по поријеклу и по чувству, католичка црква 
то не брани, јер је она универзална; кршћанство ме учи, да љубим 
ближњега, па ко је ближи од српскога народа? Звало би се не бити 
кршћанином, кад би се вјере ради од свога народа одбио и његовијем  
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непријатељем постао”. Тихомир Остојић га је назвао „дубровачким 
Сократом” (Остојић 1900, 185).

ШТА О ЕТНИЧКОМ ИДЕНТИТЕТУ ДУБРОВЧАНА 
КАЖУ ДУБРОВАЧКИ И ДРУГИ ПИСЦИ

О католичком српству у Дубровнику, Далмацији и Боки 
Которској писала су између осталог двојица врсних историчара: 
Јеремија Д. Митровић и Коста Милутиновић у делу О покрету Срба 
католика у Далмацији, Дубровнику и Боки Которској 1848-1914 из 
1989. године. Јеремија Митровић, један од водећих познавалаца 
дубровачке историје истиче да историчар Натко Нодило у својој 
студији Први летописци и давна хисториографија дубровачка скреће 
пажњу да „првом љетописцу кано да је српштина више прирођена, 
него љетописцима што иза њега поникоше.” У том летопису 
прва забелешка се односи на босанскога краља Стјепана, који је 
Дубровнику поклонио прво земљиште ван зидина... Дубровчани су, 
дакле, од првог дана бележења своје прошлости били свесни свога 
порекла и везивали се за свој бивши завичај. Та свест Дубровчана 
о свом пореклу стално се потврђивала и никад се неће изгубити све 
до нестанка Дубровачке Републике, а и после ње све до наших дана. 
Одмах ћемо се подсетити да је и Јуније (Џоно) Палмотић у свом 
спеву Павлимир овог легендарног оснивача града Дубровника довео 
опет из Босне (преко Италије) као потомка жупана Часлава, који је 
управљао и Рашком и Босном као јединственом српском државом, 
највећим делом сједињене српске земље” (Митровић 1992, 115).

У „Хисторији народа Југославије” (Загреб, 1953) речено 
је да се становништво Дубровника „обнављало и повећавало 
досељеницима с подручја српске и босанске државе” (48). 

Јован Цвијић за Дубровник каже: „Становништво Дубровачке 
околине је у знатној мери босанско-херцеговачког порекла; 
становништво самога града Дубровника, Макарске, Омиша, Сплита 
и Шибеника је поглавито босанско-херцеговачког порекла; скоро 
искључиво тога порекла је становништво Буковице и Равних Котара 
у Северној Далмацији” (Костић 2000, 12).

Дубровачки песник, Србин католик Медо Пуцић истиче: 
„Као оток сред млетачкога земљишта постојаше од старине обртна 
и трговачка република српска Дубровник” (Митровић 1992, 26). 
Грга Новак је за Дубровник рекао да је он „велика главна и једина 
лука Србије” (47).
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О српском пореклу Дубровчана сведочио је њихов српски 
језик. То истиче и хрватски историчар Натко Нодило кад каже: 
„У Дубровнику, ако и не од првога почетка, а то од памтивијека 
говорило се српски; говорило, како од пучана, тако од властеле, 
како код куће, тако у јавном животу (...) у опћини, (...) српски је 
расправни језик” (31)

У књизи Дубровачка књижевност дум Иван Стојановић 
пише: „Дубровник је с почетка био склоп двају елемената, бива 
римскога и словинскога... Иза пада српског царства на Косову, Срби 
се распршише не само по Дубровнику, него још и преко Неретве 
по Далмацији...” У свом додатку Енгеловој Историји Дубровачке 
републике Стојановић пише да: „нема породице дубровачке (осим 
онијех које дођоше из сусједне Италије) која није из Херцеговине 
или из којега околнога села. Стари сенат, по крви готово вас од 
римскијех породица, нађе се на врху петнаестога вијека и у 
шеснаестом опкољен од народа српскога... ”

На страни 396. додатка Енгеловој „Историји” дум Иво пише: 
„Што су сељани дубровачки? Народ српски који биваше у околини 
града... „Становништво Дубровника је словенско српске расе” 
(Костић 2000, 60–63).

Слично је писао Матија Бан: „Српско пјесништво имало се 
родити у овом граду около деветога вијека, јер стоји у повјесници, 
да су тада Дубровчани пјевали јунаштва српскијех витезова, тер 
да их је један кнез неретвански замолио да и његов народ својим 
пјесмама славе” (70).

За Луја Бакотића је сасвим природно да има Срба католика. 
„У чисто народном погледу ми смо водили рачуна о чињеници да 
су Срби били Срби и још пре него су примили хришћанску веру.... 
Прво хришћанство је било заједничко (пре Раскола). Доцније је 
превагнуо католицизам, да после Светог Саве великим делом 
овлада православље. Већина Срба католика је водила порекло од 
православних предака (али не сви, не нпр. госпари дубровачки)” 
(Бакотић 1937, 185).

Валтазар Богишић у својој аутобиографији каже: „Родих 
се 1836. године у Старом Дубровнику... Богишићи као и цијела 
жупанија Конавле коју спомиње још Порфирогенит међу српском 
жупанијом, и из које они дођоше, бијаху старином православни; 
али кад у XV вијеку дођоше под дубровачку републику, дођоше 
фратрови и уведоше католицизам. У Зборнику Monumenta serbica 
има докуменат из XV века ћирилски писан, којим Comes Georgius 
Богишић јавља да је примио новце у дубровачку касу положене, а 
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српски ћирилицом писали су само православни...” (Костић 2000, 
70).

Милан Решетар у Архиву за словенску филологију (XVI, 327) 
пише: „Званична кореспонденција Дубровника вођена у српском 
језику сачувана је крајње непотпуно... Да су дубровачке и уопште 
старосрпске повеље тако јако децимиране, сасвим је разумљиво, јер 
од свих државних творевина на српском пределу само је Дубровачка 
република издржала турску поплаву, тако да се само оно сачувало 
што је у Архиву те Републике нашло донекле сигурно склониште” 
(70). Решетар наводи да су се доселили у Дубровник Словени 
из Захумља и Травуније, а да, на основу исправа из тих крајева, 
„нема сумње да се већ у старо доба тамо штокавски говорило” и 
да је одатле допрла у Дубровник штокавштина (71). Ти дубровачки 
писари звали су се „српски дијаци.” Српски се у Дубровнику поче 
писати тек при крају XV века.

Палмотић пише о српском пореклу Павлимира, Марин Држић 
о Србину, султановом везиру Соколовићу, Антун Сасин о Светом 
Сави, а Гундулић у Осману о Немањићима и Бранковићима и 
Србима уопште. Из историје знамо да је Свети Сава 1219. године 
поставио епископију на Стону, и ту је била у наредних сто година, 
кад је цар Душан Пељешац поклонио Дубровнику; Дубровчани су 
за тај дар давали данак Хиландару до слома Републике… 

ПОКРЕТ СРБА КАТОЛИКА У ДУБРОВНИКУ

У ову ултракатоличку републику православни Срби нису 
имали приступа, све до 1790-их година, када је у Дубровнику било 
свега 25 православних породица; тада је у Дубровнику саграђена 
прва руска богомоља (руски конзул Јеремија Гагић), а прва Српска 
православна богомоља саграђена је тек тридесетих година 19. 
века. Најзаслужнији за српски православни приступ Дубровнику 
био је Ђорђе Николајевић, најпре учитељ, потом свештеник, 
затим митрополит дабробосански Георгије Николајевић. Он је у 
Дубровнику провео готово тридесет година (од 1830. до 1858), и 
веома је заслужан за оснивање првих српских школа, најпре при 
цркви, затим и грађанских школа, као и многих других културних 
установа. У Дубровнику је као учитељ једно време службовао и 
први српски језички реформатор Сава Мркаљ. 

Иначе има мишљења да је Католичка црква преко дубровачких 
трговаца вршила обавештајни рад, а преко католичких свештеника 
мисионарски и прозелитски задатак на православном истоку, пре 
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свега на српском етнојезичком простору. Поједини аутори тако 
тумаче и деловање Андрије Качића Миошића и његов Разговор 
угодни народа словинског о старцу Миловану, затим Мавра 
Орбинија, и његово Краљевство Словена (1601), у којој аутор 
највише пише о немањићкој српској историји. 

Са успостављањем аустријске власти одлукама Бечког 
конгреса 1815. године, у Дубровнику се јавља једна нова појава. То 
је кроатизација Дубровника и Дубровчана, као и целе Далмације. 
Као одговор на овај геополитички етноинжењеринг, који је трајао 
све до пропасти Аустроугарске монархије 1918. године, и настављен 
у југословенском периоду, јавио се Покрет Срба католика у 
Дубровнику. Покрет се јавио око 1880. године и трајао до Првог 
светског рата. Овај покрет као и Српска странка, израсла из њега, 
представљају део ширег српског покрета и Српске странке: Српска 
народна странка у Приморју. Српска странка је настала 1879. 
године одвајањем од заједничке странке Хрвата и Срба – Народне 
странке, после вишегодишњег јединства. Народна странка настала 
је 1860. и њен вођа у Хрватској и Славонији био је Штросмајер, 
а у Далмацији, челници међу Хрватима били су Миховил Клаић, 
Миховил Павлиновић, Шиме Љубић и други. Разлаз и оснивање 
Српске странке уследио је због неспремности хрватских политичара 
да признају српску језичку и етничку равноправност на Приморју, 
као и због спора око припадности Босне и Херцеговине (Чија је 
Босна?). Оснивач и лидер Српске странке био је Сава Бјелановић, 
а у улози лидера били су још Стјепан Митров Љубиша, Србин 
католик Антун Пуљези, Божидар Петрановић и још неки. Српска 
странка држала је локалну власт у Книнској крајини, Буковици и 
Равним котарима, као и на подручју Боке которске, а у Дубровнику 
је била на власти 1890-их у следећих десетак година. Октобра 
1905. године српске и хрватске политичке странке потписале су 
Ријечку и Задарску резолуцију, којима је на основу етнојезичке 
равноправности Срба и Хрвата зајемчена интеграција Далмације 
са Хрватском и Славонијом, и „препуштања” Босне и Херцеговине 
српском интересу… На основу ових резолуција, 1905. формирана је 
Хрватско-српска коалиција, у чијем је далматинском огранку била 
и приморска Српска народна странка. У Далматинском сабору је 
14. октобра 1905. године успостављена нова – стара коалиција 
између Српске и Хрватске народне странке, и та коалиција је у 
Краљевини Далмацији била на власти све до распада Аустроугарске 
монархије.  `
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Српску странку подржавала је већина православних 
далматинских Срба, као и готово сви католички Срби, већина 
бокељских католика, као и један део римокатоличког живља са 
простора дубровачког приморја. Службени лист Српске странке 
био је Српски лист који је излазио од 1980. до 1904. године, који 
је због забране од 1888. године носио име Српски глас. Уређивао 
га је до смрти (1897) Сава Бјелановић, а затим Душан Баљак, а 
један од кључних политичких људи међу Србима био је епископ 
далматински и истарски Никодим Милаш.

Познаваоци феномена Покрета Срба католика сагласни су 
да је овај покрет настао спонтано, као етнојезички и народносно-
политички покрет, без утицаја са стране. Тако у чланку о дум Ивану 
Стојановићу професор Павле Поповић, између осталог, пише: 
„У Дубровнику се јавио око 1880. српски покрет. Покрет је био 
спонтан, без икакава страна утицаја, поникао чисто на земљишту 
дубровачком. То је, уосталом, био део већег српског покрета на 
Приморју... Ту се први пут католици огласише Србима; ту се створи 
католичко Српство. Појав је био редак али природан” (14). 

 Лазо М. Костић у предговору своје књиге о католичким 
Србима с дивљењем говори о католичким Србима. „Овај феномен 
католичког српства, нарочито на јужном Јадрану, представља једну 
од најсветлијих тачака нашег националног покрета, један од најмање 
очекиваних и зато веома запажених и веома цењених излива српског 
осећања. Тада се Српство ширило и тамо где се није очекивало; 
католичко српство је отварало нове видике и обећавало нове шансе. 

„(...) Ја сам им се као дете дивио: у њима сам гледао 
апостоле, патријархе, трибуне. Свак ми је изгледао бескрајно велик, 
недостижан. И срећан сам што ми се на крају живота пружила 
прилика да им се у име Српства мало одужим: да их споменем, да 
их отргнем од заборава, да им изразим постхумну захвалност” (5–6). 
Појава српске свести код Примораца, истиче Костић, није значила 
неку врсту промене националне свести: они су одувек били Срби, и 
они и њихови преци, мада је та свест била често учмала, национална 
искра само латентна... Католичко српство јужног Јадрана није 
етнички куриозум, како су га многи схватили, већ само крајњи плод, 
резултат процеса националног формирања, стављање тачке на тај 
процес, и гласно исповедање националног Вјерују (13).

Костић износи једну анегдоту о дум Ивану, како је саопштава 
проф. Павле Поповић у својој монографији Дум Иван Стојановић. 
Тамо стоји: „Кад је, пре неколико година, било опело једном 
виђенијем Хрвату (у Дубровнику), сви свештеници служе, служи 
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и дум Иван; сви певају, пева и он, али он пева за свој рачун, други 
текст и другу песму црквену, сасвим друкчије од њих. Поповима 
криво, мисле да то дум Иван нарочито чини из непријатељства 
према Хрватима. Кад уђу у сакристију да се свлаче, рећи ће му један: 
дум Иво, ако сте се хтјели светити, Ви се баш осветисте. Ми сви 
пјевамо како треба и како оргуље ударају, а ви једини штонирате.” 
А дум Иван му одврати: „Ја пјевам како ми душа тражи, а тако сви 
Срби чине, а само Хрвати пјевају како им се удара” (60).

Сматрамо, међутим, да је потребно истаћи кључне историјске 
чињенице које су непосредно или посредно утицале на појаву овог 
покрета. То је пре свега пад Дубровачке републике почетком XIX 
века и окупација од стране Аустрије, која ће Дубровник припојити 
Далмацији и у наредних сто година радити на кроатизацији Срба 
католика; Гајев илирски покрет, Штросмајерово југословенство и 
Јагићева сербокроатистика били су идеолошка платформа аустро-
хрватском геополитичком пројекту кроатизације Срба са простора 
Дубровника, Далмације, Босне и Херцеговине, Славоније и 
Српске крајине; створена је Кнежевина, а затим и Краљевина 
Србија, Кнежевина, а потом Краљевина Црна Гора; Аустроугарска 
је окупирала, а затим анектирала Босну и Херцеговину; и све 
тако до Првог светског рата и стварања прве Југославије, која је 
представљала почетак краја покрета Срба католика.

И дум Иван Стојановић је, у складу са важећом мишљу 
свога времена, полазио од става да су Срби и Хрвати један 
народ или два племена, али је упорно језик којим говоре Срби и 
Хрвати у Дубровнику називао српским. Став да је језик српски 
Иван Стојановић је изразио и тиме што је цитирао исказе Гаја и 
Кукуљевића Сакцинског о томе да су Хрвати свој књижевни језик 
преузели од Вука (Богојевић и Певуља 2022; Милосављевић 2022, 
28).

Своје српство дубровачки Срби католици неговали су и њиме 
се надахњивали у бројним српским удружењима. Најзначајнија 
институција је свакако Матица српска у Дубровнику основана 1909. 
године. Колико је српство било развијено и утицајно у Дубровнику 
сведочи победа Српске странке на општинским изборима 1890. 
коју су у огромној већини сачињавали Срби католици. То је била, 
како сведочи Лујо Бакотић „највећа политичка сензација тога доба 
у нашим земљама.” На челу Дубровника остала је десет година. 
И на изборима 1911. имала је Српска странка 15 од 36 већника. 
Дубровник је тада имао 13 хиљада становника. Вероватно више од 
пет хиљада Срба, оде чега 850 Срба православних. 
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Покрет Срба католика на јужном Јадрану био је више него 
евидентан. Ипак су Хрвати покушали да га оспоре, па им је 
одговорио вођа далматинских Срба Сава Бјелановић (у разним 
написима свога Српског гласа, као и у књизи Дон Михо на 
бранику из 1882), у којем подсећа на некадашње српство, а затим 
на агресивно хрватство и национално конвертитство Миховила 
Павлиновића. Костић примећује да је тек после изласка ове брошуре 
Српство Дубровника и осталих предела Приморја узело већег маха. 
Бјелановић је кроз Српски лист (доцнији Српски глас) давао правац 
националној политици приморских Срба; његови главни сарадници 
били су Срби католици: др Игњат Бакотић, Антун Фабрис и Марко 
Цар. 

Треба напоменути да је пре Саве Бјелановића вођа Приморских 
Срба био Стјепан Митров Љубиша, посланик у Далматинском 
сабору и председник Далматинског Сабора, и члан Царевинског 
већа.1 После смрти Саве Бјелановића (1897) и неколико година 
касније, од 1903. па до Првог светског рата председник Српске 
народне странке у Далмацији био је Антун Пуљези. Његови преци 
звали су се Војновићи, а Пуљези потиче, вероватно, због чињенице 
да су били трговци и трговали у Пуљи у Италији. 

Бјелановићев Дон Михо налази потврду код историчара 
Милорада Екмечића, који овако описује стање српске националне 
и политичке мисли у Далмацији: „Изгледало је једно време до 1848. 
да неки други национални препород, сем српског у Далмацији, 
не постоји. Носе га млади католички богослови Богословије у 
Задру. Једна ђачка дружина се тамо ствара 1846. Преустројиће се 
и подмладити 1849. године. Називају се „Регимента не бој се”, и 
у њој главну реч води богослов Миховил Павлиновић. Ту су још 
истакнути песник Лука Ботић и будући историчар Натко Нодило. 
Боре се за победу националне свести на српским основама, језик 
сматрају српским и проповедају употребу ћирилице. Нодило је још 
1854. писао да су ти млади људи у Далмацији „задојени српским 
мликом”, и да „домородном мишљу по српским горама непристано 
лете.” Историчар Никша Станчић 1980. цитира Павлиновића, који 
верује да је борба за победу српске националне свести у Далмацији 
завршена. Да се у томе варао, сведочанство је његова политичка 
конверзија у крајње радикално крило хрватског националног 
покрета после 1864. године. Убеђени католик постаје непријатељ 
Срба, у истом народу који је у младости сматрао српским… 

1  Кад су  католички клерикалци притиснули да га истерају из Сабора Љубиша је одговорио: 
„Знам ја да ви мене не трпите јер сам Србин православне вјере.” 
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Далмација је била покрајина у којој хрватска национална свест у 
њеном већинском католичком становништву није постојала. По 
градовима се говори италијански, а у неким, као у Задру и Сплиту, 
градска већа воде више италијанску националну политику него било 
коју другу” (Екмечић 2008, 242–243)

ПОЛИТИЧКЕ ИДЕЈЕ ДУБРОВАЧКИХ  
СРБА КАТОЛИКА

Од Словинства ка Српству – прелаз су учинили Медо Пуцић 
и Матија Бан, уз дум Ивана Стојановића, најзначајнији дубровачки 
Срби католици. Претеча Пуцића и Бана у националном и политичком 
деловању био је Антоније Сорго-Соркочевић (1775–1841) – сенатор 
и посланик дубровачки у Паризу до слома Републике.

Сорго је у часопису Ревија Севера објавио један пројекат о 
државно-правној заједници Дубровника, Боке Которске и Црне Горе, 
којима би се природно придружила и Србија у једну федеративну 
државу. Овај пројекат је био чак поднет Бечком конгресу (1915), али 
на њему није разматран.

Матија Бан (1818–1903) књижевник, песник и драмски 
писац. Био је клирик францисканац; раскалуђерио се (расфратрио) 
и дошао у Србију. Истицао је идеју да треба „Србију направити 
коловођом Јужних Словена.” Заговарао је федерацију Срба, Хрвата 
и Бугара. Хрватска би обухватала и Словенију, а Србија све од 
Цетине и Врбаса до Софије (Митровић 1992, 145). У другој свесци 
„Дубровника”, Бан истиче како су „Хрвати одабрали нарјечје србско 
и нешто га похрватише.” Писао је песме о Карађорђу, Његошу, 
Дунаву и Српству, затим о Книћанину и Матери Србској, испод које 
је написао и ово: „Ми Срби, неки смо источне вјере, неки западне, 
неки униатске, а неки прешли смо на турску вјеру – ништа мање 
сви смо Срби” (152).

Медо Пуцић (1821–1882), песник и историчар, један од 
најзначајнијих Срба католика који је имао огроман утицај на своје 
сународнике. Био је један од најученијих Срба Дубровчана у XIX 
веку. Бан га је називао „заставом српства”. Орсато Поца (Медо 
Пуцић) издаје две свеске „Споменика Српских” (1858, 1862), да би 
свет обавестио какве потврде о средњовековној српској слави чува 
Дубровачки архив и колико је сав живот Дубровчана био уплетен у 
живот њиховог залеђа. Медо Пуцић је у једној реченици сублимирао 
суштину српско-хрватских односа. Рекао је: „(...) али су Хрвати, 
формулисавши своје погледе на будућност примили српски језик 
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као званичан, српску литературу као своју, српску земљу као своју 
рођену, обележавајући их само хрватским именом” (Костић 1964, 
55).

Као илустрација овој Пуцићевој формулацији може да 
послужи ова констатација: „А када се појавило издање Гундулићевог 
Османа 1844. у Загребу, није му указана посебна пажња, јер језик 
у њему није био познат у тадашњој кајкавској Хрватској.” Није 
на одмет подсетити да су главни српски листови у то време били: 
дубровачки Дубровник, задарски Српски глас, загребачки Србобран, 
новосадски Браник и Застава.

Један од водећих дубровачких Срба католика, уредник 
Дубровника и Срђа, Антун Фабрис је у расправи око питања: Чији 
је Дубровник?, коју је водио са уредником Црвене Хрватске, Франом 
Супилом, рекао: „Ми Дубровчани, Срби по пореклу, иако се нећемо 
нигде за нигда претапати у Хрвате, а то није ни нужно, ни могуће; 
ми ипак не сањамо о каквој Великој Србији, тј. о Србији која би 
освајала друга племена југословенска...” На хрватске фалсификате 
садржане у листу Црвена Хрватска, у тексту „Дубровчани, јесу 
ли Хрвати” – Марцела Кушара, одговорио је Луко Зоре, најбољи 
познавалац дела Гундулића и Меда Пуцића, текстом „Дубровчани 
су Срби”. 

Један од првих Срба католика у Далмацији Ловро Павловић, 
адвокат у Макарској и народни посланик Српске народне странке 
у Далматинском сабору, пише: „прије смо мислили да су нам пути 
одијељени, да православни Срби теже к истоку, а католици к западу; 
сад знамо да смо један компактан народ, да смо природна цјелина, 
ми католици са православним Србима; цјелина, која не тежи ни 
истоку ни западу, већ хоће да се развија на свом земљишту (...)” 
(33). Слично је говорио вођа Срба католика у Далмацији, Лујо 
Бакотић: „Истичући своје српство ми нисмо питали ни католичке 
ни православне свештенике да нам признају оправданост тог свог 
очекивања, јер смо били уверени да имамо права да га истичемо” 
(Бакотић 1937, 182). 

О жестини којом је вршена кроатизација свега што је српско, 
бискуп дубровачки Мато Водопић пише: „Синци, сила нам је да 
будемо Хрвати, и то ваља бити ако нећеш, да те многи прогоне, 
премда ни ми у дјетињству, ни наши оци, ни наши дједови, нијесмо 
знали за то име” (Борак 1998, 120).

Ово надирање Хрвата у Дубровник наступило је у време 
када је Српство Дубровника било на врхунцу, у време подизања  
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Гундулићевог споменика 1893, када је на власти била Српска 
странка. 

Многи су католички Срби из Боке и Дубровника били за 
време Првог светског рата затварани, интернирани, осуђивани. 
Када је српска војска ушла у Дубровник: „Пред опћином др Стијепо 
Кнежевић говорио је српској војсци о данима очекивања и плача, 
очаја и надања, и о дану у којем се испунио завјет Србинов“ (41).

Имајући у виду насилну и вештачку кроатизацију Дубровника 
и Далмације, у маниру савременог етно-инжењеринга, наводимо 
ове статистичке податке: Према истраживању Луја Бакотића у 
Далмацији има почетком 20. века 600 хиљада становника, од тога 
120 хиљада Срба православних и 20-25 хиљада Срба католика. 
Овде је важно напоменути да су ове бројке резултат немилосрдне 
кроатизације, која је над српским народом вршена од половине XIX 
века до Другог светског рата. О томе сведочи аустријска статистика: 
јер, по аустријском попису из 1850. године у Далмацији је живело 
330 хиљада Срба римокатолика и 70 хиљада Срба православних и 
ниједан Хрват (Жутић 2021, 153–154).

Да бисмо имали приближну слику снаге Српства тадашњег 
Дубровника, навешћемо нека имена Срба Дубровчана, од којих 
смо многе већ и поменули: Медо, Нико и Рафо Пуцић, Матија Бан, 
Валтазар Богишић, Влахо Буковац, Стефан Ивићевић, Јозо, Мише 
и Никола Бона, Мато Шарић, Перо Будмани, Стефан Драгичевић, 
Никша Градић, Јован и Божидар Ђаја, Никша Огреста, Нико 
Пелеш, Нико Радуловић, Стево Мрђен, Влахо Матијевић, Стјепан 
Кастрапели, Крсто Доминковић, Лујо и Иво Војновић, Марко Мурат, 
Јосиф Беран, Вице и Лујо Адамовић, Антун Фабрис, Марко Цар 
(прешао у православље са још неким Србима католицима), Лујо 
Охмучевић-Бизаро, Ђино Гаљуф, Људевит Вуличевић, Антоније 
Вучетић, Нико Нардели, Милан Решетар, Стијепо Кобасица, Иво 
Шуберт, Вид Вулетић-Вукасовић, Перо Рељић, Перо Видовић, 
Рудолф Сарделић, Јеро и Антун Пуљези, Антун Бенуси, Франо 
Кулишић, Мато Грацић, Стијепо Стражичић, за њима ће стићи Петар 
Колендић, браћа Јоб, Хенрик Барић и др., а од свештеника ту су 
Иво Стојановић, Перо Дежуловић, Перо Фицовић, Андро Мурат, 
Ловро Кукуљица, Антун Казали, Ђуро Пулић, Бернард Марковић, 
Аугустин Павић, Цавтаћанин Иво Миљан и др (Митровић 1992, 
186).

Бројни су и Срби католици из Далмације, Боке и других 
крајева: др Игњат Бакотић, др Лујо Бакотић, дон Јаков Групковић, 
Јосиф Панчић, Иво Ћипико, Антун Пуљези, Марко Цар, др Рудолф 
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Сарделић, надбискуп барски др Никола Добречић, надбискуп барски 
Шимо Милиновић, дум Марко Вучковић, дум Нико Луковић и многи 
други из културе и уметности, просвете итд.

Матица српска у Дубровнику је најзначајнија институција 
углавном католичких Срба. Основана је 1909, а формално укинута 
Аустроугарском агресијом на Србију 1914, када је уследило 
хапшење највиђенијих западних, и православних и католичких 
Срба (Иво Војновић, Иво Адрић и други). Матица је наставила 
своју активност у другој половини тридесетих година, али је након 
формирања Бановине Хрватске, у предвечерје Другог светског 
рата, насилно угашена, а поновљена су и злостављања, хапшења и 
убиства виђенијих дубровачких Срба обе вере (о томе сведочи филм 
„Окупација у 26 слика” – Лордана Зафрановића). Рад Матице српске 
у Дубровнику обновила је група ентузијаста са простора српских 
земаља на стогодишњицу њеног оснивања, 2009, а наредне, 2010. 
године одржан је Међународни научни скуп под насловом „Љетопис 
Матице српске у Дубровнику – Београд”, који је резултирао 
зборником радова у два тома под истоименим насловом 

КРАТАК ПРЕГЛЕД О СРБИМА КАТОЛИЦИМА У 
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Да кажемо нешто о Србима католицима у другим српским 
земљама. У Босни и Херцеговини католици нису имали националну 
свест све до окупације тих покрајина од стране Аустроугарске, која 
је уследила одлукама Берлинског конгреса (1878). Европска наука је 
до Берлинског конгреса покрајине Босну и Херцеговину сматрала 
српским историјским и етнографским простором (Суботић 2002, 
32). И сам Бењамин Калај, кључни аустроугарски управник БиХ, 
је признавао и истицао српски карактер Босне и Херцеговине, али 
је, како је говорио, због српске склоности ка сепаратизму, могуће 
радити на идеји и политици „босанске нације” и „босанског језика” 
(Калај 1895, 83). Настојао је да свим средствима онемогући српску 
идентификацију босанских муслимана. У том смислу је забрањивао 
све српске новине и публикације, па и своју књигу у којој је 
истицао српство двеју покрајина (Калај 1895, 83). Настојао је да 
муслиманску посебност веже за богумилство, што је историјски 
потпуно неутемељено. Најзад, при крају своје владавине (управљао 
је Босном и Херцеговином од 1882. до 1903), настојао је да успостави 
коалицију између муслимана и католика, тзв. Хрвата, који су се у 
БиХ „ушуњали” уз помоћ аустроугарске окупације и језуита на челу 
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са Јосипом Штадлером, сарајевским надбискупом. Бењамин Калај, 
Лудвиг Талоци, Јосип Штадлер и њихови следбеници тражили 
су научне доказе за циљеве аустроугарске геополитичке. До тада 
Хрвата није било у Босни, о чему сведочи и хрватски историчар 
Вјекослав Клаић.2 Тако је у Босни и Херцеговини од једног – српског 
народа три вере: православне, римокатоличке и мухамеданске, 
створен „босански геополитички троугао” са три нације, који је и 
данас актуелан (Суботић 2012, 75–118). 

Половином 19. века, један од Срба католика у Босни Томо 
Ковачевић, неко време францискански патер, саопштава да „међу 
Србима у Турској имају три вере.” Даље истиче: „У Босни има 
130 хиљада, а у Херцеговини 30 до 40 хиљада католика. Њих 
сасвим држе под својом влашћу босански фратри-калуђери, међу 
којима има добрих родољуба, а има и таквих који би прешли на 
православље, али за то сад није време” (Костић 1964, 19). Фра Грга 
Шкарић, францисканац из Херцеговине, испољавао је почетком 
друге половине претпрошлог века отворено своје српско национално 
Вјерују. Фра Грго је основао био „Друштво омладине римокатоличке 
у Херцеговини” и израдио један „план” по коме би требало радити 
да се народ „пробуди из мртвила туђег ропства и да се припреми 
за опћенито уједињење свих Срба и придружи осталој браћи 
славне кнежевине Србије.” ...План му се састојао из 12 тачака. У 
трећој тачки стоји да је потребно будити што јаче дух народности 
српске и уверавати католике „да се слобода и независност могу 
постићи једино уништењем поменуте мржње и уједињењем свих 
распарчаних српских огранака.” У једној тачки препоруча фра Грго 
да се народу разложи да реч Србин не означава веру, него само један 
исти народ једног истог језика, исте народности, истих обичаја, једне 
исте домовине, једне исте слободе и независности, истих права... У 
тачки осмој узима у одбрану Србију и каже да је скроз неистинито 
тврђење католичких свештеника да Србија хоће да преведе народ у 
православље; да она баш оставља свакоме потпуну слободу савести 
и вероисповести... У десетој тачки фра Грго тражи да се положи 
заклетва оданости и привржености Србији за сваки случај општег 
покрета, и да католици херцеговачки у сваком случају буду спремни 
придружити се осталој браћи Србима за ослобођење свога народа и 
домовине” (20). Због ових национално-политичких мисли фра Грго 
је стекао много непријатеља, тако да је морао бежати у Србију 1869. 

2  Још је 1878. године Вјекослав Клаић писао да се у Босни хрватско име мало чује, да је 
„народна свијест у народу замрла”, а Антун Радић 1899. године да је „хрватско име у 
босанском свијету посве непознато” (Краљачић 1987, 197).
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године, као уосталом, нешто раније, и Томо Ковачевић.
Уз Ковачевића и Шкарића било је још Срба католика из реда 

католичких свештеника. Извесно време се осећао као Србин и један 
од главних херцеговачких католика фра Грго (раније Љубомир) 
Мартић, који је после врдао и, напослетку, поздравио улазак 
аустријских трупа у Босну. Он је у „Опису Херцеговине“, у Српском 
народном листу 1842. године, написао: „Језик је Херцеговаца 
нарјечје нашег српског језика.” Исте године у „Скоротечи” се буни 
против „црквенословенских ријечи у нашем српском литерарном 
језику.” Описује како је млад тешко примао те речи, настављајући: 
„Тако је мени Србину било, а како је туђину морало бити?” Чланак 
завршава речима: „Прођимо се којекаквих мјешарија, него Србин 
Србима српски српствујемо.”

О СРБИМА КАТОЛИЦИМА У СЛАВОНИЈИ

Повод за текст о српству Славоније пружила нам је књига 
историчара др Николе Жутића о Мати Топаловићу, славонском 
илиру, коју смо недавно промовисали (Жутић 2022). Овом књигом 
аутор сведочи да су славонски Срби римокатолици, тј. њихови 
књижевници – три су најзначајнија: Матија Антун Рељковић, 
Андрија Торкват Брлић и Мато Топаловић (који се додуше није 
изричито изјашњавао за Србина, већ за Славонца), указивали да је 
славонство старије од хрватства, тј. да је некадашња средњовековна 
мађарска Славонија била на простору потоње трожупанијске, 
односно Банске Хрватске. 

Ако ову тему ставимо у историјски контекст, онда треба 
поменути да је процес хрватизације на простору Далмације, 
Славоније и Хрватске отпочела Аустрија својим запоседањем овог 
простора од Бечког конгреса 1815. године, и он се нарочито одвијао 
у Далмацији, као и у Дубровнику, поготово у другој половини 19. 
века, и у БиХ од њене окупације од стране Аустроугарске 1878. 
године. Првим хрватским католичким састанком у Загребу 1900, по 
којем се сви римокатолици у Хрватској који говоре хрватским или 
српским, а у ствари српским језиком, имају сматрати Хрватима, овај 
процес је ушао у завршну фазу, а крајем 20. века „Олујом” и другим 
акцијама етничког чишћења Срба из РСК, у оквиру противуставне 
и насилне сецесије Хрватске од СФРЈ, остварио је свој стратешки 
циљ. За разлику од Дубровника и Далмације које су захваљујући 
српском језику и развијеној књижевност неговали своје српство, у 
Славонији није било таквих погодности.
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Лазо М. Костић цитира Светозара Прибићевића, који у књизи 
Диктатура краља Александра каже: „Око 1860–1870 било је у 
Хрватској и Славонији (нарочито у Славонији) католика који су 
се сматрали Србима и који су у Хрватском сабору истицали своју 
српску народност (на пример Брлић); па чак и међу католичким 
вођама херцеговачких устаника, који су се борили против Турака, 
било је убеђених Срба. Понекипут су се и католички свештеници 
издавали као Срби. Андрија Торкват Брлић писао је да су: „у циелом 
Илирском трокуту живили Срби римокатоличког и источног закона” 
(Прибићевић 1990, 5).

