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РЕЧ УРЕДНИКА
Поштовани читаоци!

Изразито нам је задовољство и част да Вам представимо 
други број стручног часописа студената друштвено-хумани-
стичких наука и уметности Политеума, који издаје студентска 
организација Српски политички форум, а издавање је омогућила 
фондација Заједно за младе – проф. др Даница Грујичић. Након 
успешно издатог првог броја часописа, подстакнути великом за-
интересованошћу студената за учешћем у овом пројекту, одлучи-
ли смо да за слање радовa за други број позовемо студенте свих 
друштвено-хуманистичких факултета у Србији и региону, те је 
стога конкурс за пријем радова објављен на њиховим званичним 
интернет страницама. Почаствовани смо што се у броју који је 
пред Вама налазe стручни радови студената следећих факулте-
та: Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву 
(Босна и Херцеговина), Филозофског факултета и Економског 
факултета Универзитета у Новом Саду, Православног богослов-
ског факултета, Филозофског факултета и Факултета политичких 
наука Универзитета у Београду; нарочито смо поносни на то да 
је наша замисао препозната ван граница Европе, односно да је у 
овом броју објављен рад студента Кинеског универзитета поли-
тичких наука и права у Пекингу (НР Кина).

Радови су распоређени према научним дисциплинама 
којима припадају, па тако можете прочитати радове из области 
политикологије, права, економије, филозофије, историје, теорије 
књижевности и теорије уметности. Надамо се да ће у наредним 
бројевима бити заступљене и друге дисциплине друштвено-ху-
манистичких наука, како бисте Ви, поштовани читаоци, имали 
увид у разноврсност тема које су предмет интересовања наших 
колегиница и колега.

„Најгоре што може да се деси на факултету друштвених 
наука јесте да дозволите студентима да не пишу. Зато је овај ча-
сопис један добар преседан“, истакао је уважени професор Фа-
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култета политичких наука Универзитета у Београду др Часлав 
Копривица, на представљању првог броја часописа (мај, 2019). 
Стога, наша је обавеза да не дозволимо да писана реч изумре у 
академској заједници и да на њено место дођу неки савремени 
видови предочавања личних размишљања и уверења, јер, на који 
год начин била испољена, писана реч остаје трајно сведочанство 
слободе духа и критичности разума.                  

Уредници
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РЕЧ ГОСТУЈУЋЕГ УРЕДНИКА
Са нескривеним и особитим задовољством прихватио сам 

позив Уредништва Политеуме да будем гостујући уредник другог 
броја часописа. Морам признати да сам се у каријери више пута 
срео са покушајима студената да покрену и одрже свој часопис, 
али ми је већ сам увид у први (априлски) број часописа Политеу-
ме, као стручног часописа студената друштвено-хуманистичких 
наука и уметности, указао да је реч о изузетно добро осмишљеном 
пројекту.

Мноштво тема којима се баве аутори у овом броју часопи-
са Политеума показују дубинска интересовања студената уни-
верзитета у Републици Србији, као и  Босни и Херцеговини, али 
уједно указују да су млади и те како заинтересовани за актуелна 
дешавања везана за политикологију, економске науке, као и исто-
рију уметности.  У истраживањима која су пред нама можемо 
уочиоти да су млади аутори у потпуности зрело и аналитички 
обрадили, како поједине веома актуелне, тако и одређене исто-
ријске теме. Све ово је лишено било каквих врста острашћености 
и ускогрудости, које неретко постају доминантне у нашој свакод-
невици.

Други број часописа Политеума је, на том трагу, на одре-
ђени мултидисциплинарни начин успео да укаже на свe богатство 
друштвених и хуманистичких наука. Зато се у њему, између оста-
лог, могу пронаћи чланци о виђењима Балкана у оријенталистич-
ком дискурсу, o спољној политици Србије, појму моћи у Макија-
велијевом Владаоцу, делу Освалда Шпенглера и бокељском култу 
блажене Озане Которске. Такође, веома су добре и анализе односа 
цркве и политике, руских утицаја у Карловачкој митрополији у 18. 
веку, као и специфичних осврта на романе Боја пурпурна Алисе 
Вокер и Чича Горио Онора де Балзака.

Искрено се надам да ће часопис Политеума  у наредном 
временском раздобљу успети да заузме уистину заслужено место 
међу научним и стручним часописима у Републици Србији. С 
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тим у вези, желим пуно успеха садашњем Уредништву. Такође, 
надам се да ће и наредни бројеви часописа одржати постојећи и 
достигнути квалитет прилога, а који је уочљив у прва два броја 
Политеуме.

У Београду, 15. октобра 2019. године

Проф. др Драган Ђукановић
Факултет политичких наука Универзитета у Београду 
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РЕЧ ФОНДАЦИЈЕ
Да ли довољно пажње дајемо младима којих су нам пуна 

уста у јавним наступима? Са једне стране желимо да остану у 
Србији, формално желимо да они полако преузимају полуге дру-
штва, али са друге стране нисмо спремни да им допустимо да из-
несу своје идеје и ставове, нисмо спремни да им уступимо важна 
друштвена места сходно њиховим могућностима и бунимо се када 
нас критикују, гурамо их са стране као да све почиње и завршава 
се са нама. То је лицемерје које носи наше друштво и то је она ба-
ријера која је угушила бунт младих који је природан и пожељан у 
њиховим годинама. Гушимо оно највредније код њих а то је енер-
гија и иницијатива. И у томе смо, нажалост, успели – млади су све 
више део колотечине која се створила у овом друштву, прихватају 
лоше принципе понашања старијих на које се угледају мислећи да 
другачије не може или иду ван земље да своје знање поклоне дру-
гим народима а не оном који их је школовао. Ако желимо да наша 
интелигенцијa из генерације у генерацију буде боље и да, самим 
тим, друштво буде боље, онда у њих морамо улагати и омогућити 
им простор где ће да раде и делују и да стварају друштво и државу 
према својим убеђењима.

Политеума је изузетно значајан пројекат који су покре-
нули студенти  Факултета политичких наука Универзитета у 
Београду. То је пројекат од великог значаја за младе  у академ-
ској заједници и убеђена сам да ће из броја у број давати све веће 
резултате и доприносе од момента када буде окупаљала највећу 
интелигенцију универзитета широм Србије и Балкана. Зато је 
наша Фондација Заједно за младе препознала значај овог пројекта 
студентске организације Српски политички форум и одлучила да 
буде покровитељ овог часописа. Желимо да уложимо у развој и 
критичко размишљање младих, у иницијативу и окупљање буду-
ће интелигенције овог друтшва. Овакви часописи су одликовали 
сваку генерацију наших студената у последњих стотињак годи-
на – обликовали и давали пут новим студентима који су те идеје 
развијали  и унапредили. 
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Фондација Заједно за младе управо томе и служи: да нај-
талентованијој деци дâ могућност да пишу и стварају и остваре 
своје идеје и циљеве. До сада смо помогли преко педесеторо деце 
у разним пројектима – од слања на престижна међународна так-
мичења, до  обезбеђивања инструмената, реновирања школа или 
штампања значајних часописа, као што је Политеума. Тек смо 
кренули; циљ за следећу годину је да наша Фондација помогне 
више стотина деце и да омогућимо обнављање образовних, кул-
турних и спортских институција од Суботице до Призрена. Ово 
нека буде позив свим младим људима да се укључе у рад Фондаци-
је: као они којима треба помоћ или као они који хоће да помогну. 
Ако нисмо спремни да уложимо у најталентованије и најбоље и да 
пустимо их испред себе, онда нисмо спремни да стварамо добро 
друштво и државу. 

Желим пуно успеха у даљем раду свим студентима и по-
себно уредништву часописа Политеума. Нека ово буде почетак 
рада једног студентског часописа који ће дочекати и испратити 
многе генерације. 

У Београду, 27. октобра 2019. године

Проф. др Даница Грујичић 
Медицински факултет Универзитета у Београду
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ПОЛИТИКОЛОГИЈА
АНАЛИЗА БАЛКАНА КРОЗ 

ОРИЈЕНТАЛИСТИЧКИ ДИСКУРС
Марко Ђурић*

Факултет политичких наука (Универзитет у Београду)

Сажетак: Овај рад има за циљ да објасни специфичан по-
ложај Балкана у односу на Западну Европу, са једне стране, која 
се у овом случају може назвати Окцидент, и у односу на Азију, са 
друге стране, односно још уже Блиски исток или Турску, то јест 
Оријент. Рад ће указати на то да сâм положај Балкана чини немо-
гућим његово сврставање у Окцидент или Оријент, већ да, захва-
љујући свом граничном положају, он поседује прелазне особине 
од Оријента ка Окциденту. У том смислу, рад ће описати разлике, 
али и сличности које постоје између Оријента и Балкана, дефини-
саће термине балканизам и оријентализам у ту сврху, приказаће 
дискурс присутан на Западу захваљујући којем се прави разлика 
између супериорног Ја (Запад, сада Европска унија) и инфериорног 
Другог (Балкан, сада регион Западног Балкана) и објасниће место 
које заузима у данашњем времену Западни Балкан, који је део 
Европе, али није Европа, јер државе које га чине нису чланице 
Европске уније.

Кључне речи: оријентализам, Исток, Запад, балканизам, 
Западни Балкан, Европска унија, супериорни Ја, инфериорни Други

*Студент четврте године Факултета политичких наука Универзитета у Београду, сту-
дијски програм: Mеђународне студије; mdjuricds9789@gmail.com
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Оријентализам Едварда Саида
За почетак овог рада и у сврху даљег разумевања онога 

што ће бити написано, потребно је укратко описати дискурс којим 
се Едвард Саид (Edward Said) бави у свом делу Оријентализам. Тај 
дискурс назива се оријентализам и за Саида (1978) представља 
бављење Оријентом, односно:

бављење које ће се огледати у томе што ће се о њему давати изјаве, 
одобравати одређена схватања, што ће се он описивати, о њему по-
дучавати, што ће се он уређивати, што ће се њиме владати: укратко, 
оријентализам се ту схвата као западни стил доминације, реструкту-
ирања и поседовања власти над Оријентом (стр. 4).

Саид овде описује дискурс на основу кога Запад одржава 
доминацију над Оријентом. Он то постиже захваљујући „знању и 
моћи“ (Саид, 1978, 33). Због тога што поседује знање о Оријенту, 
о људима који ту живе, о њиховој култури и обичајима ствара 
се предуслов за доминацију. Битно је напоменути да Запад де-
финише Оријент стереотипним, негативним описима. Тиме се 
долази до схватања да је Оријент нецивилизован, примитиван и 
инфериоран у односу на Запад, а захваљујући томе што је Запад 
моћнији, он успева да овакве описе и легитимише, тако да се они 
прихватају као нешто што је истинито, универзално важеће, оп-
штепознато и општеприхваћено. Захваљујући таквим описима, 
односно таквом знању о Оријенту које је уједно и исправно и које 
се не сме доводити у питање, врло лако се постиже одузимање 
права одређеном народу да влада самим собом. Или, како то каже 
Едвард Саид (1978):

Знање значи сагледавање једне цивилизације од њених почетака до 
њеног врхунца и њеног пада – а значи, наравно, и способност за то 
сагледавање (...) Имати такво знање о тој ствари значи господарити 
њоме, имати власт над њом. А у овом случају власт за нас значи по-
рећи њој – тој оријенталној земљи – аутономију, јер је ми познајемо 
и она, на одређени начин, постоји таква какву је познајемо (стр. 33).

Дакле, због тога што је један народ искварен, зао, подао, примити-
ван и нецивилизован, он није у стању да влада над самим собом, 
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потребна му је помоћ и туторство оних који су супериорнији, ци-
вилизованији и прогресивнији од њега, јер, захваљујући томе што 
га тако добро познају, Они, само Они знају шта је најбоље за такав 
народ, а то је да он допусти да се над њим влада. То све прак-
тично значи следеће: Због саме чињенице да су земље Западне 
Европе биле уистину развијеније и војно надмоћније од азијских, 
али и афричких земаља, оне су успеле да, пре свега војним пу-
тем, покоре народе који су ту живели, наметајући им на тај начин 
своју владавину. Да би ту владавину легитимисали, они су за њу 
морали да нађу свима прихватљиво решење. Тако је покореном 
народу наметано схватање да су они заостали, нецивилизовани, 
примитивни, да нису у стању да владају сами собом, да нису у 
стању да достигну онај степен развоја и модерност уопште, који су 
присутни у Западној Европи, те да су њихова култура, традиција, 
обичаји и језик нешто што их спречава да даље напредују. Освајач 
овде није заправо у улози освајача; он је ту у улози спаситеља и 
помагача који је ту да ове народе избави из ланаца које су сами 
себи наметнули и да им покаже пут који води ка модерности и 
цивилизованости Запада. Окцидент зна све њихове мане које 
представљају препреке ка напретку и он ће Оријенту помоћи да 
их премости. Ми нисмо ту да бисмо владали над Вама, Ми смо ту 
да Вам помогнемо.

Балканизам и оријентализам
Може се дискутовати о томе да ли се концепт оријентали-

зма може у потпуности применити на Балканско полуострво, али 
се сасвим сигурно не може изабрати једна тврдња и прогласити 
у потпуности истинитом, тј. не могу се као исправне прогласити 
крајње тврдње које говоре да се на Балканско полуострво може, 
односно не може гледати кроз оријенталистички дискурс. Исправ-
није је, стога, заузети становиште које се налази отприлике на 
средини између ова два, а које налаже уочавање сличности између 
Балкана и Оријента, али исто тако и проналажење одређених ка-
рактеристика које Балканско полуострво чине битно другачијим 
од оријенталистичких земаља. Укратко, концепте оријентализма 
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и балканизма (о коме ће бити више речи у наставку текста) треба 
посматрати као засебне скупове, али чији се значајан део садржаја 
у великој мери преклапа. Дакле, потребно је говорити о слично-
стима и разликама између ова два појма.

Неопходно је на почетку овог раматрања уочити да слична 
дихотомија Окцидент–Оријент постоји и у оквиру саме Европе: 
постоји подела на Западну и Источну Европу. Битно је напомену-
ти да су се границе између Истока и Запада мењале током време-
на, у зависности од проблема који је тада доминирао међу држава-
ма у међусобним односима. Тако се католичка Европа, наследница 
Римског царства, дефинисала у супротности са православном, 
наследницом Византије; затим се дефинисала у супротности са 
делом Европе који је био под влашћу Османске империје; након 
тога, уследила је подела на Западну, либералну Европу и Источну, 
комунистичку Европу, а сада се Западна Европа, односно Европ-
ска унија, самодефинише у односу на оне државе које нису њене 
чланице, одузимајући им на тај начин припадност Европи.