Матија Антун Рељковић (1732–1798), славонски песник, 
рођен у Давору (бившем Свињару), а умро у Винковцима. Син 
граничарског официра, а сам је стекао чин капетана. Најпознатији 
је по својој песми „Сатир илити дивји човик”, у којој непорециво 
изражава своје српско порекло. У песми у којој Рељковић указује 
на запуштеност села, немарност и мртвило, постоје и ови стихови:

 „ …Ој Славонче! ти се врло вараш,
Којигод ми тако одговараш.
Ваши/наши стари јесу књигу знали,
Сербски штили, а сербски писали
Ал ви сада никако нећете,
нег за немар свакоја мећете” (Жутић 2022, 103)
Ово Ваши/Наши – представља покушај хрватских 

фалсификатора да кажу како Рељковић није написао Наши, него 
Ваши, што би значило да се то не односи на њега, тј. да он није 
био Србин католик. О томе је писао Велиша Рајичевић у књизи, 
под псеудонимом Псуњски, Хрвати у светлу историјске истине, 
марта 1944.Готово сто година после Рељковића јављају се Мато 
Топаловић и Андрија Торкват Брлић, који су писали и говорили о 
српству Славоније. 

Мато Топаловић (1812–1862), свештеник, професор 
филозофије, филолог и песник, један од најистакнутијих славонских 
филозофа и књижевника. Рођен у Зденцима код Славонског 
Брода 1812, а умро у Градишту 1862. године. Појављивао се под 
псеудонимом Родољуб Зденчанин, Р:З: Славонац, М:Т. Докторат 
из филозофије завршио је 1833, а докторат из богословља 1837. 
године у Бечу. За време студија упознао је Људевита Гаја, с којим 
потом обавља кореспонденцију. Сматран је „најгорљивијим 
илирцем у Славонији”. Службовао је као свештеник у 
многим местима Хабзбуршке царевине; и радио као професор 
филозофије у ђаковачком сјеменишту. Умро је од туберкулозе, а 
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надгробни споменик подигао му је Јосип Штросмајер у ери свог 
римокатоличког југословенства, у знак „братимског свећенства и 
пријатељске љубави”. Овде смо дужни да укажемо на слојевиту 
и увек хрватски мотивисану геополитичку мисао Штросмајера. 
Штросмајер је мењао и прилагођавао своје геополитичке ставове. 
Тако је педесетих и шездесетих година 19. века (то је време када је 
Мато Топаловић још био жив) заговарао стварање јене федеративне 
јужнословенске државе. У више наврата је истицао да, уједињена 
са Црном Гором и припојеном Босном и Херцеговином, Србија 
треба да постане језгро југословенске федералне заједнице. 
Хрватска федерална јединица обухватала би своје „традиционалне” 
покрајине: Хрватску, Славонију, Далмацију, Истру до реке Раше, део 
Крањске и део Босне до Врбаса. Полазећи од државног и повјесног 
права, Штросмајер разликује тзв. реалне и виртуелне хрватске 
земље. У реалне, неспорне убраја Ријеку, затим Далмацију, ту 
„зипку Хрватске, од мајке земље одружену”, а виртуелне, тј. спорне 
територије Међумурје и Босну. У погледу Босне, Штросмајер је 
заузимао различите ставове. Након А-У нагодбе 1867, Штросмајер 
изражава подршку припојењу Босне и Херцеговине Србији, да би 
након Берлинског конгреса и аустроугарске окупације БиХ 1878. 
године истицао став да је Босна Хрватска, тј. да Хрватска преко А-У 
треба да се домогне Босне и Херцеговине. 

Топаловић је своје песме, есеје и приче објављивао у Даници 
илирској, као и другим часописима – Летопису Матице српске – код 
Теодора Павловића итд. Жутић у књизи расправља са неколицином 
хрватских историчара, између осталих са Крешимиром Павићем, 
који је обрађивао Топаловићеву коресподенцију, и из тог навео 
бројне и исцрпне детаље из Топаловићеве биографије. Између 
осталог Топаловић је први који је предавао хрватски језик, касније 
је то у Загребу радио Вјекослав Бабукић, из Славонске Пожеге, 
штокавац, као и Топаловић. Два Славонца, два Илира, Два Шокца, 
што је други назив за Србе католике у Славонији, предавали су 
хрватски језик; то је онај хрватски језик који је Људевит Гај 
„позајми за стално” од Вука Караџића, па није никакво чудо што 
су га предавала поменута двојица лингвиста којима је то у ствари 
био, као и Рељковићу, Торквату Брлићу и осталим Славонцима 
– матерњи, српски језик. У кајкавском Загребу је овај језик био 
слабо разумљив. Што је такође разумљиво: није им био матерњи. 
О томе сведочи Антун Мажуранић кад каже да је на промоцији 
Гундулићевог Османа у Загребу 1844, мало ко разумео језик ове 
литературе. То је разумљиво: писана је на српском језику. 
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Мато Топаловић и Андрија Торкват Брлић били су браниоци 
илирског славонства пред надирућом кроатизацијом 1842. године 
– истиче Жутић. Иначе, Топаловић је био књишки апологета 
Римске цркве и династије. Испољавао је често своју династичност 
и оданост дому Хабзбурга иа аустријској држави. Написао је бројне 
панегиричке радове у славу династије, државних великодостојника 
и цркве.

Андрија Торкват Брлић (1826 –1868), Србин римокатолик 
и славонски родољуб, рођен је у Славонском Броду 1826, а умро 
1868. године. Завршио је гимназију у Винковцима, филозофију 
у Загребу и теологију у Бечу, где је завршио и правне науке. 
Био је српски политичар католичке вероисповести, заговорник 
јужнословенског уједињења и тајни агент Илије Гарашанина. У 
Хрватском сабору је отворено истицао своју српску народност и 
истицао је да је „Славонија скоро искључиво напучена Сербством 
римске и герчке цркве” (Прибићевић 1990). Последње године 
живота провео је у Славонском Броду радећи као адвокат. Бројна 
је његова кореспонденција. Пријатељевао је и дописивао се са 
Вуком Караџићем, са Штросмајером и Матом Топаловићем. За 
време студирања у Бечу објавио је Граматику илирског језика 
(1854) и Изворе српске повјестнице (1857) ћирилицом и српским 
језиком. Написао је велик број новинских чланака у листовима и 
публикацијама илирског покрета, те бечким, париским и другим 
новинама. Његово најзначајније дело је Дневник, писан од 1844. 
до 1857, а значајан је и за српску политичку историју у периоду 
1848/49. године. Међутим, како истиче његова снаја и позната 
књижевница, Ивана Брлић Мажуранић, његови Мемоари су 
склоњени. Највероватније због његовог „антихрватског” писања, у 
корист Славонства, негирања хрватства банске Хрватске, „од које 
је старија његова Славонија”. 

 Овде треба правити разлику између „Аустро-хрватског 
геополитичког пројекта илирства и југословенства” (Суботић 
2010, 71–123) и илиризма Топаловићевог и Брлићевог. Укратко, 
смисао првог: Вуков српски штокавски језик преузет од стране 
Хрвата и инструментализован у геополитичке сврхе ради стварања 
географски довршене и геополитички самосвојне велике Хрватске, 
заједно са језиком, Хрвати присвајају и српску културну и историјску 
баштину, српски католички народ и његов простор; временом ће се 
одвијати и кроатизација преосталих – православних Срба, његовим 
простором и народом. Топаловићев и Торкватов илиризам није ишао 
у том правцу – он је представљао отпор према хрватизацији српске 
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Славоније. Савремени хрватски аутори и Рељковића и Топаловића 
називају хрватским пучким пјесницима и књижевницима. Као и 
неке друге Србе католике попут Илије Округића Сремца.

О кроатизацији Славоније упечатљиво сведочење оставио је 
Антун Радић (брат Стјепана Радића), вођа Хрватске пучке сељачке 
странке. У листу Дом, који је уређивао, у броју од 10. новембра 1904, 
под насловом: „Винковци Срба и Шокаца, а Хрватима каковима ни 
трага”, Радић је писао: „Лако данас говорити мој господине! Али 
да сте ви још пред 20 година дошли тамо даље у Хрватску, нпр. 
у Винковце, па да сте рекли да сте Хрват и да су они људи тамо 
Хрвати, ви бисте срећни били, кад би вам се сав свијет смијао, јер 
бисте лако добили и батина. А није тако било само међу господом, 
него још више међу сељацима: а то су били ‘Раци’и ‘Шокци’, а 
Хрватима каковим ни трага. А тко је то учинио да су данас и господа 
по Славонији већином Хрвати, те има и сељака који поносно кажу 
да су Хрвати, хрватски сељаци? Тко је то учинио. Тко је те Хрвате, 
тако рекућ створио? То је учинила Странка права! Наука Анте 
Старчевића – она је од несвјестне масе створила Хрвате!”

Епизода са Антом Старчевићем најбоље осликава идентитет 
хрватства. Старчевић је у младости је нагињао Београду и 
свесловенству. Србин католик – лички Буњевац, мајка Милица 
православна Српкиња. У Београду је 1851. конкурисао за професора 
математике на „Мудрословном” (Филозофском) факултету (молбу 
је написао ћирилицом), али је „кобном одлуком“ по српство а 
славодобитном по хрватство одбијен, и од тада, због повређене 
‘личке’ сујете, свом новонасталом антисрпском енергијом почиње 
да ради у корист промовисања новог националног ‘идентитета’ 
хрватства. Мржњу је појачано сипао међу Србе различите 
вероиспоовести, и постао ‘отац Хрватске домовине’” (Жутић 2022, 
157).

СРБИ КАТОЛИЦИ У ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ СРБИЈЕ  
И ЦРНЕ ГОРЕ

Један од узрока слабљења католичког српства у Дубровнику 
и Приморју било је и нагло смањење броја интелектуалаца Срба 
католика. Многи су умрли, а један знатан број је за кратко време 
отишао у веће културне центре: Загреб, Београд, Беч. Такође треба 
напоменути и безбрачност дубровачке „властеле”, која више није 
желела да рађа робове страној сили.



165

Момчило Суботић, Сања Стошић ПОКРЕТ СРБА КАТОЛИКА У...

Највиђенији међу њима своје српство потврђивали су 
животом и радом у српским земљама: Србији и Црној Гори, а 
затим у првој југословенској држави. Лазо М. Костић наводи 
читаву плејаду заслужних Срба католика у различитим областима 
друштвеног ангажовања, а ми ћемо као илустрацију навести само 
неколицину изузетних. Потребно је напоменути да је покрет 
Срба католика изнедрио најобразованије људе, и то су били 
најобразованији Срби свога времена. Отуда је потпуно разумљива 
потреба младих српских држава, а потом и југословенске државе, 
да имају и да их репрезентује оваква национална елита. Познато је 
да су и двојица првих међу католичким Србима, Матија Бан и Медо 
Пуцић били у служби српског краљевског двора; Бан као васпитач 
ћерке кнеза Александра Карађорђевића, а Медо Пуцић као учитељ 
потоњег српског краља Милана Обреновића. Матија Бан се бавио 
уставноправним питањима уређења Кнежевине Србије. На захтев 
кнеза Александра Карађорђевића 1846. године је урадио је план 
уставног уређења Србије.

  Јосиф Панчић, ботаничар и зоолог рођен је 1814. у Лици, а 
преминуо у Београду 1888. године. За њега пише Недељко Кошанин 
у Народној енциклопедији СХС: „Био је најугледнији научни радник 
свога времена у Србији и први председник Српске Краљевске 
академије наука.”

Валтазар Богишић, правни историк (1834–1908), био је 
професор словенских права на Новоросијском универзитету у 
Одеси, после црногорски министар правде, где се прославио са 
својим кодексом Имовинског законика. Сматрао је српство као 
народност којој безусловно припада. Лазо М. Костић наводи још 
једног Србина католика, такође правни историк, Антуна Дабиновића 
из Доброте. Ухапшен у почетку Првог светског рата, питао га је 
судија у Љубљани да ли је србофил, а он је одговорио да не може 
бити србофил јер је Србин (Костић 1964, 82).

Лујо Војновић, конте ужички (1864–1951), написао Пад 
Дубровника и Дубровник и Османско царство. Конте Лујо је био 
неко време црногорски министар правде (као и Богишић), и као 
такав је вршио преговоре са Ватиканом за закључење Конкордата, 
у коме је српска мисао брањена до крајности.

Наиме, у години пада Цариграда, 1453. у Риму је основан 
„Илирски завод Светог Јеронима” за будућу мисионарску 
делатност међу православнима. Овај Илирски завод Штросмајер 
је почетком XX века (1901) покушао да преименује у хрватски, али 
је интервенисао црногорски кнез Никола преко примаса српског 
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у Бару, Србина Шиме Милиновића из Пераста, и свог министра 
спољних послова, Луја Војновића, који су Ватикан „обавестили” да 
постоје и Срби католици. Назив илирски за колегијум односило се 
на Србе католике из свих српских крајева. Поред тога, црногорским 
опуномоћницима је успело да се у колегијуму предаје српски језик 
са ћирилицом. У другој Југославији Јосип Броз је за време посете 
папи 1972. године „испословао” да се Завод Светог Јеронима 
преименује у хрватски. Од тада од католичких Срба нема више ни 
помена, као ни о ћирилици. У данашњој независној и расрбљеној 
Црној Гори одбацује се ћирилица као туђе, окупаторско писмо и као 
симбол новог националног идентитета узима латиница. 

Лујо Бакотић (1867–1941), Србин католик, адвокат као и његов 
отац др Игњат Бакотић, посланик у Земаљском сабору Далмације, 
дипломата у Србији, посланик при Ватикану, закључио је Конкордат 
у име Србије са Ватиканом 1914. Превео Свето писмо на савремени 
српски језик, као и Јустинијанове Институције. Писац је познате 
књиге: Срби у Далмацији од пада Млетачке републике до уједињења. 
Бакотић се веома благонаклоно изражавао о својим сународницима 
католичке вере, величајући оне најзначајније. Посебне похвале 
изрекао је двојици Срба католичких свештеника. Ево шта Лујо 
Бакотић каже о дон Јакову Групковићу: „Врло симпатична и 
поштена фигура католичког попа Србина. Побожан, миран, марљив 
истражилац блага нашег језика. Волео је много свој народ и био 
је ватрени Србин. Живео је аскетски и давао је другима све што 
је могао и никада за себе није ништа тражио” (Бакотић 1937, 71). 
Треба рећи да је дон Јаков Групковић (1831–1911), фрањевац, 
световни свештеник и професор гимназије у Дубровнику био члан 
прво заједничке Народне, затим Српске странке и један од водећих 
Срба католика у Дубровнику и Далмацији, близак сарадник Саве 
Бјелановића и његових наследника. Због свог отвореног српства, 
Католичка црква му је забранила да служи мисе. Због својих 
националних ставова овај „ватрени Србин” био је превремено 
пензионисан.

„Слично је писао и о Антуну Фабрису, уреднику српских 
новина Срђ и Дубровник: „Искрено одан српској мисли; вредан, 
озбиљан, поштен, Фабрис је припадао оној фаланги наших народних 
радника, који су несебично радили на нашем политичком пољу. 
Дао је себе цела за идеју, а за себе није никад ништа тражио” (126).

Бакотић велича још једног Србина католика. То је Јосип 
Берса, песник и приповедач, рођен у Дубровнику 1862, умро у Задру 
1932. Изразити српски песник, сарадник Стражилова, Јавора и 
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мостарске Зоре. Лујо Бакотић га истиче као једног од најзначајнијих 
Срба католика у Далмацији.

Треба поменути и неке Србе католике као што су били чланови 
веома угледне породице Ђаја. Јован Ђаја (1846–1928) био је један од 
најугледнијих новинара у Србији, али и веома успешан дипломата 
и посланик Краљевине Србије у Турској. Ту су и др Александар 
Ђаја, агроном, др Синиша Ђаја, професор фармацеутике у Београду, 
затим Иван Ђаја (1884–1957), српски биолог и физиолог, професор и 
ректор Универзитета у Београду. Драгутин Франасовић, Корчуланин 
рођен је 1842. године у Цариграду, а преминуо 1914. код Беча. 
Прешао све чинове у српској војсци до ђенерала. Био је ађутант 
кнеза Милана и три пута министар војни Краљевине Србије.

Међу филолозима, којих је било много, свакако је најпознатији 
Милан Решетар (1860–1943), најбољи коментатор „Горског вијенца”. 
Решетар је био професор славистике на Бечком универзитету, и 
српство Дубровника најбоље је представио у својој приступној 
беседи Српској краљевској академији наука пред Други светски рат, 
марта 1941. године. Решетар је своју академску беседу, 7. марта 
1941, одржао на тему Најстарији дубровачки говор. Он је овим 
својим приступом сведочио да је дубровачки језик – српски. Један 
од аутора овог чланка је имао велику част да научни скуп: „Српско 
питање на Балкану” (2013) посвети осамдесетогодишњици познатог 
српског историчара Веселина Ђуретића и стопедесетогодишњици 
рођења Милана Решетара, једног од најзначајнијих дубровачких 
Срба католика. Члан САН био је и Луко Зоре (1846–1906), професор 
и директор средњих школа, Конављанин – Издавач Словинца, 
одличан познавалац Гундулићевог дела. Петар Колендић, професор 
Филозофског факултета у Скопљу, после рата у Београду, такође је 
био редовни члан САН.

Овде свакако треба истаћи још једну значајну фигуру међу 
католичким Србима. То је Марко Цар, књижевни критичар, есејист 
и путописац, рођен у Харцег Новом 1859, а преминуо 1953. године. 
Прешао је на православље почетком Другог светског рата, ужаснут 
геноцидном политиком католичке цркве у НДХ.

Иво Андрић и његов сарајевски гимназијски професор, 
Тугомир Алауповић, свакако спадају међу значајније Србе 
католике на служби у првој југословенској држави, те би посебно 
било интересантно пратити њихов међусобни однос заснован на 
пријатељству, подршци и помоћи коју је Андрићу несебично пружао 
његов сународник.
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ДУБРОВНИК У ЈУГОСЛАВИЈИ

Овде треба нагласити утицај „Првог хрватског католичког 
састанка из 1900. године” на судбину Срба католика. Наиме на том 
састанку под покровитељством папе Лава XIII, на коме су главне 
фигуре биле надбискуп загребачки Јурај Посиловић, надбискуп 
врхбосански Јосип Штадлер и бискуп ђаковачки Јосип Јурај 
Штросмајер, афирмисан је политички католицизам, односно донета 
је одлука да се у наредном веку – у наредних 100 година, хрватство 
заснива на католичким основама; другим речима донета је одлука 
да се сви католици српско-хрватског, а у ствари српског језика у 
будуће имају сматрати Хрватима (Коренић 1900).

У првој Југославији, осим српских националиста у 
Дубровнику значајније почињу деловати и хрватски, што доводи 
до првих сукоба унутар католичког клира, па се током периода 
између два светска рата, забрањује национално изјашњавање 
Дубровчана, а након Споразума Цветковић – Мачек од 26. августа 
1939. године, Дубровник из окриља Зетске бановине, прелази под 
управу новоформиране Хрватске бановине. Сасвим неоправдано и 
етнојезички и историјски Дубровник први пут у историји постаје 
део хрватске државе. Дубровник и Бока Которска нису били ни 
у саставу Далмације, поготово не Хрватске. Али ако се зна да је 
то период српских-хрватских размирица око уређења заједничке 
државе, коју Хрвати нису хтели, а Срби форсирали, није ни мало 
чудо што се Дубровник нашао изван српске државе. Наиме, после 
шестојануарске диктатуре краља Александра, хрватске политичке 
странке направиле су национални покрет, фронт са стожерном 
ХСС, тражећи повратак на исходишну 1918, односно право на 
национално самоопредељење у што већим границама. Српске 
политичке странке међутим нису се опоравиле од „Шестојануарске 
диктатуре” (1929), којом је био укинут парламентарни страначки 
живот, а затим Октроисаним уставом (1931) поново успостављен, 
већ су свака понаособ: радикална, демократска, земљорадничка 
странка доживеле унутрашњи раскол, тако да су на изборима 1935. и 
1938. једним делом биле у власти ЈРЗ, коју су чиниле са ЈМО и СЛС, 
а другим делом у опозицији са хрватским фронтом Влатка Мачека. 
То је био геополитички „експанзионизам Хрвата, и растројство 
Срба” (Михаило Станишић), била је на делу српска „политика 
на парче”, наспрам хрватског националног покрета (Слободан 
Јовановић). Конфузни и несналажљиви Српски културни клуб 
(Слободан Јовановић, Драгиша Васић, Владимир Ћоровић, Стеван 
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Мољевић) није успео да парира Хрватима, којима су међународне 
нацифашистичке околности ишле у прилог. 

Како је у свему томе прошао Дубровник у који је нахрупила 
усташка руља на челу са командантом и градоначелником 
Дубровника, Ивом Ројницом, (1991. године постао је први Туђманов 
амбасадор у Аргентини, у коју је избегао као усташа), приказано је 
у познатом филму „Окупација у 26 слика”. 

У другој Југославији – Дубровник у федералној јединици 
Хрватској постаје најзначајније туристичко место, али он мења 
своју демографску структуру – насељавају га Хрвати католици. 
Након „Хрватског прољећа” (1971/1972) ово досељавање постаје 
организованије и масовније, што значајно мења демографску слику 
општине. То изазива сукоб староседелаца и колониста, који постаје 
знатно видљивији почетком деведесетих година. Коначно, након 
рата 1991–1995, пописне комисије и званично добијају задатак 
да сви католици српско-хрватског порекла, без обзира на њихов 
национални став, буду пописани као Хрвати. Овим репресијама се 
практично завршава национална прекомпозиција католичких Срба 
у корист Хрвата.

Имамо дакле два процеса: масовну колонизацију Дубровника 
од стране католичких Хрвата и погрешну политику, најпре 
Краљевине (о забрани националног изјашњавања), а затим 
комуниста (о кроатизацији свих дубровачких католика). Тако су 
Срби и православни и католици бестрагом нестали.

РЕПУБЛИКА ДУБРОВНИК 1991. ГОДИНЕ

Стварање Републике Дубровник 1991. године била је 
својеврсна реакција на хрватску насилну и противуставну сецесију 
од СФРЈ; реакција на хрватски рат против Срба и Југославије. 
Краткотрајна и самопроглашена република. Проглашена је 24. 
новембра 1991. у Цавтату, на скупу у хотелу „Кроација”, а нестала 
с повлачењем ЈНА из Хрватске, 4. маја 1992. године. Републику је 
прогласио Покрет за Дубровачку републику на челу са Србином 
католиком Александром Ацом Аполониом. На овом скупу 
успостављено је „Мало вијеће Дубровачке републике” као орган 
власти Републике. Вијеће је имало 12 чланова, међу којима су били 
Александар Аполонио, Иво Ланг, Миро Братош, Мирко Вујачић, 
Блажо Злопаша и Угљеша Јовић. 

С к у п у  ј е  п р и с у с т в о в а о  в е ћ и  б р о ј  г р а ђ а н а  и з 
Дубровника, Цавтата, Млина и Купара. Том приликом, учесницима 
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скупа, као и окупљеним грађанима обратио се новоизабрани 
премијер самопроглашене републике Александар Ацо Аполонио: 
„Ми уживамо овдје слободу. А Југословенска народна армија 
никада није била окупаторска сила, како фашистичке и усташке 
власти покушавају да је оцрне. Она нам овдје гарантује слободан 
живот и услове да властитим напорима оправљамо оно што је 
ратом порушено. Идеја за формирање Републике Дубровник, живи 
одавно, али није смјела да се слободно изражава. Она тражи једно 
сасвим друго уређење и од онога које су Дубровчани имали од 
1944. а поготово од овога у посљедњим годинама. Више се нећемо 
наћи у ситуацији, да нам увозе ратове, да нам увозе хорде, да нам 
увозе мржњу. Дошло је вријеме да подигнемо главе, да кажемо да 
дубровачки крај и град припадају Дубровнику.”

Према плану Република Дубровник простирала би се на 
територији бивше Дубровачке републике – од Неума до Превлаке, 
а била би у саставу неке нове будуће југословенске федерације са 
другим републикама бивше СФРЈ које то желе. Било је и идеја о 
формирању прве бесцаринске зоне у јужној Европи. Била би то 
република слична савременом Монаку, Сан Марину, Хонгконгу.

Након формирања нових власти, очекивана подршка других 
федералних јединица бивше Југославије, па чак и Србије је 
изостала. Српска влада никад није давала никакве изјаве у прилог 
власти самопроглашене републике, нити је укључивала Дубровачку 
републику у своје политичке дискусије. Једина отворена подршка 
властима републике стигла је од Српске радикалне странке и њеног 
лидера Војислава Шешеља, као и од лидера босанско-херцеговачких 
Срба, Радована Караџића.

Епилог је невесео: Република је насилно укинута од 
стране власти нове независне хрватске државе, њени политички 
представници су протерани, некима је и суђено у одсуству; 
Александар Аполонио, несуђени председник владе Републике 
Дубровник осуђен је у одсуству на 12 година затвора. Суђено је 
још неким из руководства попут Иве Ланга. Заједно са војском из 
овог подручја се повлачи и неколико хиљада цивила (неке процене 
говоре о преко 10 хиљада избеглица), махом симпатизера Републике, 
док унутар општине и остатку Хрватске бива расејано додатних 25 
хиљада Дубровчана.
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Један од аутора овог чланка имао је част да организује научни 
скуп, а затим и уреди зборник радова „Љетопис Матице српске 
у Дубровнику”, у два тома, који се по својој структури, обиму и 
садржају могао назвати: Срби католици. Превагнуло је мишљење 
учесника – лингвиста, што ни најмање не умањује вредност ових 
репрезентативних књига. Закључак у раду: „Покрет Срба католика 
у Дубровнику и Далмацији – национална и политичка мисао”, и 
данас је актуелан. Поновићемо тај закључак и он делимично може 
да послужи као резиме овог рада, који својим насловом и садржајем 
представља проширено и донекле актуелизовано издање теме о којој 
смо писали. 

Шансе католичког српства до Првог светског рата биле су 
одличне. Али, са стварањем прве југословенске државе отпочео је 
процес његовог гашења. Овај процес започет је на „Првом хрватском 
католичком састанку 1900” у Загребу, када је донета одлука да се 
хрватство изграђује на католичким основама, односно да се сви 
католици српскога језика са простора Двојне монархије имају 
сматрати Хрватима. Филолог Петар Милосављевић повлачи ову 
вертикалу: Штросмајер, Виктор Новак, Јосип Броз, као главну идејну 
и политичку снагу која је задала смртоносни ударац католичким 
Србима. То је неспорно! Али, то је хрватски „допринос”. Шта је са 
српским? Сматрамо да је у праву Лазо М. Костић када каже: „Да 
је тада Србија задржала за себе оне крајеве које јој је гарантовао 
Лондонски уговор, постоји велика вероватноћа да би бар половина 
тамошњих католика приступила српству. Разумљива је ствар да би 
држава водила чисту српску политику и јавно пропагирала српство. 
Једном речју, да је Србија после 1918. остала самостална она би 
добила више од пола милиона католика српског језика (можда близу 
једног милиона). До дана данашњега, половина од њих би били 
Срби” (Костић 2000, 111).

Данас су шансе католичког српства пале на најнижи ниво, 
скоро на тачку смрзавања. У другој Југославији је дошло до 
потпуног поистовећивања верског и националног. Штавише, дошло 
је до подела и међу Србима православне вере. Тако је у Црној 
Гори, у којој се готово целокупно њено становништво почетком 
XX века изјашњавало као Срби, дошло до потпуне конверзије 
у „црногорство”. Православни се означавају као „Црногорци”, 
а католици као „Хрвати”! Ето до чега су довели историјски 
фалсификати. Пред крај свог живота Милован Ђилас, креатор 
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црногорске нације, у књизи о Његошу, признао је српско порекло 
Црногораца и рекао да је „црногорска нација конституисана” за 
потребе комунистичког преуређења југословенске државе. Од три 
народа настало је шест и исто толико њихових република – држава. 
Од српског етничког супстрата прављене су нове нације и државе. 
Правила се „држава равнотеже” заснована на принципу „Слаба 
Србија, јака Југославија”. По истом принципу је и Дубровник  
додељен Хрватској, и већ самим тим свако испољавање католичког 
српства косило би се са основном националном линијом земље. 
Оно се морало у корену угушити. Југославије више нема. Српска 
национална и политичка мисао више не мора да лута. Срби треба 
на научно утемељеним основама предјугословенског периода, да 
граде своју етно-језичку заједницу. Такође, питање шта се десило са 
католичким Србима треба поставити папи и Римокатоличкој цркви?! 
Како је могуће да та католичанска, дакле универзална, саборна 
црква, која има и барску надбискупију којој је на челу Примас 
Србије, данас нема и вернике из српског народа? Где су нестали 
Срби католици? Због чијих и каквих циљева су они претворени 
у Хрвате? Актуелна је теза историчара Веселина Ђуретића, који 
каже: „Да су сви Срби прешли у римокатоличанство, Хрвата не би 
ни било!” Имајући у виду историјски, геополитички и сваки други 
контекст, ауторима овог чланка најближи је став Лазе М. Костића о 
томе да би се у српској, а не југословенској опцији, већина, не само 
Срба католика, него и Срба муслимана, вратили српству.
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Resume

The shances of Catholic Serbia until the First World War were 
excellent. But, with the creation of Yugoslavia, the process of its 
extinction began. This process was started at the First Croatian 
Catholic meeting in Zagreb in 1900, when the decision was made 
to build Croatia on Catholic foundations. It was then decided that 
all Roman Catholics of Croatian or Serbian, and in fact Serbian, 
from the territory of the Habsburg Monarchy should be considered 
Croats. If Serbia had kept for itself those regions guaranteed by 
the Treaty of London (1915), there is a high probability that the 
greater part of the Catholics there would have joined Serbia. It 
is understood that the state would lead a pure Serbian policy and 
publicly propagate Serbianness. In other words, if Serbia had 
remained independent after 1918, it would have had a million 
Serbian-speaking Catholics. Of course with their territories. In 
the second Yugoslavia, religious and national were completely 
identified. Moreover, there was a division among the Serbs of the 
Orthodox faith. Thus, in Montenegro, where its entire population 
declared itself as Serbs at the beginning of the 20th century, there 
was a complete national conversion to “Montenegro”. Orthodox 
declare themselves as “Montenegros”, Catholics as “Croats”, 
and Muslims, first as Muslims, and then as “Bosniaks”. From 
the three peoples that made up the first Yugoslavia: Serbs, 
Croats and Slovenes, six peoples and the same number of their 
republics emerged. These “new” peoples, in addition to Catholic 
Serbs who became Croats, are Bosniaks, Montenegrins and 
Macedonians. According to this principle, Dubrovnik as well 
as Serbian Dalmatia were assigned to Croatia. That is why it 
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is acceptable to say that in 1918, in the Serbian and not in the 
Yugoslav option, the majority, not only Catholic Serbs, but also 
Serb Muslims would have returned to Serbia

Keywords: Dalmatia, Dubrovnik, Movement of Serb Catholics, 
Bosnia and Herzegovina, Slavonia, dum Ivan Stojanović, Matija 
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Сажетак

Многе друштвено-хуманистичке науке користе сложени 
израз који има облик назив науке + предмет у генитиву, 
да на тај начин означе своје гране. Разматрам ту појаву на 
примеру српске антропологије. Користим расправу двоје 
антрополога о предмету и циљу сазнања у антропологији, 
међу којима један објашњава функцију именичке синтагме 
у генитиву. Затим осветљавам њен философски смисао из 
угла православне хришћанске философије Жарка Видовића. 
Сазнаћемо да именичка синтагма у генитиву припада 
дискурсу који човека маргинализује на рачун његових 
феномена и чак га самог претвара у феномен друштва и 
културе.

Кључне речи: Именичка синтагма у генитиву, 
Антропологија, Дискурс антропологије, Метафизика, Дух, 
Жарко Видовић

ПРЕДМЕТ И ПРИСТУП

У различитим наукама које се баве човеком наилазимо на 
истоветну језичку формулацију, која стоји као њен проширени назив. 
То се користи понекад и у природним наукама. Карактеристичан 
облик је именичка синтагма у генитиву, где главна именица указује 
на науку о којој се ради, а зависна, она у генитиву, на ужу област 
истраживања. На пример: историја старог века, физиологија нервног 
система, антропологија религије, психологија опажања, медицина 
рада, социологија становања, физика честица.
*  jelena.miljkovic.matic@ips.ac.rs
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Ради се, дакле, о партитивном генитиву, који служи за 
истицање једног дела неке целине – овде једног дела укупне 
области коју одређена наука проучава. Према обичају којим се 
надевало име хуманистичкој науци, предмет којим се она бави био 
је садржан у њеном називу, па је тако човек предмет антропологије, 
душа психологије, народ етнологије, друштво социологије, дете 
педагогије. Употреба сложеног назива, међутим, као нови тренд који 
тежи да се стандардизује, сугерише нам да је дошло до извесних 
померања у значењу назива науке. То због тога што је највећи број 
појмова који се налазе у називу науке превазиђен у научном погледу 
на свет. Основни предмет се више не садржи у самом називу, него 
у посебно истакнутим појмовима на месту зависне именице у 
синтагми. Тако, традиционални назив науке више не значи ништа 
осим конвенције по навици, којим се означава угао гледања, са 
његовим теоријско-методолошким специфичностима. На такво 
схватање нас упућује чињеница да се синтагма може заменити 
изразима „научна анализа тога-и-тога” или „научни приступ томе-и-
томе”, са назначивањем, наравно, конкретне науке – антрополошка 
анализа, психолошки приступ и сл.

Српска антропологија ће нам бити овде модел на коме ћемо 
детаљније посматрати језички начин гранања науке. Дискурс 
антропологије је погодан и занимљив пример из три разлога. Један 
је обухватно становиште са кога антропологија гледа на човека и на 
његове делатности у свету. Други је чињеница да је управо у оквиру 
антропологије, у једном конкретном тексту који расправља питање 
њеног предмета, истакнута функција именичке синтагме у генитиву 
(Ковачевић 2015, 49–57). Трећи разлог је то што из чињенице да 
антропологија користи овај проширени назив произлази закључак да 
би и човек морао да спада међу научно превазиђене појмове – заједно 
са душом, народом, друштвом – који се више не односе ни на какву 
научну реалност и опстају у називима наука само зато да означе угао 
гледања на неке друге ствари. Анализа и тумачење ове појаве ће нам 
показати да је то тачно и како је кретање антрополошког дискурса 
ка дехуманизацији постало могуће.

*

Текст Ивана Ковачевића, под насловом „Наука о народу и 
антропологија човека”, настао је као расправа са Загорком Голубовић 
око питања шта су основни предмети сазнања у етнологији и 
антропологији. Голубовић је сматрала да је човек централно 
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питање антропологије, док је Ковачевић нашао да су то човекове 
делатности. Загорка Голубовић је антропологију установила 
као академску дисциплину у Србији (Inđić 2007), на Одељењу за 
социологију Филозофског факултета у Београду, па је и дала у више 
наврата своју дефиницију ове науке. Иван Ковачевић је наставио 
развитак српске антропологије у оквиру Одељења за етнологију. 
Он је постао најистакнутији учесник у развоју антропологије у 
Србији кроз неколико деценија, а такође се појављује као хроничар 
и историчар српске антропологије, пошто је у више својих текстова 
описивао и објашњавао развојни пут српске антропологије до њеног 
данашњег вида. Ту се нашло и објашњење употребе формулације 
која нас овде занима.

Циљ текста који следи јесте да философски осветли основу 
на којој стоји језички начин за гранање антропологије, из које 
произлази идеологија актуелног научног дискурса. За то сам се 
обратила једном од најумнијих српских мислилаца, Жарку Видовићу, 
који се у својој књизи Огледи о духовном искуству (Видовић 1989) 
осврнуо на карактеристичан начин мишљења који је омогућио 
широко прихватање и употребу именичке синтагме у генитиву, па 
тако и у антропологији.

Моје је истраживање методолошки једноставно. Састоји се 
од експозиције наше теме, коју је дао Иван Ковачевић у полемици 
са Загорком Голубовић, као излагања функције именичке синтагме 
у генитиву у антропологији; затим анализе дисонанце која се 
појављује у дијалогу између њихова два схватања предмета 
антропологије; и коначно објашњења суштине ове појаве које је 
дао Жарко Видовић у својој књизи Огледи о духовном искуству. 
Интерпретативни оквир је духовно становиште Жарка Видовића 
– конкретно, поимање човека у његовој потпуности, као духовно-
телесног бића, за разлику од секуларно-научног поимања које 
духовну димензију човека схвата као психичку функцију. Сазнаћемо 
како је било могуће да се формира антрополошки дискурс који 
мења циљ сазнања у антропологији тако да то више не буде човек 
него да су то његови феномени. У закључку ћу дати нека запажања 
теоријске и практичне природе.

Духовно становиште Жарка Видовића може изгледати као 
увођење верске пристрасности у науку, али то само за оне који 
сматрају да је атеизам непристрасно, неутрално стање човека 
(Милојков 2019, 12) и да због тога наука може да се практикује 
само уз искључење вере. Управо реферирани Александар Милојков 
је претресао питање природе атеизма и доказао да је атеизам 
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такође једно веровање – веровање да Бог не постоји. То га чини 
секундарним производом религије, из које је изведен као негација 
њеног предмета (Милојков 2019, 62). Слично запажање је дао Мирча 
Елијаде, када је написао да „‘профано’ је само нова манифестација 
исте конститутивне структуре човека, која се раније манифестовала 
кроз изразе ‘светога’” (Елијаде 2003, 64). Постхришћански 
секуларизам је антрополошка и друштвена аномалија, јер је прва 
појава нормативног атеизма у познатој историји човечанства.

Атеизам није ни у ком смислу неутрално стање душе, пошто 
се не појављује на позицији нуле него на позицији екстрема – као 
производ непријатељства према хришћанству и чак способан за 
попримање облика тоталитарне идеологије, како је то утврдио А. 
Милојков (2019, 40). На „нулу” можемо ставити евентуално верски 
агностицизам, али само у теорији, док у практиковању агностицизма 
он мора да инклинира више једном него другом ставу према Богу. 
После Милојковљеве свеобухватне и детаљне анализе, која је 
резултовала закључком да је атеизам, у ствари, антитеизам, те ја као 
такав својеврсно верско убеђење, можемо рећи да нема стања душе 
без вере у одређену природу стварности. Зато веровање у постојање 
или непостојање оваквог или онаквог духовног света увек учествује 
у погледу на свет. „Атеизам и теизам нису само пуки теоретски 
ставови о божанској егзистенцији. Они су почетак и утемељење 
даљег погледа на свет и живот”, истиче Милојков (2019, 88). Тако 
учествују и у науци.

Духовно становиште Жарка Видовића је, дакле, једно од 
могућих основних ставова који претходе сваком интелектуалном 
ангажману, па и научном или философском. У случају који нас овде 
занима, оно нас изводи на чистину са које се прозире идеологија 
секуларног антрополошког дискурса, а која је била невидљива за 
двоје антрополога, Загорку Голубовић и Ивана Ковачевића, док су 
унутар њега полемисали око тумачења антропологије.

О ЧЕМУ ОКВИРНО ГОВОРИ ЖАРКО ВИДОВИЋ

Да би могао бити употребљен конкретан одељак из књиге 
Жарка Видовића, потребно је да разумемо основну његову поставку, 
а то је разликовање између два схватања човека и света: духовног – 
хришћанског православног, подразумева се код Видовића – и оног 
које он назива метафизичким, а које подразумева секуларни сурогат 
за дух. Зато сада веома кратко о томе.



181

Јелена Миљковић Матић ШТА НАМ КАЗУЈЕ ПРОШИРЕНИ...

Видовић разликује два основна приступа стварности за које 
је човек способан: осећањем постојања и мишљењем у појмовима. 
Осећање постојања је непосредан доживљај реалности, док 
мишљење ставља човека према свему у однос који је посредован 
апстрактним појмовима. Сазнање (са)осећањем доспева непосредно 
до истине бића, као духовни доживљај постојања, присуства сваког 
конкретног суштаства, а у крајњем домету као осећање смисла 
постојања. О духовном искуству се може накнадно мислити, што 
чини философија; или се оно може уобличити у неки поетски или 
уметнички израз. Мишљење, са своје стране, ако није анализа 
духовног доживљаја а има амбиције да говори о трансценденцији, не 
може друго него да у апстрактном појму и односима међу појмовима 
тобоже проналази истину бића, а у целини њихових односа смисао 
сваког бића/појма (Видовић 1989, 13). За то мисаоно конструисање 
апстрактне слике човека и света задужена је метафизика, као 
фалсификат духовне философије.

Карактеристична разлика између духовног и метафизичког 
приступа види се у њиховом различитом схватању глагола бити, 
за који Жарко Видовић каже да се читава философија увек бавила 
само његовим тумачењем (12–19). Док за духовни доживљај бити 
означава постојање, присуство; дотле је бити за мишљење, са 
говором као његовом спољном страном, помоћни глагол који служи 
поистовећивању различитих појмова. До обавезног поистовећивања 
појмова долази приликом њиховог дефинисања, које представља 
покушај да се искаже њихова суштина (8–12). На тај начин, 
поистовећивањем појмова у њиховом међусобном дефинисању, 
гради се представа о стварности која са стварношћу уистину нема 
везе, пошто је све нешто друго: јабука је воће, храна или биљка, 
а суштина се тражи у њеном припадању апстрактном појму рода 
или врсте.

Мишљење-говор има своју природну улогу: да анализира, 
испитује и истражује искуство на тај начин што сећање на доживљај 
разлаже на појмове и доводи их затим у различите међусобне односе 
(16). Али мишљење не може да обухвати сам духовни доживљај, 
као непосредно сазнање суштине бића и осећање смисла и пуноће 
постојања (37). Трансценденција се не може замислити, него само 
осетити зато што „човек није постојање појма (појединачна појава 
појма тј. врсте), него постојање самог себе, суштог човека. То је 
истина битија”, уверава Видовић (31). Мишљење о духу није могуће, 
већ само о духовном искуству, о сећању на духовни доживљај (7).
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Свест је сазнање осећањем. Она није феномен мишљења, него 
му претходи (21, 297). Свест је поларизација искуства на субјект и 
доживљај (306), што је услов да се појави мишљење. Ипак, откада 
је мишљење проглашено за једино значајну и вредну, одлучујућу, 
одлику човека – „мислим, дакле постојим” (11); „исто је мислити 
и бити” (51) – мишљењу се додељују квалитети и задаци који су 
му уистину недоступни (7). Метафизиком је Видовић назвао метод 
фалсификовања духовног искуства и поретка сила у човеку, док је 
само мишљење демистификовао квалификујући га као унутрашњи, 
душевни „орган говора” (18). 

Смисао постојања је у самом постојању. Он се доживљава 
као осећање пуноће бића, у радовању и задивљености што јесам/
јеси/јесмо, као љубав према бићу (48). То је духовни доживљај 
иступања из своје „усебности”, како каже Видовић (19). Мишљење 
није способно за трансценденцију (14), па може само да из своје 
ограничене перспективе измишља да се пуноћа бића и смисао сваке 
ствари налази у повезаности појма о њему са другим појмовима 
и даље у целини света, као свеукупности повезаних појмова. зато 
мишљење не може друго, што се тиче трансценденције, него да 
понуди фалсификат духовног сазнања и објашњења реалности. Јер, 
„неког општег или заједничког битија нема” (22) да би се смисао 
постојања налазио у космичкој целини, већ реално постоје само 
појединачни сушти који у онтолошком и сваком другом смислу 
претходе целини. Осећање, доживљај метафизичке реалности, као 
опште повезаности где све налази своје оправдање у припадању 
целини, Видовић назива магијским доживљајем као лажним 
духовним доживљајем: „Магија је човеково осећање да је битије 
својствено тек космосу, свету као ‘целини’, уз истовремено човеково 
осећање да је он сам утопљен у ту тобожњу ‘целину’ битија, да је 
његово (човеково) битије та утопљеност” (25).

Метафизика се лажно представља као да је философија о 
духовном искуству, док је, у ствари, анализа магијског искуства: 
„Метафизика приказује магију као дух и прикрива разлику између 
духовног и магијског искуства” (25). Она је фалсификат философије, 
а магијско искуство је фалсификат духовног искуства. 

Пошто сам овако у крокиу дала шта Жарко Видовић 
подразумева под духом и метафизиком, као оквир у коме се креће 
његова књига Огледи о духовном искуству, могу само да позовем 
читаоца да се обрати непосредно књизи1 и изложи се Видовићевим 

1  Огледи о духовном искуству је књига чија су оба издања одавно распродата, али се може 
наћи на много места на интернету у pdf-у.
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изузетним увидима и аргументацији. А да се за ову прилику, мало 
даље у тексту, усмеримо само на одељак који се тиче наше теме.

Ипак, и ово што смо до сада сазнали о основном философском 
ставу Жарка Видовића већ има значај за нашу тему утолико што нам 
показује основу на којој стоји секуларни научни дискурс, у коме је 
порекнут дух: 

Како јој само име каже, мета-физика се представља као 
способна да превазилази границе природе. Она, међутим, тврди 
неистину: уместо да превазилази границе човековог психофизичког 
бића, метафизика своди дух на мишљење, рационализује 
трансценденцију, тврдећи да више од тога човеку није могуће 
постићи. Том обманом, да је дух једнак мишљењу, метафизика 
је успела да се наметне као квазисакрална димензија модерног 
секуларног хуманизма и да постане основа секуларног научног 
дискурса као квазисакралног говора о стварности. На тој основи 
стоји уверење да је вера у Бога неспојива са науком, пошто наука већ 
има своју сакралност потеклу из мишљења као суштинског израза 
човековог бића. Ту се ствара и дискурс антропологије у коме се 
налази наша именичка синтагма у генитиву.

АНТРОПОЛОГИЈА ФЕНОМЕНА И 
АНТРОПОЛОГИЈА ЧОВЕКА

Први аутор који је код нас дао дефиницију антропологије била 
је Загорка Голубовић. На њене се дефиниције осврће Иван Ковачевић 
у свом тексту који ћемо овде анализирати. Голубовић је задатак 
антропологије одредила недвосмислено као сазнавање човека, а 
њега је сместила у границе физичког света, без трансценденције. 
Свет у коме човек живи замишљен је помоћу три животне средине: 
природе, друштва и културе. С њима сваки човек стоји у сложеном 
и тоталном односу узајамног стварања и обликовања. Према тој 
дефиницији, антропологија „проучава антрополошку природу и 
структуру човека у различитим друштвеним заједницама, са циљем 
да установи како се човек историјски развијао кроз своју праксу и 
како је стварајући културу хуманизовао своју околину, као и то како 
се у одређеној друштвеној и културној средини конституише као 
људска личност.” Додала је и веома значајно проучавање чинилаца 
„у човеку и изван њега који га чине мање човечним” (Pešić-
Golubović 1967, 35). Човек је ту у центру пажње, о њему сазнајемо 
посредовањем културе, друштва и природе – у њему и око њега.
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Тридесет година касније, Голубовић је срж антропологије 
сажела у кратко реторичко питање: „шта је човек, које су његове 
могућности и границе” (Golubović 1997, 7). Том приликом она 
је разматрала разлику између етнологије и антропологије. Да би 
показала у чему се етнологија и антропологија разликују, Голубовић 
је прибегла тумачењу самих њихових назива. Тако је етнологију 
одредила етносом или народом, док је антропологију одредила 
антропосом или човеком. Извела је одатле логичан закључак: да је 
у етнологији предмет истраживања народ, док је то у антропологији 
човек. 

Са оваквим тумачењем предмета и циља сазнања ушао је 
у расправу Иван Ковачевић (Ковачевић 2015, 49–57)2, доказујући 
да етимологија, иако можда води ка логичним закључцима, не 
представља обавезно и најбоље тумачење (49). То је зато што се 
у свом развоју наука креће слободно и не руководи се непрекидно 
дословним значењем свог давно насталог назива. Ако смо на почетку 
њиховог постојања то и могли, етнологију и антропологију данас 
више не можемо дефинисати као науку о народу и науку о човеку.

Управо због своје орјентације према појму народа, чијем је 
политичком интересу етнологија понајвише служила, како сматра 
Ковачевић, ова наука није успела да се у теоријском и методолошком 
смислу развија (55; видети Ковачевић 2015, 11–17). Антропологија, 
насупрот томе, од почетка има свој циљ у области науке – да 
протумачи и објасни – а не у друштвеном животу. Етнологију 
зато И. Ковачевић сматра појмом који је временом „испражњен од 
садржаја”, док његова форма опстаје из одређених историјских и 
друштвених разлога (55–56). Као наука живи само антропологија, 
чији профил Ковачевић оцртава у односу на дефиницију коју је дала 
З. Голубовић.

Предмет антрополошког сазнања, сматра Ковачевић, не 
може да буде општи појам човека, пошто такав задатак мора да 
обједини више наука (53). Задатак антропологије јесте да проучава 
појединачне димензије човековог живота, које се појављују као 
човекове делатности (53). На тај начин се ствара идеална ситуација 
за практиковање наше именичке синтагме у генитиву, јер се 
њоме означава небројено мноштво грана, „стотине или хиљаде 
субдисциплинарних тема антропологије” (54). Иван Ковачевић се 
служи „упитном” дефиницијом антропологије коју је дала Загорка 

2  Први пут је овај текст објављен 2008. године у Гласнику Етнографског института 
(Ковачевић 2008). Овде користим издање из 2015, пошто се у тој збирци Ковачевићевих 
чланака налазе и неки други текстови на које ћу се позвати.
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Голубовић (шта је човек и које су његове могућности и границе) да би 
њеним парафразирањем илустровао шта је предмет антропологије. 
Он на место човека у дефиницији ставља човекове феномене, као 
делатности или њихове производе, па набраја примере: „шта је кућа 
и које су њене границе (антропологија куће), шта је потрошња и 
које су њене границе (антропологија потрошње), шта је политика 
и које су њене границе (антропологија политике) – само су неке од 
више стотина етаблираних антропологија” (54) и предмет њеног 
интересовања.

Сазнање самог човека, као другостепени циљ антропологије, 
изгубило је свој врхунски статус, отишло на маргине разуђене науке 
о човековим феноменима и постало само једна од њених грана. 
„Холистички усмерено истраживање питања ‘шта је човек’ јесте 
једна од антрополошких тема и субдисциплина (антропологија 
Човека)”, каже И. Ковачевић, па образлаже то овако: „То што је 
Човек тај који гради куће, троши добра и бави се политиком, то 
је опште место на коме се не може градити некакво централно и 
одлучујуће место антропологије Човека унутар антропологије као 
целине антрополошке разноврсности” (54). Док се „антропологијом 
Човека” једва још ико да занима (54, нап. 8), главни ток 
антропологије усмерава њен развој путем научног тематизовања 
све већег броја феномена. Због тога се ова наука развија у форми 
„дисперзивне разноликости” (Ковачевић 2015, 32), користећи за то 
именичку синтагму у генитиву, умножавајући број антропологија 
различитих феномена.

Овде желим да протумачим истрајавање Загорке Голубовић 
на становишту да је човек основни предмет антропологије упркос 
свим променама које су се у српској антропологији догодиле током 
неколико деценија. Јер, чини ми се да просто тумачење значења 
речи антропологија не може бити једини разлог за њену истрајност 
у ставу да је то наука о човеку.

Морамо имати у виду то да антропологија, међу свим 
друштвено-хуманистичким наукама, подразумева поглед на укупне 
услове за делатност човека, и то као целовитог бића. Проучавајући 
човекове делатности у свету, ми посредно упознајемо човека, његове 
„могућности и границе”, свет друштва и културе као интерактивну 
пројекцију човековог бића. Све друге науке о човеку заузимају 
посебне углове гледања, у некој од три животне средине. Само 
антропологија нема никаквих ограничења у заузимању стратешке 
позиције, пошто никада не губи из вида комплетан животни контекст: 
„Антропологија представља науку с најширим предметом од свих 
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наука” (Божиловић 2002, 409), јер посматра човека истовремено као 
биолошко, друштвено и културно биће. Тај панорамски поглед је 
антропологији омогућен тиме што је њен централни појам управо 
сам човек, који је са својим специфичностима имплицитни предмет 
истраживања у конкретним предметима који су његови односи, 
делатности и производи. Због тога се антрополошкој анализи може 
подвргнути било шта што људи раде, стварају, мисле или им се 
догађа, а сама наука има потенцијал да се неограничено развија 
у форми „дисперзивне разноликости”. Човек је у антропологији 
„опште место” због тога што је са њим све повезано и њега у крајњој 
линији упознајемо када истражујемо културу, друштво и природу 
у њему и око њега.

Претпостављам да је и то, поред етимологије, имала на 
уму Загорка Голубовић кад је остајала доследна у свом схватању 
антропологије, упркос променама које су се дешавале током развоја 
науке. Начелно, ни Иван Ковачевић се не противи таквом схватању 
када каже да „питање ‘шта је човек и које су његове могућности 
и границе’ јесте par excellence антрополошко питање.” Он само 
полемише са Загорком Голубовић на различитом нивоу од онога на 
коме она стоји. Док Голубовић говори о општем оквиру и крајњем 
циљу сазнања у антропологији, Ковачевић говори о непосредном 
предмету истраживања на једном конкретном развојном ступњу 
науке. Одмах након сагласности да је питање човека врхунско 
питање антропологије он прелази на другу позицију, с које се човек 
не може видети другачије осим као „једна од стотине или хиљада 
субдисциплинарних тема антропологије” (Ковачевић 2015, 54).

Видимо, дакле, да игнорисање човека као крајњег циља 
антропологије и потпуно усредсређивање на њену динамику 
представља пут за слабљење човекове позиције у антрополошком 
дискурсу. Човек је ту присутан још само као технички услов за 
постојање својих феномена – како је И. Ковачевић истакао: човек 
је тај који гради куће, троши добра, бави се политиком итд. Али 
сада се чини као да кућу, потрошњу и политику не истражујемо 
ради упознавања њиховог творца и корисника, него ради познавања 
њих самих.

Човека као биће, у ствари, не би требало ни да је могуће 
научно тематизовати у антропологији која проучава феномене. 
Отуда можда и одсуство интересовања за „антропологију човека” 
које спомиње Ковачевић, будући та грана може да постоји само 
као пуки назив – пошто човек није феномен. Међутим, већ сама 
могућност за говорну формулацију ове антрополошке дисципплине 
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указује на начин на који се позиција човека променила. Чим можемо 
да кажемо „антропологија човека” то значи да човек бива појмљен 
као феномен. И то се изједначавање човека са феноменом заиста 
и догађа, иако не у хипотетичкој антропологији човека, него у 
антропологији идентитета.

Кроз идентитете човек се сагледава не више као функционална 
личност, чији су смисао и енергија у њему самом, него као 
соматопсихички носилац скупа једнодимензионалних идентитета, 
индукованих из друштвено-културне средине или, у последње време, 
из сопствене маште. Концептом идентитета (видети Жикић 2011; 
2012; Kovačević i Ilić 2013) и теоријом конструкционизма (Delamater 
i Hajd 2002; Malmqvist 2004; Сајдмен 2009) теоријски је омогућено, 
дакле, да се и сам човек посматра као феномен.3 Он је сада 
друштвени и културни – све мање и природни – феномен, а личност 
је замењена скупом произвољних идентитета. Са становишта Жарка 
Видовића рекли бисмо да је појмом конструисаног идентитета 
метафизика коначно победила последњу препреку ка тоталној 
владавини у тумачењу реалности – само човеково биће.

Последица тога је да идентитет није завладао само у 
науци. Он се појавио такође у најширој друштвеној употреби, 
и то не само у говору, него и у пракси необузданог креирања до 
сада незамисливих животних стилова. Концепт конструисаног 
идентитета је додатно подстакао процес разгранавања антропологије 
на антропологије различитих идентитета. Убрзо након полемике са 
Загорком Голубовић, Иван Ковачевић је запазио ову опасну тежњу 
у научном дискурсу српске антропологије: претерано присуство 
појма идентитет које прети да „трансформише антропологију у 
идентитологију” (Kovačević i Ilić 2013, 12).

ЖАРКО ВИДОВИЋ О ИМЕНИЧКОЈ СИНТАГМИ  
У ГЕНИТИВУ

Сада ћемо се усмерити према одељку у књизи Жарка 
Видовића који треба да нам осветли идејну основу именичке 
синтагме у генитиву, што ће нам помоћи да схватимо како је 
логички легитимисано замењивање човека његовим феноменима у 
антропологији. Видовић пише о појави која би се сажето описала  
као онтологизовање феномена на рачун онтологије субјекта који 
делује (Видовић 1989, 161–169).
3  Немања Ђукић говори о два схватања идентитета: као онтолошког стања и као социјално-

дискурзивне конструкције, што зависи од присуства/одсуства трансценденције (Đukić 
2016). Свакако је овде реч о овом другом значењу.
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У модерном метафизичком схватању, каже Ж. Видовић, 
пориче се суштина као истина бића, конкретна јединка као једина 
„тврда” реалност, јер то појмовном мишљењу није потребно нити 
уопште схватљиво (18).4 Метафизика почива на ипостасирању 
мишљења – његовим поистовећивањем са постојањем. Ипак, и 
мишљење и постојање су феномени, који захтевају конкретно 
сушто коме припадају, као субјекту постојања и субјекту мишљења. 
Не може бити постојања без онога што постоји, нити мишљења 
без онога ко мисли (166). Међутим, због „модерне и свесне 
одлучности метафизике да занемари сушто” (168) дошло је до 
појаве метафизичке (167) или феноменолошке онтологије (168), у 
којој постојање, мишљење и други феномени добијају аутономију 
и статус субјекта.

Иако се феномен увек означава глаголом или глаголском 
именицом и подразумева субјект чија је то радња, (з)бивање или 
стање (166), у метафизици је изведен маневар, или „Хајдегеров 
‘обрат’” како каже Видовић (164; 168), да се пренебрегне говор 
о суштом те да се сам феномен види као субјект. То је учињено 
поистовећивањем постојања са бићем, што значи феномена са 
субјектом, чиме је из калкулације избачена суштина, која је истина 
бића и субјект постојања. А када је изречена идеја о једнакости 
мишљења и постојања, два феномена, од којих је постојање 
најобухватније (166) и због тога наизглед замењиво са постојећим, 
суштим – постојање више не припада суштом него је само постало 
субјект – затворен је пут ка освешћивању духовног искуства као 
искуства суштине бића, пут доживљаја Његошевог „умног чувства”, 
како је то препознао Видовић (55), па је човек претворен у биће које 
постоји и има смисао само у својим феноменима.

Модерна метафизика је показала тиме да „феноменологија 
има амбицију онтологије” (164), пошто успоставља и истиче 
„феномен који добија статус битија, суштог” (162). Отуда је у 
модерној метафизици легитиман став према феномену „као да 
је сушто (постојеће) сам тај феномен (апстрактан феномен, без 
суштог)” (167). Јер – не заборавимо то – сва је истина постојања 
већ и до тада била апстрактна, пошто се налази у појмовима, 
њиховим међусобним односима и у свеукупности тих односа као у 
апстрактном Апсолуту, који тек као целина даје појмовима вредност 
према њиховом месту у мрежи односа. Конкретних суштих, као 
једине истине постојања, ту нема.

4  Најбитнија одлика конструкционизма јесте оспоравање идеје о суштини, о постојању-
по-себи као услову за испољавање бића.
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Ево и примера: када човек трчи или говори, феноменологија 
уочава трчање и говорење као „непосредно виђени субјект” (162). 
Човек који трчи или говори нема значај као личност која делује, 
па може мирне душе бити схваћен као „појам човека”, „генерички 
човек” (163), или Ковачевићево „опште место” у свету феномена. 
(Ово је другачије тумачење „општег места” него малочас, када 
смо га тумачили као свеприсутност човека у антрополошким 
истраживањима због тога што је он њихов крајњи циљ. Сада 
„опште место” има значење којим се умањује важност човека, 
његовим свођењем на технички услов за постојање феномена.) 
Сва пажња посматрача је ту на трчању или говорењу и њихове се 
одлике посматрају и анализирају. Уверљив пример из философске 
и друштвене историје који Жарко Видовић наводи јесте познато 
Марксово и марксистичко схватање рада као субјекта историје: 
рад је створио човека, рад се развијао кроз време, рад је отуђен, 
рад треба ослободити, у раду се налази вредност производа као 
робе (162–163). Као да рад постоји независно од људи који раде. 
Људи се само укључују у аутономни рад, као да он има смисла сам 
по себи а људи тек као његови агенти. Тако је у марксистичком 
дискурсу обезвређиван човек, што је била философска основа и за 
одговарајућу друштвену праксу.

Жарко Видовић је разоткрио, дакле, метафизичку основу за 
„идеолошко (примењено метафизичко) ‘тумачење’ човека, тј. за 
негацију човекове личности као реалности” (161). У том озрачју 
се развија и антрополошки дискурс као истицање делатности и 
њихових резултата, истицање феномена (делатности) и њихових 
феномена (производа енергије). Видимо како је антропологија 
у свом развоју дошла до тога да се човек нађе већ на корак од 
потпуног искључивања из видокруга научног интересовања, прво 
скрајнут међу своје феномене у антропологији човека, а затим 
и расточен на конструисане идентитете као феномене друштва, 
културе, у све мањој мери природе и коначно сопствене необуздане 
маште. Иван Ковачевић закључује свој текст реченицом у којој 
је сажето показано одвајање феномена од човека као њиховог 
субјекта и њихово заузимање централне позиције у антропологији: 
„Перпетуирано разматрање питања ‘шта је човек’ није могло да 
замени интересовање за скоро неизбројив скуп његових делатности, 
чије истраживање занима самог Човека и ствара антропологију као 
антрополошку разноврсност” (Ковачевић 2015, 57). 

Изгледа као да је у антрополошком дискурсу човек постао 
један од безначајнијих појмова, као „опште генеричко биће” 
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(Видовић 1989, 160), пошто је већи део пажње на феноменима као 
субјектима реалности. Антропологија је, додуше, словила одувек 
као наука која проучава културу и друштво: постала је као културна 
и социјална антропологија. Али, ови изрази, својим правилним 
поретком речи у називу, сугеришу да је антропологија наука о човеку 
која његову тајну разоткрива прилазећи му кроз тумачење његових 
друштвених и културних феномена. 

Питање о самом човеку, о његовој „природи, могућностима 
и границама”, међутим, не може заиста да нестане. Оно само 
привремено може да буде потиснуто, у епохи владавине 
метафизичког приступа стварности, који, како се то сада помодно 
каже, није одржив. Заиста, антропологија на то питање и даље 
одговара, али не више у рационалном, вербалном облику, него сама 
собом, као феномен који показује „природу, могућности и границе” 
примене метафизике у науци о човеку.

Одвративши свој поглед од целовитог човека, одстранивши 
из представе о човеку појмове који се односе на његов духовни 
живот (Шмеман 1996, 161), као што су личност, суштина, дух, вера, 
осећање, склад, савест, вредност, смисао, морал, душа, ум, научни 
се дискурс, па и антрополошки, одвратио од човекове реалности 
као духовно-телесног бића. Међутим, „свако од нас има то духовно 
искуство”, каже Видовић (1989, 158), као независно од било каквог 
деловања, управо као извор енергије. Универзалност човековог духа 
и у науци има своје место као област интерсубјективно проверљивих 
података (Milić 1965, 190). Човек је потенцијална личност и као 
такав мора да буде јединица мере у животу, философији и науци, 
а појмови само да говоре о искуству, из разних углова, на разне 
начине, уместо да конструишу неистиниту реалност без духа.

ЗАКЉУЧАК

Загорка Голубовић је поставила питање природе, могућности 
и граница човека као основно питање антропологије, док је Иван 
Ковачевић показао да је у развоју антропологије дошло до тога да 
је човек замењен својим феноменима, па сада та наука истражује 
њихову природу и границе, док сама имплиците демонстрира 
неограниченост (антропологовог) мишљења кроз потенцијално 
бескрајно умножавање антропологија разних феномена. Занимљиво 
је да је и Жарко Видовић споменуо границе човека (1989, 222). 
Границу, по њему, представља човеков доживљај истине сопственог 
постојања као „усебности”, како је он то назвао (22), затворености 



191

Јелена Миљковић Матић ШТА НАМ КАЗУЈЕ ПРОШИРЕНИ...

у своју суштину, као егзистенцијално искуство свог психофизичког 
бића као посебног у односу на све остало. Тај страхотни осећај 
усамљености (22–25) превазилази се у духовном искуству, у 
искорачивању у трансцендентну област у којој се доживљава смисао 
и пуноћа бића (37), што је такође неограниченост, али другачије 
природе и перспективе него што је то бесконачно умножавање 
антропологија разних феномена као бесконачност метафизике.

Основано је претпоставити да Загорка Голубовић не би дала 
баш такав одговор на питање о границама човека, али је значајно то 
што њено одређење антропологије питањем „шта је човек? које су 
његове могућности и границе?” дозвољава да се да и такав, духован 
одговор. У антропологији као науци о феноменима то већ није 
могуће. Није смислено чак ни поставити такво питање, јер је човек 
ту скуп индукованих идентитета а не аутентични психофизички 
интегритет. Духовни одговор који је могуће дати на питање З. 
Голубовић доказ је да антропологија има потенцијал да обухвати 
човека у свеукупности његовог постојања, која превазилази 
мишљење као тобожње врхунско човеково својство. Голубовић, 
која кроз деценије не одустаје од антропологије као науке о човеку, 
очигледно види човека и свет на целовит начин, што значи да их 
види у њеном сопственом духовном искуству, кога као марксиста 
вероватно није свесна. Зато она и није могла да буде уверљива у 
својој аргументацији, све се позивајући на етимологију назива 
науке, јер не стоји чврсто на једном становишту, него је подељена 
између духовног осећања истине и метафизичког мишљења које 
влада у науци.

Сматрам, ипак, да је овде и несвесно духовно становиште 
боље него никакво, због тога што одговара човековој стварности. 
Овакав развој антропологије као секуларне науке има своју 
унутрашњу логику диктирану Видовићевом метафизиком, али 
остаје стално нерешено питање њеног односа према човековој 
природи која укључује дух. Такође, сазнање о значењу именичке 
синтагме у генитиву у области антропологије индикује испитивање 
исте појаве у другим наукама које користе дотичну језичку форму 
да искажу свој предмет и циљ. Јер, као што сам на почетку рекла, 
ова форма се појављује у многим наукама.

Као што неконтролисано коришћење појма идентитет 
води у сазнајни бесмисао, о чему сам се раније овде опоменула 
упозорења које су на ту тему дали Иван Ковачевић и Владимира 
Илић, тако и схватање антропологије као науке о феноменима води 
у недопустиво занемаривање човека. Поновићу и то да је потребно 
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схватање идентитета не као онтолошког стања него као социјално-
дискурзивне конструкције (Ђукић 2016) да би човек био претворен 
у феномен, те да зато запажање Жарка Видовића о онтологизацији 
феномена видим као складно са запажањем двоје споменутих 
аутора, И. Ковачевић и В. Илић, о идентитету у антропологији, 
само што оба виђења уочавају проблем положаја човека у науци са 
различитих страна.

За крај желим да дам тексту поетску ноту, па ћу навести речи 
наде5 које је пре само тридесет година написао археолог Драгослав 
Срејовић (1992, 52), уз напомену да „метафизику” код њега треба 
тумачити као трансценденцију, дух – што је јасно како из целине 
текста који наводим, тако и из спомињања поетике, која је један од 
начина да се о духовном искуству говори (Видовић 1989, 241–249), 
а која са метафизиком у Видовићевом смислу речи не може да има 
везе. Срејовић пише: 

„Можда ће се у будућности развити нешто што се данас 
само жели и слути, нешто што ће у науци објединити физику и 
метафизику, а што би се у случају наше три науке могло назвати 
поетска археологија, поетска етнологија и поетска антропологија.”

Нека овај мој текст буде схваћен и као мали допринос у том 
правцу, поред његовог главног задатка.
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узору на упорност римског сенатора Катона.
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WHAT DOES THE EXTENDED NAME OF 
ANTHROPOLOGY TELL US

Resume

Some social sciences and humanities use a complex form 
composed of the name of the science and the specific subject at 
hand to name their branches (e.g. sociology of living, psychology 
of perception, anthropology of religion). We are examining this 
phenomenon considering the case of Serbian anthropology. 
According to Zagorka Golubović, anthropology is the study 
of man. Ivan Kovačević, however, counters this definiton by 
pointing out that, during its evolution, anthropology has turned 
to studying human activities, phenomena, which has resulted in 
the beforementioned plural name of anthrology. This science has 
always studied man through various phenomena. However, now 
man is no longer implied to be the framework and the goal of the 
study, except if conceptualized as a phenomenon himself. Man is 
conceptualized as a phenomenon of nature, society and culture 
through the concept of constructed identity. Žarko Vidović 
has explaned this extreme phenomenology. He contrasts the 
experience of meaningfulness of existance, which is a spiritual 
experience, along with philosophy as the analysis of spiritual 
experience, to metaphysics, which is an attempt to imitate this 
unique and specifically human experience by thinking, in the 
sense of operating with abstract concepts. Using this framework, 
Vidović shows that “phenomenology is a method of metaphysical 
onthology“ (Vidović 1989, 167), which has a goal of presenting 
phenomena as beings and to disregard real subjects. This allows 
man to be pushed to the background by his phenomena, and to 
be turned in a phenomenon himself in order for his existence in 
humanities to be legitimate, if he can not be completely avoided 
as a subject. This developmental direction of anthropology, apart 
from removing meaning from the concept of „man“, is also 
removing the meaning from the name of anthropology. I am 
advocating a return to considering anthropology as the holistic  
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understanding of man, which then may includes his spiritual 
dimension.