Још уже, и што је од велике важности за сам предмет овог 
рада, може се поставити слична дихотомија у односу на Балкан. 
Заправо, све ове религиозне и политичке појаве сусреле су се на 
Балкану током одређеног периода и тиме омогућиле стварање 
основе да се Балкан дефинише као Други у односу на Европу, као 
неевропски део Европе, као нецивилизовано, примитивно подруч-
је. То је сасвим јасно из саме чињенице да је Балкан био подруч-
је преко кога се повлачила линија разграничења на католичку и 
православну Европу, био је подручје које је било под османском 
влашћу, на основу чега је на његовим ободима постављена гра-
ница између цивилизоване Европе и примитивне Европе којом 
су владали Турци. Затим, Балкан је након Другог светског рата 
поцрвенео, односно у већини балканских држава у то време дру-
штвено–политичко уређење био је социјализам. Након завршетка 
Хладног рата и током трајања ратова на подручју бивше Југосла-
вије, Запад је искористио прилику да, низом негативних комен-
тара о Балкану и људима који ту живе, представи себе у сасвим 
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супротном, позитивном светлу, описујући балканске народе као 
примитивне, варварске, насилне и деструктивне. У првој децени-
ји 21. века, неке државе успеле су да се отклоне од своје балканске 
прошлости, тиме што су постале чланице Европске уније, док су 
остале сврстане у регион Западног Балкана и на које се и даље 
гледа кроз оријенталистичку призму. Такође, чак и унутар самог 
Балкана могуће је пронаћи сличне дихотомије, а ту појаву Милица 
Бакић Хајден назива репродукција оријентализма (истакнуо М. 
Ђ.) (Bakić-Hayden, 2006). То заправо значи да су одређени народи 
унутар Балкана склони да на друге гледају као на заостале, неци-
вилизоване и примитивне. На пример, на такав начин су Словен-
ци склони да гледају на Србе и Хрвате, Хрвати на Србе, а Срби на 
босанске муслимане и Албанце.

Оно што је у пресудној мери утицало на то да се на Бал-
кан гледа на исти начин као и на Оријент, било је освајање овог 
полуострва од стране Османске империје. Доласком Османског 
царства, нове источне, муслиманске, азијске силе на овај простор, 
пристигли су и нови обичаји, нова култура, нова религија и нови 
облик друштвено–политичког организовања државе. Ако се на 
Отоманску империју већ тада гледало кроз оријенталистички дис-
курс, сасвим је логично да се на такав начин посматра и Балкан, 
будући да је њен саставни део и да се описује терминима који 
су карактеристични за дескрипцију оријенталистичких земаља и 
народа. Укратко, све је то утицало на то да се на Балкан све више 
гледа као на неевропско подручје. 

Такође, битно је и то да су за време Викторијанског доба 
на ово подручје почели да пристижу први путописци, а чији су 
описи Балкана утицали на то да се на Западу створи доминант-
на слика о Балкану као о бедном, заосталом, дивљем подручју у 
коме влада „варварска окрутност“ (Hammond, 2005, 136). Овакве 
и сличне оптужбе о „неморалности, дивљаштву, насиљу и урође-
ној заосталости покривале су радове путописаца, романописаца 
и историчара који представљају Балкан као једног од примарних 
Других западне цивилизације“ (Hammond, 2006, 8). Већ у овом 
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периоду, захваљујући све већој заосталости, а првенствено у еко-
номској области, ово подручје се сматра индустријски заосталим, 
ирационалним, недовољно развијеним. За разлику од популације, 
чије се особине есенцијализују и издвајају као „трајне, вечне и 
непроменљиве“ (Hammond, 2005, 140), у економској области по-
стоји еволуција од „једноставног ка сложеном, од заосталог ка 
развијеном, од примитивног ка култивисаном“ (Todorova, 2009, 
12)  и у том смислу могућ је одређени напредак. 

У периоду након Другог светског рата, због доминантне 
комунистичке идеологије која је била заступљена у већини држава 
на Балкану, на њих се гледа као на супротности западним, либе-
ралним, универзалним вредностима на којима треба да почива 
читав свет. Деведесетих година долази до распада Југославије. 
За сам распад Југославије окривљује се та балканска, варварска, 
примитивна природа народа који ту живе. Новинари, колум-
нисти, чак и академици, разумевају овакве постхладноратовске 
проблеме захваљујући појавама које су урођене људима са ових 
простора, појавама „древне етничке мржње и сукоба цивилиза-
ција“ (Hammond, 2005, 142). Ендрју Хамонд (Andrew Hammond) 
наводи као пример разумевања распада Југославије књигу Роберта 
Каплана (Robert Kaplan) Балкански духови (Hammond, 2005, 142). 
У њој Каплан описује Србе као народ којим „доминира етничка 
мржња“ у односу на друге југословенске народе, Босна је за њега 
„мочвара етнички мешовитих села“, пуна „дивље мржње“ и „напу-
штена због сиромаштва и алкохолизма“; у Македонији се налази 
„вакуум моћи због секташког насиља“, а Косово је подељено због 
„насиља“ и „српске мржње“ (Hammond, 2005, 143).  Каплан такође 
говори о „урођеном насиљу“, „сексуалним нагонима“ и „злу“ које 
је превладало над „владавином права“ (Hammond, 2005, 143-144).  

Све ово јасно показује да се за распад Југославије окри-
вљује нељудска, односно балканска природа која је таква сама по 
себи, која је фиксна, непроменљива и вечна. Такво схватање је, по 
свему судећи, расистичко, јер одређене људе посматра као нижа 
бића која Нам нису дорасла, која се налазе испод Нашег ступња 
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развитка, која су нецивилизована, зла, подла, искварена и чија 
се природа не може променити. Због тога Ми, односно Запад, 
морамо да им помогнемо. Они, односно Балканци, нису у ста-
њу да међусобно живе у миру, потребно им је Наше туторство. 
Овде се уочавају колонијалне, односно постколонијалне тежње 
западних држава. Пример за то су начини управе и организације 
међународне заједнице у Босни и Херцеговини и на Косову и Ме-
тохији. Дакле, балкански народи се морају „научити демократији 
и поштовању закона“ (Petrović, 2012, 70). Балкану је неопходна 
„колонијална контрола“ (Petrović, 2012, 70) која је неопходан 
услов за „европеизацију и демократизацију балканских друштава“ 
(Petrović, 2012, 71).

Марија Тодорова (Мария Тодорова) у својој књизи Имаги-
нарни Балкан уводи термин „балканизам“ (Todorova, 2009), који 
означава појаву „наизглед идентичну, али у ствари само сличну“ 
(Todorova, 2009, 11) појави која се назива оријентализам. Дакле, 
она покушава да дискурс оријентализма прилагоди Балкану, што 
значи да се из оригиналног дискурса мора избацити одређен са-
држај, а неки други да се убаци, како би се тај преименовани дис-
курс, односно балканизам прилагодио Балканском полуострву. 
Због тога постоје бројне разлике између ова два концепта, које су 
првенствено уочили Марија Тодорова и Ендрју Хамонд, направив-
ши тако дистинкцију између балканизма и оријентализма.

Прва разлика говори о томе да „Балкан постоји као исто-
ријски и географски конкретна целина“ (Todorova, 2009, 11). Саид 
каже да Оријент и Окцидент не постоје. Они су само замисао и 
идеја. „Оријент није инертна природна чињеница. Он није нешто 
што постоји. (...) Оријент је (...) идеја која има историју и традици-
ју мишљења, сликовност и речник, захваљујући којима је Оријент 
постао реалан и присутан на Западу и за Запад“ (Said, 1978, 6). За 
разлику од тога, географске границе Балканског полуострва могу 
се повући, тако да то подручје заузима тачно одређено место на 
карти света. Овом тумачењу може се приговорити, јер више није 
сигурно шта је то Балкан, односно које су то државе које га чине. 



Анализа Балкана кроз оријенталистички дискурс

24

Чињеница је да је број балканских држава све мањи и да Балкан 
као полуострво полако нестаје из дискурса дневне политике при-
сутног на Западу, захваљујући учлањењу тих држава у Европску 
унију, што значи да саме границе нису фиксне, већ су подложне 
променама.

Исто тако, Балкан има своју „конкретну историјску егзи-
стенцију“ (Todorova, 2009, 12), која се огледа у два наслеђа која 
су утицала на друштвено и политичко обликовање овог полуо-
стрва, а то су византијско наслеђе и наслеђе Османске импери-
је. Захваљујући првом, одређене државе су стигматизоване због 
православног хришћанства које је супротно католичанству, а које 
су преузеле од Византије, као и њено друштвено–политичко уре-
ђење. Углавном због овог другог наслеђа, Балкану се данас при-
лепљују негативне етикете. То због тога што је једна неевропска, 
варварска, примитивна, некултурна и нецивилизована империја 
освојила ово подручје и на њега донела нове обичаје, религију и 
културу, које су балкански народи прихватили. Одраставши тако 
у сасвим новом окружењу и прихватајући нов начин живота, али 
никада у потпуности, балкански народи су полако губили своју 
европску историју, своје европско порекло. Све више су се разли-
ковали од остатка Европе која више није могла да посматра Бал-
канце као некога ко им припада, чак и ако су наслеђе са Балкана и 
његова историја и цивилизација у великој мери утицали да Евро-
па постане оно што данас јесте. Укратко, Балкан се од Запада све 
више померао ка Истоку и Османској империји.

Из овога проистиче трећа разлика између Балкана и Ори-
јента, а која се тиче непостојања јасне границе између Окцидента 
и Оријента. Та два подручја су неспојива, она су сушта супрот-
ност, немогуће је уочити било какве сличности између њих, а 
још тежи је покушај да се замисле како коегзистирају на једном 
истом простору, а што је још битније, „готово сви описи Балкана 
истичу његов гранични положај“ (Todorova, 2009, 12). Због тога, 
Балкан се описује метафорама као што су мост или раскрсница, 
чиме се жели рећи да он повезује два различита света. Он се не 
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може описати терминима којима се описује Оријент, зато што не 
припада том свету, али не припада ни овом другом. Он је нешто 
између, он покушава да еволуира од Оријента ка Окциденту и 
због тога се често описује као „полуразвијен, полуколонијалан, 
полуцивилизован и полуоријенталан“ (Todorova, 2009, 16). С тим у 
вези, битан је и цитат Дејвида Нориса (David Norris) који Хамонд 
(2007) наводи у свом делу:

Као што је то рекао Дејвид Норис, у онтолошкој подели између Истока 
и Запада, Балкан је „амбивалентна земља између”, граница „која не 
припада потпуно ниједном свету“. (...) Према томе, супротно улози 
Оријента као суседног или спољног другог, Балкан је постао унутра-
шњи други, лиминално јаство које подрива континентално јединство 
и стабилност суптилнијом ерозијом (стр. 205). 

Овим се Балкану признаје да је у географском смислу део 
Европе, али он није део Европе у културном, друштвеном, рели-
гијском и политичком смислу.

Четврта разлика огледа се у приписивању женских особи-
на Оријенту, а Балкану мушких. И док се оријентализам доводи 
у везу са женским особинама тако што путописци описују лаке 
жене на сваком кораку, почевши од турских харема, купатила и 
тргова, и начин како да се заведу, будећи на тај начин машту му-
шког дела европске популације, „балкански дискурс је искључиво 
мушки“ (Todorova, 2009, 15). „То је представа о средњовековном 
витештву, оружју и заверама. (...) У практично сваком другом опи-
су класичан балкански мушкарац је нецивилизован, примитиван, 
груб, окрутан и без изузетка разбарушене косе“ (Todorova, 2009, 
14). Да буде још горе, „у балканском дискурсу, чак и балканска 
жена је дефеминизована. Повезана са великим капутима и не-
спретним чизмама, и описана као ‘огромна’, ‘висока’, ‘крупна’, њен 
монструозни стас и хаљина јасно се противе деликатним стандар-
дима Едвардијанке“ (Hammond, 2007, 210). Дакле, опис мушкара-
ца са Балкана више изгледа као опис неког праисторијског човека, 
човека кога не води разум, већ нагони, који не зна за мир, већ 
само за сукобе, који  не зна за сарадњу, већ само за мржњу према 
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другим народима. Такве особине се затим издвајају и есенцијали-
зују и читава популација се описује тим терминима; такве особине 
су усађене у сваког човека и он нема могућности да свој идентитет 
дефинише на други начин, супротан овом. Ако човек прихвати да 
види себе како га виде други, он ће вечно остати заробљен и свој 
потенцијал никада неће моћи да искаже и да га оствари на одго-
варајући начин. Због тога треба направити отклон од дефинисања 
себе и свог идентитета терминима који су нам други приписали.

Даље, уколико се Балкан и Оријент посматрају као претње 
по Европу, односно европске вредности, може се уочити још јед-
на разлика између њих, јер са та два подручја потичу различите 
претње, а чија је суштина различита. Претње са Блиског истока 
се повезују са тиранијом и империјалним освајањем; због тога 
је настао термин „оријентални деспотизам” (Hammond, 2007, 
213). Таква цивилизација је у вечном сукобу са хришћанством, 
а Запад је све те ствари успео да искористи како би ујединио све 
ресурсе у борби против таквог зла, прогласивши га својим кул-
турним непријатељем. Балкан, насупрот томе, карактеришу „хаос 
и фрагментација, слика која се најбоље приказује у неологизму 
да се балканизује, балканизовано и балканизација, што означава 
процес поделе уједињеног ентитета на радикално мање и међусоб-
но непријатељске јединице“ (Hammond, 2007, 213). Балканизација 
је термин који се најчешће повезује са распадом велике државе 
на много мање, које се након тога налазе у међусобним сукобима 
и које су, изгледа, у вечној завади. Тај појам је настао након рас-
пада Османске империје након балканских ратова, а након тога 
је добио ширу употребу након распада Југославије. Свакако не 
треба објашњавати чињеницу да државе Западне Европе, чланице 
Европске уније, страхују од могућег распада претходно поменуте 
међународне организације, која је и више од тога, али није држа-
ва у пуном смислу те речи. Уколико се на неки начин балкански 
менталитет пробије и усади међу западноевропске народе, врло 
вероватно је, страхују Европљани, да ће то покренути ланац дога-
ђаја које ће на крају довести до распада Европске уније.
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То би биле неке најосновније разлике између Балкана и 
Оријента које је увек потребно узети у обзир када се упоређују 
ова два појма. Када се уз те разлике додају и сличности између ова 
два појма, добијају се два различита дискурса, тј. оријентализам и 
балканизам, који су се употребљавали кроз историју како би леги-
тимизовали владавину и моћ, пре свега, држава Западне Европе. С 
тим у вези, поставља се питање: где је Балкан данас? Тим питањем 
позабавићемо се у наредном делу текста.