Keywords: Noun phrase in the genitive case, Serbian 
anthropology, Metaphysics, Spirit, Žarko Vidović6

*  Овај рад је примљен 6. октобра 2022. године, а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 7. новембра 2022. године.
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ПРИМОРДИЈАЛИСТИЧКО СТАНОВИШТЕ 
О НАЦИОНАЛНОМ ИДЕНТИТЕТУ

Сажетак

Ауторка у раду објашњава настанак, развој и политичке 
импликације примордијалистичког становишта о 
националном идентитету. Иако у академској литератури 
постоји мишљење да је примордијализам превазиђен, у 
раду ћемо показати је присутан на политичком нивоу, кроз 
различите модалитете изражавања. Примордијалистичко 
схватање идентитета рехабилитовали су друштвени 
истраживачи и политички лидери.
Кључне речи: примордијализам, национализам, модернизам

ДЕФИНИЦИЈА ПРИМОРДИЈАЛИЗМА

Примордијализам представља кровни термин који се користи 
за описивање веровања да је националност је „природни” аспект 
људских бића, природан као говор, вид или мирис, и дс нације 
постоје од памтивека. Ово је такође став националиста, као и 
појединих друштвених научника, посебно историчара. Озкиримли 
сматра да примордијализам такође може представљати лаички 
поглед на нације и национализам (Ozkirimli 2010, 49).

Термин потиче од придева primordial који је у оксфордском 
енглеском речнику дефинисан као исконски, примитивни; древни, 
далеки у времену, фундаментално, основно (Oxford English 
Dictionary 2008). Термин „примордијалан” први је употребио 
Едвард Шилс, како би описао односе у породици. Шилс (1957) 
тврди да осећај привржености чланови породице произилази 
из „значајних релационих” квалитета који се могу описати само 
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као ’примордијални’. То није само због интеракције; већ због 
„неизрецивог значаја који се приписује крвној вези” (Ozkirimli 2010, 
49).

Примордијализам је дефинисан као скуп осећања и веровања 
о заједничком пореклу и потомству, повезано са егзистенцијом 
припадника одређене групе на одређеној територији или месту. Са 
друге стране, модернисти наглашавају инструменталну и друштвену 
друштвену конструкцију нације (Weinreich, Piter, Viera Bacova and 
Nathalie Rougier 2003, 119). Винер, Бачова и Риџер сматрају да се 
примордијализам и ситуационизам не могу изоловано посматрати. 
Нечија веза са прецима и потомством је снажна и представља 
афективни елементи унутар нечијег етничког идентитета. Такође 
постоје и други аспекти идентитета (професионални или родни 
идентитет), који су важни важни у укупности идентитета (120).

Према примордијалистичком схватању, етницитет представља 
„датост” и поседује „исконско својство” и подразумева „подударност 
крви, говора и обичаја, који имају неизрециву и јаку принудност 
саме по себи” (Eller and Coughlan 1993, 183). Етницитет је „највећим 
делом изједначен са културом, а сама култура је дефинисана 
као мање-више стална, трајна, статична, готово непроменљива 
одлика која јасно разграничава групе” (Малешевић 2009, 316). 
Хоровиц тврди да је примордијализам по својој природи близак 
националистичкој идеологији. „Етничке групе су чврсто повезане, 
трајне заједнице које карактерише: етноцентризам, непријатељство 
према странцима и страствени сукоб” (Horovitz 1998, 1–2).

УТЕМЕЉИВАЧИ ПРИМОРДИЈАЛИЗМА

Творaц примордијализма Клифорд Герц сматра да 
примордијалне привржености представљају „датости” друштвеног 
постојања – који произилазе из осећаја природне блискости 
(нпр. са рођацима, суседима, братом по вери), а не из друштвене 
интеграције. Герц сматра да држава почива на примордијалистичким 
приврженостима и природној блискости њених сународника, због 
чега су једнонационалне државе стабилније од вишенационалних 
(Geertz 1973, 258). Према Герцовом примордијализму културни 
идентитет је урођен. Примордијалне привржености и везе које 
подразмевају непосредну блискост и тесне везе. „Датост проистиче 
из тога што сте рођени у једној верској заједници, говорите једним 
језиком и следите одређену социјалну праксу. Уочено је да те 
блискости по крви, говору, обичајима и сл. носе у себи и ван себе 
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једну неизрециву и понекад неодољиву принуду” (Пипиди 2004, 
17). Код примордијализма акценат се ставља на улогу сентимената 
односно на емоције и етничке привржености појединца. Ипак, 
са критичког становишта, примордијализам не успева да објасни 
квалитет етничких привржености, јер су одређене културе 
дефинисане као „дате” без интеракције припадника са остатком 
друштва. 

Критичари Герцовог примордијализма, Џ. Елер и Р. Коулан 
наводе да се Герцов примордијализам огледа у три различите идеје, 
а то су: априорност, неизрецивост и афективност што доприноси да 
се овај приступ означи као неадекватан. Прво, према Герцу етнички 
идентитети и везе су дати, а priori, пре свих интеракција, поседују 
„исконско” и духовно својства. Први сегмент примордијализма 
је означен као „априорност“. Друго, етничке везе су неизрециве, 
њихова снага може варирати, али Герц не описује ту варијацију. 
Тако да је други сегмент означен као „неизрецивост”. Трећи сегмент 
примордијализма је афективност, која предстваља „круну етничког 
идентиета” – односи се на сентименте и емоционалну снагу етничке 
припадности, као и на идиом породице које се среће у контексту 
етничке припадности (Eller and Coughlan 1993, 186–191). С обзиром 
да се афективне везе/привржености не рађају у интеракцији са 
другим људима, већ су имплицитно присутне, позивањем на претке 
– то ствара „мистификацију” и „десоцијализацију” “ феномена 
примордијализма (191).

Мали је број аутора који су се отворено самоидентификовали 
са примордијалистичким становиштем. Аутори који су етикетирани 
као примордијалисти попут Адама Смита, Џона Амстронга, Вонера 
Конора, Доналда Хоровица, Азара Гата, Аренда Лајпхарта избегавали 
су сврставање у примордијалисте. Са друге стране, постоје аутори 
који су се добровољно самоидентификоали са примордијализмом 
попут Стивена Гросбија, Франциска Гил - Вајта, Стивена бан Евера, 
Умута Озкирмлија и других (Coakly 2017, 10–11).

Примордијализам има значајно место у делима Адама 
Смита. Ипак у књизи Theories of naionalism из 1971. године, 
није имао централну улогу, да би у 1998. заузео значајно месту у 
етносимболизму Адама Смита који представља хибридни модел 
односно спој примордијализма и модернизма. Према Смиту постоје 
два супарничка модела нације односно приступа националном 
идентитету. Први се развио западни или „грађански” модел 
нације, према којем нације морају поседовати утврђене територије 
које би им омогућиле самодовољност. Историјска територија, 
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правно-политичка заједница patria, правно-политичка једнакост 
њених припадника, заједничка грађанска култура и идеологија су 
компоненте стандардног западног модела нације. У Источној Европи 
и Азији развио се етнички модел нације, који је представљао допуну 
западног модела, али се у појединим аспектима разликовао. Овај 
модел заснован је на примордијалистичком схватању етницитета 
/ националног идентитета, наглашавајући значај лозе, заједнице 
рођења, порекла где нација представља „фиктивну натпородицу” 
– коју посебно издвајају политички лидери и интелектуалци 
(Смит 1998, 26). Смит сматра да су нације постале мешавина 
ове две димензије. Управо та вишедимензоналност омогућила да 
национални идентитети постану растегљиви и опстану удржујући 
се са другим идеологијама и покретима не мењајући свој карактер. 
Покушаји дистанцирање Смита од примордијализма могу се наћи 
критикама примордијалистичког становишта, где аутор упозорава 
да схватање културе односно етницитета као „датости” на основу 
заједничког порекла има негативне импликације: 1. ствара 
потешкоће у асимилацији; 2. доприноси оживљавању сентимената 
мањинских група за које се сматра да су интегрисане, 3. мањинске 
заједнице у политичким заједницама чекају свој „судбоносни 
тренутак” за остварење циљева; 4. оживљавање мањинске нације 
значи распад постојеће политичке заједнице (Smith 1986, 8). Смит 
наводи да су свим националистима заједничка обележја националног 
идентитета: 1. Историјска територија, домовина; 2. Заједнички 
митови и историјска сећања; 3. Заједничка масовна, јавна култура; 
4. Заједничка законска права и дужности свих припадника нације; 
5. Заједничка економија, с теритоијалном мобилношћу припадника 
нације. Отуда се нација дефинише као „именована људска 
популација са заједничком историјском територијом, заједничким 
митовима и историјским сећањима, заједничком масовном, јавном 
културом, заједничком економијом и заједничким законским 
правима и дужностима свих припадника” (Смит 1998, 30).

Ау то р  Д а н и ј е л  Ко н в е р с и  н а в од и  т р и  з н ач е њ а 
примордијализма. Прво, примордијализам као систем веровања који 
подразумева дубоку емоционалну везаност за етнички идентитет. 
Ово позицију заступа Џошуа Фишман. Вокнер Конор има другачији 
став, сматрајући да су етничка осећања „чудни остаци прошлости”. 
Друго, примордијализам као абдикација односи се на одбацивање 
етничких веза из прошлости, што се може наћи у радовима 
Доналда Хоровица, и модернистичких теоретичара шездесетих и 
седамдесетих година. И треће, примордијализам као есенцијализам 
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– становиште да су етничке групе хомогене целине са специфичним 
интересима и програмима у радовима Вилијам Сафран (Conversi 
2002, 269).

Примордијалистичко схватања етницитета присутно је 
и атрактивно у новије време, а свој израз има у критикама и у 
дихотомијама о етницитету. Поједини истраживачи попут Вила 
Кимлике који тврде да су етничке групе као унапред задате 
актуелизовали су примордијалистичко схватање идентитета 
(Лончар и Бељинац 2021, 18). Мултикултурална теорија ослоњa 
се пре свега на примордијалистичку концепцију етницитета. 
Мултикултурални теоретичари – Амартја Сен, Кваме Ентони Апија, 
Бхику Парек упозоравају да је језик политике идентитета склон 
есенцијализацији и потискувању разлика (19). Примордијалистичко 
схватање етницитета има исходиште у теорији мултикултурализма 
који се неретко оптужује за сегрегативне односе у друштву, 
до тога да га критичари (Б. Бери, Б. Паскал) изједначавају са 
етнонационализмом. Мултикултурализам Вила Кимлике базира се 
на етничким и националним разликама и постојању „самоуправних 
нација”. Кимлика заузима позицију конзервативног „аутентичног” 
мултикултурализма представљајући културе су као бедеме, 
наглашавајући органски карактер заједнице како би се групни 
идентитет и аутентичност одбранили (Ериксен и Стјернфелт 
2013, 216). Слободан Дивјак сматра да је мултикултурални покрет 
неодвојив је од тенденција реафирмације културно – етничког појма 
нације (Дивјак 2001, 1–4; 25–47). Мултикултурализам има различите 
импликације у пракси због чега је његова одрживост упитна у 
вишенационалним државама.

ПРИМОРДИЈАЛИЗАМ НАСУПРОТ  
ДРУГИМ СХВАТАЊИМА

Изучавање националних идентитета карактеришу различита 
схватања и приступи. Прво је развијено примордијалистичко 
схватање о националном идентитету. Други је ситуациони 
приступ који је директно супротан примордијалистичком. Према 
инструменталном приступу – идентитет је променљив и флуидан, 
и зависи од постојећих околности. Појединци га наглашавају, 
у ситуацијама када могу максимизирати своју корист. Четврти 
приступ националном идентитету је конструктивистички 
приступ – где постоји комбинација примордијалистичког и 
инструменталистичког схватања (Милошевић-Ђорђевић 2003, 129). 
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Ови приступи националном идентитету јавили су се као реакција 
на примордијализам. Међутим, важно је истаћи да ситуациони 
и инструменталистички приступ полазе од истих својстава 
етницитета – језика, културе, етничке припадности, солидарности, 
као и примодијалистиички приступ. Међутим, примордијализам 
искључује интеракцију, како би културни идентитети задржали 
аутентичност, што доприноси есенцијализацији идентитета и 
изолованости групе. У процесу етномобилизације није доминантно 
присутан само један приступ етницитету, већ комбинација приступа. 
Политички лидери се воде рационалним елементима (интересима, 
предностима) као и ирационалним, осећањима својих припадника 
(што је својствено примордијализму). У теорији се комбиновање 
примордијалистичких и инструменталних димензија означава као 
„мирољубиви плурализам” (Смелсер), и представљају покушаје да 
се национални идентитет учини мање конфликтиним (Катунарић 
2007, 23).

ПРИМОРДИЈАЛИЗАМ: САВРЕМЕНЕ ДРУШТВЕНЕ И 
ПОЛИТИТИЧКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ  

(У СРБИЈИ И РЕГИОНУ)

Према модернистичком приступу, етничка припадност је 
„инструментална” и служи за циљеве политичке елите, а не за 
културне циљеве. Због тога су етничке и националне заједнице 
важну улогу у процесу етничке мобилизације, подршци одређеним 
политикама и остваривању моћи међу конкурентним политичким 
елитама (Smith 1986, 9). Ериксен наводи да: „колико год ко тврдио 
да је етнички идентотет примордијалан и колико год инсистирао на 
културним коренима, у модерним друштвима може бити предмет 
свесне манипулације и може одредити економску конкурентност” 
(Ериксен 2004, 44). Политички лидери имају важну улогу у 
успостављању вредносног оквира етничке мобилизације, као и 
у „мењању етничких граница и друштвених конструкција”. Д. 
Хоровиц комбинује примордијалистички и ситуациони приступ 
етницитету како би доказао да је етницитет – моћна (gemeinschaft) 
заједница, коју карактерише: „заједничко порекло”; јако „ми” 
осећање; понашање на основу страсти (искључење калкулација); 
где су чланови блиско повезани и спремни да се жртвују за 
колективно благостање (Horovitz 1998, 2). Примордијалне разлике 
у националним идентитетима односно политизоване примордијалне 
разлике побудиле национализме у федералним јединицама 
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бивше Југославије (Истраживање југословенског јавног мњења 
1964). У том периоду, појам југословенства који је био заснован 
на „афективним и идеолошким основама” утицао је да свест о 
југословенској припадности буде подложна најразличитијим 
облицима манипулација (Васовић 2001, 111).

„Политичких  предузетници”  (како  их  назива ју 
мултикултуралисти) утичу на есенцијалијализацију националних 
идентитета, стављајући примордијалистичке елеменате националног 
идентитета у политичку употребу. Д. Хоровиц сматра да етнички 
лидери настоје да етничке групе сведу на објекте, како би развили 
примордијални, првобитни осећај привржености. Готово све етничке 
идеологије, позивају се на мит о заједничком пореклу. Задржавање 
на примордијалном облику етницитета, доводи нас у ризик да 
етничке идеологије које инсистирају на ендогамном пореклу 
поистоветимо са националистичким идеологијама, које на тај 
начин добијају „употребну вредност” (Horovitz 1998, 2). Употребна 
вредност националистичких идеологија за политичку елиту огледа 
се у „ њеној способности транзиције интерних друштвених тензија 
на спољни план, односно терен интерних друштвених тензија”, 
њоме се такође може „веома брзо, манипулативно и лако изградити 
осећај реалне угрожености сопствене нације независно од реалне 
утемељености тог осећаја” (Симеуновић 2009, 127).

Према Адаму Смиту рат има улогу „мобилизатора етничких 
сентимената и националне свести” као „добављач митова и сећања 
за будуће генерације” и најдубље задире у конституисање етничког 
идентитета (Смит 1998, 49). Рат у БиХ је утицао на идентитет 
Бошњака, односно на етничку самосвест бошњачких мањинских 
заједница у Санџаку (Србија). Ратна дешавања су довела до буђења 
„религијског национализма” међу Бошњацима, односно до симбиозе 
политике и вере познато као „етноконфесионална симбиоза” која 
подразумева идеолошку повезаност политичких и верских вођа. 
Тачније, током и после рата јавља се процес „реисламизације 
националног, политичког и културног идентитета” (Јовић 2013, 140).

Хобсбом и Рејнџер наводе: „Традиције које изгледају или за 
које се тврди да су старе, често су сасвим скорашње по пореклу 
и понекад измишљене” (Хобсбом и Рејнџер 2001, 5). „Традиције” 
теже да успоставе, често вештачки континитет са прошлошћу, док 
„сопствену” прошлост успостављају путем обавезујућег понављања. 
Хобсбом и Рејнџер наводе да је швајцарски национализам 
развијен са формирањем модерне федералне државе у 19. веку. 
У том случају, старе традиционалне праксе су модификоване и 
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институционализоване да служе новим националним циљевима. 
Због тога, ови аутори наводе да истинске традиције имају 
способност адаптације, за разлику од „измишљених” традиција које 
карактерише езотеричност и заједничко осећање супериорности 
елита (19).

Мит о заједничком пореклу који има централну улогу у 
примордијализму има различите импликације у пракси, као и сам 
национализам. Због тога Брубакер упозорава да етнонационални 
идентитет различито доживљавају актери и истраживачи. У 
прошлости, националистички идеолози који су промовисали 
идеју о коренима нације и о древном пореклу, приказивани су 
као „очеви нација”. Историјски списи одиграли су значајну улогу 
у националистичким покретима као нпр. Симонас Даукантас у 
Литванији; Михајло Хрушевски за Украјинце; Пајсије Хиландарац 
за Бугаре, Мику-Клајн за Румуне (Coakly 2017, 3).

Уз помоћ манипулације традицијом и симболима политички 
програми улазе у масовну политику, односно “људи ће бити 
наведени да колективно размишљају, осећају и делују у складу 
са политичким премисама” (Дејзингс 2005, 238). Бошњачки 
политички лидери у формирању савремених захтева бошњачке 
националне мањине ослањају се на представу односно историјски 
мит о Санџаку који је у време Отоманског царства егзистирао 
као самостална територијална целина, најпре у оквиру Босанског 
вилајета до 1876. године, а потом у оквиру Косовског до почетка 
Балканских ратова 1912. године (Башић 2002, 27). Албанци као 
и њихови политички лидери на Косову и на југу Србије такође 
се ослањају на историјски мит, тачније мит о илирском пореклу 
Албанаца. Идеја о илирким коренима Албанаца остаће присутна 
је од почетка деловања албанског националистичког покрета под 
називом “Албански национални препород” (Rilindja Kombëtare) који 
је деловао од 1878 – 1913, до данас. Илирска теорија о етничком 
пореклу Албанаца има доминатну позицију из политичких разлога. 
Ову теорију о етничком пореклу Албанаца фаворизовао је Ибрахим 
Ругова (лидер Демократског савеза Косова), као и садашња 
председница самопроглашене републике Косово – Вјоса Османи. 
Историјска неправда из прошлости има важну улогу у етничкој 
самосвести Мађара и делом утиче на конципирање мађарских 
захтева. Историску неправду за Мађаре представља Тријанонски 
уговора из 1920. године, када је Мађарска је изгубила 71% своје 
територије и 59% свог становништва.
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Почетком овог миленијума Канчан Чандра изнео је став 
да је тада било немогуће наћи истраживача који отворено брани 
примордијалистичко становиште (Chandra 2005, 1). Чандра одбацује 
теорију етничког надметања, јер се заснива на примордијалистичкој 
концепцији етницитета. Овај аутор сматра да статичност или 
фиксност нису основна својства етничког идентитета, већ је производ 
институционалног контекста у којем су етничке групе политизоване. 
Демократску стабилност могу наруштити институције унутар 
којих се етничка политика одвија, а не природа етничких подела и 
настанак етничких партија (Chandra 2005, 235).

ПРИМОРДИЈАЛИЗАМ И НАЦИОНАЛИЗАМ

Појам „национализам” има различита теоријска значења 
и карактерише га терминолошка збрка. У пракси, наилазимо на 
различите модалитете што упућује на његову „опречну практичну 
улогу” (Keating 1996, 20). Аутори Владимир Цвејић и Слободан 
Илић, у анализи међунационалних односа у Војводини, појам 
национализам користе у неутралном значењу (Илић и Цвејић 1997, 
174). Са друге стране, Мајкл Китинг, појам национализам повезује 
са шовинизмом, сецесионизмом, регионализмом, итд. 

Према Китингу, мањински национализам изједначава се 
са сепаратистичким национализмом, који подразумева захтеве 
за делом територије одређене државе и потврђивањем права на 
самоопредељење. Попут национализма, мањински национализам 
(као ужи појам) има три форме: 1. Мањински национализми 
засновани на етничким обележјима попут језика, расе и 
религије; 2. Мањински национализми засновани на територији; 
и 3. „Конкурентни” (мањински) национализми који се јављају у 
оквиру заједничког националног идентитета, где мањинске групе 
имају сепаратистичке захтеве и тежећи ка отцепљењу одређеног 
дела територији (Кeating 1996, 18) или феномен конкурирајућих 
национализама (Вил Кимлика). Све три форме мањинског 
национализма, као и њихово комбиновање, присутне су у захтевима 
мањинског дела становништва у Србији (од деведесетих година до 
данас). Теоретичари модернизма Ернест Гелнер, Бенедикт Андерсон, 
Ерик Хобсбом критикују став примордијалиста да су нације старе 
по пореклу и да сежу у далеку прошлост. Модернисти сматрају да 
је национализам као идеологија и покрет настао крајем 18. века, док 
је „национално осећање” присутно крајем 15. и почетком 16. века 
у Западној Европи.
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Примордијалистичко схватање етницитета означено је као 
превазиђено у академском дискурсу. Утицај примордијализма ослабио 
је на Западу, док његов јак утицај постоји у посткомунистичким 
државама. Аутентична тумачења о примордијализму тешко је наћи 
у академској литератури. Примордијализам је описиван као главни 
састојак национализма и служио је у објашњењима национализма. 
У академском свету примордијализам је одбациван, што је Роџерс 
Брубакер сликовито описао, те да је примордијализам „давно 
мртви коњ којег писци о етничкој припадности и национализму 
настављају да бичују” (Coakly 2017, 1). Џон Кукли наводи да 
иако се у теоријама о национализму перенијализам означава као 
сродан примордијализму, они се разликују у погледу трајности која 
карактерише нацију. Тачније, са становишта перенијализма трајност 
нација се огледа у њеном постојању у далекој прошлости, док 
примордијалисти трајност нација везују за урођеност, генеаолошку 
лозу и генетско порекло, који представљају „цемент” за националну 
припадност.

Упоредо са процесом монокултурне (етничке) хомогенизације, 
након распада Отоманског царства, током 19. века на Балкану 
доминира сегрегативни мултикултурализам. „Нужна претпоставка 
за његово настајање – као што је то случај са етнонационализмом 
уопште – јесте примордијално јединство крви и тла” (Стојковић 
2008, 217). Етноцентризам балканских нација подразумева чврсту 
унутар групну идентификацију тј. примордијалистичко схватање 
етницитета, почивa на друштвеној идентификацији „чије порекло 
није искуственог, већ априорног нагонско-афективног карактера” 
(Божиловић и Стевановић 2006, 136).

Модернисти сматрају да је примордијализам академски 
савезник национализма, односно тројански коњ национализма у 
академској сфери, чија се повезаност са национализмом огледа у 
тврдњама примордијалиста о прастаром пореклу и дуготрајности 
националног идентитета. Академски примордијалисти настојали 
су да се дистанцирају од тврдњи примордијализам прибегава 
националистичким нарацијама. Такође, тешко је доказати да 
су идеје национализма присутне у радовима примордијалиста 
попут Клифорда Герца, Адама Смита, Вокнера Конора, Доналда 
Л. Хоровица, Стивена Гросбија итд. (Катунарић 2007, 28) Ипак, 
поједини аутори дефиницију примодријализма Клифорда Герца 
изједначавају је се са национализмом у ужем смислу. Герц сматра да 
у друштвима постоје „примордијалне датости” – сродство, религија,  
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територија, обичаји и расна припадност, које одређују разлике међу 
етничким групама (Geertz 1973,260) .

Савремени истраживачи национализма одбацују дихотомију 
примордијализам насупрот конструктивизму, дајући на значају 
„хегемонији конструктивизма” у проучавању националног 
идентитета. Аутор Милан Суботић сматра да етносимболички 
приступ генеалогији нација (Адама Смита) има веће хеуристичке 
капацитете од модернистичке парадигме када је у питању проблем 
настанка „периферних нација” и разумевања динамике њихових 
национализама. Смитовој дефиницији нације као „територијалној 
заједници грађана обухваћених јединственим законима и нација 
као заједница дефинисана етничким пореклом њених припадника” 
кореспондирају различити типови „национализма”. Први је 
територијални, фокусиран на боравиште, законску заједницу, 
држављанство и грађанску културу, док други више етнички јер 
наглашава генеалошке везе, вернакуларну културу, нативистичку 
историју и народну мобилизацију (Суботић 2004, 177; 204–205). 
Од 1991. године, територијална аутономија је кључан инструмент 
у решавању етничких сукоба на простору бивше Југославије 
(Флоријан Бибер). Договори политичких лидера, као и мировни 
споразуми који су требали решити етничке конфликте заснивали 
су се на „територијализацији етничности” и предвиђали су 
институт територијалне аутономије како би избегло интензивирање 
националних аспирација. Након успостављања вишестраначког 
политичког система, партије националних мањина У Србији, 
на политичку сцену изашле су са израђеним стратегијама или 
декларацијама о територијалној аутономији који су представљали 
основу мањинског односно територијалног национализма. Међу 
њима су Демократски савез Косова (ДСК), Партија за демократско 
деловање (ПДД), Санџачко демократска акција (СДА) и Демократска 
заједница војвођанских Мађара (ДЗВМ). Осим у случају Мађара, 
захтеви за територијалном аутономијом представљали су заправо 
захтеве за отцепљењем и уједињењем са матичном државом. 
Деведесетих година 20. века „етнички национализам” постао 
је доминантна политичка филизофија у Србији, али и другим 
источноевропским државама. Успон етничког национализма имао 
је друштвене и политичке импликације: 1. интезивирање процеса 
„етнификације политике” (Клаус Офе); 2. национални идентитет 
је постао мобилишући ресурс за партије већинског и мањинског 
становништва; 3. јачање етничке над грађанском приврженошћу 
и 4. успоравање процеса демократизације државе. Такође се јавља 
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и језички национализам. Рани примери „полизизације етничких 
идентитета” у бившој СФРЈ настали су на пољу културе, где се 
јављају „језички национализми“ у Хрватској, Словенији и Србији. 
Сукоб није настао око „комуникативне функције језика”, него због 
„улоге језика као носиоца идентитета” (Чалић 2013, 307).

***

Расправљајући о примордијалистичком становишту 
идентитета и политичким импликацијама, видимо да је његов утицај 
као практичне категорије важан у проучавању међуетничких односа. 
Са друге стране, утицај примордијализам као аналитичке категорије 
је релативан, јер мали број аутора отворено брани ову позицију, и 
најчешће се комбинује са другим приступима етницитету.

Нема сумње да на практичном нивоу, примордијалистички 
приступ националном идентитету, односно везаност етничких 
заједница, већинског и мањинског становништва за нације или 
етничке групе има важан утицај. Са једне стране створени су услови 
за олакшана политичку инструментализацију мањинских захтева, за 
стварање основа заједничке солидарности и кохезивности етничке 
групе, као и њихове (етничке) самосвести, док се са друге стране 
негативно одражава на демократску стабилност и капацитете државе 
за политичку и друштвену интеграцију етничких група.
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Resume

In the paper, the author explains the origin, development and 
political implications of the primordialist viewpoint on national 
identity. Although there is an opinion in the academic literature 
that primordialism has been overcome, in this paper we will show 
that it is present at the political level, through different modalities 
of expression. The primordialist understanding of identity was 
rehabilitated by social researchers and political leaders.
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ЗА УЛАЗАК У СВЕТ РАДА?

Сажетак

У раду се разматра дуално образовање, као модел претежно 
средњег стручног образовања, који је усмерен ка стварању 
стручне, јефтине и мобилне радне снаге која може 
одмах да се укључи у процес рада. Овде је реч о таквом 
институционалном образовању које је организовано у 
складу са принципима тржишта радне снаге и у непосредној 
сарадњи са привредом, тако да се теоријска знања стичу 
у школи, а практична обука на радном месту, при чему је 
најчешће удео теоријског образовања мањи у односу на 
практичну обуку која се одвија у компанији. Основни 
циљеви дуалног образовања су стицање, усавршавање и 
развој компетенција у складу са потребама тржишта рада, 
омогућавање запошљавања по окончању образовања, 
успостављање стабилног и одрживог тренда запослености; 
и у крајњем исходу јачање конкурентности националне 
привреде на глобалном тржишту. У теоријском контексту, 
овај модел образовања је посебно анализиран са становишта 
његове сврхе, циљева и исхода. У функцији теме рада, кроз 
студију случаја, анализирани су процеси успостављања и 
функционисање дуалног образовања у Републици Србији.

Кључне речи: дуално образовање, тржиште радне снаге, 
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УВОД

Савремено образовање је све више детерминисано 
глобалистичким и процесима брзог технолошког развоја, а у Европи 
и евроинтеграцијским процесима које усмеравају институције 
Европске уније. Ови процеси носе са собом много изазова и 
образовању од којег се тражи да створи стручну, јефтину, ефикасну 
и брзо упошљиву радну снагу, која је веома битан чинилац сваког 
радног процеса и друштвено-економског развоја. Зато радна 
снага има цену као и сваки други чинилац радног процеса, па је 
и она изложена тржишту и подлеже тржишним законитостима.11 
У савременом друштву великих и брзих научно-технолошких 
иновација, које се за кратко време имлементирају у производне и 
у друге радне процесе, стручна и јефтина радна снага, која може 
ефикасно да се прилагођава технолошким али и променама на 
тржишту услед глобалне конкуренције, све више постаје стратешко 
питање развоја.

У развојним стратегијама ЕУ, за прве две деценије XXI 
века, као основне димензије образовања прожимају питања 
знања, иновација и доживотног учења, нарочито њихове улоге на 
глобалном тржишту. У циљу боље координације и поделе рада 
између институција ЕУ и земаља чланица, као и механизама за 
спровођење стратешких опредељења, изражене су тенденције 
унификације националних образовних система како би се омогућио 
јединствен наступ, убрзала покретљивост стручне радне снаге и 
њена конкурентност на глобалном тржишту (Bazić and Knežević 
2016, 88). У корелацији са овим стратешким опредељењима 
функционишу различите идеје, концепције и пројекти образовања 
у Европи. Многе идеје и концепције изражене су у контексту 
других питања у различитим документима ЕУ, Савета Европе, као и 
различитих европских институција и асоцијација. Међутим, постоје 
и целовити пројекти различитих сегмената образовног система који 
су се развијали истовремено са евоинтеграцијским процесима и у 
њиховом сагласју. Као један од пројеката или модела којим се нуди 
одговор на поменуте изазове јесте дуално образовање.

1  „Тржиште можемо дефинисати као место сучељавања понуде и тражње различитих 
добара и услуга. То значи да предмет тржишне размене могу бити економски ресурси: 
људски, природни и материјални. Зависно од предмета размене, у оквирима одређеног 
тржишног простора формираће се одговарајуће тржиште роба и услога. Уколико 
су предмети размене људски ресурси, то значи да је у оквиру одређеног простора 
успостављено тржиште радне снаге. Дакле, тржиште које за предмет размене има 
људске ресурсе је тржиште радне снаге” (Милошевић 2017, 715).
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Дуално образовање је у својим рудиментарним облицима 
настало у време индустријске револуције у Европи, али је почетком 
седамдесетих година прошлог века развијено у Немачкој а потом 
у Аустрији, Швaјцaрској и Француској, као и у другим европским 
земљама, па и у неким земљама изван европског континента, 
попут Јужне Кореје. Зато је дуално образовање, из перспективе 
компаративног проучавања образовања, постало „глобална 
образовна политика” (Valiente and Scandurra 2017). Овде је реч о 
моделу углавном средњег стручног образовања које је уређено тако 
да се теоријска знања стичу у школи, а практична обука на радном 
месту, при чему је најчешће удео теоријског образовања мањи у 
односу на практичну обуку која се одвија у компанији. 

У Југославији је, током друге половине XX века, у време 
интезивне индустријализације земље, постојао сличан модел 
средњег стручног образовања које је реализовано кроз трогодишње 
„школе ученика у привреди”, и четворогодишње средње стручне 
школе. Овај модел је трајао све до Шуварове реформе образовања 
(1977–1982) када су укинуте средње стручне школе и гимназије 
и створене јединствене средње школе „усмереног образовања” 
(Спасојевић 2018).

У Србији је дуално образовање настало у процесу реформе 
средњег стручног образовања почетком XXI века у иницијалној 
сарадњи са Немачком, најпре у функцији приближавања Србије 
европским интеграционим процесима, а потом и у циљу стварања 
јефтине и брзо упошљиве радне снаге како би се смањила 
незапосленост и обезбедили неопходни кадрови привреди. Процес 
увођења дуалног образовања у Србији је прилично одмакао, урађене 
су све неопходне припреме и многе средње стручне школе већ раде 
по том моделу. У току је и имплементација дуалног образовања у 
високом образовању, нарочито у академијама високих струковних 
школа. 

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

Дуално образовање је модел превасходно средњег стручног 
образовања који је усмерен ка стварању стручне, јефтине, мобилне 
и употребљиве радне снаге, која може одмах након завршетка школе 
да се укључи у процес рада, углавном у индустрији, финасијским 
институцијама и сектору услужних делатности (Bazić and Sekulić 
2021, 285). У Европи су се током индустријске револуције 
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развили различити модели дуалног образовања који имају своју 
„традиционалну занатску позадину” (Barišić and Rybacka Barišić 
2019, 178). Међу њима, нарочито су изражени: либерални модел 
тржишне економије, који је настао у Енглеској; бирократски модел 
регулисан државом, карактеристичан за Француску; и дуално 
корпоративистички модел, који је настао у немачком говорном 
подручју (Bliem and Petanovitsch 2014; Barišić and Rybacka Barišić 
2019).

Образовни модел стручног образовања либералне тржишне 
економије чини тржишни однос између рада, капитала и образовања. 
Његове основне карактеристике су да: не постоје стандардизовани 
облици образовања и оспособљавања; трошкове школовања и 
усавршавања сносе ученици и шегрти; и стечена стручна спрема у 
квалитативном смислу зависи од планиране примене на тржишту 
рада и у реалним предузећима и институцијама (Barišić and Rybacka 
Barišić 2019).

У бирократском моделу стручног образовања, дуално 
образовање је дефинисано као подсистем који служи за стварање 
политички контролисаног односа између капитала и рада утемељеног 
на моћи. Овде надлежни државни органи и администрација одређују 
односе између потреба за образовањем и конкретних стручних 
оспособљавања, при чему врсте стручних квалификација не зависе 
искључиво од њихове потребе у предузећима, а стручно образовање 
се финансира из државног буџета (Schwendimann et al. 2015; Barišić 
and Rybacka Barišić 2019). 

Дуално корпоративни модел, који је развијен углавном 
у Немачкој, користи релативно независан подсистем стручног 
образовања као средство комуникације између рада, капитала 
и државе. Његове главне карактеристике и разлике у односу на 
претходна два модела састоје се у томе да је дуални систем стручног 
оспособљавања у великој мери изолован од сектора општег 
образовања, да су предузећа главно место учења и да начин и 
садржај образовања и оспособљавања углавном одређује предузеће, 
као и да такво образовање финансирају предузећа (Schwendimann 
et al. 2015; Barišić and Rybacka Barišić 2019). 

Сви други модели дуалног образовања су само варијације ова 
три основна модела, међу којима је најраспрострањенији немачки 
модел, укључујући и све његове модификације и прилагођавања 
технолошким и друштвеним променама. У савременим условима 
у дуалном образовању се: а) кроз теоријску наставу и вежбе учење 
реализује у школи; и б) учење кроз рад код послодавца где се стичу 



219

Бојана Секулић ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ: ПРИПРЕМА ЗА...