Западни Балкан
У данашње време, реч Балкан је на неки реч избачена из 

употребе, а све више се користи термин Западни Балкан. Употреба 
тог термина у политичке сврхе такође представља један вид дис-
курса, дискурса који омогућава самодефинисање Запада, Европе, 
односно, још уже, Европске уније, у односу на државе које још 
увек нису постале чланице Европске уније, а које, самим тим, и 
даље нису део Европе. Такве државе на Балкану образују регион 
који се назива Западни Балкан и чине га Србија, Црна Гора, Босна 
и Херцеговина, Албанија, Македонија и Косово (коначан статус 
Косова у време писања овог рада није још увек решен). Притом, 
јасно је да нека држава може да остане географски на подручју 
Балкана, а ипак да се на њу не гледа кроз оријенталистички дис-
курс. Такав случај је са Словенијом, Грчком и Хрватском које су 
постале чланице Европске уније, мада нису у потпуности изјед-
начене са оснивачима исте те међународне организације, јер, како 
каже Јовић (2018): 

Преговори о уласку у Унију нису заправо преговори двају равноправ-
них субјеката, него процес формулирања увјета које поставља једна 
страна – она која има моћ – и задовољавања критерија друге стране 
– оне која ту моћ нема. Објект се тиме до неке мјере десубјективизира 
како би уласком у ЕУ постао субјектом. Притом се то „постајање су-
бјектом“ догађа само номинално, односно само симболички – док се у 
стварности и даље остаје објектом више него што се постаје субјектом 
(стр. 379). 
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Уколико се припадност Европи изједначи са чланством у 
Европској унији, јасно је да државе Западног Балкана нису део 
Европе. „Синонимизирање појмова ЕУ-а и Еуропе искључује све 
земље које нису чланице из појма Еуропе“ (Jović, 2018, 361). Тим 
државама очигледно нешто недостаје, оне нису достигле цивили-
зованост модерног Запада, оне су и даље примитивне, некулти-
висане и неразвијене државе и због тога не могу бити сврстане у 
породицу европских држава. Дакле, државама Западног Балкана 
се пориче припадност Европи, или, још уже, припадност југои-
сточној Европи, јер у супротном би проблеми тог региона били 
„такође европски проблеми, те и да решења тих проблема морају 
бити европска“ (Petrović, 2012, 23-24).

Ако се сада употреби оријенталистички дискурс, долазимо 
до тога да се на Западни Балкан гледа као на европско Друго, док 
је супротно од њега – Европа, односно Европска унија. САД су, 
интервенишући на Балкану током деведесетих година прошлог 
века, поставиле границу „између ‘Еуропе’ и ‘Балкана’ као посебног 
подручја, које можда и не припада Еуропи у потпуности, него је 
његово ‘предворје’, или двориште“ (Jović, 2018, 368). Овде „језик 
оријентализма задржава своју реторичку снагу користећи се моћ-
ним категоријама којима стигматизује друштва која се не уклапају 
у „западни тип демократије“ (Bakić-Hayden, 2006, 32). Европска 
унија дефинише себе, односно испуњава свој идентитет садржајем 
на основу супротности свог Другог.

Дакле, Западни Балкан служи како би се Европа самоде-
финисала у односу на њега. Зато је он

...идеалан наследник претходних балканских Других за одржавање 
такве другости: балканске државе-кандидати, иако су, додуше, гео-
графски гледано наравно део Европе и њој историјски и цивилизациј-
ски припадају (...), ипак морају још доста тога да учине да би постале 
европске, то јест део Европе (Bakić-Hayden, 2006, 67-68). 

Због тога се ово подручје сматра периферијом Европе, оно 
има гранични положај. Европа познаје његове карактеристике, зна 
какви су људи који ту живе, односно зна све њихове особине, а та-
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кве особине су по свој прилици негативне, јер је Западни Балкан 
инфериоран у односу на Запад, његови становници су примитив-
ни, нецивилизовани, зли, са немогућношћу да се сами промене на 
боље и да достигну развијеност и цивилизованост Запада којима 
теже. Дакле, они то никада сами не могу да постигну. Потребна 
им је помоћ, региону је потребно туторство. Западни Балкан је 
периферија 

...коју треба надзирати, којом треба управљати и којој је непрестано 
потребна помоћ из европских центара моћи. Придруживање држава 
Западног Балкана се у политичком дискурсу представља као пут који 
те државе морају прећи и на коме се морају коренито променити: 
још и више, за ту промену им је потребна помоћ и на том путу им је 
потребно вођење (Bakić-Hayden, 2006, 68-69).

Најбољи пример свега овога можемо пронаћи у интервјуу 
који је деветог маја 2019. године, за Радио Слободна Европа дао 
Метју Палмер, заменик помоћника државног секретара САД, али, 
исто тако, битно је истаћи да се готова свака изјава неког високог 
званичника Европске уније или САД заснива на истим или слич-
ним аргументима. Како каже Палмер: 

Као и претходних четврт века, наш циљ када је у питању Западни 
Балкан остаје непромењен, а то је да помогнемо овом региону да се 
помери даље ка западним интеграцијама и ЕУ, да заједнички помог-
немо државама Западног Балкана да успешно спроведу кључни сет 
реформи и промена које ће им помоћи на путу ка евроатлантским 
интеграцијама што, наравно, подразумева учлањивање у неке од кључ-
них институција, како ЕУ, тако и НАТО-а (RSE, 2019). 

Ова изјава потврђује оно што је претходно речено, а то је 
да државе Западног Балкана нису способне да се саме промене 
и да саме нађу одговарајући начин за даље развијање и будући 
напредак и ако се прихвати овакав став, те државе ће прихватити 
чињеницу да су инфериорне, чиме ће једноставно прихватити да 
мора да постоји неко ко ће њима да управља и да контролише све 
оно што раде (RSE, 2019). 

Дакле, крајњи циљ је улазак у Европску унију, односно у 
Европу. До њега се може доћи пешке, што значи улагање својих 
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сопствених ресурса, рационално разматрање свих могућих путе-
ва који воде у Европску унију и бирање оног најкраћег, уочавање 
препрека на том путу и њихово елиминисање сопственим снага-
ма. Међутим, такав пут је дуг, тежак и неизвестан и није извесно 
да ћемо до циља уопште доћи, јер се циљ, односно Европска унија, 
увек помера даље од наше тренутне тачке на том путу, будући да 
она напредује у сваком смислу већом брзином од оне којом се 
ми крећемо ка њој, тако да је она из дана у дан све даља од нас. 
Међутим, постоји начин да сустигнемо циљ, а то је да прихватимо 
превозно средство које нам се нуди, а проблем у томе је што се 
прихватањем превозног средства прихватају и подређеност, ин-
фериорност и заосталост у односу на Европску унију.

Све у свему, Балкан мора да се „дебалканизује и европеизу-
је“ (Jović, 2018, 376). Он тежи да достигне оне вредности на којима 
почива Европска унија, какве су слободна трговина, индивиду-
ализам, демократија, мир, просперитет, стабилност, поштовање 
универзалних људских права итд. Државе морају да напредују да 
би то постигле, а сам прогрес је урођен Европљанима, а изгледа 
да државе Западног Балкана не могу да се ослободе терета своје 
прошлости и да превазиђу међусобне вишедеценијске, па и ви-
шевековне проблеме. То су, пре свега, примитивни, варварски и 
подли народи који су осуђени на то да вечно живе у својој прошло-
сти и Ми  Европљани не можемо као такве да их примимо у нашу 
породицу. Њихов „балкански менталитет“ (Bakić-Hayden, 2006, 
27) ће их вечно држати ван Европе. Такав менталитет „човека 
имплицитно осуђује на пасивност стварајући утвару непромен-
љивости и скидајући одговорност за одређене облике понашања“ 
(Bakić-Hayden, 2006, 27). Уколико се испусти контрола над овим 
простором, врло вероватно ће се поновити нешто слично ратови-
ма из деведесетих година прошлог века, приликом распада Југо-
славије. Све то због тога што су народу са овог простора урођени 
зло, варварство, примитивизам, агресивност и деструктивност.

Овде највећи проблем лежи у чињеници да чланство у 
Европској унији није више само економско и политичко питање. 
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Европска унија полако прераста из наднационалне међувлади-
не организације у неку нову врсту политичког ентитета која има 
способност да укључује и искључује одређене државе, односно да 
их прихвати у своју европску кућу или да их одбаци, дефинише 
као Друго чиме им пориче припадност Европи, чак иако су њен 
саставни део.  Или, како Милица Бакић-Хајден (2006) то каже: 

У стварности, како географској, тако и културној, Балканско полуо-
стрво јесте део европског континента, као што и бројне културе бал-
канских народа јесу интегрални (мада специфичан) део онога што се 
назива европским културним наслеђем. Питање пријема у Европску 
Унију не треба бркати или изједначавати са припадништвом Европи 
– јер то је питање пре свега политичко и економско (стр. 25).

Из свега овога јасно је да је Балкан кроз историју играо 
улогу унутрашњег европског Другог, с тим да данас та улога при-
пада региону Западног Балкана. Балкан је унутрашње европско 
Друго зато што се, ако је за утеху, налази на територији Европе 
у ширем смислу, односно на европском континенту. На њему 
никада у потпуности нису преовладали оријентални елементи, 
иако их је Балкан у великој мери примио. Због тога је Балкан на 
неки начин неконзистентна мешавина европских и оријенталних 
карактеристика. Њега Европа не жели у потпуности да прихвати 
као свој део, потребан јој је овакав Балкан, барем каквим га она 
види, како би могла себе да дефинише у супротности са њим и 
докле год Европа има потребу да изражава свој идентитет насу-
прот Другима, Балкан ће на задовољавајући начин испуњавати ту 
улогу коју му Европа приписује. Притом, он ће тежити да постане 
Европа, да се отклони од Оријента и да престане да буде мост, 
раскрсница која спаја Окцидент и Оријент, али због идентитет-
ске потребе коју поседује Европа, потребе за самодефинисањем у 
опрези са Другима, он неће успети да то и оствари; остаће у некој 
врсти вечног лимба, лутајући и тражећи излаз који се не налази 
нигде на видику.
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Закључак
Наведени аргументи јасно иду у прилог основној тези овог 

рада, а то је да се Балкан не може изједначити ни са Окцидентом, 
а ни Оријентом, тј. не може се сврстати ни на једну ни на другу 
страну. Стога, аргументи коришћени у овом тексту илуструју то 
на прави начин тако што указују на разликовање Балкана, са једне 
стране од Окцидента, а са друге стране од Оријента. Исто тако, 
они потврђују став да се Балкан налази на раскрсници између ова 
два подручја, да представља мост који их спаја и да заузима неки 
међу, гранични положај између Европе и Турске, тако да Европа 
нема јасну границу која је одваја од оријенталистичких земаља. 
Балкан је то прелазно подручје које не дозвољава да се успостави 
чврста граница између Окцидента и Оријента и он ће увек тежити 
да постане део Окцидента, али – због саме чињенице да је испу-
њен противречним и неконзистентним садржајем који се огледа у 
(гледано из перспективе Окцидента, то јест у овом случају Европе, 
или још уже Европске уније) поседовању одређених карактери-
стика које такође имају оријенталистичке земље и њихови народи, 
али такође и неких особина које Оријент нема, али које такође 
служе да би се он описивао на стереотипан, негативан начин и 
да би се тако дискредитовао као подручје које не припада Европи 
– он то никада неће успети. Та неприпадност Европи се најбоље 
уочава приликом изједначавања Европске уније са Европом и де-
финисањем себе у односу на државе које нису чланице Европске 
уније. Због тога је данас скован термин Западни Балкан, као део 
Европе који није Европа, и наведени аргументи јасно су показали 
зашто се Западни Балкан посматра као савремено европско Друго 
и какав је став уопште држава Западне Европе према њему.

Остаје отворено питање шта је потребно да раде државе и 
народи на које се гледа кроз оријенталистичку призму. Одговор 
на ово питање тешко је наћи, али увек је потребно поћи од одре-
ђених принципа који омогућавају очување како групне и личне 
аутономије, у смислу очувања права на одлучивање и доношење 
одлука, тако и очување групног и личног идентитета, у смислу 
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разликовања од других, без обезвређивања и ниподаштавања те 
друге групе или појединца. Уколико прихватимо слику о нама коју 
су насликали други, моћнији од нас и уколико је та слика о нама 
негативна, уколико нас вређа и не приказује оне наше људске ка-
рактеристике које поседује сваки човек, тј. уколико нам та слика 
одузима човечност и људскост, прихватамо да смо нижа бића од 
оних који таква схватања покушавају да нам наметну, прихватамо 
подређеност, губимо аутономију, постајемо нешто што нисмо. Чак 
и да поседујемо велики број мана и негативних особина, такво ре-
шење, такво мирење са судбином је неприхватљиво. У том случају, 
потребно је да сагледамо себе са неке независне, објективне тачке, 
да уочимо које су наше предности а које мане, да научимо из на-
ших грешака из прошлости и да не дозволимо да их поновимо у 
будућности, да не дозволимо да нас други дефинишу, већ да сами 
уочимо који је то најбољи начин живота, које су то универзалне 
вредности којима треба да тежимо и да ка њима тежимо, да сами 
себе дефинишемо и да другима себе покажемо у правом светлу, 
да одредимо сопствену судбину, али све то не уз помоћ других, 
већ следећи искључиво свој разум и осећања који су својствени 
сваком људском бићу, а не само оном делу који себе уздиже изнад 
осталих.
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Analysis of the Balkans through Orientalist Discourse

Abstract: This paper aims to explain the specific position of the 
Balkans in relation to, on the one hand, Western Europe, which in this 
case can be termed “Occident”, and on the other hand, in relation to 
Asia, or more precisely to the Middle East or Turkey, ie. the “Orient”. The 
paper will point out that the position of the Balkans makes it impossible 
to classify it as Occident or Orient, but that due to its borderline position 
it possesses transitional features from Orient to Occident. In this sense, 
the paper will describe the differences, but also the similarities that exist 
between the Orient and the Balkans, it will define the terms “Balkanism” 
and “Orientalism” for this purpose, it will show the discourse present in 
the “West” that distinguishes the “superior Self ” (The West, now the Eu-
ropean Union) and the “inferior Others” (the Balkans, now the Western 
Balkans region) and it will explain the place that the Western Balkans 
occupies today, which is part of Europe, but it’s not Europe because the 
countries that constitute it are not members of the European Union.

Keywords: Orientalism, East, West, Balkanism, Western Bal-
kans, European Union, “superior Self ”, “inferior Others”
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Увод у пролиферацију и трговину оружјем и војном 
опремом

У савременом свету преовладава либерална спољнотрго-
винска политика, која подразумева принцип слободног кретања 
робе и услуга, односно слободу спољнотрговинског пословања. 
Међутим, у складу с међународним нормама предвиђају се и 
ограничења у трговини која се могу увести у циљу очувања на-
ционалне безбедности. У том смислу, у већини земаља је уведе-
на такозвана цивилна контрола спољне трговине наоружањем, 
војном опремом и такозваном робом двоструке намене. Уопште 
узев, извозна контрола овом врстом роба представља неопходан 
инструмент за реаговање на одређене безбедносне ситуације, па се 
она врши ради: (а) очувања националне безбедности, поштовања 
резолуција Савета безбедности Уједињених нација (СБ УН), (б) 
поштовања ратификованих међународних споразума и конвен-
ција у овој области и (в) хармонизацији националне политике 
контроле извоза и увоза уз поштовање правила Европске уније 
(ЕУ), правила понашања у извозу наоружања и његових одговара-
јућих оперативних одредби, у случају држава чланица и кандидата 
за приступ у ЕУ. Према ратном и међународном праву, употреба 
појединих оружја је забрањена. То се, пре свега, односи на бојне 
отрове, нуклеарно и биолошко оружје.

Појам оружја за масовно уништење је заједничко име за 
нуклеарно, биолошко и хемијско оружје, а које данас представља 
једну од највећих претњи глобалној безбедности. 

Пролиферација оружја данас представља знатно шири 
појам и подразумева ширење како оружја за масовно уништење, 
тако и одређених врста конвенционалног оружја и наоружања, 
које се махом дистрибуира путем нелегалне трговине – што је, 
уједно, и фокус овог рада. Са друге стране, непролиферација под-
разумева активности дипломатског карактера, контроле оружја, 
мултилатералних споразума, помоћ у смањењу претњи и контроле 
извоза, које се предузимају ради спречавања пролиферације, пре 
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свега оружја за масовно уништење, али и конвенционалног наору-
жања. Поред наведеног, контролисаном робом двоструке намене 
подразумева се и роба и односне технологије, која, поред цивилне, 
може имати и војну намену, али и која на било који начин може 
да помогне у производњи нуклеарног, хемијског, биолошког и/или 
конвенционалног оружја. Суштински, у питању је комерцијална 
роба, укључујући софтвер и односну технологију, при чему по-
себно осетљив и деликатан сегмент контроле подразумева пренос 
техничких података, било у физичком или електронском облику, 
а ово обухвата и такозвани усмени или невидљиви трансфер тех-
нологије. 

Кад је реч о пролиферацији и њеној важности, обично се 
дискурс везан за ову тему односи на важност спречавања верти-
калног и хоризонталног поседовања оружја за масовно уништење. 
Ејдус (2017) каже: 

Док је постојала „гвоздена завеса“, нуклеарни сукоб између суперсила 
представљао је претњу која је гурала у други план све остале војне, а 
поготово невојне изазове безбедности. Након завршетка Хладног рата 
ова претња је драстично умањена, док су у први план доспеле друге 
војне претње, попут грађанског рата, као и невојне претње (стр. 128). 

Фокус је дуже време био стављен на „веће проблеме“, то 
јест на трку нуклеарним наоружањем и превенцију њеног даљег 
ширења, док су теме попут пролиферације малокалибарског и 
сличног конвенционалног оружја у неку руку биле гурнуте ка 
маргини, или пак игнорисане, јер нису представљале потенци-
јалну претњу. 

Далеко од тога да је пролиферација у потпуности била по-
тиснута и неезгистентна у хладноратовском периоду, што се може 
видети на примеру резолуције 232 и 418 Уједињених нација. 

Ово су једине две резолуције у периоду Хладног рата које 
су се бавиле питањем контроле оружја и експлицитно издале за-
брану земљама чланицама да тргују, снабдевају тадашњу Родезију 
(Резолуција 232 СБ УН) и Јужну Африку (Резолуција 418 СБ УН), 



Проблеми приликом пролиферације и контроле трговине конвенционалним и малокалибарским наоружањем

40

како конвенционалним средствима у виду малокалибарског оруж-
ја, муниције, возила, тако и технологијом и опремом за одржава-
ње већ постојећих средства, као и опремом за даље образовање 
и креирање истих. У време када су наизглед ограничени ратови 
и оружани сукоби асиметриче и симетричне природе цветали, 
Уједињене нације су креирале само две резолуције које се баве 
питањем контроле и обуставом трговине наоружања, и то на при-
меру изолованих земља, а не путем универзалних резолуција које 
прожимају целокупну тематику. Стога, сматрамо да је професор 
Ејдус више него у праву када тврди да је тадашњи фокус безбед-
носне заједнице био и те како „прилепљен“ темама нуклеарног 
ратовања и контроле средства за истo, што је легитимно, с об-
зиром на то да је нуклеарни рат увелико била и највећа претња 
која може донети крах света „одједном“, толико да наизглед није 
било времена да се ови ентитети позабаве питањима трговине 
конвенционалним средствима за ратовање. Можда је недостатак 
озбиљног схватања једне овако важне теме довео до тога да су 
терористичке и сепаратистичке групације широм света врло лако 
долазиле до оружја за фронтално, односно конвенционлано ра-
товање, као и да су им у каснијем периоду биле знатно олакшане 
припреме за извођење акција тероризма у урбаним окружењима, 
где иницијалног конфликта није ни било, попут напада у Европи, 
као и недавних терористичких напада у Француској и др.

Проблем одговорности за „залутало“ оружје
Увек се поставља питање да ли ће оружје на крају доспети 

до онога који је у сертификату о крајњем кориснику и наведен. 
Због тога је неопходно да се информације на ову тему размењу-
ју са другим државама, јер је у пракси увек присутна могућност 
злоупотребе, нарочито ако је у питању оружје старије производње 
или оно које је дуже времена било ускладиштено на стоковима.

Да се оружје произведено у неким од ранијих периода 
може користити и у данашње време, показују силни примери 
употребе застарелог наоружања како у областима Донбаса и Лу-



Петар Росић

41

ганска, тако и у борбама које се одвијају у Африци и на Блиском 
истоку. На ово посебно указује пример новембарског терористич-
ког напада 2015. године у Паризу, када је накнадном истрагом 
утврђено да је један од терориста, следбеник такозване Исламске 
државе, користио пушку М70 (Слика 1) произведену у српској 
фабрици Застава-оружје.

Упркос спекулацијама да је у питању новија производња, 
истрага коју је покренуо Интерпол (Knight, 2015) потврдила је да 
је у питању аутоматска пушка која је изашла из фабрике још дав-
не 1988. године, у склопу испоруке оружја тадашњим јединицама 
Југословенске народне армије, при чему је испоручен у касарну 
у Републици Хрватској, а затим у Републику Словенију – где је 
вероватно био складиштен дуже време, док одређена количина 
ове испоруке није нестала, украдена, била изгубљена у борбама 
у периоду деведесетих, или просто изгубљена због логистичких 
пропуста. Док, други модел аутоматске пушке М92 (Слика 2), који 
је употребљен у овом нападу, такође произведен у фабрици За-
става, продат је законским путем америчкој компанији Century 
International Arms још у мају 2013. године, где након две године 
бива поново лоцирана, преко океана и у Француској, али овог 
пута у рукама терористе. 

Слика 1. Заставин М70АБ2, сличан преклапајући модел је употре-
бљен у нападу новембра 2015. у Паризу (Belcher, 2015)
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Ово није изолован случај; такође, имамо и ситуацију те-
рористичког напада на редакцију Шарли Ебдоа (Charlie Hebdo) 
почетком 2015. године у Паризу. У овом нападу су терористи ко-
ристили Заставине и ЧЗУБ (Česká zbrojovka Uherský Brod) (Chazan, 
2015) пушке типа М70 и ВЗ58 (Слика 3), док је коришћена муни-
ција у нападу пореклом из наменске компаније Игман из Сарајева, 
још давне 1986. године.

Слика 2. Застава-САИ М92 коришћен у нападима новембра 
2015. године у Паризу (PA DPA, 2015)

Слика 3. Нападачи са ЧЗУБ ВЗ.58 (доњи нападач) и Заставиним 
М70 (горњи нападач) (Associated Press, 2015)
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Дакле, тешко је оптужити одређену организацију, агенци-
ју, државу као одговорну, када се поједино наоружање, претход-
но ускладиштено у стоковима, загуби или искористи у оваквим 
ситуацијама, а посебно ако се ове залихе налазе на трусним по-
дручјима или у кризним временима, када је смањена контрола и 
повећана могућност кријумчарења оружја, када је, у појединим 
случајевима, завршило у рукама терориста. 

Осим тога, увек је присутна бојазан да би неки конкретни 
извозни аранжман који је реализован у периоду пре избијања су-
коба, могао да буде предмет злонамерног медијског извештавања, 
како би био угрожен кредибилитет земље-извознице, а самим тим 
и њени односи са другим земљама света. Осим политичких, то би 
такође могло да изазове и негативне последице по националну 
економију те земље, те да утиче на пад производње у њеној на-
менској индустрији.

Истраживања на терену, која су спроводила поједина међу-
народна тела и невладине организације, показала су да је оружје, 
које може да се нађе у рукама терористичких групација или орга-
низација које делују широм света од Африке до Азије, некада било 
предмет легалне и законите испоруке званичним војним или без-
бедоносним структурама појединих држава, које су касније биле 
захваћене ратним сукобима или су делови њихових тероторија 
под контролом недржавних ентитета (примери Ирака, Јемена, 
Сирије, Либије, Авганистана).

Пример за наведено су државе попут Либије, Сирије, Ав-
ганистана и Јемена, којима се, у ранијем периоду, са различитих 
страна испоручивала импозантна количина наоружања и муни-
ције, а које је у новијем периоду и након измењене политичке бе-
збедносне ситуације у тим земљама, у значајној мери преусмерено 
у руке исламиста, или је под неразјашњеним околностима поново 
извожено у неке државе супсахарског (Мали) или блискоисточ-
ног подручја (Либан), у којима су активне мреже милитантних 
формација и припадника појединих терористичких организација. 
Тако да су до сада, према званичним проценама појединих међу-
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народних тела за контролу ширења конвенционалног наоружања, 
уочени индикатори који указују на то да је снабдевање и испорука 
оружја Либији, у извесној мери утицало на снабдевање терори-
стичких формација у Египту, Малију, Чаду, Нигерији и другим не-
стабилним регионима. Фигуративно, ово оружје има ноге, у неку 
руку, и бива препродавано и расходовано ван намењене државе, 
како због лоше или непотпуне правне и безбедносне инфраструк-
туре ових држава, тако и због потпуно анархичног стања, тамо 
где не постоји државни апарат који може да контролише и спречи 
прелазак овог наоружања преко границе у другу државу.

Интересантан је пример недавне заплене импозантне ко-
личине наоружања од стране италијанске полиције (Balmer, 2019), 
у току операције спроведене ради сузбијања трговине оружјем 
и доспевања истог у руке терориста и екстремиста, при чему је 
конфисковано 26 комада оружја, више стотина делова за оружје и 
једна авио-ракета француске производње Супер 530Ф (Слика 4) за 
дејства на релацији ваздух-ваздух. Накнадном истрагом, утврђено 
је да је ова ракета иницијално била намењена оружаним снагама 
Катара, али је на непознати начин била диверзована и нашла свој 
пут у Италију.

Слика 4. Италијански полицајци са заплењеном Супер 530Ф 
ракетом (IPA Milestone, 2019)
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Све ово поново доказује да, ако земље које поседују оружје 
и опрему и током расходовања не воде рачуна о даљим поступ-
цима одлагања или уништења својих убојитих средстава, онда 
то може довести до противзаконите примене тог оружја далеко 
од самих граница те земље. Иницијални губитак и даљи пут ове 
заплењене ракете није познат, али она је доспела у једну земљу 
Европске уније, која је субјект врло строге и ригорозне контроле 
граница, посебно када су у питању увезена добра и слични при-
мери уноса средстава. 

Ако овакви типови оружја и оволика количина може сло-
бодно да путује Европом, која преко својих институција контро-
лише овакве појаве у јасно дефинисаним законским процедурама, 
можемо замислити какве онда количине наоружања и војне опре-
ме циркулишу у окружењима захваћеним ратом, услед непостоја-
ња државне контроле и непостојања институционалног оквира за 
контролу и спречавање незаконитих пролиферација наоружања 
и војне опреме. 

Са друге стране, ако узмемо пример Либије, без обзира на 
претходну захтевану сагласност и дозволу комитета СБ УН по 
питању извоза наоружања и војне опреме у Либију, регистровано 
је да су у пракси и даље присутни многобројни начини и канали 
трансфера оружја у ову земљу, чиме се драстично крше важеће 
резолуције СБ УН, што је углавном последица неадекватног или, 
у појединим случајевима, одсуства свеобухватног мониторинга у 
трансферу ове врсте категорисане робе. Поред навођења тачних 
информација које се тичу врсте и количине оружја, муниције и 
односног материјала, испоручилац који намерава да пошаље ова-
кву робу либијском купцу, у обавези је да, поред постојеће закон-
ске процедуре, наведе и тачну локацију испоруке. Увођење ове 
допуне је било неопходно, јер су током оружаних сукоба многи 
либијски аеродроми и луке пали у руке исламиста, тако да је по-
стојала опасност да наоружање буде њима директно прослеђено. 
Такође, уведена је и допуна по којој се одобрава надлежним међу-
народним телима да контролишу пловила која се крећу у правцу 
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Либије, или се налазе у либијским територијалним водама.

Преко друштвених мрежа се, са времена на време, објављу-
ју снимци и фотографије исламистичких терористичких групаци-
ја и организација из ратом захваћених подручја, на којима се види 
оружје произведено у различитим државама света, што је директ-
на последица претходног периода, а посебно догађаја након 2011. 
године и избијања такозваног „арапског пролећа“ и револуције, 
када су испоручиване значајне количине оружја разноврсним вој-
ним и паравојним и милицијским формацијама, које су деловале 
или још увек делују у региону Блиског истока и севера Африке. 