знања и вештине у складу са стандардом квалификације и наставним 
планом и програмом. Дакле, реч је о стручном образовању које 
се састоји од комбиновања учења у школи и на радном месту. На 
сличан начин, дуално образовање одређује и Европски центар за 
развој стручног образовања (CEDEFOP), који под овом синтагмом 
подразумева облик стручног образовања у коме се систематски 
смењују учење на радном месту и у школи (Томић, Спасеновић и 
Хебиб 2015, 136). Послодавац се путем уговора обавезује да ученика 
обучава у одређеној струци и обезбеђује му финансијску надокнаду 
(European Commission 2012). 

Поред системски организованог смењивања периода учења 
у школи и на радном месту, дуално образовање карактеришу и 
други чиниоци: а) оно припада формалном образовању којим се 
стиче друштвено призната диплома; б) заснива се на уговору који 
се потписује између родитеља или старатеља ученика и предузећа; 
в) ученик добија новчану надокнаду за рад; и г) надлежност у 
дефинисању и реализацији програма образовања и обуке имају 
школе, послодавци и социјални партнери (Bliem, Schmid and 
Petanowitsch 2014, према Spasenović 2019, 124). Учењем кроз рад 
ученици усвајају практична и применљива знања у реалном радном 
окружењу. Након завршетка школовања ученик се може запослити 
код послодавца или покренути сопствени посао, али истовремено 
има и проходност за даље образовање. С друге стране, послодавац 
на овај начин смањује трошкове обуке новозапослених и улаже 
у будућност своје компаније. Осим тога, све се чешће указује да 
кроз овај модел школовања ученик треба стекне и предузетничке 
компетенције, јер оне подстичу развој креативности и дају подстицај 
изношењу властитих идеја. Зато се предузетничке компетенције 
сматрају веома важним, јер пружају континуирани развој сваке 
особе, али и привреде у целини: „С обзиром да постоје сталне 
промене на тржишту услед глобалне конкуренције, потребно је 
подстицати рано учење за предузетништво како би млади људи 
развили своје предузетничке компетенције чиме би створили 
конкурентску предност” (Šimunić 2017, 295–296). Такође, сматра се 
да учење кроз рад доприноси бољој радној социјализацији, стицању 
тржишно признатих вештина, лакшем преласку из света образовања 
у свет рада и задовољавању потреба тржишта рада (Despotović 2019, 
32). 

Средње стручно образовање у европским земљама је 
рaзличито уређено и оствaрује се кроз различите модалитете. 
У већини случајева оно се реализује у стручним школама, што 
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укључује организовање практичне наставе у самим школама и 
стручне праксе у компанијама. С друге стране, у неким европским 
земљама, пре свега Аустрији, Немачкој и Швајцарској, доминантно 
се јавља модел стручног образовања који се одвија у дуалној форми. 
Дуално образовање подразумева да се велики део образовања и обуке 
одвија на радном месту, где се ученицима непосредно омогућава 
стицање компетенција потребних за обављање одређеног посла или 
занимања. Типичним дуaлним системимa образовања смaтрaју се 
немaчки, aустријски и швaјцaрски. У овим земљама послодaвци 
и други социјaлни пaртнери имaју знaчaјну улогу у конципирaњу 
и оствaривaњу дуaлног обрaзовaњa. Постоје јaсно дефинисaна 
прaвилa и одговорност нa нaционaлном, регионaлном, локaлном, 
као и нa нивоу предузећa чиме се обезбеђује дa крaткорочне потребе 
послодaвцa не нaрушaвaју шире обрaзовне и економске циљеве. 
Такође, постоји добро бaлaнсирaн и стaбилaн систем финaнсирaњa, 
који комбинује јaвнa и привaтнa средствa, а истрaживaњa у облaсти 
стручног обрaзовaњa и обуке спроводе се континуирaно кaко би се 
допринело унaпређивaњу дуалног образовања и друштвених односа 
који се кроз овај модел успостављају (Hoeckel and Schwartz 2010). 
Од дуaлног обрaзовaњa се очекује дa припремa квaлитетно обучене 
рaднике који могу дa оствaрују рaзличите улоге и дa одговоре нa 
променљиве потребе светa рaдa, док из индивидуaлне перспективе 
примaт имaју могућност зaпошљaвaњa и оспособљaвaње које 
подрaзумевa шири опсег компетенцијa, a не сaмо оних потребних 
зa обaвљaње рaдних зaдaтaкa специфичних зa одређену компaнију 
(Euler 2013). Имaјући у виду дa компаније које пружaју обуку не 
могу дa зaпосле све ученике, вaжно је дa кaрaктер обуке којa се 
стиче не буде огрaничaвaјући фaктор зa кaсније снaлaжење нa 
тржишту рaдa. Осим тогa, дуaлно обрaзовaње, кaо вид оствaривaњa 
стручног обрaзовaњa и кaо сегмент обрaзовaњa уопште, немa 
сaмо улогу припремaњa зa свет рaдa, већ требa дa допринесе и 
рaзвоју индивидуaлности, грaђaнске одговорности, незaвисности 
у доношењу животних одлукa у рaзличитим сферaмa животa, 
другaчије речено, оно требa дa обухвaтa припрему зa живот 
(Spariosu i Bodroški Spariosu 2017); као и „да мотивише и оснажује 
људе да постану активни, одговорни грађани света” (Секулић 2022, 
107). Опште обрaзовaње, које у том смислу имa знaчaјну улогу, у 
дуaлном обрaзовaњу је присутно у скромнијој мери него у школски 
зaсновaним моделимa стручног обрaзовaњa, те је зa једно друштво 
вaжно дa дефинише кaквa су му очекивaњa од обрaзовaњa и коју 
функцију оно требa дa имa. Усмереност нa потребе тржиштa рaдa не 
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би смелa дa истисне зaдовољaвaње личних и друштвених потребa. 
Сaрaдњa између држaве и социјaлних пaртнерa, као и поделa 

одговорности међу њимa захтева успостaвљaње консензусa у 
погледу креирaњa и спровођењa политике обрaзовaњa у овом 
домену. Укључивaње рaзличитих социјaлних пaртнерa потребно је 
не сaмо дa би се обезбедили услови зa функционисaње дуaлног 
обрaзовaњa, него и рaди оствaривaњa нaдзорa нaд реaлизaцијом овог 
модела обрaзовaњa. Мехaнизми контроле су посебно знaчaјни кaд је 
реч о зaштити прaвa и интересa сaмих ученикa (Спасеновић 2017, 
417–418).

Осим у средњем стручном образовању, у Европи је све више 
изражена тенденција и за увођењем овог модела учења у високом 
образовању, нарочито области техничко-технолошких наука. 
Тиме дуално образовање спаја формално, високо образовање и 
неформално стицање применљивих стручних знања и вештина 
кроз практичан рад студентата у компанијама. Овом комбинацијом, 
студенти који то желе, добијају теоријска и практична знања и стичу 
одређене вештине. На тај начин, студенти се оспособљавају за 
стицање компетенција које су потребне послодавцима, па они који 
се на овакав начин образују, лакше остварују бесплатно студирање, 
добијају стипендије, а потом и могућност бољег запослења. С друге 
стране, дуални модел у високом образовању, омогућава проширење и 
унапређење развојне сарадње између привреде и високообразовних 
установа у области нових производа и технологија. 

Дуални модел високог образовања обухвата три групе 
учесника у образовном процесу. То су: студенти, универзитети или 
акдемије струковних студија и компаније (Зрнић 2021). Овај начин 
студирања комбинује традиционалне методе теоријског учења на 
факултету или високој школи струковних студија заједно са радом у 
компанијама где се стичу практична знања и вештине; и иновативним 
процесима, где су студенти укључени и у истраживачке пројекте. 
Наставни садржаји су међусобно усаглашени, а студијски програми 
задовољавају одговарајуће академске стандарде. Истовремено, како 
указују заговорници овог модела студирања, студијски програми се 
не прилагођавају једном послодавцу, већ садрже и опште елементе 
који су прихватљиви већини послодаваца. Зато је овде реч о 
флексибилном моделу дуалних студија који високошколске установе 
саме дефинишу и сопственим ангажовањем остварују повезивање са 
заинтересованим компанијама. Увођење дуалног модела школства у 
високо образовање захтева и одговарајуће промене у националном 
законодавству и процедурама акредитационог процеса студијских 
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програма и образовних установа, што изискује и дефинисање нових 
стандарда за одређене студијске програме.

Образовни профили у високом образовању који се најчешће 
школују по моделу дуалног образовања су у области машинства, 
информационих и комуникационих технологија, текстилне 
индустрије и пољопривреде.

У погледу досадашњих искустава у функционисању овог 
модела образовања често се указује на неке примере из Немачке 
и Аустрије. У Аустрији студенти прве године академских 
студија имају комплетно исти програм и слушају фундаменталне 
инжињерске предмете, међу којима су математика, физика, механика 
и сл. А од друге до пете године студија студенти све мање времена 
проводе у учионицама а већим делом су ангажовани у привреди 
где стичу практична знања и остварују одређену зараду. У тај 
процес су активно укључени и њихови професори који сарађују са 
индустријским ментором.

Многе компаније су заинтересоване за дуални модел 
образовања и у високом школству, „међу њима предњаче немачке 
компаније које своје инвестиције условљавају постојањем дуалних 
студија” (Зрнић 2021).

ГЛОБАЛНИ ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ  
ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

Дуално образовање, као облик организације и реализације 
средњег стручног образовања, сматра се погодним и пожељним 
решењем за припремање младих за свет рада и за запошљавање. 
Међународне асоцијације, као што су ОЕЦД, Светска банка, 
УНЕСКО и Европска комисија, виде дуално образовање као 
успешан и будућности окренут модел стручног образовања, а земље 
које имају дугу традицију дуалног образовања виде се као примери 
добре праксе чија искуства могу искористити они који желе да 
унапреде систем средњег стручног образовања (Hummelsheim and 
Baur, 2014). 

У анализи ОЕЦД-а се наводи да је модел дуалног 
образовања и обуке добар начин за развијање потребних вештина 
и за запошљавање (Spasenović 2019, 124). Економски, привредни, 
обрaзовни и други релевантни индикaтори покaзују дa земље сa 
дуaлним моделом стручног обрaзовaњa имaју релaтивно ниску и 
стaбилну стопу незaпослености млaдих, успешну трaнзицију из 
школе у свет рaдa и обрaзовни сектор који је усклaђен сa потребaмa 
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привреде (European Commission 2012). Истовремено, то су друштвa 
којa имaју јaку привреду и економски су стaбилнa. Овaкво стaње 
је подстaкло многе држaве дa се приликом реформисања средњег 
стручног обрaзовaња ослоне нa искуствa земaљa сa рaзвијеним 
дуaлним системом и дa сопствену реформу спроведу у склaду сa 
принципимa кaрaктеристичним зa овaј модел. Иaко модел дуалног 
образовања постоји у многим државама, он је у рaзличитој мери 
зaступљен (European Commission 2012). Земље попут Немaчке, 
Аустрије и Швaјцaрске интензивно промовишу свој систем 
дуaлног обрaзовaњa, али пружaју подршку и помоћ другим 
земљама. Немaчкa се тaко већ дужи низ годинa јaвљa кaо вaжaн 
пaртнер у реформисaњу стручног обрaзовaњa и обуке у рaзличитим 
европским, азијским и латиноамеричким државама (Spasenović 2019, 
125). Бројне иницијaтиве и пројекти, које подржaва немaчка влaда, 
реaлизовaни су у протеклом периоду у оквиру билaтерaлне сaрaдње 
Немaчке сa другим земљaмa у циљу увођењa дуaлног системa или 
неких његових елеменaтa у подручје средњег стручног обрaзовaњa. 
Ангaжовaње Немaчке нa овом пољу је подстaкнуто и сопственим 
интересимa, јер где год послују немaчке компaније потребнa им је 
квaлификовaнa рaднa снaгa којa може брзо да се упосли и обaвљa 
рaдне зaдaтке из одговaрaјућег делокругa пословa (Euler 2013).

Атрaктивност и углед стручног обрaзовaњa нису исти у 
рaзличитим обрaзовним системимa. Они су у принципу високи у 
земљaмa које имaју дугу трaдицију дуaлног обрaзовaњa, у којимa 
велики број ученикa стиче квaлификaције нa тaј нaчин и у којимa оно 
не предстaвљa слепи колосек кa дaљем обрaзовaњу. Док у Немaчкој 
и Швaјцaрској, нa пример, средње стручно обрaзовaње, a у оквиру 
тогa и дуaлно обрaзовaње, предстaвљa пожељну опцију зa нaстaвaк 
обрaзовaњa нaкон зaвршеткa обaвезног школовaњa, у неким другим 
земљaмa је привлaчност стручног обрaзовaњa и друштвени стaтус 
оних који гa зaврше дaлеко нижи у односу нa опште обрaзовaње. 
Штaвише, оно се негде опaжa кaо вaријaнтa обрaзовaњa зa оне 
ученике који нису имaли могућности дa изaберу нешто друго. Стaтус 
дуaлног обрaзовaњa у друштву и његовa привлaчност предстaвљaју 
битaн фaктор успешности његове примене. Уколико је друштвени 
стaтус лош, реaлно је очекивaти дa ће оно привући сaмо ученике сa 
слaбим успехом и ниским социјално-економским стaтусом, што гa 
чини фaктором репродукције социјaлне структуре и продубљивaњa 
друштвених рaзликa (Спасеновић 2017, 411). 

Досaдaшњa искуствa покaзују дa системски рaзвијено дуaлно 
обрaзовaње имaју сaмо земље које поседују јaку привреду, па је 



224

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр.04/2022, год. (XXX) XXII vol.74

тешко зaмисливо оствaривaње позитивних ефекaтa тaмо где су 
привредне aктивности слaбе и нестaбилне и где немa довољно 
послодaвaцa који би се укључили у његову реaлизaцију. Тaкође, 
шире увођење дуaлног обрaзовaњa зaхтевa већa јaвнa улaгaњa, 
темељну рaзрaду правне регулaтиве, рaзвој институционaлних 
кaпaцитетa и укључивaње социјaлних пaртнерa у процес доношењa 
одлукa. С обзиром нa то дa многе земље нису спремне дa све то 
подрже или немaју кaпaцитетa, многе од њих су одлучиле дa не 
проширују дуaлно обрaзовaње нa системски ниво.

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ

Активности у вези увођења система дуалног образовања 
у Републици Србији започете су током 2002. године, најпре кроз 
развојну сарадњу са Немачком у циљу подршке Србији на путу 
ка Европској унији (Šiling 2022). Тада је Немачка организација 
за међународну сарадњу (GIZ) пружила подршку Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја у реформи средњег стручног 
образовања, што је интезивирано нарочито од 2013. године, када 
је фокус стављен на образовним профилима за занатско-техничка 
занимања и увођењу дуалног образовања. У ову реформу укључили 
су се и други релевентни партнери, пре свих Привредна комора 
Србије, тако да је развијен специфичан облик реализације наставе 
са елементима дуалног образовања, познат као „кооперативни 
модел”, прилагођен условима у Србији (Vincan 2021). Кроз овај 
модел образовања побољшана је сарадња између школа и компанија, 
а представници привреде су се активније укључили у образовни 
процес, што је довело до модернизације неких образовних профила 
по моделу дуалног образовања. Модернизовано је шест образовних 
профила који се реализују по моделу дуалног образовања: бравар 
- заваривач, електричар, индустријски механичар, модни кројач, 
механичар моторних возила и електромонтер мреже и постројења. 
Затим, обезбеђена је опрема за школске радионице, како би се 
побољшали услови за реализацију основне практичне обуке пре 
него што ученици крену на учење кроз рад у компанијама. Осим 
тога, реализоване су обуке за директоре школа, наставнике и 
инструкторе у компанијама како би могли оптимално да реализују 
модернизоване садржаје наставе и учења. Све се то одразило на 
повећање обима практичне наставе и њеног побољшања, активно 
учешће ученика у процесу производње уз подршку инструктора 
који су обучени за рад са ученицима (Vincan 2021). Истовремено, 
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у току овог процеса, урађена је „Студија изводљивости увођења 
дуалног образовања” у којој се указује да се од дуалног образовања 
очекује да „одигра велику улогу у давању диоприноса економском 
развоју и просперитету” (Ojler 2015, 9). Затим, обезбеђена је 
и стручна подршка надлежним институцијама за унапређење 
правног и регулаторног оквира. То је резултирало доношењем 
Закона о дуалном образовању (2017). Основни циљ дуалног 
образовања, према овом закону, је „обезбеђивање услова за стицање, 
усавршавање и развој компетенција у складу с потребама тржишта 
рада” (ЗоДО 2017). Законом је, између осталог, прописано да модел 
дуалног образовања буде имплементиран у свим средњим стручним 
школама и гимназијама Републике Србије од Школске 2019/2020 
године; да ученик има право на месечну накнаду за учење кроз рад 
у нето износу од најмање 70% минималне цене рада, коју исплаћује 
послодавац; да су током учења кроз рад код послодавца забрањени 
дискриминација ученика, физичко, психичко, социјално, сексуално, 
дигитално и свако друго насиље; као и да је забрањено обављање 
опасног рада за децу (ЗоДО 2017). Убрзо је донет и мастер план 
имплементације овог закона, као и низ подзаконских аката којима 
је ближе уређена реализација овог модела образовања. Овим 
нормативним актима су регулисана права и обавезе свих учесника 
у образовању, а послодавцу је поверена улога и одговорност за 
образовање ученика и стицање компетенција неопходних за рад у 
одређеном занимању. Стратешка позиција дуалног образовања у 
Републици Србији заокружена је доношењем стратешког документа 
„Национални модел дуалног образовања: пут у будућност Србије” 
(MPNTRa 2020).

Дуални модел средњег стручног образовања омогућава да 
се знање стиче истовремено у школи и компанији. Осим што се 
извођење плана и програма наставе и учења одвија на два места, 
дуално образовање у Србији има још једну „дуалну” карактеристику. 
Наиме, процес остваривања дуалног образовања у Србији укључује 
два главна партнера, а то су Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја и Привредна комора Србије. Укључивање 
Привредне коморе у дуално образовање обезбеђује да дуални 
образовни профили буду у складу са потребама послодаваца и 
тржишта рада али и да се осигура квалитет реализације учења 
кроз рад код послодаваца путем акредитације компанија и обуке 
инструктора за рад са ученицима. 

У зависности од образовног профила за који се ученик 
определи, он већ у првом разреду може почети са реализацијом 
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учења кроз рад у компанијама. Распоређивање ученика за учење кроз 
рад код послодавца врши се под окриљем школе чиме се омогућава 
да сви ученици који су уписани у одређени образовни профил 
добију прилику да компетенције стичу и у компанији, а не само у 
школи. Учењем кроз рад ученици усвајају практична и применљива 
знања и развијају вештине у реалном радном окружењу. С друге 
стране, и компаније учествују у образовању кроз учешће у изради 
наставних планова и програма тиме што у форми описа послова дају 
почетне инпуте за развој стандарда за квалификације, који су основа 
за израду наставних планова и програма (Vincan 2021). Активнијим 
ангажовањем послодавца у изради описа послова као првих корака 
у припреми нових стандарда квалификација, дају се инпути да се 
наставни планови и програми усклађују са пословно-технолошким 
процесима и генерално се процес образовања ставља у функцију 
раста и развоја привреде. Осим тога, компаније учествују у изради 
планова за учење кроз рад по којима се реализује дуални модел 
образовања и обезбеђују да ученик постигне исходе дефинисане 
наставним планом и програмом.

Основни циљеви дуалног образовања у Републици Србији 
су обезбеђивање услова за стицање, усавршавање и развој 
компетенција у складу са потребама тржишта рада, допринос јачању 
конкурентности привреде Србије, као и омогућавање запошљавања 
по завршеном образовању. Користи дуалног образовања за 
послодавце су вишеструке, јер они неће имати потребу да 
приликом запошљавања нових радника издвајају знатна средства 
за организовање додатних обука, јер будуће запослене могу одабрати 
међу ученицима који су учењем кроз рад у њиховим објектима 
већ стекли потребна стручна знања и вештине. На тај начин се 
смањују трошкови селекције нових кадрова и скраћује се време 
увођења у посао нових радника. Предности које дуално образовање 
доноси ученицима су брзо и лако уклапање у посао по завршетку 
школовања, као и више опција у развоју каријере – или да раде 
одмах или да наставе школовање, често и уз подршку компанија у 
којима су учили кроз рад. Што се тиче интересовања ученика, као 
довољан показатељ, како се указује, готово сва места у средњим 
школама за дуалне профиле попуне се већ у првом уписном року 
(Vincan 2021). 

Дуално образовање у Србији је најзаступљеније у секторима 
металске и машинске индустрије, прехрамбене, текстилне и дрвне 
индустрије, грађевинарства, туризма и угоститељства, трговине и 
саобраћаја. Привреда највише тражи профиле: бравар-заваривач, 
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индустријски механичар, оператер машинске обраде, али су 
потребни и трговци, кувари и конобари. Затим, тражени су и 
техничари мехатронике, техничари за компјутерско управљање 
CNC машинама, као и механичари моторних возила (ПКС 2022а).

Током 2020. године, подстицаји развоју дуалног образовања 
у Србији започети су кроз пилот-пројекте. Значајну подршку 
томе пружила је Немачка развојна сарадња (GIZ) у оквиру 
пројеката „Дијалог о запошљавању младих, иницијатива и дуално 
образовање” (DECIDE) и „Реформа средњег стручног образовања 
у Србији”; затим Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) у 
оквиру пројекта „Подршка у развоју и успостављању Националног 
модела дуалног образовања”, Привредна комора Аустрије (WKO) и 
Аустријска развојна агенција (ADA).

У систему дуалног образовања у Републици Србији, током 
2022. године, обухваћено је око 10 хиљада ученика. Они се школују 
за неки од 54 образовна профила, који се реализују у 150 средњих 
стручних школа, док је број компанија које учествују у систему 
дуалног образовања достигао цифру од око 900 (МПНТРб 2022). 
Ови бројеви су потпуно у складу са циљаним вредностима Закона 
о дуалном образовању: 

Табела 1.

Показатељ Просечна вредност
2019

Међурезултат
2021

Циљна 
вредност

2022

Број ученика 2600 5500 7500

Број акредитованих 
компанија за 
реализацију 

учења кроз рад

75 (325 у поступку 
акредитације) 700 900

Извор: Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП 2022)

Структура компанија које учествују у систему дуалног 
образовања, према величини, изгледа овако:
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Табела 2.

Предузетници 16,24%

Микропредузећа 15,73%

Мала предузећа 34,63%

Средња предузећа 22,98%

Велика предузећа 10,42%

Извор: Привредна комора Србије (ПКС, 2022б)

О ефектима дуалног образовања у Републици Србији до сада 
је урађено једно релевантно истраживање чији резултати могу 
бити врло занимљиви.2 Осим у средњем стручном образовању, у 
Републици Србији се дуално образовање уводи и у систем високог 
образовања. У раздобљу од 2018. до 2019. године реализован је 
пројекат Erazmus plus, који се бавио применом дуалног образовања у 
систему високог образовања. Овај пројекат је финансирала Европска 
комисија. Затим, током 2019. године донет је Закон о дуалном моделу 
студија у високом образовању, који је дао могућност високошколским 
установама да у свој систем укључе и дуално образовање. Урађена 
су и подзаконска акта и стандарди за акредитацију. Неколико 
високошколских установа, нарочито академија високих струковних 
школа из Београда, Чачка и Крагујевца, показало је интересовање 
да почне са дуалним студијама. С друге стране, како се указује, и 
велики број фирми је заинтересован да се укључи у овај процес.

Основни циљеви увођења дуалног модела студирања 
су: „обезбеђивање услова за стицање, усавршавање и развој 
компетенција студената у складу с потребама тржишта рада; и 
допринос јачању конкурентности привреде Републике Србије” 
(ЗоДМСуВО 2019). Затим, у контексту циљева указује се да дуални 
модел студија пружа могућности студентима да уче кроз рад у 

2  У истраживању Европске фондације за обуку (ETF) из 2018. године у којој је учествовао 
репрезентативан узорак школа, ученика и компанија, процењиван је квалитет учења 
кроз рад. Резултати показују да је чак 60% представника послодаваца рекло да постоји 
велика вероватноћа да запосле најбоље ученике након завршетка формалног образовања, 
док би чак 90% њих наставило сарадњу са школама у имплементацији учења кроз рад. 
Представници послодаваца сматрају да учење кроз рад позитивно утиче како на развој 
стручних компетенција ученика тако и на развоја меких вештина и да утиче на повећање 
запошљивост младих. Представници школа као и представници компанија сматрају да 
учење кроз рад позитивно утиче на развој стручних компетеницја. Већина представника 
школа сматра да ученици који су реализовали учење кроз рад у комапнији имају веће 
шансе да нађу посао у поређењу са ученицима који нису учествовали у учењу кроз 
рад” (РСЈП 2022).
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компанијама и стичу савремене вештине чиме ће значајно повећати 
шансе за запошљавање. С друге стране, привреда ће тиме обезбедити 
иновативност и конкурентност у оквиру својих развојних планова.

Високошколска установа може организовати студијски 
програм академских или струковних студија по дуалном моделу, 
како се у поменутом закону указује, у коме се кроз активну 
наставу на високошколској установи и практичну обуку и рад код 
послодавца, стичу, усавршавају, односно изграђују знања, вештине, 
способности и ставови у складу са студијским програмом и 
стандардом квалификације. Дакле, учење кроз рад је интегрални део 
студијског програма по дуалном моделу студија који носи одређени 
број ЕСПБ и представља организован процес током кога студенти 
под надзором ментора код послодавца примењују теоријска знања 
у реалном радном окружењу, имају непосредан додир са пословним 
процедурама и технологијама које се користе у пословном свету, 
повезују се са запосленим професионалцима и припремају се за 
свет рада. Однос у обиму часова активне наставе која се изводи на 
високошколској установи и учења кроз рад код послодавца утврђује 
се студијским програмом с тим да активна настава (предавања, 
вежбе и други облици активне наставе) мора да буде заступљена 
најмање са 450 часова годишње просечно на нивоу целог студијског 
програма, а учење кроз рад са најмање 450 сати годишње просечно 
на нивоу целог студијског програма (ЗоДМСуВО 2019).

Дуални модел студија у високом образовању у Републици 
Србији започет је са припремом студијских програма „у области 
ИТ-а и индустрије 4.0, ваздухопловног машинства и текстилне 
индустрије” (Грујић 2021). Већ од октобра 2021. године око 150 
студената студира на неком од 32 акредитована студијска програма 
у девет високошколских установа (МПНТРв 2022). 

Званичници Министарства просвете и Привредне коморе 
истичу да модел дуалног образовања доприноси повећању 
релевантности високог образовања, запошљивости свршених 
студента, осавремењавању наставног процеса кроз сарадњу са 
привредом и додир са савременим технолошким достигнућима.

ЗАКЉУЧЦИ

Дуално образовање је један од најефикаснијих европских 
образовних модела који је системски усмерен ка стварању стручне, 
јефтине, мобилне и конкурентне радне снаге која се може одмах, 
након завршетка школе, укључити у процес рада. Овде је реч о 
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моделу претежно средњег стручног образовања у оквиру кога се 
знање стиче у школи и у компанији. Учењем кроз рад ученици 
усвајају практична и применљива знања у реалном радном окружењу. 
Удео теоријског образовања које се стиче у школи је далеко мањи 
у односу на практичну обуку која се одвија у компанији, па је зато 
опште обрaзовaње овде присутно у скромнијој мери него у другим 
моделимa стручног обрaзовaњa. Након завршетка школовања 
ученик се може запослити код послодавца или покренути сопствени 
посао, али има и проходност за даље образовање. С друге стране, 
послодавац на овај начин смањује трошкове селекције и обуке 
новозапослених, повећава конкурентност и улаже у будућност 
своје компаније. У програмима дуалног образовања, осим стручних 
школа и установа високог образовања, највише учествују компаније 
у области индустрије готово свих грана, финасијске институције и 
сектор услужних делатности. Такође, ове компаније и институције 
највише запошљавају кадрове који су окончали своје образовање 
кроз модел дуалног образовања, нарочито оне најбоље који су код 
њих стицали практична знања. 

Међународне институције (ОЕЦД, Светска банка, УНЕСКО 
и Европска комисија), као и националне асоцијације послодаваца, 
дуално образовање виде као успешан и будућности окренут модел 
стручног образовања. А земље које имају дугу традицију дуалног 
образовања виде се као примери добре праксе чија се искуства 
могу искористити ради унапређења сопствених система стручног 
образовања. По угледу на системе дуалног образовања, који се 
реализују у Аустрији, Немачкој и Швајцарској, Србија је започела 
пројекат о дуалном образовању 2017. године.

У Републици Србији, кроз модел дуалног образовања, према 
подацима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
током 2022. године обухваћено је око 10.000 ученика. Они се 
школују за неки од 54 образовна профила, који се реализују у 150 
средњих стручних школа, док је број компанија које учествују у овом 
систему достигао цифру од око 900. Дуално образовање у Србији 
је најзаступљеније у секторима металске и машинске индустрије, 
прехрамбене, текстилне и дрвне индустрије, грађевинарства, 
туризма и угоститељства, трговине и саобраћаја. У току је и 
имплементација дуалног образовања и у високом образовању, 
нарочито у академијама високих струковних школа. Циљ увођења 
дуалног модела студија јесте пружање могућности студентима да 
значајно повећају своју конкурентност на тржишту рада и шансе за 
запошљавање код послодаваца код којих су обавили учење кроз рад, 
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али и код других послодаваца из исте делатности.
О дуалном образовању, у многим теоријским разматрањима и 

у јавности, нарочито у Србији, могу се запазити опречна мишљења. 
Док једни овај модел хвале и верују да дуално образовање доноси 
сигуран посао и битно доприноси смањењу незапослености 
и привредном развоју (нарочито Привредна комора Србије и 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја); други су 
мишљења да оно води искоришћавању деце као јефтине радне 
снаге и да ће бити од користи највише страним послодавцима и да 
се јавни интерес образовања подређује приватном интересу рада. 
Ови ставови су нарочито изражени код неких опозиционих странака 
(Српски покрет Двери, Српска радикална странка), невладиних 
организација (Леви самит Србије, Црно на бело, Фондација Центар 
за демократију итд), као и на интернет порталима (Пешчаник, 
Мост). Затим, да су из процеса дуалног образовања искључени 
социјални партнери (Унија послодаваца и синдикати). Међутим, 
суштина свих критика „заснива се на томе да дуално образовање 
приватним компанијама обезбеђује прилив јефтине радне снаге” 
(Trišić i Šormaz 2018, 305). 
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Resume

In this paper, dual education is discussed, as a model of 
predominantly secondary professional education, which is 
aimed at creating a professional, cheap and mobile workforce 
that can be immediately involved in the work process. Here we 
are talking about such institutional education that is organized in 
accordance with the principles of the labor market and in direct 
cooperation with the economy, so that theoretical knowledge is 
acquired at school, and practical training at the workplace, where 
the share of theoretical education is usually smaller in relation 
to to the practical training that takes place in the company. The 
main goals of dual education are the acquisition, improvement 
and development of competences in accordance with the needs 
of the labor market, enabling employment upon completion of 
education, establishing a stable and sustainable employment 
trend; and ultimately strengthening the competitiveness of the 
national economy on the global market. In the theoretical context, 
this model of education is especially analyzed from the point of 
view of its purpose, goals and outcomes. In accordance with 
the theme of this paper, through a case study, the processes of 
establishment and functioning of dual education in the Republic 
of Serbia were analyzed.

Keywords: Dual education, labor market, Serbia3
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Већ више година се води 
расправа о томе да ли је подела 
на десницу и левицу изгубила 
значај, односно да ли је расцеп 
између народа и глобалне 
елите (Лотар Фрице) потиснуо 
у други план питања о левици 
и десници (Ален де Беноа). 
Деценијама се аргументовано 
указује на чињеницу да постоји 
једна врста савезништва између 
привреде и левице односно 
између глобалиста и свакојаких 
културних марксиста, ратника 
за социјалну правду, вокиста, 
бораца за сваколика права, 
антирасиста, антифашиста и 
уопште прогресивиста. Ако је 
привреда променила страну и 
ако су данас интернационални 
капитал и интернационална 
левица, односно капитал и 
еманципација, склопили пакт 
против националне државе, 
логично је очекивати супротан 
савез између националног 
радништва и националног 
г р а ђ а н с т в а  ( А л е кс а н д е р 
Гауланд) .  Уколико  је  ова 
дијагноза стања тачна, онда 
се више не може говорити о 
уједињеном десном табору 
налик ономе који је постојао 
у време Хладног рата и који је 
своју кохезивну снагу могао 
пронаћи у антикомунизму. 
Десница је тада још могла да 
окупља људе разнородних 
опредељења, који се међусобно 
нису слагали по свим питањима, 
а л и  су  и п а к  з н а л и  д а  су 
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принуђени да трпе једни друге. 
Нестанком комунистичке претње 
се у Америци савез између 
либератаријанаца (класичних 
либерала), традиционалистичких 
конзервативаца и антикомуниста 
( Џ о р џ  Н е ш )  п о ц е п а о  п о 
шавовима. Штавише, убрзо су на 
видело изашле дубоке разлике 
између палеоконзервативаца и 
неоконзервативаца.

 Потврду ове тезе, иако 
јој то није била намера, пружа 
и књига Ен Еплбаум Сумрак 
демократије. Еплбаум је позната 
новинарка и аутор књига о 
историји комунизма. Писала је 
за Економист, Сандеј телеграф, 
Спектејтор  и Вашингтон 
пост. Припадала у најширем 
смислу антикомунистичкој 
и протржишној десници која 
се одушевљавала Реганом, 
подржавала Буша старијег, 
а затим и млађег у њиховим 
р ат н и м  п оход и м а ,  д а  б и 
напо слетку ста јала  и  иза 
председничке кандидатуре 
ратоборног Џона Мекејна. Рекло 
би се да је Епелбаум прихватала 
сваког  кандидата  кога  би 
предложила Републиканска 
странка ,  ма  колико да  се 
т а  п а рт и ј а  уд а љ а ва л а  од 
своје базе и ма колико њени 
кандидати деловали чудно и 
неубедљиво. Она политика 
коју су гласно критиковали 
палеоконзервативци као што је 
Патрик Бјукенен била је баш по 
укусу ове познате новинарке, 

која је умела да оправда сваку 
америчку војну интервенцију у 
свету. Међутим, када је дошло 
до председничких избора 
2016.  Епелбаум је  уместо 
Дона лда  Трампа  активно 
подржала Хилари Клинтон, 
дакле кандидата супарничке 
стране и отелотворење свега 
онога чему би конзервативна 
Америка требало да се противи. 
Чињеница да Еплбаум у својој 
одлуци није била усамљена 
показује да овде у питању није 
био некакав лични анимозитет. 
У коалицији против Трампа 
били су и неки од истакнутих 
сарадника Буша млађег  и 
најважнијих представника 
америчког неоконзервативизма 
(Пол Волфовиц, Роберт Кејган, 
Брент Сноукрафт). И није само 
Трамп проблем. Еплбаум није 
са одобравањем гледала ни 
на Брегзит, згражавала се над 
политиком владе у Пољској, 
док Орбана сматра диктатором. 
Све што би и издалека личило 
на ренесансу конзервативизма 
код ње и њених истомишљеника 
и з а з и в а л о  ј е  с н а ж н о 
негодовање. Еплбаум иза сваког 
„популистичког” покрета види 
руски утицај, у противљењима 
политици Европске уније 
препознаје опасне намере, 
а иза сваке критике Џорџа 
Сороша и његовог утицаја 
слути „повратак антисемитских 
теорија завере”. У чему је онда 
ствар, или другим речима по 
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чему се оно што заговарају 
разни „неоконзервативци” или 
„либерални конзервативци” 
с а  „ у м е р е н е  д е с н и ц е ” 
п о п у т  Е п л б ау м  у о п ш т е 
може разликовати од онога 
ш то  з а с ту п а ј у  зд руже н и 
гл о б а л и с т и ,  л и б е р а л и  и 
левичари? Изгледа да се иза 
њиховог наводног умереног 
конзервативизма  заправо 
скривају леви либерализам, 
мултикултурализам и one 
world идеологија који се само 
бране другачијим фразама. То 
заједништво је лепо приказано 
у овој књизи. 