Еклатантан пример за то је Сирија, у којој су у почетку 
многе јединице оперисале у склопу Слободне сиријске армије, 
након чега су те исте војне формације мењале савезништва и 
приклањале се џихадистима из Исламске државе или једном од 
многих Ал-Kаидиних сателита на просторима Сирије, при чему 
је заједно са борцима циркулисало и оружје и војна опрема која 
је изворно допремљена Слободној сиријској армији. На исти на-
чин су, јужније, на територију Ирака, стизали велики контигенти 
наоружања, и то као донације ирачкој армији. Значајан део тог 
контингента, током 2014. и 2015. године, пао је у руке џихадиста 
који су постепено почели да се оснажују и учвршћују положаје, 
нарочито око Мосула и на северу земље, као и у покрајини Ан-
бар. Други пример везан за огромну количину оружја, која је у 
диспропорцији са војно-економским капацитетима саме земље, 
тиче се Јемена, где се наоружање дотурало из Краљевине Саудиј-
ске Арабије. 

Према извештајима међународних контролних тела, Кра-
љевина Саудијска Арабија је купац различитих врста оружја и 
муниције, у вредности од неколико милијарди долара, која није 
компатибилна са стандардима и доктрином њихове војске. Нак-
надно је ова муниција и оружје било пребацивано на територију 
Сирије, и које је делом коришћено у ваздушним и копненим офан-
зивама у Јемену.
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Пракса је показала да је прилично нереално и тешко кон-
тролисати земље и сматрати их после извесног периода одговор-
ним, да су производиле оружје и војну опрему и у складу са ме-
ђународним нормама трговале са државама, а када се назначено 
оружје, због измењене ситуације на терену, нађе на другој лока-
цији него што је назначено у крајњем сертификату о употреби 
(енгл. end user). 

С тим у вези, медији који се баве овом проблематиком, 
као и истражитељи и слични актери, требало би да сагледају 
шири контекст и установе како се то оружје расходовало, то јест 
диверзовало, даље из те земље. Често чујемо, у крајње сензацио-
нистичким насловима, како је управо одговорност на државама 
које производе ова добра – а када сама сензација прође, и када 
накнадна истрага докаже ток оружја, медијско покриће ових до-
гађаја утихне. Важно је да земље које поседују велике количине 
конвенционалног оружја буду одговорне за своје арсенале и за-
лихе, односно да се придржавају домаћих и међународних норми 
које прецизно регулишу ту материју, а такође примете када одре-
ђени контигенти наоружања и војне опреме нестану у борбама 
против терористичких група попут Исламске државе, требало би 
детаљно истражити и свеобухватно сагледати, рачунајући и на 
превентивне мере у овим пословима, како би се примери попут 
Либије и честог губитка контигента због константног мењања ли-
нија фронта – свели на минимум. 

Такође, често понављање ових грешака, где је профит ва-
жнији од националних и регионалних безбедносних интереса, при 
чему се сусрећемо са даљим диверзовањем различитих арсенала 
наоружања и војне опреме, било вољно или невољно, требало би 
да проузрокује реакцију међународних институција и актера, да 
би се ограничио и спречио даљи губитак трага оружју које завр-
шава на местима које представљају безбедносну претњу не само 
супарничким структурама на том подручју, већ генерално свет-
ском стању безбедности. 
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Важност муниције у свету пролиферације и 
контроле оружја

Као што је изложено у претходним примерима, врло је 
лако утврдити одакле потиче одређени модел и примерак оружја, 
коме је био намењен, када је произведен и када је и како транспор-
тован крајњем кориснику. Међутим, као што су утврдила истра-
живања Conflict Armament Research, муниција није субјект овако 
детаљне контроле, како у смислу контроле серијске производње, 
уз коришћење одређених фабричких жигова који олакшавају 
утврђивање године, серије и намене једног продукта – такво стање 
је и у широј, међународно-законској регулативи о контроли муни-
ције. Просто речено, мунција и расходовање исте, није ни близу 
строго контролисано као што је то на примеру ватреног оружја. 

Муниција остаје само површно обрађена тема у већини међународних 
апарата контроле наоружања и споразума. Тренутно се налази изван 
формалног обима пројекта Уједњених нација под именом Програм 
акције о малокалибарском оружју (ПОА) и Интернационалног ин-
струмента за праћење (ИТИ), и такође недостаје у кључним аспектима 
унутар Споразума о трговини наоружањем (АТТ) (Conflict Armament 
Research, 2018).

Растући тренд је да оружје генерално остаје старо и из-
нова се користи, док је муницију теже ставити у сличан modus 
operandi. Муниција је потрошно добро у трусним подручијима, 
где је за недржавне актере тешко да успоставе самосталну про-
изводњу због саме динамике конфликта у коме се налазе; стога, 
постоји константна потреба за прибављањем муниције. У класич-
ном економском смислу, велика потражња проузрокује и велику 
производњу. На графику 1 приказано је истраживање које се бави 
годином производње муниције и годином производње оружја које 
је било коришћено од стране снага Исламске државе у периоду 
од 2014. до 2017. године, који су различити државни и недржавни 
актери запленили и над којима је накнадно урађена анализа и ис-
траживање од стране Conflict Armament Research. 
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Очигледна је употреба новије муниције, док оружје гене-
рално остаје произведено из приближно хладноратовских пери-
ода, са пар изузетака који се вероватно могу придодати губицима 
стокова нових комада оружја ирачке армије. Међу старијим кон-
тигентима муниције, најизраженији произвођачи су из бившег 
Совјетског Савеза, односно Руске Федерације, Народне Републике 
Кине, Републике Србије и Сједињених Америчких Држава. Док 
су за муницију произведену у периоду од почетка 2010. до 2014. 
године предњаче следеће земље: Бугарска, Кина, Турска, Срби-
ја, Чешка, Иран и Судан (Conflict Armament Research, 2014). У 
конфликту у Ираку и Сирији, забрињавајућа је чињеница да су 
исламистичке снаге успеле да добаве толику количину релативно 
новопроизведене муниције и примене је у својим борбама про-
тив војних снага Ирака, Сирије и њеног цивилног становништва. 
Мониторинг и контрола додатног дотока оружја у овај регион би 

График 1. Истраживање Conflict Armament Research-а о пресеку 
годишта оружја и муниције (Conflict Armament Research, 2017)
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требало да постоји да би се спречио слободан проток и дотура-
ње нових средства за конвенционално ратовање, с обзиром на 
то да, у горепоменутом истраживању које се у одвило у десетом 
месецу 2014. године, снаге Исламске државе су већ располагале са 
муницијом произведеном у истој тој години (Conflict Armament 
Research, 2014).

Закључак
Иако реалполитика доброг дела великих сила спречава да 

се придржавају неког идеализма који је понекад нужно потре-
бан да би се одржале раније напоменуте конвенције и уговори о 
пролиферацији и контроли конвенционалног оружја, ситуација 
у пракси је обично знатно другчија. Добар део земаља не види 
никакав проблем са снабдевањем герилских, побуђеничких или 
сепаратистичких група, ако те исте групе у своме манифесту или 
прокламацији о борби тврде да ће водити борбу против супар-
ника земље снабдевача. Нажалост, овакав принцип и приступ у 
међународним односима је окарактерисан врло крвавим борбама 
и конфликтима, како на најновијем примеру у Сирији, тако и на 
изолованијим конфликтима попут оних који су се збивали на про-
сторима Јерменије и Азејберџана деведесетих година. 

Коалиционе снаге Сједињених Америчких Држава и оста-
ли међународни актери у конфликту у Сирији и Ираку требало би 
више да чине да спрече доток нове муниције и оружја екстреми-
стичким снагама Исламске државе и сателитима Ал-Каиде који 
се обично манифестују кроз Ал-Нусра Фронт и кроз јединице у 
склопу Слободне сиријске армије, зарад бржег окончања конфлик-
та у том региону. Наизглед, циљ је даља ескалација и партиција 
ових простора зарад изнуђивања и постигнућа циљева мећуна-
родних актера у овом региону, од којих свако има своју сопствену 
мотивацију за даљу ескалацију или деескалацију конфликта на 
тим просторима. 
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Problems Encountered During Proliferation Efforts, 
Conventional and Small Arms Trafficking

Abstract: The aim of this publication is to deal with the topic of 
illegal proliferation and problems related to the control of arms traffick-
ing in the Syrian Arab Republic and Republic of Iraq during the most 
recent conflicts, which have been ongoing since 2011, between Islamist 
movements, state forces and fragmented groups with different fighting 
motives. The goal of this paper is to act as a firm introductory stepping 
stone for the reader when it comes to the topic of illegal  proliferation 
of weapons and military equipment and to focus in on the research of 
established mediums for proliferation of weapons and ammunition in the 
aforementioned regions, as well as understand the resulting implications 
of over-arming of these unstable areas and how it negatively affects the 
greater international scale. Another goal is to further identify potential 
shortcomings and solutions that must be implemented by the interna-
tional community and the countries of the wider region in order to avoid 
further escalation of conflicts and unnecessary loss of both civilian and 
military assets in these areas.

Keywords: proliferation, illegal proliferation, international se-
curity, terrorism
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Сажетак: Црква има више него јасан и дефинисан задатак, 
а то је да пред светом сведочи Јеванђеље и долазак Царства Божи-
јег. Њена права држава је Јерусалим који долази са неба. Иако њен 
идентитет извире из есхатона, она живи у историји и не може, 
не сме, да буде равнодушна према њој, управо зато што је мисија 
Цркве спасење читавог света.

 Током историје, Црква и политика су, будући и саме ве-
ома важне и сложене области друштвеног живота, ступале једна 
са другом у низ различитих узајамних односа; они су се кретали 
од потпуног стапања и симбиозе до оштрих сукоба, некада и са 
покушајима уништења друге стране. 

 Савремено друштво доноси нове изазове за Цркву. У секу-
ларној држави, за коју се данас залаже већина европских земаља, 
Црква треба да успостави однос сарадње са државом, али такве 
сарадње да ни у једном тренутку не дозволи да држава утиче на 
послове Цркве. Дакле, захтева се једно уважавање и сарадња која 
би омогућила остваривање слободне Цркве у слободном друштву.

Кључне речи: Црква, политика, друштво, демократија, 
сарадња

* Рад је писан као дипломски рад на основним академским студијама.
** Православни богословски факултет Универзитета у Београду, мастер теолог; momcilo.
jagodic89@gmail.com
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 Увод
Предмет овог рада јесте питање односа Цркве и политике. 

Готово свакодневно се сусрећемо са питањима: Да ли је и на који 
начин Црква везана за политику и каква је уопште та веза? Какав 
треба да буде однос Цркве према политици и које су, и где се на-
лазе границе њиховог узајамног односа?

Циљ овог рада јесте управо да покуша да дâ одговоре на 
ова питања, те да на основу тога покаже какву заиста улогу има 
Црква у савременом свету и плуралистичком друштву које га 
карактерише. Историјски и структурални однос државе и Цркве 
питање је колико традиционално толико и модерно, тема је ко-
лико прошлости толико и будућности и то нарочито у Европи. О 
односу државе и Цркве (Гајић, 2005) говоримо у добу секуларизма, 
када се тежи да се искључи религиозна интерпретација стварно-
сти у свим сегментима друштва, укључујући и саме државне ин-
ституције. Веома често ћемо чути како држава и Црква треба да 
буду одвојене, без претходног одређења шта то одвајање треба да 
значи. Важно је нагласити да су Црква и држава свакако упућене 
на међусобну сарадњу просто зато што у вези неких питања деле 
заједничке интересе. Зато су и држављани и верници једни те исти 
људи који имају права са једне, а верске слободе са друге стране. 

 Смисао и сврха Цркве јесте свакако спасење. А од тога 
како једна држава схвата и практикује бит свог постојања зависи 
и сама сарадња Цркве са државом. Прави смисао државе је да 
брине за мир и правду, јер држава треба да буде подручје морал-
ног и правног ума, а не демонстрација моћи, јер је посао мудре 
политике да моћ обузда правом. У оној мери у којој се у држави 
остварује правда, отворена је могућност истинске кооперације 
државе и Цркве. Улога државе је да штити права држављана па и 
да штити верска права. Само нас истина чини слободнима. 

Однос Цркве и политике
У савременој политичкој науци постоје два основна прин-

ципа или схватања политике, а то су класично и модерно схва-
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тање. За овај рад, односно за његов циљ и резултат који се њиме 
жели постићи, веома су важна оба ова схватања саме политике. 

 Желео бих овде одмах да нагласим да, када говорим о 
политици и њеном месту и положају који има у друштву, ту се, 
пре свега, осврћем и пажњу усмеравам на онај изворни облик 
саме политике, која није упрљана разним сурогатима, него коју 
карактеришу основна политичка начела. Овакав вид политке су-
среће се у литератури као тзв. антички вид политике. Основна 
политичка начела су пре свега добри и племенити задаци који 
за циљ имају опште добро и они се ни у једном свом делу или 
елементу не разликују нити на било који начин противе самом 
хришћанском учењу. Поред њих, нужно је да постоји још један 
веома битан услов политичког деловања, а то су добра и племени-
та дела и средства политичког деловања. Нажалост, свакодневно 
смо окружени примерима где се то занемарује и где се политичари 
чврсто држе следећег става: „Циљ оправдава средство“.

Добро, као први и основни елемент политике, представља 
добро мира, реда, слоге и општег благостања свих људи. То је до-
бро у сваком погледу: како у приватном, тако и у јавном животу. 
Наравно, у политици на првом месту је опште добро, пред којим 
нужно треба да отпадну лични интереси појединаца. Под утица-
јем друштва у коме живимо и под још већим утицајем искривљене 
људске свести, у политику су се увукли неки криви, погрешни 
циљеви, који су довели до разних изопачења која даље производе 
разне моралне деформисаности. Међу таквим заблудама четири 
најчешће су: 

1) зло прогласити добрим, интерес претпоставити етици;
2) лично или приватно добро издићи изнад општег;
3) заступати добро само једне заједнице на штету осталих;
4) погрешно схваћено опште добро (Безић, 2001).