Еплбаум у књизи не жели 
да објашњава своју позицију 
нити да понуди аргументе 
у  п р и л о г  с в ом  сх ват а њ у 
„умерене деснице”. Уместо 
тога њен циљ је дискредитација 
противника, тачније обрачун 
с а  бившим при јатељима , 
односно са свима онима са 
којима је некада сарађивала 
и приватно одржавала блиске 
везе, а који су уместо приче о 
„либералном конзервативизму”, 
„европским вредностима” и 
срећном свету под америчком 
доминацијом подржали стварне 
конзервативце, које Еплбаум 
назива десним екстремистима, 
ауторитарцима и чудацима који 
шире теорије завере. Сумрак 
демократије тако има снажан 
лични печат и једним делом 
представља патетичну причу о 
уништеним пријатељствима и 

жени која се осећа изданом од 
људи који су јој некада били 
блиски. Само што овде бивши 
пријатељи нису напустили 
само једну новинарку, њеног 
п р о е в р о п с ко г  с у п р у г а  и 
њихову либералну породицу, 
већ су издали и много више: 
демократију, либерализам, 
владавину права и још читаву 
Западну цивилизацију приде! 
Тешко да од тога може бити веће 
издаје. То је негде основна идеја 
књиге којом се хоће показати 
прстом на бивше пријатеље 
које треба кривити уколико свет 
уместо у либералној утопији 
заврши у хаосу и тиранији. У 
својој одбрани недефинисане 
демократије Еплбаум се служи 
реториком где се политички 
п р о т и в н и ц и  н а з и в а ј у 
плаћеницима (било руским, 
било Орбановим), издајницима, 
те снагама хаоса и безумља. 
Бранитељи демократије су 
обично ревносни у томе да 
такву реторику жигошу као 
неприхватљиву и суштински 
недемократску, али за Еплбаум 
то очигледно не представља 
никакав проблем. Упркос својом 
поларизујућем говору Еплбаум 
„популистима” приговара 
да  поларизују  друштво и 
призивају унутрашње сукобе. 
Тако испада да када Еплбаум 
брани демократију она под 
тим подразумева демократију 
с а м о  з а  о н е  ко ј и  су  в е ћ 
политички добро настројени и 
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који имају исправна убеђења, 
док би остале – издајнике 
цивилизације и европских 
вредности, плаћенике и уопште 
снаге нереда – било најбоље 
некако изоловати, одстранити 
из јавности и искључити из 
демократског процеса. Нема 
слободе за непријатеље слободе, 
ни демократије за непријатеље 
д е м о к р ат и ј е ,  с  т и м  ш т о 
очигледно постоје они који имају 
суверенитет интерпретације 
и право да одлучују о томе 
ко је непријатељ слободе и 
демократије. Изгледа као да 
је Еплбаум на корак од тога да 
и отворено прихвати културу 
отказивања као добродошло 
средство у борби за „отворено 
друштво”. Критичари би рекли 
да она и њени истомишљеници 
заправо исповедају један нови 
облик тоталитаризма који би 
се могао назвати либералним 
тоталитаризмом (Ален де 
Беноа), а који воли да се назива 
демократијом. 

Ситуација је тим гора 
што ови издајници и ствараоци 
хаоса нису тек некакав крезуби 
олош из провинције са пивским 
с т о м а ц и м а ,  „ г у б и т н и ц и 
гл о б а л и з а ц и ј е ” ,  од н о с н о 
„јадници” како је Трампове 
присталице назвала Хилари 
Клинтон, већ интелектуалци, 
о д н о с н о  љ у д и  ш и р о к е 
културе, интелигентни и добро 
образовани. Они познају свет, 
говоре стране језике, цене 

уметност, чак су и економски 
прилично успешни, а ипак су на 
истој страни са „популистима”, 
националистима и што је најгоре 
традиционалистима. Другим 
речима, Еплбаум прећутно 
сматра да сви образовани 
људи морају бити глобалисти, 
ко с м о п о л и т е ,  л и б е р а л и , 
подржавати америчку спољну 
политику или једноставно да 
сви они морају имати иста 
политичка убеђења. Уколико 
то није случај онда са њима 
нешто није у реду. Тако она 
не пропушта да се позове на 
Жилијена Бенду и његову Издају 
интелектуалаца .  Укратко, 
њени некадашњи пријатељи 
су приказани као школовани и 
умни људи који због сопствених 
ка р а к т е р н и х  с л а б о с т и  и 
каријеризма прихватају да се 
стављају у службу опасних 
ауторитарних демагога. Они 
диктаторе одржавају на власти 
тако што их бране у јавности, 
шире њихове теорије завере 
и уклањају препреке њиховој 
деструктивној владавини.  
Интелектуалци без морала дају 
свој глас „јадницима” који би без 
њих могли само да гунђају док 
пију пиво испред продавнице. У 
сваком случају, политичку снагу 
не би имали. Без интелектуалаца 
не би било свих тих кваритеља 
забаве као што је Трамп. Некакав 
Качински, Орбан, Фараж или 
Абаскал, били би немоћни без 
подршке тог света, а бесне масе 
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остале би тамо где им је и место 
– далеко од политике, која би 
била резервисана за оне који 
гаје иста, прихватљива убеђења. 
Све би, дакле, било у најбољем 
реду и трансатланска елита 
могла би на миру да гради свој 
идеални свет. Једноставност ове 
поделе посебно пада у очи када 
Еплбаум покушава да покаже да 
је Фараж лицемер када говори у 
име обичних људи, јер носи сако 
од твида. Из такве модне анализе 
може се закључити само то да 
када се суверенисти не уклапају 
у стереотипну слику десничара 
тада постају лицемери. 

За своје бивше пријатеље 
Еплбаум каже да су једноставно 
почели да мрзе либералну 
демократију, свако из свог 
разлога. Неко из огорчења 
или зато што мисли да је 
остао закинут, неко се просто 
прилагодио захтевима масе, неко 
због материјалне користи или 
каријеризма, неко из „културног 
очајања“, неко јер не може да 
се снађе у модерном свету и 
носталгичан је за неким давним 
временима која сада покушава 
да обнови, а многи од њих, 
ето, никада и нису били праве 
демократе… Сада су сви они 
и сами постали националисти, 
шовинисти ,  исламофоби , 
расисти, антисемити и верски 
фанатици. У сваком случају, 
након читања књиге стиче се 
утисак да су то све људи који 
су спремни да зарад сопствених 

амбиција на коцку ставе не 
само судбину своје земље, већ 
и светлу будућност читавог 
света. Закључак се намеће сам 
од себе: сваки образован човек 
који подржава „популисте” 
је особа сумњивог морала и 
слабог карактера. То значи да 
нема потребе да се са њима 
води било какав дијалог, јер се 
њихови аргументи не могу узети 
озбиљно. Штавише, потребно 
им је ускратити приступ јавној 
сфери како не би додатно 
залуђивали већ збуњене масе. 
Еплбаум чак пише да би морала 
прећи на другу страну улице 
како се не би сусрела са неким 
од бивших пријатеља који су 
издали демократију и одлутали 
на тамну страну. Улоге су тако 
подељене. На једној страни 
су они који као Еплбаум, њен 
супруг и поштени пријатељи 
из разних међународних тела 
остају верни својим либералним 
убеђењима и неуморно раде 
се да овај свет учине бољим 
местом за живот, те да свим 
људима у сваком кутку планете 
обезбеде могућност да уживају 
у слободама, људским правима, 
владавини права, европским 
вредностима и демократији, 
док је са друге стране хорда зла 
у којој се затуцана, ауторитарна 
и ксенофобична руља помешала 
са аморалним интелектуалцима 
и популистичким демагозима уз 
неизбежну помоћ свеприсутних 
Руса и која из чисте злобе, 
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пакости, осветољубивости 
и огорчења чини све да свет 
врати у камено доба. Страна 
светла је, наравно, слабија, али 
надљудским напорима некако 
одолева и још одржава искру 
цивилизације, спречавајући да се 
планета суноврати у хаос. Тако 
некако изгледају свет и политика 
виђени очима Ен Еплбаум. 

К њ и г а  С у м р а к 
демократије има своју вредност, 
али она не лежи толико у 
ономе што Ен Еплбаум пише 
о другима, већ у томе што 
прећутно пружа увид у то 
како изгледа свет виђен очима 
глобалистичке елите, односно 
што нуди одличан приказ 
ароганције карактеристичне за 
данашњу елиту. У књизи нема 
ниједне реченице која би указала 
на критичко преиспитивање 
сопствених ставова или макар и 
минимални покушај да се разуме 
туђа перспектива. Еплбаум 
ни за тренутак не помишља 
да је западњачка политика 
према Источној Европи после 
пада Берлинског зида у неком 
аспекту била погрешна и да је 
то што она назива популизмом 
само реакција на ту политику. 
Она у својој самоуверености 
једноставно није у стању да 
схвати да може постојати 
некакав легитиман разлог за 
неслагање са политиком коју 
глобална елита већ деценијама 
води. Свако ко се не слаже са 
њиховим погледом на свет 

представљен је као „теоретичар 
завере”, расиста, ксенофоб, 
ауторитарац и уопште човек 
не спо собан  да  разлику је 
добро од зла. Идентификујући 
себе са цивилизацијом та 
елита је спремна да свако 
с у п р о т с т а в љ а њ е  т у м ач и 
као пут ка хаосу, тиранији и 
Мордору у коме владају „бесни, 
осветољубиви и огорчени”. 
Ако неко ко им се не допада 
негде на изборима освоји или 
задржи власт, то једино може 
бити последица манипулација, 
намештања избора, демагогије, 
политике страха, и најважније, 
негативног руског утицаја. 
Руски тролови су помогли 
Трампу, они су подржавали 
Брегзит, они тајно сарађују 
са Орбаном… Изгледа да без 
руских хакера Британци не би 
знали да им у Европској унији 
нешто не одговара. Заслепљена 
блештавом сликом о себи 
глобална елита ни не помишља 
да сама нешто чини погрешно 
и  з ато  н а  с ва ку  к р и т и ку 
одговара још тврдоглавијим 
инсистирањем на свом пројекту. 
У том смислу је глобалистичка 
елита веома блиска некадашњој 
комунистичкој номенклатури 
која је на кризу комунизма 
одговарала тиме што је захтевала 
још више комунизма и још 
снажнију борбу против саботера 
и разних унутрашњих и спољних 
непријатеља. 
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Ова књига носи важну 
поруку и свим онима који још 
размишљају о могућности 
некаквог савеза десно од центра 
попут онога какав је постојао у 
време Хладног рата, а који би 
требало да представља брану 
левичарској идентитетској 
политици и вокизму. Према 
ономе што пише Еплбаум нема 
никакве наде за стварање блока 
у коме би се заједно могли наћи 
она и, рецимо, Патрик Бјукенен, 
па ма каква била претња са 
левице. Да је немогуће наћи 
заједнички именитељ јасно се 
могло видети и из дебате коју 
су 2018. године водили Дејвид 
Фрум (писац говора за Џорџа 
Буша млађег) и Стив Бенон. 
Заправо, „десни либерали” 
као што су Еплбаум, Фрум 
и њихови неоконзервативни 
пријатељи ће се пре сложити 
са културним марксистима 
и social justice warriors него 
са палеоконзервативцима, 
поготово ако ови желе да 
избегну конфронтацију са 
Русијом. Укратко, подршка коју 
су неоконзервативци пружили 
Хилари Клинтон није била 
случајни излет него стратешка 
од л у ка .  Д р у г и м  р еч и м а , 
неоконзервативна елита левицу 
види као савезника и спрема 
је на свакакве компромисе са 
њом до мере да јој пропусти 
Америку само да би остварила 
с в о ј е  с п о љ н о п о л и т и ч к е 
циљеве. Одбрана породице, 
културе, идентитета, граница, 

суверенитета или наслеђеног 
начина живота за Еплбаум и 
њене истомишљенике нема 
никакву тежину. У том погледу 
је  савез  између левице  и 
либерала против националних 
конзервативаца стварност, те је 
у складу с тим и сав левичарски 
„антиглобализам” сасвим 
необавезан и само декларативан.

У складу са уверењем 
глобалне елите у сопствену 
моралну недодирљивост, ова 
прича, ипак, има срећан крај. 
Еплбаум и њена породица сада 
имају нове и боље пријатеље 
са којима се одлично разумеју. 
Ти нови пријатељи их неће 
разочарати и са њима деле 
иста убеђења и боре се за 
исте вредности. Међу њих не 
спадају више само „либерални 
конзервативци”, већ су ту сада и 
„либерални левичари”. У сваком 
случају у тај кружок више не 
могу да се увуку непоуздани и 
сумњиви. Нови пријатељи не 
само да су заузели место старих 
пријатеља на забавама, него ће 
они узети активно учешће у 
политичкој бици за смену старих 
пријатеља, било то у Пољској 
или у Мађарској. Нови пријатељи 
знају ко је непријатељ. Упркос 
издаји интелектуалаца, Еплбаум 
поручује да ствар „либералне 
утопије” на којој ради глобална 
елита још није изгубљена.1

*  Овај рад је примљен 1. новембра 2022. 
године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 7. новембра 2022. 
године.
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ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ 
ПРОМЕНЕ – ГДЕ ЈЕ СРБИЈА ДАНАС?2

*

Некадашње ЕУ Поглавље 27 – Животна средина и климатске 
промене данас се налази у оквиру Кластера 4 – Зелена агенда и 
одржива повезаност. Заједно са њим, ту су још три поглавља – 
Поглавље 14 Транспортна политика, Поглавље 15 Енергетика, 
Поглавље 21 Транс-европске мреже. Побројана поглавља су 
најдиректније повезани са политиком заштите животне средине. 

Европеизација политике заштите животне средине подразумева 
европеизацију/усклађивање неколико њених саставних делова. То 
су: инструменти (прописи), актери (владини-административни и 
правосудни капацитети на свим нивоима, невладини – еколошке 
невладине организације и еколошки покрети, политичке партије), 
начини/механизми доношења прописа. Што је веће неслагање 
(misfit) између европске и националне политике заштите животне 
средине (мисли се на сваки од претходно побројаних делова), то 
је већи и адаптивни притисак који има држава која се придружује 
ЕУ. Директиве у овој области прописују минималне заједничке 
стандарде, док паралелно, државе имају могућност да усвоје и 
строже стандарде од прописаних – скандинавске државе пример 
за то.

Крајем децембра 2021. Србија је отворила Кластер 4 у коме 
се налази Поглавље 27 по новој методологији. Суштински, то 
представља добар знак, али чињеница да је поменуто поглавље 
најкомплексније (садржи више од 200 прописа) и најскупље од 
свих (10 – 15 милијарди евра процена је за Србију) значи да је пут 
до коначног усклађивања у овој области прилично дуг. Србији је 
достављена Заједничка преговарачка позиција ЕУ са осам мерила 
које она треба да испуни како би затворила Поглавље 27. Таква 
мерила се први пут појављују у случају приступања Хрватске. 
*  Овај осврт на стање животне средине у Србији настао је на основу предавања „Поглавље 

27 – заштита животне средине” који је ауторка одржала 30. јула 2022. године у Београду 
на позив Центра за међународне јавне политике у сарадњи са Саветом Европе.
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Транзиционих периода је све мање и све су краћи – разлог за то је 
лоше искуство са неким државама Централне и Источне Европе 
(ЦИЕ) – Пољска, Мађарска, а посебно Бугарска и Румунија. 
Донирајући преко 400 милиона евра бесповратне помоћи за заштиту 
животне средине (током последњих 12 година), ЕУ је највећи 
донатор у овој области у Србији. 

Поглавље 27 подељено је на следеће области: хоризонтално 
законодавство, квалитет ваздуха, управљање отпадом, квалитет 
воде, заштита природа, индустријско загађење и процена ризика, 
хемикалије, бука, цивилна заштита и климатске промене. Како ЕУ 
оцењује стање у оквиру Поглавља 27 када је реч о Србији? ЕУ даје 
оцену по којој је Србија остварила известан ниво припремљености 
у области животне средине и климатских промена. Уопштено 
гледано, она је остварила ограничен напредак током извештајног 
периода, углавном спроводећи раније препоруке Европске комисије 
за усвајање Закона о климатским променама. Међутим, остале 
препоруке углавном и даље важе. 

Иако Србија знатно повећава улагања у заштиту животне 
средине, Зелени фонд још увек није у потпуности заживео. Србији 
је потребно делотворно институционално уређење да би побољшала 
стратешко планирање, суфинансирање и управљање инвестицијама 
у животну средину. Велики дугорочни (индустријски) инвестициони 
пројекти морају бити у складу са највишим стандардима ЕУ у 
области животне средине. 

У области хоризонталног законодавства, Србија је постигла 
висок ниво усклађености са правним тековинама ЕУ. Хоризонтално 
законодавство представља процесно законодавство и оно је 
предуслов за успех у свим појединачним вертикалним областима у 
оквиру Поглавља 27. Оно предвиђа постојање одређених процесних 
радњи које се морају применити на све области у оквиру Поглавља 
27. Најважнији прописи хоризонталног законодавства су Директива 
о процени утицаја на животну средину и Директива о стратешкој 
процени утицаја на животну средину као и Архуска конвенција. 
Србија треба да побољша своје административне капацитете на 
централном и локалном нивоу, укључујући инспекције и правосудне 
органе. Неопходно је додатно ускладити правне прописе који се 
односе на процену утицаја на животну средину и обезбедити њихову 
усклађеност са другим прописима, нарочито са Законом о планирању 
и изградњи. Потребно је побољшати спровођење процена утицаја 
на животну средину. Квалитет јавних консултација се погоршао, 
делом због наставка кризе изазване пандемијом болести COVID-19. 
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Србија треба да обезбеди транспарентност инвестиција и њихових 
утицаја на животну средину, као и поштовање слободе изражавања 
и окупљања у сектору животне средине. Такође, треба да обави 
стратешке процене утицаја на животну средину за све планове и 
програме, чиме се поставља оквир за будућу сагласност за развој 
пројеката наведених у Директиви о процени утицаја на животну 
средину. Када је реч о пројекту Јадар, Влада се почетком 2021. 
године обавезала да ће поштовати највише стандарде у области 
животне средине, као и да ће обавити стратешку процену његовог 
утицаја на животну средину пре измена Просторног плана. Није 
постигнут напредак у усклађивању правних прописа који се односе 
на одговорност за животну средину и кривично право у области 
животне средине. ЕУ поново наглашава значај обезбеђивања 
укључености јавности у одлучивању и одговарајућег значајног 
учешћа јавности у складу са релевантним тековинама ЕУ и 
Архуском конвенцијом из 2012. године (Kонвенција о доступности 
информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на 
правну заштиту у питањима животне средине). 

У области квалитета ваздуха, Србија је постигла добар ниво 
усклађености са правним тековинама ЕУ. Међутим, она мора да 
убрза спровођење правних прописа, укључујући спровођење 
планова квалитета ваздуха, као и да даље побољша свој систем за 
мониторинг квалитета ваздуха. ЕУ констатује планове квалитета 
ваздуха, који су успостављени за градове Београд, Бор, Панчево, 
Смедерево, Нови Сад и Ужице. Осим тога, Србија се позива да убрза 
рад на плановима квалитета ваздуха, нарочито за све агломерације 
са загађењем ваздуха преко граничних вредности. 

Када је реч о управљању отпадом, Србија је постигла добар 
ниво усклађености са правним тековинама ЕУ, али је спровођење 
правних прописа и даље у раној фази. Србија је уз финансијску 
помоћ ЕУ израдила Националну стратегију управљања отпадом 
и Националну стратегију управљања отпадним муљем. Треба 
израдити додатне економске инструменте за посебне токове отпада. 
Србија треба да удвостручи напоре да се неусловне депоније брже 
затворе, као и да улаже у смањење количине, разврставање и 
рециклажу отпада. 

Постигнут је умерен ниво усклађености са правним 
тековинама ЕУ у области квалитета воде. Непречишћени 
канализациони муљ и отпадне воде и даље су главни извор 
загађења воде. Србија треба да интензивира напоре у циљу 
усклађивања свог законодавства са правним тековима ЕУ, као и 
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да ојача административне капацитете, посебно оне за праћење, 
спровођење и међуинституционалну координацију. Србија треба 
ригорозније да приступи проблему загађења река, укључујући 
спровођење прекограничних консултација за реке попут Дунава, 
Дрине, Драговиштице и Пека. 

Ниво усклађености са правним тековинама ЕУ у области 
заштите природе, нарочито са Директивом о стаништима и 
Директивом о дивљим птицама, повећан је изменама и допунама 
Закона о заштити природе. Убрзан је рад на утврђивању подручја 
у оквиру мреже Натура 2000, укључујући даље усклађивање. 
Институционални капацитети и капацитети људских ресурса на 
националном и локалном нивоу и даље су слаби, нарочито у погледу 
спровођења и трговине дивљим животињама. Треба истаћи оно што 
је позитивна новина у овој области а то је нова забрана изградње 
малих хидроелектрана у заштићеним подручјима.

Када је реч о индустријском загађењу и управљању ризиком, 
усклађивање сa већином правних тековина ЕУ налази се у раној 
је фази у читавом индустријском сектору, укључујући Директиву 
о индустријским емисијама. Национални план Србије за смањење 
емисија не примењује се у пракси за сумпор-диоксид и прашину. 
Српска термоелектрана Костолац Б највећи је европски загађивач 
сумпор-диоксидом. Инспекцијски надзор и спровођење закона и 
даље представљају разлог за забринутост. Србија треба да повећа 
капацитете за управљање процесом издавања интегрисаних дозвола. 
Такође, Србија треба да реши проблем индустријског загађења тако 
што ће применити принцип „загађивач плаћа” и тиме подстаћи 
индустрију да улаже у зелена решења.

Србија је постигла висок ниво усклађености са правним 
тековинама ЕУ у погледу хемикалија, али напредак је стагнирао 
у последње две године у погледу Уредбе о регистрацији, 
евалуацији, ауторизацији и ограничавању хемикалија и Уредбе о 
класификацији, обележавању и паковању. Србија треба да ојача 
своје административне капацитете за спровођење прописа у овим 
областима.

Србија је постигла добар ниво усклађености са правилима ЕУ 
о буци, али је њихово спровођење и даље у раној фази. Србија треба 
да побољша административне капацитете за израду стратешких и 
акционих планова, као и за спровођење правних прописа који се 
односе на заштиту од буке.

Србија је умерено припремљена у погледу цивилне заштите. 
Правни и политички оквир за управљање ризиком од катастрофа 
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заснован је на Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама и Националном програму управљања 
ризиком од елементарних непогода. Није постигнут напредак у 
изради стратегије смањења ризика од катастрофа. 

Србија је постигла известан ниво припремљености у области 
климатских промена, али је спровођење правних прописа у веома 
раној фази. Недавни позитивни помаци укључују усвајање дуго 
припреманог Закона о климатским променама у марту 2021. године. 
Треба више радити на томе да се климатско деловање интегрише 
у друге секторе. Такође, треба размотрити утврђивање датума за 
постепено укидање угља као ефективног начина за испуњење својих 
обавеза према правним прописима Енергетске заједнице и обавеза 
преузетих у оквиру Зелене агенде за Западни Балкан о достизању 
циља климатске неутралности постављеног од стране ЕУ. 

Законодавство које се односи на мониторинг емисија 
гасова са ефектом стаклене баште, извештавање о њима и њихову 
верификацију тек треба ускладити са системом ЕУ за трговину 
емисионим јединицама. Србија треба знатно да ојача своје 
административне и техничке капацитете на свим нивоима и да 
додатно уложи у прелазак на зелену енергију.

У јануару 2022. године усвојен Програм управљања отпадом 
у Републици Србији за период од 2022. до 2031. године. Програмом 
се утврђује који су то стратешки циљеви и основна начела како 
би се унапредио систем којим актери управљања отпадом треба да 
се придржавају како би се ти циљеви испунили. Задатак локалних 
самоуправа у овом процесу јесте да идентификују проблеме. Оно 
што у овом тренутку можемо истаћи јесте, да просечан обухват 
сакупљања комуналног отпада износи 86,4%, а покривеност мора 
бити 100%. Према подацима за 2020. годину укупно генерисани 
комунални отпад износи 2,95 милиона тона, док је 2,3 милиона 
сакупљено и одложено, а на депоније је одложено скоро 80% отпада, 
само 19% на санитарне. Тренутно се рециклира 15,45% отпада, а 
циљ је да се стопа рециклаже комуналног отпада повећа на 25% 
до 2025. и 35% до 2030. године. Према захтевима ЕУ, комунални 
отпад који се одлаже на депоније треба да износи свега 10%, а стопа 
рециклаже треба да се повећа на 65%. Све то говори о томе колико 
је свеобухватан и озбиљан посао пред нама. У Србији постоји 11 
регионалних депонија Ужице, Лапово, Кикинда, Јагодина, Лесковац, 
Пирот, Сремска Митровица, Панчево, Врање, Горњи Милановац и 
Суботица – укупно 164 депоније. Када је реч о дивљим депонијама, 
званично их је 2300, незванично 3000-4000 дивљих депонија, 
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нарочито у сеоским срединама. Тренутно су у изградњи две 
регионалне депоније: у Новој Вароши и Инђији. Највећи градови 
у Србији попут Београда, Новог Сада и Ниша немају санитарне 
депоније. Највећа „планина смећа” у Европи, позната као депонија 
Винча не испуњава све неопходне услове да би била сврстана у 
санитарне депоније.

Област квалитета воде је доста захтевна јер је потребно много 
ангажовања да се захтеви директива Европске уније испуне, а то 
никако не може да се уради без самог учешћа локалне самоуправе. 
Само 7,3% отпадних вода има биолошки третман, а 1,3% има строжи 
третман. Одређени подаци мониторинга говоре да само 4% водних 
тела потока и река има карактер доброг статуса. Установљено је да 
је 1,3 милијарде евра потребно као инвестиција у овом сегменту. 
Идентификовано је да је неопходно да се изгради око 10 хиљада 
километара додатне мреже за прикупљање отпадних вода и да се 
замени или изврши репарација око хиљаду километара постојеће 
мреже. 

Када је реч о политици заштите животне средине, 
Србија испашта због социјалистичког наслеђа интензивне 
индустријализације. Креирање ове политике у великој мери врши 
се помоћу реактивног приступа, по коме је циљ уклањање загађење, 
пре него превентивно деловање. Имплементација политике заштите 
животне средине намеће огромне трошкове Србији. Еколошки 
стандарди нису скупи само из позиције државе већ захтевају и од 
индустрије и осталих недржавних актера значајне инвестиције. 
Политика заштите животне средине намеће значајне трошкове 
домаће адаптације, нарочито предузећима која треба да ускладе 
трошкове са производњом. Трошкове у извесној мери сносе и 
грађани не само кроз плаћање већих рачуна за одлагања комуналног 
отпада јавно-комуналним предузећима (цена ових услуга у Европи 
неколико пута већа) већ и кроз еколошке таксе. У државама које се 
по економским показатељима налазе на зачељу листе европских 
држава попут Србије, у којима егзистенцијална питања добијају 
примат над свим другим питањима, грађани нису одушевљени 
новим, вишим наметима чак и ако то значи да ће бити подгнут 
квалитет животне средине. 

Европеизација политике заштите животне средине повећава 
могућности за активно деловање еколошких НВО. Степен еколошке 
мобилизације у Србији је низак. Недржавни актери имају мање 
истакнуту улогу него што је предвиђено. Добри административни 
капацитети важни су нарочито због практичне примене еколошких 
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прописа. Поред тога, јавна администрација мора бити одвојена 
од политичких утицаја. У Србији је политички утицај нарочито 
присутан на нивоу локалних самоуправа. Такође, административни 
капацитети за спровођење еколошке политике на локалном нивоу су 
недовољни. Ово је посебно изражено када је реч о броју инспектора 
задуженим за животну средину. 

Мењање еколошке свести грађана Србије један је од 
главних предуслова за успешну политику заштите животне 
средине. Недостатак еколошке свести манифестује се како у броју 
дивљих депонија у чему Србија предњачи у Европи, тако и у 
незаинтересованости за учешће у процесу креирања еколошких 
прописа у складу са процедурама које еколошке директиве прописују. 
Опште посматрано, проблем је у непостојању партиципативне 
политичке културе која је неопходна за промену политике заштите 
животне средине. Такође, подизању свести допринело би строже 
финансијско кажњавање оних који крше прописе али и доследно 
примењивање кривичних санкција за шта је потребан већи број 
инспектора и тужилаца који су обучени за еколошко законодавство.

Веома захтеван и интензиван процес је испред нас у погледу 
Поглавља 27 и локалне самоуправе ће имати велику улогу у овом 
процесу. Активно учешће локалних самоуправа је неопходан 
услов за бржу имплементацију свих захтева. Локална самоуправа 
Чајетина додатно је едуковала своје кадрове, ојачала капацитете 
и инфраструктуру, уредила стратешка документа неопходна за 
реализацију примарне селекције и одговорног управљања отпадом. 
Чајетина представља пример добре праксе у области заштите 
животне средине, која за примарни циљ има намеру да постане 
прва ЕКО општина у Србији. Још неки примери добре праксе 
јединица локалне самоуправе: Панчево – изградња регионалне 
санитарне депоније, Ариље – сепарација отпада, Суботица – 
пречишћавање отпадних вода, Ужице – унапређење квалитета 
ваздуха путем бројних субвенција које Ужице додељује грађанима 
за повећање енергетске ефикасности, Бечеј – сепарација отпада. 
Међу финансијерима ових добрих пракси су ЕУ, Европска банка за 
обнову и развој, Шведска, Италија али и саме локалне самуправе. 

Шта је могуће учинити на локалном нивоу да се побољша 
политика заштите животне средине у Србији: организовати обуке 
представника локалних самоуправа о европским прописима у 
области екологије, обуке инспектора на локалном нивоу који треба 
да врше контролу примене еколошких прописа, затим обуке судија 
који треба да примене еколошко право и кажњавају оне који га 
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крше, обуке за представнике предузећа која се баве активностима 
повезаним са заштитом животне средине, радионице за грађане 
у којима је циљ повећање свести о учешћу у консултацијама на 
локалном нивоу приликом доношења прописа (локалне иницијативе 
грађана), као и приликом процене утицаја на животну средину, 
промоција „зелених” решења за мобилност на локалном нивоу, и 
на крају али не и најмање важно – за децу у вртићима организовати 
радионице на тему одвајања ђубрета, рециклаже, прављења 
компоста, али то исто урадити и за децу у основним и средњим 
школама.1

*  Овај рад је примљен 1. новембра 2022. године, а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 7. новембра 2022. године.
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ДРАГОЉУБ ЈОВАНОВИЋ: РАЗМИШЉАЊА 
О СЛОБОДИ И МОРАЛУ

Сажетак

Многим значајним људима историја је тек одредила право 
место. Некад се неко време у коме доминирају „победници” 
огреши о неким људима, међутим, праве вредности време не 
брише. Кад тад без обзира на сва потискивања и сакривања 
јачином своје вредности разгрну таму и испливају на светло 
дана. Један од интелектуалаца који је дошао у сукоб са два 
ауторитарна система, оличена у две ауторитарне личности 
(Пашић и Тито), који је много неправди и зла претпео од 
њих, дуго био заборављен, а који се својом величином и 
својим делима у пуном сјају враћа на научну сцену Србије 
је и двоструки доктор Сорбоне – Драгољуб Јовановић. Циљ 
овог огледа је двострук: са једне стране он би представљао 
још један допринос истинској рехабилитацији неправедно 
потиснутог и заборављеног значајног српског интелектуалца, 
а са друге стране, његово схватање слободе и морала, 
посебно моралних вредности, може бити корисно у трагању 
за моралним орјентирима у временима аморалног морализма 
и „либералног фашизма”. У циљу да се укаже на допринос 
Драгољуба Јовановића, схватању слободе и морала, у раду 
ће се коришћењем историјске, компаративне методе и методе 
теоријске анализе, аналитички приступити и теоријски 
објаснити трендови промена у схватању слободе и морала, 
имајући у виду историјску генезу, да њихов савремени облик 
представља, у великој мери, одјек онога што се дешавало 
у прошлости. Друштвени и научни циљ овог рада садржан 
је у афирмацији поруке коју нам Драгољуб шаље и својим 

*  radicanedeljkovic91@gmail.com; radica.nedeljkovic@pr.ac.rs
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делом сведочи, а која треба да нам буде нит водиља у овим 
временима: морал и слобода нису физичке категорије већ 
стање духа. Човек је изнутра слободан и нико никада не 
може да му одузме слободу и да га натера да буде неморалан 
ако сам на то не пристане.
Кључне речи: Драгољуб Јовановић, морал, слобода, 
ведрина.

УВОД – СВЕТ У КОМЕ ЖИВИМО

И површни поглед на свет у коме живимо данас указује да се 
налазимо у великој кризи, у кризи је наука, уметност, филозофија, 
религија... У кризи је и сам живот. Све је у преиспитивању. Суочени 
смо са епохом изневерених нада и очекивања. Наш свет се нашао на 
странпутици, оптерећен противречјима мондијализованог капитала 
и револуцијом сиромаштва. Налазимо се између два света и две 
епохе, на раскрсници неизвесности и несигурности, у револуцији 
технике али и сиромашењу духа. У доба треће, и четврте научно-
технолошке револуције и технократије, техника је постала судбина 
човека, али је дух осиромашен, ушли смо у свет „атомске технике али 
прашумске етике” (Јустин Поповић). Тако да на делу имамо тренд 
„постцивилизацијског канибализма” (употреба човека као објекта, 
тј. сировине у модерној генетици и генетичком инжињењрингу). 
Да ли то значи да је човек данас „застарео”, како се пита Андерс у 
својој студији Застарелост човека. Аутор песмистички закључује 
да „тренд је да се човек (колико год то звучило апсурдно) учини 
сувишним и застарелим” (Андерс 1974, 25). Чини се да, у оваквом 
свету, појмови који су највише злоупотребљени су морал и слобода, 
зато Адорно након Аушвица себи и свету поставља питање: имамо 
ли права уопште да говоримо о моралу?