Други, основни елемент политике јесу племенита и добра 
средства којима се служимо у политичке сврхе. Није довољно да у 
свом политичком деловању имамо пред очима само добре намере, 
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него је нужно да поседујемо свест да нас до тих намера такође мо-
рају водити само добра средства и исправне методе. У супротном, 
догађа се да добре намере заправо постану лоше. Велика је заблуда 
сматрати да добра сврха може оправдати лоша средства за њено 
остваривање. Тако је нпр. живети у античком полису и деловати 
у њему значило разговором и договором уредити све заједничке 
послове и то без икакве употребе принуде и насиља. Водећи се 
овим принципима које сам изнео, а који су уједно и били циљеви 
класичне политике, сам Аристотел је политику одредио и дефи-
нисао као највећу науку (Петров, 1925).

 За разлику од античког поимања политике, који је своју 
основу имао у античком полису у коме се владало принципима 
етике са намером што већег добра, општег добра, на Западу се 
јављају корени модерног схватања политике. Склоност самих 
Римљана према богатству и имовини, које су на крају учинили 
битним циљевима својих ратних, освајачких подухвата, као и сим-
биоза стоичке философије са раним хришћанством, створили су 
плодно тло на којем је политички, практични живот био девал-
виран у хијерархији људских вредности или потчињен циљевима 
приватног живота (Тадић, 2007). У таквом окружењу, за разлику 
од античког, долази до прављења јасне дистинкције између зајед-
нице и друштва. Заједница је стање у односима међу људима у ко-
јима је успостављена чврста међуљудска повезаност, стање у којем 
се мноштво понаша као јединство (Тадић, 2007). Она почива на 
снажно израженој духовној и душевној блискости и то је најбоље 
уочљиво у природним облицима заједнице као што су племе, на-
род, нација и у извесном смислу породица. У случајевима разних 
притисака, недаћа или личних невоља расте спремност да се свом 
ближњем, односно члану своје заједнице, притекне у помоћ, да му 
се нађе при руци. Овакве облике привржености или преданости 
можемо назвати солидарношћу и она је основ сваке заједнице. 
Она ставља општи интерес (заједнице) изнад свега посебног или 
појединачног интереса. За разлику од органске заједнице, друштво 
је људска творевина. Оно представља приближавање међусобно 
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независних лица (Тадић, 2007). Њега одликује општа конкурен-
ција која ће дати основ модерном схватању политике. Георг Зимел 
(Georg Simmel) настојао је да одгонетне зашто се људи уопште 
уједињују. Одговарајући на то питање, Зимел је најпре истакао 
да су сами појединци вршиоци процеса удруживања, али да тако 
сједињавање и удруживање мотивишу интереси који унутар њих 
делују. Међутим, није само интерес мотив удруживања, него и 
осећање склоности или задовољства тиме што је човек удружен са 
другима и што је његова усамљеност преображена у заједништво, 
у јединство са другима. За разлику од Зимела, Томас Мор (Thomas 
More) и Николо Макијавели (Niccolò Machiavelli), за које се сма-
тра да су поставили модерно схватање политике, били су вођени 
мишљу самоодржавања. Борба око две опасности које угрожавају 
физички опстанак људи, глади и непријатеља, опредељује њихово 
схватање политике. Опседнути овом идејом, они напуштају тло 
класичног схватања политике о доброј и праведној владавини и 
баве се мишљу о техничким „моделима“ организације друштва и 
државе (Тадић, 2007). Тако на прво место долазе власт и моћ.

 Макијавели замишља политику као спретност владања, 
освајања и одржавања власти. Он је управо познат по томе што 
само постренесансно доба показује једну другачију политичку 
реалност која је раскинула везу политике и етике. 

Како се политички живот све више развијао, тако се ра-
звијало и поље истраживања политичке науке уопште и поједи-
начних научних дисциплина које су се из опште политикологије 
развијале. Између осталог, почело се развијати и интересовање 
за разумевање утицаја религије на политику и тежња да се схвати 
њихов однос. Тако се развила политиколошка дисциплина која се 
зове политикологија религије (Јевтић, 2002). Њен предмет проу-
чавања може се свести на три главна поља:

1) на све оно у оквиру религијских учења што има директну 
политичку садржину и поруку;

2) на манифестације религијских уверења и религијске прак-
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се које нису видљиво везане за саму политику, али имају и видљи-
ве политичке последице;

3) на идеолошке и програмске садржаје и праксу субјеката 
политичког система, политичког живота и политике уопште који 
се односе на проблем вере и верских заједница (Јевтић, 2002). 

 Из овога се види да је поље истраживања политикологије 
религије изразито велико и да се оно простире од општег односа 
религије и политике, појма секуларизма и секуларизације, односа 
религије и моћи, ауторитета, па преко питања која се тичу оства-
ривања религијске праксе и уверења (а која стварају и отварају 
важна политичка питања), до односа субјеката политике према 
религији и верским заједницама.

 Како се развијала из опште политикологије као посебна 
политиколошка дисциплина, политикологија религије опште пој-
мове везане за истраживање у теорији политике разрађује у ре-
лигиозном контексту. Тако на пример појам моћи који истражује 
политичка теорија, истражује и политикологија религије, али у 
свом религијском контексту. 

На почетку разматрања односа Цркве и политике треба 
представити однос Цркве и државе као представника одређене 
политике у одређеном историјском тренутку. Врло важно је др-
жати се става да је Црква, пре свега, богочовечански организам 
који има своју светотајинску суштину, али који истовремено има 
и своју историјску компоненту, односно, постоји и живи, траје, и 
у историји. Као један од елемената друштва, Црква долази у додир 
и са другим елементима, између осталог и са државом. 

 Ако погледамо уназад у историју видећемо да државе 
углавном настају уједињењем људи ради бољих услова живота. 
Она, Црква, нема узрок свог постојања у Богу као Творцу, већ је 
она продукт и последица различитих друштвених околности. На-
име, ако погледамо у свештену историју Старог Завета, видећемо 
да је првобитна ћелија људског друштва била породица. Тако у 
времену старозаветних Судија почиње полако да настаје држава. 
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До тада, у древном Израиљу постојала је теoкратија, односно бо-
говлашће. Међутим, одвајањем људи од заједнице са Богом, код 
њих се све више јављала потреба за постојањем и земаљске власти 
која би утицала на развој друштвеног живота на земљи (Куриљов, 
2007). У том смислу треба схватити и државу као могућност коју 
Бог оставља људима да уређују свој приватни живот, са циљем 
да спречи још већи грех који настаје због изопачености човечије 
природе. Притом, Бог од световне власти очекује оданост Њего-
вим заповестима и чињење добрих дела.

 Црква је током историје егзистирала у државама са ра-
зличитим уређењем и са различитим политичким системима. 
Исто је и сада, а вероватно ће тако бити и убудуће. У државама са 
горепоменутим различитим системима она тражи modus vivendi. 
Анализом већих историјских догађаја, увидећемо разне моделе 
односа државе и Цркве, те на основу тога показати да у пракси не 
постоји модел односа државе или политичког система са којим би 
Православна Црква могла да се поистовети или, пак, да озакони 
тај однос.

 Један од модела односа Цркве и државе представљала је 
симфонију Цркве и саме државе. Овакав модел развио је византиј-
ски цар Јустинијан (527–565) у уводу Шесте новеле из 535. године 
(Милошевић, 2002). Односи између Цркве и државе у Византији 
били су регулисани овим моделом, који је представља међусобну и 
узајамну сагласност уз независност сваке од две области. Држава 
је за своје унутрашње руковођење признавала црквени закон, а 
Црква је пак себе сматрала обавезном у погледу њеног повинова-
ња држави самој (Богдановић 1993). Суштину овог модела чине 
обострана сарадња, узајамна подршка, али и узајамна одговор-
ност, без икаквог уплитања једне стране у сферу искључиве на-
длежности друге стране. Тако имамо ситуацију у којој се епископ 
потчињава државној власти као поданик те државе, а не због тога 
што епископска власт потиче од представника државне власти. 
Исто тако се и представник државне власти потчињава епископу 
као члан Цркве који у њој тражи сопствено спасење, а не зато 
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што његова власт потиче од епископске власти (Куриљов, 2007). 
Овакав вид односа и сарадње Цркве и државе био би идеалан, али 
он никада није у историји постојао у чистом облику. У пракси ова 
симфонија би била нарушавана и скрнављена. Тако је, на основу 
тога, Црква често била мета цезаропапистичких претензија од 
стране државне власти. Данас су нам позната настојања држав-
них владара да поред световне власти они покушавају утицати 
и на одлучујућу улогу у уређивању и решавању важних цркве-
них питања. Црква је у таквим ситуацијама настојала и тежила 
да се супротстави вољи царевој. Тако су под притиском царева 
сазивани и сабори, који су, међутим, када би притисак престао, 
одбацивани и осуђивани, попут добро познатог Разбојничког са-
бора из 449. године, или каснијег Иконоборачког сабора. Било је и 
ситуација када су црквене старешине подлегале јаким притисцима 
државне власти, као на пример када су кренули на Флорентински 
сабор; међутим, рецепција читавог тела Цркве препознала је такве 
одлуке као неправилне и одбијала да их прими, те су оне остајале 
мртво слово на папиру (Ђаковац, 2007). 

 Модел симфоније у односима Цркве и државе у Србији 
унео је Свети Сава у свом епохалном делу Крмчија. То доба сим-
фоније у Србији је веома кратко трајало и може се ограничити 
само на период владавине светородне лозе Немањића. 

 Супротно овом моделу, на Западу се, у средњем веку под 
утицајем списа блаженог Августина De civitate Dei, јавља један 
нови вид односа саме Цркве према држави. Према овом моде-
лу, обе власти, и црквена и државна, једна непосредно, а друга 
посредно, потичу од римског епископа. Тако се ствара ситуација 
у којој је римски папа био пуновласни владар над великим де-
лом Италије, што чак доводи до стварање папске државе, чији 
је данашњи наследник Ватикан. Слична ситуација одвијала се и 
у Немачкој, која је била расцепкана на феудалне поседе у којима 
су епископи (бискупи) били изборни кнезови, који су имали др-
жавну јурисдикцију над том територијом, своју владу и војску на 
чијем су челу сами били (Куриљов, 2007). То је умногоме допри-
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нело погоршању односа Цркве и државе и нужно је припремало 
пут ка некој реформи. 

 У XVI веку, изазвано незадовољство грађана, доводи до 
Реформације. Владало је незадовољство папском диктатуром и 
оно је довело до оштрих побуна и сукоба, па чак и до поделе уну-
тар саме Римокатоличке цркве. У земљама у којима је победила 
Реформација, почело се успостављати начело територијализма, 
чија се суштина састојала у потпуном државном суверенитету на 
одређеној територији, што је свакако подразумевало и суверени-
тет над верским заједницама који се у оквиру одређене територије 
налазе (Куриљов, 2007). Овакав вид односа базиран је на чувеном 
слогану: CUIUS EST REGIO, ILLIUS EST RELIGIO (Чија је земља, 
онога је и религија). Доследно примењивање оваквог става значи-
ло је удаљавање из државе присталица вероисповести које се ра-
зликују од вероисповести носилаца највише државне власти. Иако 
се то у пракси догађало, ипак се у свакодневном животу укоренио 
блажи облик, познат као државна црквеност. Постојање државне 
вере не води нужно ка дискриминацији других верских заједница 
са којима држава није блиско повезана. У тим случајевима друге 
верске заједнице могу у потпуности и без икаквих ограничења 
остварити пуну верску слободу. На тај начин постојање држав-
не цркве не представља никакав проблем мањинским верским 
групама. Овде свакако треба нагласити да верска заједница, која 
обично обухвата већину становништва и којој припада и владар, 
а он се званично назива поглаварем Цркве, ужива све привилегије 
државне Цркве. Данас се овакав модел примењује у Енглеској па 
и у неким нордијским земљама (Аврамовић, 2007). 

 Последице реформацијског покрета довеле су у неким зе-
мљама до формирања принципа радикалног одвајања Цркве од 
државе. Тај принцип заснивао се на неутралном односу владајућег 
система према свим конфесијама (Ђаковац, 2007). Овакав прин-
цип познат је у Француској, у којој је присутан још из епохе Фран-
цуске револуције. Принцип одвојености подразумева да држава 
ни у чему не интервенише када је реч о пословима Цркве, као 
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и обрнуто, а нарочито да нема финансирања верских заједница 
(Аврамовић, 2007). Овакав систем, у свом извитопереном облику, 
био је уставно–правни оквир у комунистичким земљама. Сима 
Аврамовић (2007) за однос који је комунистичка власт имала 
према Цркви, а и другим верским заједницама, каже да је можда 
боље употребити термин одбојности, неголи термин одвојености. 
Комунистичка идеологија је довела до оштрог прогањања Цркве 
и сваке друге религије, а све се то одвијало под слоганом: „Рели-
гија је опијум за народ“. Разлог за овакав тип одвојености је, као 
што сам већ рекао раније, антихришћанска, или уопште, антире-
лигијска идеологија. Овај модел за собом повлачи ограничавање 
људских права на вероисповест и отворено подстиче дискрими-
нацију, те отворене прогоне верника. О томе нам сведочи, такође, 
и новија историја.

 Трансформисањем одвојености Цркве и државе настао је 
систем кооперативне одвојености. Код овог модела односа државе 
и Цркве, и поред начелног раздвајања, држава и верске заједни-
це предузимају низ послова од заједничког интереса, који се без 
њихове међусобне сарадње не могу на задовољавајући начин оба-
вити. Реч је, заправо, о статусу Цркве као установе од друштвеног 
значаја (Аврамовић, 2007). У оваквом моделу држава дозвољава 
да Црква обавља одређене функције, које у другим државама пре-
тежно обавља држава, а које се односе на хуманитарну делатност, 
образовање, збрињавање старих и немоћних итд. Овакав облик 
представља прелазни стадијум између државне црквености и ра-
дикалног одвајања Цркве од државе и данас је најизраженији у 
Немачкој, по којој и носи назив немачки.

У традиционално православним земљама крајем осамде-
сетих и почетком деведесетих година ХХ века дошло је до успо-
стављања демократског и плуралистичког политичког система. 
Настале су многе политичке партије и организације. Међу њима 
посебну пажњу привлаче тзв. хришћанско-демократске (демохри-
шћанске) странке.  

Синтагма „хришћанска демократија“ (Марјановић, 2012) 
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може се учинити парадоксалном, јер се под демократијом често 
подразумева секуларни поглед на свет, супротстављен или равно-
душан према хришћанству и духовности. Међутим, иако за многе 
представља оксиморон, неоспорно је њено постојање и значајна 
улога у политичком животу.

Идеја хришћанске демократије настала је као реакција на 
урушавање хришћанских вредности и ширење материјалистичких 
и атеистичких идеологија у Европи. Води порекло из енцикли-
ка Rerum Novarum (1891) и Graves de Communi (1901), којима су 
постављени темељи модерног социјалног учења Римокатоличке 
цркве. Дуго је била средство утицаја Римокатоличке цркве у тада-
шњем европском друштву. Временом су настале тзв. хришћанско-
-социјалне партије, католички раднички синдикати и удружења 
послодаваца, омладинске и друге еснафске организације. Хри-
шћанска демократија је кроз историју пролазила кроз различите 
развојне фазе: од клерикалне и чисто католичке, преко социјал-
не, до вишеконфесионалне и демократске. Протестантски свет је 
врло брзо прихватио ову идеју и политички је артикулисао кроз 
многобројне утицајне партије (нпр. Антиреволуционарна партија 
у Холандији коју је предводио теолог Абрахам Кујпер [Abraham 
Kuyper] или Хришћанска народна партија у Норвешкој). Многи 
западни хришћани су благонаклоно гледали на формирање и де-
латност хришћанских политичких партија.

Демохришћанска политичка опција је у великој мери 
обликовала политички живот Европе, нарочито у периоду после 
Другог светског рата. Велики број покрета и партија у Немачкој 
(CDU/CSU), Француској (MRP) и Италији (DC), са лидерима Кон-
радом Аденауером (Konrad Hermann Joseph Adenauer), Робертом 
Шуманом (Robert Schumann) и Алсидом де Гасперијем (Alcide de 
Gasperi) поставили су темеље данашње Европске уније. У осно-
ви идеје о европском заједништву коју су развијали хришћанске 
демократе није била искључиво економска заједница, већ и за-
једница вредности. Пројекат европског уједињења није, како се 
то понекад представља, либерални пројекат изразито секуларног 
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карактера, већ европски хришћанско-демократски одговор на рат-
на страдања и последице које су оставили тоталитарни режими.

Хришћанска демократија постала је временом политички 
пројекат отворен за свакога, а њени основни принципи прихва-
тљиви за све три хришћанске конфесије: римокатоличку, проте-
стантску и православну. Њене темељне вредности су: заштита 
достојанства и слободе човекове личности, поштовање живота 
од тренутка зачећа до смрти, заштита традиционалног брака и 
породице, прихватање плуралистичког друштва и демократије, 
социјално-тржишна економија, неговање националне хришћан-
ске традиције. У православном хришћанском свету на различите 
начине се перципирао однос хришћанства и политике, као и фе-
номен тзв. хришћанских политичких партија. Многи богослови и 
философи давали су одговоре на питања о начинима учествовања 
у политиком животу. Поједини представници руске религиозне 
философије заступали су идеју о „хришћанској политици“. Позна-
ти руски православни богослов Сергеј Булгаков (Сергей Никола-
евич Булгаков) почетком XX века разматрао је однос хришћана 
према друштвено-политичкој стварности. Истицао је важност 
укључивања у савремене токове политике и друштва, одбацују-
ћи при том сваку индиферентност према овим феноменима. Пре 
него што је постао свештеник учествовао је у политичком живо-
ту као депутат Државне думе Русије, испред Орловске губерни-
је. Политичку активност сматрао је и религиозном делатношћу 
чији основни циљ треба да буде слобода личности. Он је заступао 
концепт хришћанске политике као организоване добротворно-
сти који је изложио у свом тексту Неодложни задатак – О Савезу 
хришћанске политике у оквиру књиге Хришћански социјализам. 
Таква политика не би имала ништа заједничко са искључивим ци-
љевима клерикализма, као што је нпр. световна власт одређене 
цркве, већ би настојала да уједини људе различитих вероиспове-
сти и различитих философских схватања у борби за политичке и 
друштвене слободе. Савез хришћанске политике, замишљен као 
хришћанска политичка организација, није никад конкретизован 
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у стварности.

Поједини представници руске религиозне философије на-
дахњивали су се сличним идејама оснивајући 1905. године Хри-
шћанско братство борбе – организацију која се залагала за про-
мену система и тадашњој царској Русији. Семјон Франк (Semyon 
Frank) говорећи о моралном усавршавању света и христијаниза-
цији општих услова живота истиче да „хришћанска свест мора да 
води хришћанску политику“ (Франк, 2004).

Мало је позната чињеница да је Николај Берђајев (Николай 
Александрович Бердяев) за време свог емигрантског периода у 
Француској преко персоналистичког учења у великој мери утицао 
и на римокатоличке философе Жака Маритена (Jacques Maritain) 
и Емануела Мунијеа (Emmanuel Mounier), који се сматрају уте-
мељитељима идеје хришћанске демократије у XX веку. Георгије 
Федотов (Гео́ргий Петро́вич Федо́тов) је своје опредељење за хри-
шћанску демократију износио у журналу Нови град, као и у мно-
гобројним текстовима од којих је најкарактеристичнији Основи 
хришћанске демократије.

У многим православним земљама са победом комуниста и 
њиховом дугогодишњом владавином био је онемогућен сваки сло-
бодан начин изражавања политичких ставова. Верници не само 
да нису имали могућност политичког учествовања, већ су им и 
елементарна верска права била ускраћена. То је посебно карак-
теристично за некадашњи СССР. Дискриминација и репресивна 
политика државе изазвали су реакцију појединих свештених лица 
и интелектуалаца. Борба за верска права у СССР крајем осамде-
сетих година ХХ века довела је до формирања бројних „нелегал-
них“ организација за заштиту права верника, које су претходиле 
формирању првих хришћанско-демократских партија. У њихо-
вом оснивању су некадашњи дисиденти имали одлучујућу улогу. 
Многобројни разлози спречили су их у намери да хришћанска 
демократија добије значајну улогу у политичком животу.  

Данас Црква живи у савременом плуралистичком друштву 
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у коме је заступљен велики број политичких идеја. Општепри-
хваћен је став да је легитимно место и улога Цркве у данашњем 
свету управо у подржавању цивилизацијског развоја и достиг-
нутих стандарда моралности и хуманости, културе толеранције, 
демократске расправе и дијалога (Живковић, 2002). Међутим, 
главни задатак Цркве је да брине о јединству свих људи, а из тог 
општег јединства се јавља нужно мир и слога у самом друштву. 
Циљ тог јединства, као што је наглашено, има удела и у свакод-
невном животу, али се пре свега односи на спасење света, који 
представља највећу вредност. Дакле, живећи у свету немира и 
разних превирања, које су последица политичких несугласица и 
различитих политичких уверења, Црква наставља да проповеда 
мир и сарадњу. 

 Ако бисмо урадили анализу становништва одређене држа-
ве, видели бисмо да већина људи припада одређеним политичким 
струјама и странкама. Све те странке имају одређени политички 
програм и идеју како да овоземаљски живот обогате и учине бо-
љим. Оне све настоје, у зависности од заступљености и положаја 
у коме се налазе, да придобију или да задрже власт у држави и да 
на тај начин реализују своје политичке програме и идеје. Саме те 
идеје треба да одликују основна политичка начела, жеља за до-
брим и добра и хумана реализација тих начела. Пошто живимо 
у свету у коме постоје различита политичка убеђења, од којих су 
нека у борби за власт изгубила она права и истинска начела, у та-
квом друштву се онда јавља политичка борба која се одликује како 
законским и морално оправданим методама, тако и методама које 
у потпуности противурече нормама државног права, као и уоста-
лом хришћанског и природног морала. У једном таквом друштву 
Црква настоји да очува основна хришћанска начела моралности. 
Она настоји да осмисли људски живот и успостави однос уну-
тар друштвене заједнице, тако да основ тог и таквог живота буду 
љубав и милосрђе, да у таквом друштву влада дух солидарности, 
сарадње, узајамног поштовања. На овај начин Црква доприноси 
смањењу нивоа агресивности и међусобног непријатељства у дру-
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штву. 

Живот сваког хришћанина треба да буде окренут ка уласку 
у Царство Небеско, које јесте истинска заједница са самим Богом, 
спасење. Исто тако, сваки хришћанин је становник одређене ово-
земаљске државе и од њега се захтева да, са тим у вези, поштује 
и све државне прописе, изузев у случају да они крше начела хри-
шћанског учења, и исто тако да активно учествује у друштвеном 
животу. Тако и сама Црква као саборни, богочовечански органи-
зам, није „од света“, али је „у свету“ и живи, дела и страда управо 
за живот тог света. Као заједница која узрок свог постојања има у 
есхатону, она верницима већ сада и овде, на Литургијском сабра-
њу, даје предокус и праслику Царства Небеског, односно, онога 
за шта сваки хришћанин треба да се залаже. Тако епископ Иринеј 
Буловић користи термин „небеска политика“ и доводи га у везу 
са небеским поретком. Описујући ту небеску политику и њене 
циљеве, епископ Иринеј (1993) између осталог каже:

Али као што Црква има само форму религије, а својом суштином пре-
вазилази, па и укида сваку религију, јер нуди богоопштење уместо но-
сталгије за Богом, тако и политика Цркве превазилази, или боље рећи 
искључује сваку профану, приземну и подземну политику, а нарочито 
ону којој задобијање власти представља циљ. Зато Црква никада не 
може поистоветити себе, као залог Царства Божијег, ни са једним со-
цијалним програмом. Апсолутно никада није и неће бити обухваћено 
релативним (Буловић). 

Свест о коегзистенцији две политике, са једне стране, оне 
„небеске“ (Фил 3, 20), а са друге стране, световне, овоземаљске, 
производ је самосвести да су Црква и држава две различите ре-
алности. Свака од њих има своју сферу деловања и једна другој 
се не могу мешати у унутрашње послове. Ово начело одвојености 
установио је сам Господ Исус Христос када је рекао: ,,Дајте цару 
царево, А Богу Божије“ (Мт 22,21) , а још је јаче то потврдио речи-
ма: „Царство моје није од овога света“. Такво учење наставили су и 
апостоли, па тако на пример Свети Апостол Петар каже: ,,Будите 
покорни свакој власти човечијој Господа ради: ако цару, као го-
сподару, ако ли кнезовима као његовим посланицима [...] Бога се 
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бојте, цара поштујте“ (1 Пет 2, 13-17).

Немогуће је учешће Цркве у делатностима политичких ор-
ганизација. Она као саборни организам настоји обухватити све у 
једну заједницу, а политичка партија представља део политичке 
стварности. (Реч партија долази од латинске речи part што значи 
део). Апсурдност је у томе што се релативним настоји схватити 
апсолутно.

Исто тако Црква не може да остане равнодушна према 
одлукама државних власти које угрожавају хришћански начин 
живота. Владика Атанасије Јевтић је, својствено овоме што сам 
претходно напоменуо, одредио улогу Цркве на земљи која се тиче 
политичког живота. Он, између осталог, каже да црква делује као 
коректор за све политичке странке у овом свету (Јевтић, 1993). 
Ни у ком тренутку Црква не сме да окрене главу од овоземаљских 
проблема, већ управо супротно, треба да изнесе свој став и пре-
длог за њихово решавање. 

У мору политичких идеја, које су присутне у савременом 
друштву, Црква мора да обрати пажњу на њихова учења, те да их 
посаветује да на прво место ставе достојанство и вредност сваке 
личности. То мора да им буде водич и ни у ком случају не смеју да 
то забораве у предизборним активностима. Овде свакако треба 
истаћи да је учешће Цркве у политичким активностима, као што 
су јавна подршка политичким странкама или појединим канди-
датима који учествују у изборима, забрањена. То значи да сама 
Црква тежи, докле год јој околности дозвољавају, да нити подржа-
ва, нити оспорава кандидате за политичке функције. Крајње нео-
збиљно и недопустиво би било хришћанску проповед претворити 
у политички говор. Црква проповеда свим својим члановима да је 
за њих битна Црква, а у каквој ће држави живети то је суштински 
ирелевантно. Ово не значи да је за хришћане неважно у каквој 
врсти државе живе, већ то само значи да то не одређује суштину 
њиховог живота и смисао постојања (Биговић, 2003). 

 Треба такође обратити пажњу и на разлику православног 
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схватања власти и савременог схватања исте. За православне, а 
самим тим и за Цркву, Бог је темељ и извор сваке власти. Он је 
једини власник и владар (Сведржитељ, Пантократор) свега што 
постоји. Свака друга власт дата је управо од самог Бога. Тако је 
земаљска власт условљена и ограничена божанском влашћу. О 
томе нам сведочи и Христов разговор са Понтијем Пилатом пре 
распећа. „Пилат му тада рече: зар мени не одговараш? Не знаш 
ли да имам власт распети те и имам власт и пустити те? Исус од-
говори: Не би имао власти никакве нада мном кад ти не би било 
дано одозго“.

 Земаљска власт је легитимна уколико се врши у складу са 
вољом Божијом. У такву власт нужно морају бити уткани и хри-
шћански принципи у виду моралних закона. Међутим, сведоци 
смо, кроз историју, да је политика у разним временима потиснула 
ове принципе како би дошла до власти. У таквим околностима 
сама власт се почиње схватати као надмоћ једних над другима. 
Тиме се губи традиционално хришћанско схватање власти као 
служења једних другима. Све ово довело је до моралне кризе у 
друштву, а из свега тога јавио се један некоректан однос према 
Цркви. Иако се у начелу Црква залаже за стабилност власти и не 
охрабрује револуцију, она у случајевима сурове и неподношљиве 
неправде потеже и за тим крајњим кораком. Као што препознаје 
зло у рату, истовремено разумевајући и прихватајући нужност да 
се рат води ради одбране слободе, исто тако, мада још невољни-
је, прихвата право на револуцију у оваквим случајевима. У низу 
случајева ова подршка увек је била повезана са насушним потре-
бама Цркве, у крајње неповољним условима религијских гоњења. 
Црква нужно захтева од власти пружање безбедности и правде 
свим људима, те да власт чува моралне принципе који су уграђени 
у друштво. 

На основу скорије историје Српске православне цркве, са-
свим јасно можемо увидети да она ни у једном тренутку није има-
ла јак економски и политички утицај. Ако се само присетимо да је 
комунистичка власт одузела 88% земљишта Српске цркве, а који 
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ни данас, највећим својим делом није враћено, онда нам је јасно 
да Црква ни у најмању руку не може да парира држави. Слично је 
и на политичком плану. Она нема претензије да учествује у самим 
политичким збивањима. Она нема снагу да учествује у доношењу 
политичких одлука, али истовремено има задатак да упозорава 
тренутну власт о одлукама које су битне за српски народ, што је 
и чинила током читаве своје историје, а грађани су у њу имали 
велико поверење, јер је била стожер јединства српског народа. 