Крвави ратови и револуције, који највише погађају морал 
и слободу, нису престали ни „после краја историје” (Фукујама) и 
„златног доба људских права и демократије” већ су још суровије 
настављени и у новом миленијуму. Питање, дилему коју је покренуо 
Адорно, сасвим оправдано можемо поставити и данас, и још 
важније морамо се питати имамо ли права на оптимизам? Ако су у 
садашњости присутни сви знаци бесперспективности будућности, 
има ли уопште будућност човечанство? Може ли опстати а да се 
темељно не промене садашњи принципи живљења? Савремени 
човек окренут хедонизму и индививидуализму навикнут је на 
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најразличитије варијације зла, насиља, изопачености, стога тешко 
разликује шта је добро, а шта зло. Дуготрајно срозавање морала 
као да има за циљ да види да ли постоји граница нискости до које 
су људи спремни да иду. Модерни човек има очајничку потребу да 
изађе из анонимности. Како нису сви способни да то учине неким 
својим талентом (спортским, уметничким, научним) то настоје да 
надоместе свакавим гадостима којима настоје да фасцинирају друге. 
У том настојању нема стида за оно се чини, а кад нема стида нема 
ни морала. Оно што је још опасније, постао је равнодушан за све 
што јесте и што се дешава око њега и у непрестаној је потрази за 
нечим новим, нечим што ће га изнова шокирати, што ће га барем 
за тренутак подићи из мртвила свакодневице и дати му потврду 
да је заиста још увек жив. Затрпан примерима којих се пристојан 
свет стиди и згражава, али који постају узори младима, човек се 
пита, као што се давно питао Макијавели – исплати се бити добар 
у оваквом свету? Бити неко ко ће љубављу одговорити на мржњу 
и насиље, бити неко ко неће својим потребама, прохтевима и 
страстима потчињавати све и сва, бити неко ко је спреман да се 
жртвује. Jeр жртва је израз љубави и показатељ људскости у нама. 
Нема дилеме да савремена цивилизација није довољно хумана, 
као што је то приметио Едгар Морен, и да је то узрок кризе 
савременог човечанства. Постоји ли онда Пут наде питамо се као 
што то чине Морен и Хесел у истоименој студији, а чија је порука 
јасно упозоравајућа: „наш планетарни систем осуђен на смрт или 
преображај” (Hesel and Moren 2012, 7). Шансу за спас аутори виде у 
обнови моралности: „Морамо обновити моралност и солидарност да 
бисмо учврстили благостање за све грађане и народе света“ (Исто, 
27). 

Шта се данас дешава са слободом и демократијом у савременом 
свету, да ли свет напредује суштински ка већим слободама и правима 
или је то само формално на папиру? Чувени немачки филозоф Хегел 
историју је схватао као стално напредовање апсолутне идеје ка 
слободи. Да ли је то тачно и оно што је важније да ли човеку треба 
слобода у савременом свету? Историју човечанства детерминише 
непрекидна борба за постизање политичких, економских и духовних 
слобода. Са развојем друштва шириле су се границе слободе, 
повећавала права, увећавала демократија. Међутим, испоставило 
се да исти тај појединац у модерном друштву није дорастао слободи, 
да је слобода којој је од вајкада тежио исувише тешко бреме за 
њега, да инстинктивно покушава да је избегне и да, чак, прижељкује 
потчињеност. Наиме, модеран човек живи у обмани да зна шта жели, 
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док у ствари он жели оно што се од њега очекује да жели, појединац 
престаје да буде појединац, он потпуно усваја онакву личност какву 
му пружају културни обрасци, он стога постаје управо онакав 
какви су и сви други и какав, по њиховом очекивању треба да буде. 
Зашто човек данас бежи од слободе како је приметио Фром? Чини 
се да је то најбоље антиципирао Достојевски и испричао у причи о 
Великом инквизитору и Христу. У свом ненадмашном делу Браћа 
Карамазови Достојевски износи како Велики инквизитор оптужује 
Христа, који се у роману поново појавио у Шпанији, зато што није 
хтео да влада човеком, дајући човеку слободу. У причи инквизитор 
говори Христу да он не познаје човека, а да га они боље познају. Ти 
си преценио човека дајући му слободу вoље, а човек није у стању 
да носи то бреме слободе, није за то способан. Ми знамо човека и 
зато му узимамо слободу, а дајемо му хлеба и задовољства, и он је 
са нама и без слободе срећан. Не треба човека оптерећивати тим 
тешким бременом слободе и одговорности као што си то ти учинио 
јер то (тј. слобода) није за човека, итд. Тако инквизитор оптужује 
Христа у роману Достојевскога, а управо је то принцип владања 
људима и народима данас у такозваном „модерном, напредном” 
свету – пун стомак а празне душе. Стога, можемо се запитати 
куда то иде људски род, имамо ли права на оптимизам, а тиме 
долазимо до разлога писања овог огледа, можемо ли се у трагању 
за овим одговором и „принципима наде” ослонити на Драгољуба 
Јовановића?

ДРАГОЉУБ ЈОВАНОВИЋ – ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ДИСАО 
СЛОБОДОМ1 И ОПТИМИЗМОМ

За разлику од многих интелектуалаца, и упркос свим 
негативним трендовима, Драгољуб Јовановић, на живот, морал, 
слободу гледа оптимистички. Своја размишљања о моралу Драгољуб 
Јовановић назива оргиналним називом Ведрина. О моралу пише док 
је био у затвору, по други пут, у Сремској Митровици од 1947. до 
1955. године, из тог разлога намеће се питање какав то карактер 
краси човека који неправедно тамнује у затвору а остаје ведрог духа, 
не дозвољава да га неправда сломи и даље верује у живот, човека, 
правду, доброту. Писање радова могуће је готово у свим условима, 
али писати о моралу са Ведрином у затворским условима, када знаш 
да ти је учињена неправда готово је јединствен случај. Неправда код 

1  Дејан Милић написао је оглед Драгољуб Јовановић – Човек који је дисао борбом, и овај 
наслов је у духу те мисли – (Милић 2007).
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човека ствара горчину, нагони га да губи веру у људе, правду, морал. 
Код Драгољуба тога нема, он пише страсно осам страница дневно 
без горчине и осуде било кога. Са јединим циљем да, како сaм каже, 
остави иза себе легат – један заокружени поглед на вековно људско 
искуство и савремене цивилизацијске вредности као и препоруку 
– којим путем даље. 

Како и зашто је Драгољуб изабрао да у затвору пише о моралу? 
Питање које сам себи поставља гласи: „Kо је главна жртва ратова 
које сам доживео до 75. године? Одговор је дошао брзо. Највећа 
жртва је био морал. Телесне ране су се у великој мери зацелиле, на 
место погинулих и умрлих дошли су нови, број становника се чак 
умножио, материјалних добара има много више него пре разарања 
– само морал никако да се поврати” (2021, 22). Опет откуда назив 
Ведрина. Из његовог одговора јасно се види његов алтруизам, љубав 
и вера у људе и праве вредности, ономе због чега вреди живети, за 
шта се ваља борити, шта вреди бранити и усавршавати: „У делу о 
вредностима, прву књигу сам назвао Ведрина, опет мало пркосно 
и иронично – пркосно према песимистима и очајницима, иронично 
према себи самом јер сам такође имао разлога да гледам црно – али 
са убеђењем да се има због чега живети, макар у патњи и понижењу. 
Одбацио сам самоубиство, како Јесењиново тако Герингово, и 
усвојио одлуку Фокнерова лекара, осуђеног на доживотну робију, 
коме је понуђен отров: Радије бол него ништавило” (25–26). Ратови 
и револуције, а које смо и ми Срби пречесто доживљавали, најтеже 
погађају морал, и што је најважније, најспорије се морал опоравља 
од рана које су му задате,2 стога увек изнова треба распарављати 
о моралним вредностима, посебно у кризним, тешким временима 
када се најбоље види ко је ко и ко је какав.3

Објашњење морала из социолошко-историјске перспективе, 
како га види Јовановић, тражи одговор на низ питања. Да ли је морал 
нешто стално и непромељиво или је променљив? Да ли је човек по 
природи моралан и добар или то тек треба да постане? Да ли човек 
може бити моралан као појединац или само у заједници? Шта утиче 
на човеково морално понашање? И можда и најважније питање: 

2  Неправда коју су Срби доживели током илегалне НАТО агресије нанела је дубоку 
моралну рану, која ће се тешко, и поред свег труда, свих напора НАТО промотера у 
Србији, залечити. Јер какав је то морал бомбардовавати , осиромашеним уранијумом  
народ и још назвати „Mилосрдним анђелом”?

3  У том смислу, у циљу дубљег разумевања тешких времена и људи, посебно интелектуалаца 
у њима, погледати монографију Тешка времена и/или слаби интелектуалци, Петра 
Анђелковића, која шаље поруку, у духу народне „да нема тешких времена има само 
слабих људи (интелектуалаца)”.
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Да ли човечанство у погледу морала напредује или назадује? Ова 
начелна питања воде нас, сматра Драгољуб Јовановић, ка једном 
историјском питању: „ко је све покушао да утиче на људе да буду 
друштвенији, хуманији, моралнији, и каквог успеха су имали – у 
своје време и на касније нараштаје – разни мислиоци и практичари 
који су се тиме бавили? Најзад, како се проблем морала поставља 
данас – може ли се и он обновити и усавршити као што бива са 
другим жртвама савремених разарања? Особито је важно знати 
шта ће бити са моралом у политици, у привредном и друштвеном 
животу, и коме припада будућност – моралнима или вештима” (31).

 Драгољубово објашњење морала засновано је на импресивном 
познавању историјског развоја морала и схаватању морала током 
историје развоја људског друштва. Анализирајући највише место 
на лествици вредности у различитим епохама и код различитих 
народа, Драгољуб указује да се она некад звала тао, или Брама, 
код старих Грка „калос ки агато”, у средњем веку Bonum divinum 
за једне, витешка част за друге, новији Индијци стављају „дхарму” 
изнад саме религије, јер обавезује да се изврши дужност према себи 
самом и према другима, Марксизам је потенцирао опште благостање 
као услов за срећу. У Јовановићевом прегледу моралности ређају 
се многа позната имена из света науке, уметности, филозофије који 
унапређују схватања морала. Од Русоа, Шекспира, Милтона, Лока, 
Хобса, Канта који трагају за општим принципима етике и који уче да 
морал не долази људима одозго, већ је у њима самима, као резултат 
људског стварања и сазнавања. Посебно истиче Холбаха који развија 
Етократију или владавину засновану на моралу. Енглески емпиристи, 
француски материјалисти у егоизму виде полазну тачку за морално 
делање, а регулишу га навике стечене у одређеној друштвеној 
средини. Зато нема ни вечног ни свеопштег морала: као прилике 
и људи, моралне норме се мењају, морал се квари или поправља, 
али општа корист захтева да се сви приближавају врлини. Посебно 
ће Дагољуб истаћи Кантову теорију о дужности која је налагала да 
разум утиче на вољу, да јој заповеда, да је чак притискује. За Фихтеа, 
морал је пре свега у делатности, у самом раду, а дужност је усмерена 
према нацији. Огист Конт у свом позитивизму идеју прогреса везује 
за човечност. За прагматисте морал највећа срећа за највећи број 
људи. Сумирајући, различита трагања за највишим добром, што 
јесте примарни циљ теорије о моралу, Драгољуб истиче да су у 
моралном деловању важни част, љубав, мир и правда, али за њега 
„је највише добро сама доброта јер је најконкретнија и најлакше се 
проверава” (83).
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Још једно важно питање, око кога се споре теоретичари 
морала гласи: да ли напредујемо или назадујемо у погледу морала 
у историјском развоју човечанства? Драгољуб упозорава да морални 
напредак није исти као и технички напредак који је лакше уочљив и 
мерљив и да за морални напредак важе другачија мерила. „Док су на 
другим пољима напреци очигледни и скоро апсолутни, у уметности и 
у моралу мења се наш укус, па и појмови о томе шта је лепо и добро. 
Несумњиво је само једно: да у своме владању све мање слушамо 
друге а све више себе, да се мање покоравамо а више управљамо. 
То је квалитативан напредак који сведочи и о броју императива који 
су сваким даном све различнији. Из тога би се морало закључити 
да се развијамо, пошто бивамо све самосталнији, аутономнији. 
Регуле којима се потчињавамо не долазе толико споља, као некад, 
већ више изнутра, из саме наше свести. И даље смо егоисти, и даље 
идемо за својим интересима, али се непрестано мења карактер 
нашег егоизма и врста наших интереса“ (30). Очигледно је да смо, 
барем гледано споља, финији, мање свирепији према другима, али 
да ли смо и стварно бољи према другима, посебно ближњима, 
или смо суштински и даље егоисти и следимо свој интерес. Два 
су генерално посматрано погледа на морал: песимистички и 
оптимистички. Песимисти, који човека посматрају као животињу 
како изиграва све реформе и враћа се на своју првобитну природу, 
сматрају да је свет више или мање покварен, и који сматрају да 
се периоди смењују, али да напретка у моралном погледу нема. 
Оптимисти, а међу њима спада и Драгољуб, напротив, верују да 
људи не само да могу бити бољи под извесним утицајима, него 
да су стварно све моралнији уколико човечанство бива бројније, 
организованије и културније. Они чак ове повољне промене тумаче 
управо напредовањем морала, то значи социјалности, алтруизма 
и финоће. Драгољуб суштину моралног прогреса види у томе да 
људи не буду средство, пуки објекти у друштву већ личности и 
активни учесници на свим пољима. Међутим, да је то остварљиво 
и могуће, посебно у савременим условима где „рибара људских 
душа” (Шушњић) има на све стране, где је „манипулација свешћу” 
(Кара Мурза) постала друштвени образац и средство покоравања 
људи? Драгољуб, кога краси несебична љубав према људима и 
домовини (отуда и његова жртва), верује да је то могуће. „Поред 
све живље потребе да знамо што више, развија се жеља да стекнемо 
заслуге, да се одликујемо, да превазиђемо и своје претке и себе 
саме и то не у материјалним добрима, него у гласу, лепом имену, на 
табели моралних одликаша” (33). Напредак у моралу најуочљивији 
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је у аутономији морала, у победи како каже Драгољуб „етичког 
процеса над космичким”, односно за разлику од раније када смо 
се управљали више спољашњим и наметнутим регулама сад смо 
развили аутономију у моралу.

Врло значајно питање за социолошко разумевање морала јесте 
питање: да ли је обична илузија да будућност припада моралнима? 
Инспирисан великанима светске историје који су попут Прометеја 
стално разбуктавали бакљу слободе и моралности, Драгољуб 
искрено верује да будућност припада моралнима. За њега је доказ 
и то што човечанство не изумире, што су заједнице све шире, што је 
саобраћај међу људима и народима све богатији, што је човечанство 
јединствено у већој мери него што је икад било. Наравно, он је као 
научник свестан да у свету има још гладних, недовољно обучених 
и незаклоњених, али је уверен да би се ти проблеми лакше решили 
када би се залечио морал, највећа жртва ратова и револуција. Не 
постоји дилема да је морал систем вредности и да су вредности 
средишње питање морала, стога вредностима Драгољуб у свом 
опусу о схватању морала посвећује посебну пажњу. Имајући у виду 
чињеницу да се људски судови о разним вредностима не поклапају 
и да се мењају, он потенцира четири главне човекове снаге помоћу 
којих богатимо свет и усрећујемо једни друге: интелигенцију, вољу, 
карактер, ведрину. Интелигенција је природна бистрина удружена 
са великим, али лично стеченим знањем и искуством. Темељно 
анализирајући ову људску особину, коју наравно цени и поштује, 
Драгољуб на много примера, посебно цитирајући многе светске 
умове, уједно и упозорава на опасност од интелигенције. Његова 
порука у том смислу је: „Ум и знање треба, одиста, да помажу 
енергију, а не да је умртвљују; да храбре на рад за општу корист, а 
не да се удружују са лукавством, па чак и са поквареношћу” (127). 
Воља је оно што покреће. Ум је оруђе, знање је материјал, а тек 
воља има да их стави у дејство. Указујући да интелигентних људи 
има много али карактерних мало, он га дефинише на следеђи начин: 
„Карактер се не руководи ни мржњом ни љубављу, ни завишћу ни 
сажаљењем, чак ни добротом. Само зрео, виши и племенит човек 
ради све што чини из чисто моралних побуда” (131). Ведрина је 
људска особина која чува душевни мир.

Значајну пажњу у својим размишљањима о моралу, чиме даје 
несумљив допринос развоју теорије морала, Драгољуб Јовановић 
посвећује анализи врлина које треба да красе човека. Схватања 
о томе шта је врлина мењала су се много више него саме речи 
које су је означавале. Врлина од човека захтева највећу храброст, 
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да се супротстави духу свог времена, и она се, као и добро, не 
подразумева. Стварност света је скривена иза зидова свакојаких 
лажи и привида. Задатак врлине је да кроз ту завесу прође. Његов 
идеал интелектуалаца су борбени интелектуалци. „Борбени 
интелектуалци су кроз целу историју били нека врста ‘бича Божјег’, 
‘оруђа Божјег’ (instrumentum dei), који су у име једне више силе, 
у име једног Закона, наметали осталим људима извесна начела 
и животна правила” (74). Он посебно потенцира четири главне 
људске врлине: истину, моралну слободу, искреност и поштење. 
Истина је као хлеб насушни, сматра Драгољуб и упозорава да се 
она често релативизује због различитих околности. Свака истина се 
везује за једну средину и за људе који се с њом изједначују. Колико 
цени истину види се у поруци да обрнуто од онога што је говорио 
Горки: „Човек то је истина” могло би се рећи: Истина, то је човек. 
Морална слобода је кључни услов моралног деловања, она као и 
остале моралне вредностима стиче се баш као што се и губи, што 
је једни освајају а други морају да је отимају од својих ближњих. 
Искреност и поштење су степени виши од истине и од моралне 
слободе. Полазећи од тезе да је за исправно морално деловање 
појединаца потребно праведно друштво Јовановић ће опет велику 
пажњу, готово у свим радовима које је писао, посветити трагању за 
одговором како створити праведно друштво. Његов идеал друштва, 
за које се он залаже и страствено бори, је друштво без повластица, 
без монопола. Друштво у коме ће мерило вредности бити рад, циљ 
производње – служба човеку, имовина само пренос од личног рада, а 
људско друштво – заједница слободних и једнаких сарадника. Такво 
друштво он види као неку средину између друштва идивидуализма 
и друштва етатизма. „Између претераног индивидуализма који је 
објавила Француска револуција и свемоћног етатизма фашистичке 
и бољшевичке државе, има место за једно уређење које ће свакоме 
човеку доделити социјалну фукцију у оквиру и под контролом 
задружних и синдикалних организација” (95).

Однос Јовановића према животу и његови животни принципи, 
за које се тако истрајно и пасионирано залагао и борио, могу се 
видети у његовом схватању и потенцирању значаја слободе за 
исправно људско деловање. Имајући у виду Прометејеву побуну, 
Драгољуб поручује људима да је неопходна побуна и одупирање 
свему што квари, догми зато што деградира и квари, судбини зато 
што парализује. Драгољуб Јовановић је прави пример човека који 
припада табору слободе. То се најбоље види по томе што принцип 
о жртви и љубави претвара у свој животни мото. Најбољу потврду 
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овог става налазимо у два категоричка императива, које попут Канта, 
формулише: први његов категорички имератив гласи: служити 
и лишавати се. Дакле, служити иделу, другима, општем добру, 
а лишавати се посебно задовољстава, нарочито материјалних и 
спољашњих. Други гласи: поштење и стрпљивост. Поштењем се 
стиже до победе, а у стрпљењу се налазе корени сваког великог 
успеха. Попут искушеника, који се, када тежи да спозна Истину, 
повлачи у келију, осамује се и созерцева, Драгољуб своју „келију” 
налази међу сељацима. За њега су они извор и суд истине. Попут 
новог Антеја, животну снагу за истину и борбу црпи из додира са 
земљом и са онима који живе од рада на земљи, са сељацима. „Кад 
год ми нешто није јасно – понављам – ја се кренем пут села, и 
увек дођем отуда освежен, окрепљен и учвршћен. Није чудо: тамо 
је вековно и хиљадугодишње искуство, савлађивања безбројних и 
мучних тешкоћа, и то не посебно, индивидуално, већ колективно, 
савлађивање без прекида и истрајно” (Јовановић 1931, 89). Драгољуб 
Јовановић је, такође, принцип стоичара („живети у складу са 
врлином”) узео за свој животни принцип. Живот у складу с начелом, 
у складу са идеалом, који посебно формулише у ставу: „Паметних 
има много, карактерних мало. А није доста знати и имати. Треба 
победити себе, и побеђивати се непрестано” (75).

Његови животни принципи огледају се и из његовог односа 
према идеалима и срећи. Кад је реч о идеалима Јовановићу је јасно 
да у суровој стварности и егзистецијалној бризи за опстанак човеку 
је тешко да размишља о идеалима. Међутим, он нас упорно учи 
да увек у себи треба трагати за оном правом људскошћу, јер ако 
тога нема дух назадује. „На изласку из рата, треба ширити идеал 
трајног мира, после оскуднице сваке врсте, треба откривати све 
вредности што већем броју људи; напокон мора се устати против 
духовног робовања, заблуде и незнања, тражити истину и рећи 
је – То је троструки циљ социјалног васпитања” (Јовановић 1927, 
23). Његова порука је јасна: „Бити човек – то је религија новог 
доба. Поштовати човека у сваком људском бићу – то је прва тачка 
у програму новог морала” (23). Када је реч о срећи он је свестан 
да је њу тешко одредити и да је већина људи индетификују са 
богатсвом, на потребу да се увећа уживање, да се смањи патња и сл. 
Одбацујући фаталистичко схватање среће (судбина нам је одредила 
живот па и срећу) и да човек нема удела у томе, Јовановић сматра 
да човек има активну улогу у креирању своје среће и да мора да 
буде спреман да трага за њом. Најбољи доказ његовог алтруизма 
и спремности за жртву огледа се у томе што он стално, попут 
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Аристотела, а касније и Сен Симона, сматра да је интерес друштва 
изнад интереса појединаца и изнад интереса државе. Дакле можемо 
бити срећни само ако радимо да буде свима добро. Нема слободе 
без националне слободе, али нема ни националне слободе ако нема 
грађанске слободе.

Драгољуб као интелектуалац, културни и јавни радник 
нема дилему да је од свега најзначајније служити свом народу. То 
се посебно види у његовој поруци социолозима где каже: „један 
социолог није позван ни да оптужује, ни да правда: он мора видети 
стварност и рачунати с њом... он мора поћи од факата, у својој 
земљи и у свету, рачунати са стварним потребама дате друштвене 
заједнице и инспирисати се актуелним захтевима радничке класе” 
(Јовановић 1991, 15). Он није интелектуалац који се ставља у службу 
владајуће идеологије, иако је врло свестан да најбоље пролазе они 
који су на линији главног тока и да је и он могао да лично прође 
много боље: „Дошао сам до врло високог положаја. Требало је само 
да гледам свој посао и да ћутим, да се не буним против неправди и 
глупости управљача, па да ми буде још боље. Овако, изгубио сам и 
још ћу да губим. Али за мене постоји једна морална немогућност. 
Не могу да ћутим кад видим куда срља држава и како пропада наш 
народ. Морао сам да говорим, да протестујем, да се буним, па и 
друге да позивам на узбуну. Не мари ако будем поново страдао у 
име свих који мисле као ја, а немају могућности или смелости да 
то изразе. Није рђаво бити уста за многе душе. Затвори су модерна 
бојна поља. Политичко страдање је нови хероизам, ново витешто” 
(Јовановић, 1997, 113).

Драгољуб је свестан да је борба за идеале попут слободе, 
демократије, социјализма у којег искрено верује, процес у коме 
је кључни фактор успеха мењање људи зато и поручује: „Нема 
демократије без демократа, као што нема социјализма без 
правих социјалиста” (10). Теоријски поткован Драгољуб нам 
најпре показује на низу примера од Антике до данас како се све 
демократија злоупотребљавала, посебно у савременом свету. „Данас 
цео свет исписује на своју заставу једну реч: Демократија. Она се 
данас толико злоупотребљује да је се истински демократе стиде. 
Биће потребан нечувен напор воље, немилосрдна критика људи, а 
нарочито аргумент личног делања да се појмовима Демократија и 
Социјализам очува њихово право значење. Ко све није демократ, 
ко се све не зове социјалистом! Није, међутим, немогуће да 
ћемо у ‘демократској републици’ живети мање слободни него 
под монархијом, или у социјалистичком уређењу под најгорим 
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неједнакостима и у тиранији” (10). За њега не постоји дилема да 
је за истинску демократију, прави социјализам, за општи напредак 
потребан један нови дух, који се пре свега постиже еволуцијом 
духа, а не револуцијама које ништа добро нису човечанству донеле. 
Демократија, то је режим слободе, солидарности и народног 
благостања омогућен политичким и социјалним установима. 
Демократија се не може завести изгласaвањем закона. Слободе се 
остварују изражавањем личних способности, стављањем у покрет 
националне енергије, поштовањем туђих права, испуњавањем 
дужности. Његов алтруизам видљив је и кад је реч о мотивима 
бављења социјалном политиком и друштвеним ангажманом. 
Он наводи три: хуманистички, политички и социјални оптимум. 
Хуманистички мотив потиче из осећања људске самилости према 
патњама и невољама ближњих. Он се, пре свега, развио под утицајем 
хришћанске цркве. Политички мотив произилази из политичког 
рационализма. Старати се о радницима, не зато што их жалимо већ 
зато што их се бојимо. Врло мудро, онај ко има потичку моћ има 
и „батину” у рукама којом може да се штити од незадовољних и 
екслотисаних радника. Мотив социјалног оптимума нема у виду 
човека као хуманистички мотив, нити грађанина као политички, 
већ произвођача. Дакле, реч је о социјалном рационализму или 
реалном идеализму. Штитећи социјално слабе, друштво чува и 
најбоље искоришћава свој социјални капитал (59–64). Драгољуб 
не дозвољава да му ико украде слободу ни по коју цену, чак и у 
затвору, јер зна да је човек изнутра слободан. Дакле, слобода је 
пре свега и изнад свега – слобода од страха. Супростављајући 
се Милентију Поповићу, који је у Борби објавио чланак под тим 
називом, Драгољуб посебно потенцира да слобода од страха треба 
да се базира и на правди. „То означава правичност, али пре свега 
правну сигурност. Треба да нема разлога да се боји свако ко поштено 
ради и добро мисли. Нека дрхте злочинци и непријатељи народа, 
али само они. Од страха се морају ослободити сви које село зна као 
исправне и честите” (Јовановић 1991, 391). У свету у коме доминира 
принцип „циљ оправдава средство”, у коме је „човек човеку вук”, 
а не „човек је човеку нада” нема и не може бити правде, стога 
нема ни истинске слободе. Велико је питање – да ли неког данас 
када живимо у друштву које је опседнуто опасношћу од тероризма 
занима слобода? Примат има сигурност и њој је све подређено. 
Слобода, а са њом и морал, нема сумње, главна је жртва ХХI века. 
Сигурност још увек не значи да је човек слободан. Слобода је нешто 
што излази из душе човекове и тада човек има власт над собом а 
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нема страх. Слобода није физичка категорија већ идеал – духовни 
идеал, који је изнад свих других идеала. Руски религиозни филозоф, 
Иван Иљин говорећи о слободи упоређује је са ваздухом јер „док 
ужива слободу, човек мало размишља о њој (...) Слобода је слична 
ваздуху: човек дише ваздух не размишљајући о њему (...) Ми га се 
сетимо обично само онда када га нема довољно, када постане тежак 
или смрдљив – када почиње да се гуши. Тако је и са слободом. Човек 
без ње не може да живи; она му је, као ваздух, апсолутно неопходна” 
(Иљин 2012, 137). Наравно, за слободу се мора борити. Слобода се 
не дарује одозго она се осваја. Управо је Драгољуб Јовановић прави 
пример те тезе, својим залагањем за слободу без страха.

Данас у временима када су нам уста пуна фраза о демократији, 
о људским правима, питање које у духу Достојевског можемо 
поставити гласи: хлеб или(и) слобода? Да ли људи (народи) могу 
бити слободни ако нису довољно економски слободни, ако нису 
сити? Драгољуб Јовановић у духу марксизма уочава да постоји 
редослед у људским потребама. „Има, дакле, један ред по коме се 
јављају људске потребе, постоји хијерархија потреба: једна долази 
за другом, извире из друге, надовезује се на њу. Прва потреба 
несумљиво је храна, за људе хлеб. Кад немају хлеба, они као да су 
без основа, без прве степенице, без полазне тачке за даље захтеве и 
тежње” (Јовановић 1991, 65). Нема слободе без економске слободе, 
упозорава Јовановић, а она је угрожена због посредника који живе 
на терет радног народа и које назива паразитима. „Посредници сваке 
врсте, трговци и шпенкуланти, зеленаши и банкари – то је страшан 
ланац који стеже до ропца данашњи свет: привидна економска 
слобода и независност којом располажу ситни привредници маскира 
њихово робовање стоглавој аждаји паратизма” (341–342). Модерни 
појединац је у дилеми: или ће одлучити да сачува слободу избора 
или ће прихватити техничку нужност, где ће он сам бити победник, 
али само тако што ће себе неповратно бацити у техничко ропство. 
Слично упозорење шаље нам и Љубиша Митровић, који у низу 
својих радова указује да је наша цивилизација изнова дошла у сукоб 
са природом и човеком, да су људи редуцирани на пуке објекте 
експлоатације и ресурсе у канџама моћи нових предатора. „Не 
вреди нам супертехнолошки напредак кад је праћен социјалним 
субразвојем, дефицитом солидарности и хуманости. Свет је на 
Титанику, пред новим бродоломом цивилизације. Глобална фуга 
смрти – последње је упозорење човечанству. Логика апсолутизације 
капитала и хиперостварене моћи дошли су у сукоб са логиком 
живота и слободе човека. Време је да се упитамо: За ким звоно 
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звони?! Али звонара нема! Касни нови Сократ, пијан је од Kока-коле, 
дрема, а Диоген са упаљеном свећом трага за последњим човеком” 
(2021, 23–24). Духовна победа није само победа над елементарном 
зависношћу човека од материје. Још је тежа победа над лажним 
илузијама које човека спуштају у ропство. И оно што је најважније, 
што посебно треба да имамо на уму, јесте да слобода претпоставља 
постојање, истине, смисла и љубави. Само спајање слободе и љубави 
реализује личност, слободну и стваралачку личност. 

КА ЗАКЉУЧКУ

Време (људи) у коме делују истакнути појединци зна понекад 
да се огреши о њима, како због идеолошког неслагања али и страха 
од њихове величине. Драгољуб Јовановић, двоструки доктор 
наука са Сорбоне (докторирао на питањима рада и развоја, који 
аргументовано, зналачки говори о правцима развоја југословенског 
друштва), убрзо се нашао у затвору склоњен од очију јавности и 
заборављен од свих, што је посебно трагично, и од интелектуалне 
елите. Међутим, време зна и да исправи грешке, да правим 
вредностима врати место које им припада. Врло упечатљиву и 
потпуно исправну оцену дела и лика Драгољуба Јовановића међу 
првима, крајем прошлог века, даје Богдан Ђуровић, који сматра да 
свако ко почне да чита његова дела мора „признати да иза сваке речи 
које је написао избија искрени хуманизам и алтруизам који унапред 
обезоружава сваког непристрасног критичара. Стављајући човека 
у средиште, на врх пирамиде свих вредноси, Јовановић не само да 
наставља традицију француских социјал-утописта и солидариста, 
већ се у сваком тренутку јавног живота показује као човек који 
непоколебљиво стоји иза својих идеја и идеала” (Ђуровић 1992).

Размишљања о моралу и слободи Драгољуба Јовановића, која 
он износи пре свега у три капитална дела о моралу (Вредности, 
Односи и Методе), од преко три хиљада страна, упућују нам 
неколико битних порука. Најпре када је о реч о врлини, она као 
највећа вредност морала, гради се развија, усавршава и захтева од 
човека храброст да се супростави свему што не ваља. Човечност 
људи, која је делатно стање, развија се кроз оплемењивање 
природе чиме се ублажава суровост која нам је урођена. За то 
је потребна храброст и борбеност, а почиње се тако што се не 
миримо са стварношћу већ се трудимо да је упознамо да би смо је 
мењали. Рад и стварање су вредности којима се човек придружује 
или супроставља природи, чиме допуњује и мења досадашњу 
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цивилизацију. Главни токови материјалне културе која краси 
савремену цивилазију огледају се у брзини. Техника увлачи људе 
у своју динамику која убрзава ритам живота. Ход од природе треба 
преокренути ка природи. Смисао живота огледа се оплемењивању 
своје околине – унутрашње и спољашње, а то се постиже тако што 
стављамо у покрет особине и снаге које смо наследили или стекли. 
Права вредност ствари не може се схватити док се не изађе из себе, 
из свог хабитуса, а смисао живота огледа се у давању. Само тако се 
може разумети да су људи напредовали и да се непрестано крећу од 
отимања ка узајамности, од убилачке борбе ка узајамној помоћи. За 
стварање праведног друштва, коме треба да тежи човечанство, није 
довољно мењати само установе, још је важније мењати људе. Нема 
демократије без демократа, као што нема социјализма без правих 
социјалиста. За истинску демократију, прави социјализам, за општи 
напредак потребан је један нови дух: нема револуције без еволуције 
духа. Будућност човечанства у коме је циљ праведно друштво могу 
обезбедити морални а не вешти. 

Цео свој стваралачки, али и животни век, Драгољуб Јовановић 
ставио је „на ползу” свом народу и његовој добробити, посветивши 
огромну енергију борби против аутократског режима како прве тако 
и друге Југославије. Јовановић као интелектуалац али и културни и 
јавни радник нема дилему да је од од свега најзначајније служити 
свом народу. Ретки су интелектуалци који живе у складу са својом 
филозофијом, у складу са својим уверењима, који своје идеале 
преточе у категоричке иперативе и којих се доследно држе у стварном 
животу. Знање, наука за Драгољуба мора да буде у служби акције. 
Такви интелектуалци, посебно у временима које Жил Бенда назива 
„издајом интелектуалца”, су потребни пре свега као позитивни 
примери који показује како се знање ставља у служби народа а не 
личних интереса. Не постоји дилема, барем за нас, да је Драгољуб 
Јовановић управо један од таквих интелектуалаца. Најбољи 
доказ ове констатације можемо видети у моралним вредностима 
за које се Драгољуб залагао и које је посебно преносио својим 
потомцима, о чему сведочи његов унук Срђан, „нама укућанима, 
својим понашањем указивао на скалу моралних вредности о којој 
се није могло дискутовати. Стицање знања, поштење, скромност, 
доследност, нежност, поштовање других и њиховог мишљења, и, 
коначно, једнакост међу људима, ма ког порекла они били. Свој 
животни кредо ‘nulla dies sinae linea’. ‘Ниједан дан без црте’, или, 
сваки дан треба бар нешто урадити” (Јовановић 2013, 167).
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И површни поглед на свет у коме данас живимо јасно 
указује на све симптоме пропасти које можемо препознати у 
савременој цивилизацији. Реч је о тоталном слабљењу, рушењу 
свих вредности и стварању хаоса што се може изједначити са 
нихилизмом. Револуција морала одбацује социјалне улоге које су 
хиљадама година одређивале живот било ког људског друштва 
путем традиционалних и природних узајамних односа између 
поколења и између два пола, са наклоношћу према моралној 
попустљивости и масовном хедонизму као средству отуђења и 
насилног одвајања појединца од његове заједнице почињући од 
породице и завршавајући отаџбином. Циљ новог светског поретка 
је стварање усамљеног, условљеног, потрошача, номада без порекла 
и без будућности, грађанина светског мравињака. Морализоване 
јединке, затворене у своје илузорне светове, са илузујом да имају 
слободу лак су плен манипулације „рибара људских душа”. На 
основу темељне историјске анализе, уз импресивно познавање ове 
материје у различитим епохама и различитим друштвима, Драгољуб 
Јовановић нам излаже своје схватање слободе и морала. Полазећи 
од констатације да су слобода и морал највеће жртве ХХI века, он 
исправно констатује да сигурност још увек не значи да је човек 
слободан, а да знања о моралним вредностима не значе и да је човек 
моралан. Драгољубово размишљање о слободи и моралу шаље нам 
многе поруке, али чини нам се да једну посебно треба истаћи у 
овим временима аморалног морализма и либералног фашизма. 
Најпре, слобода и морал су вредности које излази из човекове душе 
и тада човек има власт над собом а нема страх. Такође, човек својим 
делом мора да сведочи идеју у коју верује. Сама идеја може бити 
делом и погрешна, али не сме бити ограничена и вођена ничим 
осим слободним избором лишеног било каквог личног интереса, 
а и притиска споља. Разлика између пуког преживљавања, голог 
живота и достојанственог живота, основна одлика живота који се 
назива људским животом – почива у идеји слободе. Кључно питање 
је – да ли смо спремни и имамо ли снаге да доследно истрајавамо у 
идејама које износимо, и у идеалима које промовишемо?

РЕФЕРЕНЦЕ
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CLEARNESS IN CONDITIONS OF DETENTION: 
DRAGOLJUB JOVANOVIĆ – A MAN  

INSIDE FREE

Resume

Dragoljub Jovanović calls his thoughts on morality the original 
name Vedrina. He writes about morality while he was in prison, 
for the second time, in Sremska Mitrovica from 1947 to 1955, 
for that reason the question arises what kind of character adorns 
a man who unjustly darkens in prison and remains cheerful, 
does not allow injustice to break him he still believes in life, 
man, justice, goodness. Writing papers is possible in almost all 
conditions, but writing about morality with Vedrina in prison 
conditions, when you know that injustice has been done to you, 
is almost a unique case. Injustice creates bitterness in a person, 
drives him to lose faith in people, justice, morality. Dragoljub 
doesn’t have that, he writes passionately eight pages a day 
without bitterness and condemnation at any time. With the only 
goal, as he says, to leave behind a legacy - a rounded view of 
centuries of human experience and modern values   of civilization, 
as well as a recommendation - which way to go next. The message 
that Dragoljub sends us and testifies with his work, and which 
should be our guiding thread in these times of “liberal fascism” 
is that freedom is not a physical category but a state of mind, 
that man is free from within and that no one can ever take away 
our freedom if we do not agree to it ourselves. In order to point 
out Dragoljub Jovanović’s contribution to the understanding of 
freedom and morality, the paper will use historical, comparative 
and theoretical analysis methods to analytically approach and 
theoretically explain the trends of changes in the understanding 
of freedom and morality, bearing in mind the historical genesis, 
that their modern the form represents, to a large extent, an echo 
of what happened in the past. The social and scientific goal of 
this work is contained in the affirmation of the message that 
Dragoljub sends us and testifies with his work, which should be 
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our guiding thread in these times: morality and freedom are not 
physical categories but a state of mind. Man is free inside and no 
one can ever take away his freedom and force him to be immoral 
if he does not agree to it.
Keywords: Totalitarianism, freedom, fear, serenity, Dragoljub 
Jovanović4

*  Овај рад је примљен 8. маја 2022. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
7. новембра 2022. године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

У часопису Политичка ревија објављују се радови који пред-
стављају резултат најновијих теоријских и емпиријских научних 
истраживања у области политичких наука. Аутори би приликом 
писања радова требало да се позивају претежно на резултате науч-
них истраживања који су објављени у научним часописима, првен-
ствено у часописима политиколошке тематике.

Радови се објављују на српском језику у ћириличком писму 
или енглеском тј. руском језику.

Часопис се објављује четири пута годишње. Рокови за слање 
радова су: 1. фебруар, 1. мај, 1. август и 1. новембар.

Исти аутор не може да објави рад у два узастопна броја часо-
писа, без обзира да ли је реч о самосталном или коауторском раду.

Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе пот-
писану и скенирану изјаву да рад није претходно објављен, однос-
но да није реч о аутоплагијату или плагијату. Образац изјаве може 
се преузети са интернет странице часописа: http://www.ips.ac.rs/ 
magazines/politicka-revija/authors_directions/

Радовe за издања часописа слати на имејл-адресу: pr@ips.
ac.rs. 

Научни чланак може имати највише 40.000 карактера са 
раз-мацима, укључујући фусноте. Приликом бројања карактера 
из-оставити списак референци. Изузетно, монографска студија може 
бити већег обима у складу са одредбама Правилника о поступку, 
начину вредновања и квантитативном исказивању научноистра¬ 
живачких резултата истраживања.

Осврт може имати највише 15.000 карактера са размацима. 
Приказ књиге може имати највише 10.000 карактера са раз-

мацима.
Приликом провере броја карактера користити опцију Review/ 

Word Count/Character (with spaces) уз активирану опцију Include 
textboxes, footnotes and endnotes.

НАЧИН ЦИТИРАЊА

Часопис Политичка ревија користи делимично модификовани 
Чикаго стил цитирања (17. издање приручника Chicago Manual of 
Style), што подразумева навођење библиографске парентезе (загра-
де) по систему аутор–датум у тексту, као и списак референци са 
пуним библиографским подацима након текста рада.
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Податке у библиографској парентези и списку референци 
на-вести на језику и писму на коме је референца објављена.

У наставку се налазе правила и примери навођења библио-
графских података у списку референци и у тексту. За сваку врсту 
референце прво је дато правило навођења, а затим пример на-вођења 
у списку референци и библиографској парентези.

Библиографска парентеза се по правилу наводи на крају 
ре-ченице, пре интерпункцијског знака, и садржи презиме аутора, 
годину објављивања и одговарајући број страна, према следећем 
примеру: (Суботић 2010, 15–17).

Монографија
Један аутор
Презиме, име. Година издања. Наслов. Место издања: издавач.
Суботић, Момчило. 2010. Политичка мисао србистике.
Београд: Институт за политичке студије.
(Суботић 2010)
Mearsheimer, John J. 2001. The Tragedy of Great Power Politics. 

New York: W. W. Norton & Company.
(Mearsheimer 2001)
Два или три аутора
Презиме, име, и име презиме. Година издања. Наслов. Место 

издања: издавач.
Стојановић, Ђорђе, и Живојин Ђурић. 2012. Анатомија 

савремене државе. Београд: Институт за политичке студије.
(Стојановић и Ђурић 2012)
Pollitt Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman.
1998. Decentralising Public Service Management. London:
Macmillan Press.
(Pollitt, Birchall, and Putman 1998)
Четири и више аутора
Презиме, име, име и презиме, име и презиме, и име презиме.
Година издања. Наслов. Место издања: издавач.
Милисављевић, Бојан, Саша Варинац, Александра Литричин, 

Андријана Јовановић, и Бранимир Благојевић. 2017. Коментар 
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама: према 
стању законодавства од 7. јануара 2017. године. Београд: Службени 
гласник; Правни факултет. (Милисављевић и др. 2017)

Уредник/приређивач/преводилац уместо аутора
Након навођења имена, ставити зарез, па након тога 

одговарајућу скраћеницу на језику и писму референце, нпр. „ур.”, 
„прев.” „prir.”, „ed.”, „eds.”
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 Kaltwasser, Cristobal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo, 
and Pierre Ostigoy, eds. 2017. The Oxford Handbook of Populism. New 
York: Oxford University Press.

(Kaltwasser et al. 2017)
Поглавље у зборнику

Презиме, име. Година издања. „Наслов поглавља.” У Наслов, 
ур. име презиме, број страна на којима се налази поглавље. Место 
издања: издавач.

Степић, Миломир. 2015. „Позиција Србије пред почетак 
Великог рата са становишта Првог и Другог закона геопо-литике.” У 
Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. године, ур. Миломир 
Степић и Љубодраг П. Ристић, 55–78. Лајковац: Градска библиотека; 
Београд: Институт за поли-тичке студије.

(Степић 2015)
Lošonc, Alpar. 2019. “Discursive dependence of politics with the 

confrontation between republicanism and neoliberalism.” In Discourse 
and Politics, eds. Dejana M. Vukasović and Petar Matić, 23-46. Belgrade: 
Institute for Political Studies.

(Lošonc 2019)

Чланак у научном часопису
Чланак у редовном броју
Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” Наслов 

часописа волумен (број): број страна на којима се налази чланак. 
DOI број.

Ђурић, Живојин, и Миша Стојадиновић. 2018. „Држа-ва 
и неолиберални модели урушавања националних поли-тичких 
институција.” Политичка ревија 62 (4): 41–57. doi: 10.22182/
spm.6242018.2.

(Ђурић и Стојадиновић 2018, 46–48)
Ellwood, David W. 2018. “Will Brexit Make or Break Great 

Britain?” Serbian Political Thought 18 (2): 5–14. doi: 10.22182/ 
spt.18212018.1.

(Ellwood 2018, 11)
Чланак у посебном броју
Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” У „Наслов 

посебног броја”, ур. име презиме уредника, напомена о посебном 
издању, Наслов часописа: број страна на којима се налази чланак. 
DOI број.
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Стојановић, Ђорђе. 2016. „Постмодернизам у друштвеним 
наукама: стање парадигме.” У „Постмодернизација српске науке: 
политика постмодерне / политика после постмодерне”, ур. Ђорђе 
Стојановић и Мишко Шуваковић, посебно издање, Политичка ре 
вија: 5–35. doi: 10.22182/spm.specijal2016.1.

(Стојановић 2016, 27)
Енциклопедије и речници

Наведен је аутор/уредник
Презиме, име, име и презиме, ур. Година издања. Наслов. Том.
Место издања: издавач.
Jerkov, Aleksandar, ur. 2010. Velika opšta ilustrovana enciklopedija 

Larrouse: dopunjeno srpsko izdanje. Tom V (S– Ž). Beograd: Mono i 
Manjana.

(Jerkov 2010)
Није наведен аутор/уредник
Наслов. Година издања. Место издања: издавач.
Webster᾽s Dictionary of English Usage. 1989. Springfield,
Massachusetts: Merriam-Webster Inc.
(Webster᾽s Dictionary of English Usage 1989)

Докторска дисертација

Презиме, име. Година издања. „Наслов докторске дисертације.” 
Докторска дисертација. Назив универзитета: назив факултета.

Бурсаћ, Дејан. 2019. „Утицај идеологије политичких партија на 
јавну потрошњу у бившим социјалистичким др-жавама.” Докторска 
дисертација. Универзитет у Београду: Факултет политичких наука.

(Бурсаћ 2019, 145–147)
Wallace, Desmond D. 2019. “The diffusion of representation.” 

PhD diss. University of Iowa.
(Wallace 2019, 27, 81–83)

Чланак у дневним новинама или периодичним часописима

Наведен је аутор
Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” Назив новине 

или часописа годиште: број стране на којој се налази чланак.
Авакумовић, Маријана. 2019. „Платни разреди – 2021.
године.” Политика, 8. децембар: 9.
(Авакумовић 2019)
Није наведен аутор
Назив новине или часописа. Година издања. „Наслов чланка.”
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Годиште: број стране на којој се налази чланак.
New York Times. 2002. “In Texas, Ad Heats Up Race for 

Governor.” July 30, 2002.
(New York Times 2002)

Референца са корпоративним аутором

Назив аутора [акроним, по потреби]. Година издања. Наслов 
издања. Место издања: издавач.

Министарство за европске интеграције Републике Србије 
[МЕИРС]. 2018. Водич за коришћење ЕУ фондова у Србији. Београд: 
Министарство за европске интеграције Репу-блике Србије.

(Министарство за европске интеграције Републике Ср-бије 
[МЕИРС] 2018) – прво навођење

(МЕИРС 2018) – свако следеће навођење
International Organization for Standardization [ISO].
2019. Moving from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015. Geneva:
International Organization for Standardization.
(International Organization for Standardization [ISO] 2019)
– прво навођење
(ISO 2019) – свако следеће навођење

Репринт издања

Презиме, име. [Година првог издања] Година репринт издања. 
Наслов. Место првог издања: издавач првог издања. Напомена 
„Ре-принт“ на језику и писму референце, место издања репринт 
из-дања: издавач. Напомена одакле су цитати у тексту преузети.

Михалџић, Стеван. [1937] 1992. Барања: од најстаријих 
времена до данас, треће издање. Нови Сад: Фототипско из-дање. 
Репринт, Београд: Библиотека града Београда. Цитати се односе на 
фототипско издање.

(Михалџић [1937] 1992)
Посебни случајеви навођења референци

Навођење другог и сваког следећег издања
Презиме, име. Година издања. Наслов, напомена о издању. 

Ме-сто издања: издавач.
Гаћиновић, Радослав. 2018. Млада Босна, друго допуње-но и 

измењено издање. Београд: Evro Book.
Више референци истог аутора
1) Исти аутор, различите године – Ређати према години из- 

дања, почевши од најраније.
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Степић, Миломир. 2012. „Србија као регионална држа-
ва: реинтеграциони геополитички приступ.” Национални 

интерес 14 (2): 9–39. doi: 10.22182/ni.1422012.1.
Степић, Миломир. 2015. „Позиција Србије пред почетак 

Великог рата са становишта Првог и Другог закона геопо-литике.” У 
Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. године, ур. Миломир 
Степић и Љубодраг П. Ристић, 55–78. Лајковац: Градска библиотека; 
Београд: Институт за поли-тичке студије.

2) Исти аутор, иста година – Ређати према азбучном или 
абе-цедном редоследу почетног слова назива референце. Поред 
године објављивања ставити почетна слова азбуке или абецеде која 
се ко-ристе и у библиографској парентези.

Гаћиновић, Радослав. 2018а. „Војна неутралност и бу-
дућност Србије.” Политика националне безбедности 14 (1): 

23–38. doi: 10.22182/pnb.1412018.2.
Гаћиновић, Радослав. 2018б. Млада Босна, друго до-пуњено 

и измењено издање. Београд: Evro Book.
(Гаћиновић 2018а, 25), (Гаћиновић 2018б)
3) Исти аутор као самостални аутор и као коаутор – Прво 

навести референце у којима је самостални аутор, а затим оне у 
којима је коаутор.

Стојановић, Ђорђе. 2016. „Постмодернизам у друштве-ним 
наукама: стање парадигме.” У „Постмодернизација српске науке: 
политика постмодерне / политика после пост-модерне”, ур. Ђорђе 
Стојановић и Мишко Шуваковић, посебно издање, Политичка 
ревија: 5–35. doi: 10.22182/spm. specijal2016.1.

Стојановић, Ђорђе, и Живојин Ђурић. 2012. Анатомија 
савремене државе. Београд: Институт за политичке студије.

4) Исти аутор као први коаутор у више различитих 
референци – Ређати према азбучном или абецедном редоследу 
презимена другог коаутора.

Pollitt Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman.
1998. Decentralising Public Service Management. London: 

Macmillan Press.
Pollitt Christopher, Colin Talbot, Janice Caulfield, and Amanda 

Smullen. 2005. Agencies: How Governments do Things Through Semi-
Autonomous Organizations. New York: Palgrave Macmillan.
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Посебни случајеви навођења библиографске парентезе
Изузеци од навођења библиографске парентезе на крају 

реченице
1) Навођење презимена аутора у оквиру реченице – Годину 

издања ставити у заграду након навођења презимена, а број стране 
на крају реченице у заграду. За референцу на латиници или стра-ном 
језику у загради навести и презиме аутора.

„Према мишљењу Суботића (2010), …” (30).
„Бокслер (Bochsler 2018) у својој књизи тврди…”
2) Навођење презимена аутора у оквиру реченице пре цитата 

из референце – Након навођења презимена, у библиографској 
па-рентези навести годину и број стране, а затим навести цитат.

Као што Суботић (2010, 45) наводи: „ … ”
Миршајмер (Mearsheimer 2001, 57) изричито тврди: „ … ”
3) Навођење исте референце више пута у једном пасусу – 

Ако се наводи иста страна или опсег страна, унети библиографску 
па-рентезу приликом последњег навођења или на крају пасуса 
пре ин-терпункцијског знака. Ако се наводе различите стране, 
референцу навести приликом првог позивања на одређену страну, 
а затим до краја пасуса у заграду стављати само различите бројеве 
страна.

Не користити „исто”, „ibid”, или „op. cit.” за вишеструко 
на-вођење референце.

Навођење израза „видети”, „упоредити” и сл.
Изразе унети у библиографску парентезу. (видети Кнежевић 

2014, 153)
(Степић 2015; упоредити Кнежевић 2014)
Секундарна референца
У библиографској парентези прво навести презиме аутора, 

годину и број стране примарне референце, затим „цитирано у:”и 
презиме аутора, годину и број стране секундарне референце. У 
списку референци навести само секундарну референцу.

„Том приликом неолиберализам се од стране највећег броја 
његових протагониста најчешће одређује као политика слободног 
тржишта која охрабрује приватне фирме и побољ-шава избор 
потрошачима, разарајући при том ᾽неспособну, бирократску и 
паразитску владу која никада не може урадити ништа добро, без 
обзира на њене добре намере’” (Chomsky 1999, 7 цитирано у: Ђурић 
и Стојадиновић 2018, 47).

Ђурић, Живојин, и Миша Стојадиновић. 2018. „Држава 
и неолиберални модели урушавања националних политичких 
институција.” Политичка ревија 62 (4): 41–57. doi:10.22182/ 
spm.6242018.2.
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Иста библиографска парентеза, више референци
1) Различити аутори – Референце одвојити тачком и зарезом. 

(Степић 2015, 61; Кнежевић 2014, 158)
2) Исти аутор, различите године – Навести презиме аутора, а
затим године издања различитих референци по редоследу од 

најра-није до најновије и одвојити их зарезом, односно тачком и 
зарезом када се наводи број страна.

(Степић 2012, 2015) или (Степић 2012, 30; 2015, 69)
3) Различити аутори, исто презиме – Иницијал имена. Прези-
ме аутора. Година издања.
(Д. Суботић 2010, 97), (М. Суботић 2010, 302)
Суботић, Драган. 2010. „Нови јавни менаџмент у поли-тичком 

систему Србије.” Политичка ревија 23 (1): 91–114. doi: 10.22182/
pr.2312010.5.

Суботић, Момчило. 2010. „Војводина у политичком 
систему Србије.” Политичка ревија 23 (1): 289–310. doi: 10.22182/
pr.2312010.15.

Правни акти
У библиографској парентези навести члан, став и тачку или 

па-раграф коришћењем скраћеница „чл.”, „ст.”, „тач.”, „Art.” „para.” 
и сл.

Устави и закони
Назив акта [акроним, по потреби], „Назив службеног гласила”
и број, или интернет адреса и датум последњег приступа.
Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике 

Србије”, бр. 98/06.
(Устав Републике Србије 2006, чл. 33)
Закон о основама система образовања и васпитања [ЗО-СОВ], 

„Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 27/2018 – др. закон.

(ЗОСОВ 2019, чл. 17, ст. 4)
Zakon o nasljeđivanju [ZN], „Narodne novine“, br. 48/03, 163/03, 

35/05, 127/13, i 33/15 i 14/19.
(ZN 2019, čl. 3)
An Act to make provision for and in connection with offences 

relating to offensive weapons [Offensive Weapons Act], 16th May 2019, 
www.legislation.gov.uk/ukpga/2019/17/pdfs/ ukpga_20190017_en.pdf, 
last accessed 20 December 2019.

(Offensive Weapons Act 2019)
Одлуке државних органа и институција
Назив органа [акроним или скраћени назив], Назив акта и 

број предмета, датум доношења акта, или интернет адреса и датум 
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последњег приступа.
Заштитник грађана Републике Србије [Заштитник грађа-

на], Мишљење бр. 15–3314/12, 22. октобар 2012, https://www. 
osobesainvaliditetom.rs/attachments/083_misljenje%20ZG%20 DZ.pdf, 
последњи приступ 20. децембра 2019.

(Заштитник грађана, 15–3314/12)
U.S. Department of the Treasury [USDT], Treasury Directive No. 

13–02, July 20, 1988, https://www.treasury.gov/about/role-of-treasury/
orders-directives/Pages/td13-02.aspx, last accessed 20 December 2019.

(USDT, 13–02)
Законодавни акти Европске уније
Назив акта, подаци из службеног гласила у формату наведеном 

на сајту EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and 

of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general 
principles concerning mechanisms for control by Member States of the 
Commission’s exercise of implementing powers, OJ L 55, 28.2.2011, 
p. 13–18.

(Regulation 182/2011, Art. 3)

Међународни уговори

Оснивачки уговори Европске уније
Назив уговора или консолидоване верзије [акроним], подаци 

о коришћеној верзији уговора из службеног гласила у формату на 
веденом на сајту EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html. 
Treaty on European Union [TEU], OJ C 191, 29.7.1992, p.1-112.

(TEU 1992, Art. J.1)
Consolidated version of the Treaty on European Union [TEU], OJ 

C 115, 9.5.2008, p. 13–45.
(TEU 2008, Art. 11)
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the 

European Union [TFEU], OJ C 202, 7.6.2016, p. 1–388.
(TFEU 2016, Art. 144)
Остали међународни уговори
Назив уговора [акроним или скраћени назив], датум закљу-

чивања, регистрација у Уједињеним нацијама – UNTS број, 
регистрациони број са сајта United Nations Treaty Collection: https:// 
treaties.un.org.

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 
[Marrakesh Agreement], 15 April 1994, UNTS 1867, I-31874.

(Marrakesh Agreement 1994)
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 Convention on Cluster Munitions [CCM], 30 May 2008, UNTS 
2688, I-47713.

(CCM 2008)
Treaty of Peace between the State of Israel and the Hashemite 

Kingdom of Jordan [Israel Jordan Peace Treaty], 26 October 1994, 
UNTS 2042, I-35325.

(Israel Jordan Peace Treaty 1994)

Одлуке међународних организација

Назив међународне организације и надлежног органа [акро-
ним], број одлуке, Назив одлуке, датум усвајања.

United Nations Security Council [UNSC], S/RES/1244 (1999), 
Resolution 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th 
meeting, on 10 June 1999.

(UNSC, S/RES/1244)
Parliamentary Assembly of the Council of Europe [PACE], Doc. 

14326, Observation of the presidential election in Serbia (2 April 2017), 
29 May 2017.

(PACE, Doc. 14326, para. 12)

Судска пракса

Судска пракса у Републици Србији
Врста акта и назив суда [акроним суда], број предмета са дату-

мом доношења, назив и број службеног гласника или друге публи-
кације у коме је пресуда објављена – ако је доступно.

Одлука Уставног суда Републике Србије [УСРС], IУа-2/2009 
од 13. јуна 2012. године, „Службени гласник РС”, бр. 68/2012.

(Одлука УСРС, IУа-2/2009)
Решење Апелационог суда у Новом Саду [АСНС], Ржр– 1/16 

од 27. априла 2016. године.
(Решење АСНС, Ржр–1/16)
Судска пракса Међународног суда правде
Назив суда [акроним суда], Назив случаја, врста одлуке са 

да-тумом доношења, назив и број гласила у коме је пресуда објавље-
на, број стране.

International Court of Justice [ICJ], Application of the Interim 
Accord of 13 September 1995 (the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia v. Greece), Judgment of 5 December 2011, I.C.J. Reports 
2011, p. 644.

(ICJ Judgment, 2011)
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International Court of Justice [ICJ], Accordance with the 
International Law of the Unilateral Declaration of Independence in 
Respect of Kosovo, Advisory Opinion of 22 July 2010, I.C.J. Reports, 
p. 403.

(ICJ Advisory Opinion, 2010)
Судска пракса Суда правде Европске уније
Назив случаја, број случаја, врста случаја са датумом доно-

шења, Европска идентификациона ознака судске праксе (ECLI).
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European 

Parliament and Council of the European Union, Case C-270/12, Judgment 
of the Court (Grand Chamber) of 22 January 2014, ECLI:EU:C:2014:18.

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. 
European Parliament and Council of the European Union, C-270/12) 
или

(CJEU, C-270/12)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. 

European Parliament and Council of the European Union, Case 
C-270/12, Opinion of Advocate General Jääskinen delivered on 12 
September 2013, ECLI:EU:C:2013:562.

(Opinion of AG Jääskinen, C-270/12)
Судска пракса Европског суда за људска права
Назив случаја, број представке, врста случаја са датумом 

до-ношења, Европска идентификациона ознака судске праксе 
(ECLI).

Pronina v. Ukraine, No. 63566/00, Judgment of the Court 
(Second Section) on Merits and Just Satisfaction of 18 July 2006, 
ECLI:CE:ECHR:2006:0718JUD006356600.

(Pronina v. Ukraine, 63566/00, par. 20) или (ECHR, 63566/00, 
par. 20)

Судска пракса других међународних судова и трибунала
 Назив суда [акроним суда], Назив случаја, број случаја, врста 

случаја са датумом доношења.
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible 

for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in 
the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 [ICTY], Prosecutor 
v. Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-A-AR77, Appeal Judgement on 
Allegations of Contempt Against Prior Counsel, Milan Vujin, Judgment 
of 27 February 2001.

(Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1-A-AR77) или
(ICTY, IT-94-1-A-AR77)

Архивски извори
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Назив установе [акроним или скраћени назив], назив или број 
фонда [акроним или скраћени назив], кутија, фасцикла (уколико 
постоји), сигнатура, „Назив документа” (ако нема назива, дати кра-
так опис одговарањем на питања: ко? коме? шта?), место и датум 
документа или н.д. ако није наведен датум.

Архив Србије [АС], МИД, К-Т, ф. 2, r93/1894, „Извештај 
Министарства иностраних дела о постављању конзула”, Бе-оград, 
19. април 1888.

(АС, МИД, К-Т, ф. 2)
(АС, МИД, ф. 2) – ако је позната само фасцикла, а не и кутија
Dalhousie University Archives [DUA], Philip Girard fonds [PG], 

B-11, f. 3, MS-2-757.2006-024, “List of written judgements by Laskin,” 
n.d.

(DUA, PG, B-11, f. 3)

Извори са интернета

Презиме, име или назив корпоративног аутора [акроним]. 
Годи-на објављивања или н.д. – ако не може да се утврди година 
објављи-вања. „Наслов секције или стране унутар сајта.” Назив 
сајта. Датум креирања, модификовања или последњег приступа 
страници, ако не може да се утврди на основу извора. Интернет 
адреса.

Bilefsky, Dan, and Ian Austen. 2019. “Trudeau Re-election 
Reveals Intensified Divisions in Canada.” The New York Times. https://
www.nytimes.com/2019/10/22/world/canada/trudeau-re-elected.html.

(Bilefsky and Austen 2019)
Институт за политичке студије [ИПС]. н.д. „Предавање др 

Фридриха Ромига.” Институт за политичке студије. Последњи 
приступ 10. октобар 2018. http://www.ips.ac.rs/rs/ news/predavanje-
dr-fridriha-romiga/.

(Институт за политичке студије [ИПС], н.д.) – прво на¬ 
вођење

(ИПС, н.д.) – свако следеће навођење
Танјуг. 2019. „Европска свемирска агенција повећава
фондове.” 28. новембар 2019. http://www.tanjug.rs/full-view1. 

aspx?izb=522182.
(Танјуг 2019)
 

ФОРМАТИРАЊЕ ТЕКСТА
Опште смернице о обради текста
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Текст рада обрадити у програму Word, на следећи начин:
- величина странице: А4;
- маргине: Normal 2,54 cm;
- текст писати курентом (обичним словима), осим ако није 

другачије предвиђено;
- проред између редова у тексту: 1,5;
- проред између редова у фуснотама: 1;
- величина слова у наслову: 14 pt;
- величина слова у поднасловима: 12 pt;
- величина слова у тексту: 12 pt;
- величина слова у фуснотама: 10 pt;
- величина слова за табеле, графиконе и слике: 10 pt;
- увлачење првог реда пасуса: 1,27 cm (опција: Paragraph/ 

Special/First line);
- поравнање текста: Justify;
- боја текста: Automatic;
- нумерација страна: арапски бројеви у доњем десном углу;
- не преламати речи ручно уношењем цртица за наставак речи 

у наредном реду;
- сачувати рад у формату .doc.

Примена правописних правила
Радове ускладити са Правописом српског језика у издању 

Ма-тице српске из 2010. године или из каснијих издања.
Посебну пажњу обратити на следеће:
- Приликом првог навођења транскрибованих страних 

имена и израза у облој загради поред навести и њихове об-лике 
на изворном језику у курзиву (italic), нпр: Франкфур-

тер алгемајне цајтунг (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Џон 
Ролс (John Rawls), Алексеј Тупољев (Алексей Туполев).

- Поједине општепознате стране изразе писати само на из-
ворном језику у курзиву, нпр. de iure, de facto, a priori, a 

posteriori, sui generis итд.
- Реченицу не почињати акронимом, скраћеницом или 

бројем.
- Текст у фуснотама увек завршавати тачком.
- За навођење израза или цитирања на српском језику ко-
ристити наводнике који су својствени српском језику према 

важећем правопису („ ”), а за навођење или цитирање на енглеском 
или другом страном језику користити наводнике који су својствени 
том језику (“ ”, « »).

- Угластом заградом [] означавати: 1) сопствени текст који 
се умеће у туђи текст; или 2) текст који се умеће у текст који је већ 
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омеђен облом заградом.
- Црту писати са размаком пре и после или без размака, 

ни-како са размаком само пре или само после. Између броје-ва, 
укључујући бројеве страна, користити примакнуту црту (–), а не 
цртицу (-).

- За наглашавање појединих речи не користити подебљана 
слова (bold), нити подвучена слова (underline) већ искљу-чиво 
курзив (italic) или наводнике и полунаводнике (’ ’ на српском језику 
или ‛ ‛ на енглеском језику).

Форматирање научног чланка

Име и презиме првог аутора5*

Установа запослења
Име и презиме другог аутора

Установа запослења
НАСЛОВ РАДА**

** Фуснота: по потреби, навести један од следећих (или сличних) података: 1) назив и број 
пројекта у оквиру кога је чланак написан; 2) да је рад претходно изложен на научном скупу 
у виду усменог саопштења под истим или сличним називом; или 3) да је истраживање које 
је представљено у раду спроведено за потребе израде докторске дисертације аутора.

Сажетак
Сажетак, обима од 100 до 250 речи, садржи предмет, циљ, коришћени 
теоријско-методолошки приступ, резултате и закључке рада.
Кључне речи: Испод текста сажетка навести од пет до десет 
кључних речи. Кључне речи писати курентом и једну од друге 
одвојити зарезом.
У тексту је могуће користити највише три нивоа поднаслова. 
Поднаслове навести без нумерације, на следећи начин:

ПОДНАСЛОВ ПРВОГ НИВОА
Поднаслов другог нивоа
Поднаслов трећег нивоа

Табеле, графиконе и слике уносити на следећи начин:
-изнад табеле/графикона/слике центрирано написати: Табела/
Графикон/Слика, редни број и назив;

-испод табеле/графикона/слике навести извор на следећи 
начин: 1) уколико су табела/графикон/слика преузети, 

*  Фуснота: Имејл-адреса аутора: Препоручује се навођење институционалне имејл-адресе 
аутора.
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написати Извор: и навести референцу на исти начин као 
што се наводи у библиографској парентези; 2) уколико нису 
преузети, написати Извор: Обрада аутора.
Референце наводити у тексту према Начину цитирања.

Фусноте користити искључиво за давање напомена или  
ширих објашњења.

РЕФЕРЕНЦЕ
Списак референци навести након текста рада, а пре резимеа, 

на следећи начин:
-прво навести референце на ћирилици по азбучном реду;
-затим навести референце на латиници и страним језицима 
по абецедном реду;
-прву линију сваке референце поравнати на левој маргини, а 
остале увући за 1,27 cm, користећи опцију Paragraph/Special/
Hanging;
-све референце наводити заједно, без издвојених делова за 
правне акте или архивску грађу;
-референце не нумерисати;
-наводити искључиво оне референце које су коришћене у 
тексту.

Након списка референци навести име и презиме аутора, наслов рада 
и резиме на енглеском језику на следећи начин:

First Author*
* In the footnote: E-mail address: The institutional e-mail address is strongly recommended.

Affiliation
Second Author

Affiliation
TITLE
Resume

Резиме, обима до 1/10 дужине чланка, садржи резултате и закључке 
рада који су образложени опширније него у сажетку.
Keywords: Кључне речи писати курентом и једну од друге одвојити 
зарезом.
Уколико је рад написан на страном језику, након списка 
референци, име и презиме аутора, наслов, резиме и кључне речи 
навести на српском језику.
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Форматирање осврта

Осврт форматирати на исти начин као научни чланак, 
без навођења сажетка, кључних речи и резимеа.

Форматирање приказа

Приказ књиге форматирати на следећи начин:

Текст поделити у две колоне.
Име и презиме аутора*

* Фуснота: Имејл-адреса аутора: Препоручује 
се навођење институционалне имејл-адресе 
аутора.

Установа запослења
НАСЛОВ ПРИКАЗА

Испод наслова поставити слику 
предње корице;

Испод слике предње корице 
навести податке о књизи према 
следећем правилу:
Име и презиме. Година издања. 

Наслов.  
Место издања: издавач, 

број страна.
Текст приказа обрадити у складу 
са општим смерницама о обради 
текста.
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Улога рецензената је да доприносе очувању високог квалитета 

нашег часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок за рецензирање 
је седам дана од пријема рада. Садржај рецензије је поверљив, те се не сме 
откривати особама које нису у уредништву часописа. Уколико рецензент 
у било ком тренутку схвати да постоји било који вид конфликта интереса 
у вези са радом који треба да рецензира потребно је да о томе што пре 
обавести редакцију. Приликом рецензије рукописа, рецензент треба да 
попуни рецензентски лист у прилогу.

Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки 

приступ у раду:
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури, 

посебно у којој мери је аутор користио најновије резултате објављене 
у научним часописима и зборницима (посебно часописи и зборници из 
политикологије).

Научни и друштвени допринос рада. Општи коментар о квалитету 
рада:
Ваша сугестија аутору за побољшање квалитета рада, ако је 
потребно:
Молимо Вас да одаберете једну од препорука за категоризацију рада:
1. Оригинални научни рад
2. Прегледни рад
3. Научна критика, полемика и осврти
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању овог 
рада:
1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких (плагијаризам, 

превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће уреднику помоћи 
у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.
Датум оцене рада             Име, презиме и научно звање рецензента:
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