Српску православну цркву и друге верске заједнице не тре-
ба посматрати као претњу секуларном карактеру државе, већ као 
партнера у решавању разних социјалних питања као што је слу-
чај у земљама Европске уније. За нападе на Српску православну 
цркву да проводи клерикализацију могло би се рећи да су одјеци 
клирофобије. 

За разлику од свештенства, лаицима јесте дозвољено ак-
тивно учешће у политичком животу. Сваком вернику који наме-
рава да се бави политиком и да учествује у тој сфери морају бити 
на уму Христове речи: ,,Иштите најпре Царство Божије и правду 
Његову, и ово ће вам се све додати“ (Мт 6, 23).

Српска православна црква никада није имала претензију 
према власти. Па ни дан-данас она нема таквих претензија, она 
нема за циљ да, како јој се то неретко намеће, друштво учини кле-
рикалним. Све те оптужбе су производ неразумевања савременог 
односа одвојености Цркве и државе.
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Relationship between Church and Politics
Abstract: The Church has more than a clear and defined mission, 

which is to, in front of the world, witness the Gospel and the coming of 
the Kingdom of Heaven. Its real state is Jerusalem who is coming from 
Heaven. Although its identity originates from the eschaton, it lives in 
history and cannot, must not, be indifferent to her, precisely because the 
mission of the Church is the salvation of the entire world.

 Throughout history, Church and politics, being themselves very 
important and complex areas of social life, have joined each other in a se-
ries of different reciprocal relationships; they ranged from complete fusion 
and symbiosis to sharp conflicts, sometimes with attempts of destruction 
of the other side.

  Modern society brings new challenges for the Church. In a secular 
state, which is favored by most European countries today, the Church 
needs to establish a cooperation with the state, but that cooperation can’t 
allow the state to influence in the Church’s affairs at any time. Therefore, 
it is required such respect and cooperation which would enable the real-
ization of a free Church in a free society.

Keywords: Church, politics, society, democracy, cooperation
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ПОЛИТИКОЛОГИЈА
УРЕЂЕЊЕ ЛОБИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
У ЗАКОНСКО-РЕГУЛАТИВНОЈ ФОРМИ: 

АКТУЕЛНА СТАЊА У СРБИЈИ 
Данијел Спореа*

Факултет политичких наука (Универзитет у Београду)

Сажетак: У раду аутор кроз анализу појма, законску ре-
гулативу и правну форму лобирања, као и уређење у актуелној 
ситуацији Србије, разматра његову појаву и изазове за његово 
прихватање и спровођење. Вођен сазнајним  актуелностима, као 
и потребама друштва за дискусију о уређењу лобистичке делат-
ности,  настојао је да са теоријске и емпиријске стране истражује 
и анализира његово оквирно правно функционисање у демократ-
ском систему државе. Такође, дескриптивном методом илуструје 
зашто је значајно да лобирање буде уређено законском регулати-
вом и у којој мери она постаје противтежа корупцији. Предности 
и разлози за прихватање ове делатности у посебан закон виде се 
у искуствима земаља које су ову област уредиле правномодлуком 
управо у постигнотој спрези јачања транспарентости и борби 
против корупције. Са оваквом законском формом регулисања, 
лобирање постаје значајна одлика интересних група у Србији, 
којој, осим садржајне форме, недостаје реалност у борби плура-
листичких интереса. Давање легитимитета овој активности кроз 
правне регулативе доводи до општеприхваћене улоге лобирања у 
отвореном демократском друштву, што ствара бољу и разумљи-
вију слику лобирања и њеног места у политичком систему Србије.

Кључне речи: Србија, лоби, интересне групе, јавно загова-
рање, лобирање, корупција, лобистичка делатност, законодавство

* Студент на cпецијалистичком програму иновација знања на Факултету политичких 
наука Универзитета у Београду, студијски програм: Тероризам и организовани крими-
нал; daniel.sporea@gmail.com
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Увод
Утицај на доносиоце крајњих одлука можемо окарактери-

сати као сложену тезу у којој учесници заузимају своје почасне 
позиције, не би ли се њихов глас у процесу политичке дебате чуо 
и тиме допринео коначној одлуци. Уз овакво објашњење, са ума-
њеном сликом правне и терминолошке концепције, можемо рећи 
да нас ово води у смеру једног новог сазнања. Реч је о појму ло-
бирања: механизму који као „контраснага“ стоји на располагању 
актерима у процесу доношења испитних и зрелих политичких 
одлука. Активност лобирања је у демократском окружењу озна-
чена као суштинска и у њеној основи стоји заступање интереса. 
Потешкоће око самог појма лобирања и његовог дефинисања, 
као и разграничења неких повезаних концепата (заговарање или 
заступање интереса) решава теоријско сазнање, у коме се  лоби-
рање анализира не само кроз призму правне и економске него и 
политичке димензије. 

Лобирање, као концепт третиран у поједине сврхе за одре-
ђене ситуације које захтевају сложеност у процесу реализације, 
често налазимо у академском језику, без јасног општеприхваћеног 
садржаја, у коме постаје реч која може значити  „било шта, зави-
сно од тога ко, како и за коју сврху користи овај израз“ (Tanasescu 
et al., 2015, 25-26).

Уколико се не зна ко може да лобира, ко су они, какав им је 
морални однос, шта су њихове активности, улазимо у сферу стра-
ха, несигурности и неизвесности, што отвара маневарски простор 
за размишљање о идеји погрешне перцепције за ову професију. 
Стога дефинисана и уређена лобистичка делатност кроз правно-
-законске оквире система институционализма и контролног меха-
низма, у потенцијалу пружа овој професији не само перспективу 
са јасним и отвореним циљевима у својим активностима него је и 
чини прихватљивом за сваког грађанина и друштво, као и за све 
друге професије.
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Појмовно одређење лобирања
Етимолошки посматрајући овај појам, наилазимо на реч 

lobby, англосаксонског  порекла, што у преводу значи предворје 
или хол (Vilkoks, Kameron, Olt, & Ejdži, 2006*). Оно што је суштина 
овог појма јесте професија која је настала са друштвом у којем она 
даје конструктиван допринос повећању одговорости владе због 
већег учешћа грађана и појединаца на утицај политичке одлуке.

Једну од првих дефиниција лобирања, у смислу где су гра-
нице лобирања и који су критеријуми, дао је Милбрајт (Lester 
Milbraht). По његовом мишљењу, једна од нота која даје полазну 
основу овом појму јесте „да се лобирање односи само на доно-
шење одлука власти“ (Стојиљковић, 2011а, 48) и да при том мора 
постојати „намера да се утиче на одлуку коју ће представничко 
тело донети“ (Стојиљковић, 2011а, 48). Значај овом процесу дају 
актери у комуникацијској вези у улози „посредника који предста-
вљају спону између власти и грађана“ (Стојиљковић, 2011а, 48). 
Прихватајући ове премисе, Милбрајт је лобирање дефинисао као 
„предузимање и пренос комуникације у име грађана од стране 
неког ко делује у његово име, а према доносиоцима одлука власти, 
у нади да ће на те одлуке утицати“ (Стојиљковић, 2011а, 48).

У данашњем савременом друштву лобирање је значајно не 
само у кругу појединих елитних структура него и у многим инте-
ресним организацијама и удружењима различитих професија и 
делатности. Такође, у отвореном демократском друштву лобира-
ње је оснажило своју легитимност у самом процесу непосредног 
утицаја на доносиоца одлуке и снагом аргуменaта допринело аде-
кватном исходу.

* Подробније дефинисање овог појма односно, његово историјско виђење, јесте везано 
за државу Америку и за време председавања председника те земље Гранта. Дебате и 
размена мишљења које су се дешавале у самом холу Конгреса, између представника 
интересних група и представника Конгреса биле су предмет усаглашавања интереса за 
време паузе пре заседања и коначног одлучивања у самом Конгресу.
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Интересне групе
Интересне групе не представљају хеуристички феномен 

за савремено друштво, јер су, према већини истраживача, рођене 
заједно са политиком. Историјски посматрано, деловале су у тре-
нутку своје угрожености, односно онда када су њихови интереси 
постали разлог за њихово активирање. Гледано у правцу Запада, 
оне су сигнализирале друштвене промене (најпре кроз индустри-
јализацију), где је касније држава својим механизмима подупрела 
нову етапу у економско-привредном систему, поставши „држава 
благостања“, стварала и отварала простор даљем ширењу њене 
активности. То је подстакло интересне групе да буду још актив-
није, због насталих промена којима је извршна власт дала повод 
за „подстицај лобирања администрације“ (Hague & Harrop, 2014, 
214), да би реаговала у име грађана и заједнице и одбранила њи-
хове интересе.

У плуралистичком систему интересне групе су предста-
вљене као значајни и конструктивни актери за ефикасно функци-
онисање демократије. За многе стручњаке њихова ангажованост је 
доста природнија и у појединим ситуацијама ефикаснија од поли-
тичких странака. Са тачке функционалности, попут политичких 
партија, интересне групе представљају спону између друштва и 
државних институција и тако кроз разне канале комуникације до-
пиру до њиховог ставa (Tanasescu еt аl., 2015, 28). Уочене разлике 
између ова два правна субјекта јесу да интересне групе, за разлику 
од политичких партија, имају ограничено деловање на управљачку 
структуру, односно имају тенденцију да утичу на јавну политику, 
без мотивисаног циља да директно учествују у освајању власти, 
док политичке партије преузимају звање владе и парламента, са 
отвореним амбицијама да врше државну власт, за коју се циљ-
но припремају кроз изборну трку (Орловић, 2015, 92). У самој 
природи интересних група, без обзира на њихову величину или 
природу, стоји, у неку руку, промоција интереса. Кроз канале ко-
муникације који су усмерени према јавним званичницима, како 
би „додирнули“ њихову знатижељност за уочену промену и тиме 
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обезбедили подршку, дају полазну тачку у којој лобирање, као 
лакши начин, треба да артикулише све ове интересе.

Овакве активности, посматране из угла стручних профи-
ла, али и кроз осталу литерарну грађу у којој језичка диверсифи-
кантност присваја различите појмове за ову активност, као што 
су: јавни послови, односи са јавношћу, лобирање и заговарање 
(Kalniņš, 2011, 8), а овим појмовима може се додати и термин „за-
ступање интереса“, стоје на располагању многим удружењима, 
разним НВО, синдикатима и другима (Tanasescu еt аl., 2015, 27). 
Једноставном анализом уочава се веза између интересних група 
и лобија, као и „жеља“ појединих интересних група да процесом 
лобирања покушају да се развију промовишући своју делатност.

Дистинкција лобирања и јавног заговарања
Под формалним лобирањем подразумева се ангажовање 

професионалних лобиста и агенција које раде у име оних чије 
интересе заступају. У начелу, уколико „сваки облик организо-
ваног утицаја на представника законодавне и извршне власти 
(појединаца или групе) који законом или другим инструментима 
није дефинисан као формално лобирање, сматра се неформалним 
лобирањем” (Голубовић, 2009, 13). Иначе, неформално лобира-
ње не представља предмет посебне регулативе због своје форме 
уобличене у демократском окружењу и утемељене у ,,корпусу 
основних  људских права, нарочито слободе говора, права на пе-
тицију органима власти, права на удруживање и права на јавно 
окупљање“ (Голубовић, 2009, 14). Лобирање се може посматрати у 
правцу формалног или неформалног, а као његов синоним стоји 
„јавно заговарање“. Сам израз заговарање најчешће користе орга-
низације цивилног друштва, јер су оне својом мисијом одређене 
да путем промена утичу на креаторе јавних политика. Заговарање, 
у једну руку, „јесте промоција и заштита одређених вредности“ 
(Крсмановић, 2013, 15), при чему интересне групе или разна удру-
жења подижу јавну свест о овим потребама, које могу вишеструко 
резултирати.
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Иако се лобирање и заговарање разликују, може се рећи да 
се они у неким активностима, приступу, начину одвијања и крај-
њем циљу ипак допуњују. За ширу јавност ова два појма стварају 
конфузију при разликовању. Посматрано са правно-законске ре-
гулативе, дефиниција лобирања обично укључује покушај утицаја 
на законодавство, док се заговарање односи на сложене активно-
сти утицања на одређена понашања у оквиру друштва, односно 
они покушавају да „утичу на неки аспект друштва, без обзира да 
ли се позивају на појединце о свом понашању, послодавцима о 
њиховим правилима или владу о својим законима“ (Kalniņš, 2011, 
8). Из контекста се може закључити да се лобирање односи на ак-
тивности доношења закона, док заговарање покрива много шири 
спектар активности. Поједностављено, лобирање мора да поседује 
основе заговарања, док заговарање не укључује основу лобирања 
„јер основни циљ промена не мора бити подвргнут утицају извр-
шне или законодавне власти“ (Крсмановић, 2013, 15).

Лобирање као средство у борби против корупције
Историјски посматрано, корупција или пракса подми-

ћивања, по мишљењу већине стручњака, не представља страну 
категорију за цивилизовано друштво. У том контексту ова појава 
датира заједно са појавом државе, док се борба против ове опаке 
„бољке“ паралелно прати и покушава да се одређеним механи-
змима сузбије или сведе на минимум, до граница у којима она не 
може својим поступком угрожавати или реметити свакодневни 
друштвени живот ни појединца ни друштва. Велика истраживања 
су показала да корупције има не само у сиромашним или тран-
зицијским земљама већ и у демократско-економски развијеним 
земљама, и то у распону од 3% до 5%, што умногоме олакшава 
процес откривања починиоца (Чупић, 2009, Бизнис и финансије, 
пара. 1).

Вођени овом констатацијом, надовезујемо се на закључена 
разматрања конципирана са аспекта друштвених мисли „да тамо 
где постоји политичка моћ и утицај постоји, и у већој или мањој 
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мери, корупција“ (Антонић, 2001, 9), што показује да она не бира 
да ли ће преовладати у недовољно, слабо развијеним или довољно 
развијеним друштвима, односно сиромашним или богатим држа-
вама. То значи да она првенствено бира починиоца, односно онога 
који је лабилне мисли, далеке моралности и још горе – грамзиве 
нарави, али и недостатке и нејасна правила која могу произила-
зити из оквира једног отвореног друштвеног система.

Анализирајући процес лобирања са појавом корупције, 
са теоријског аспекта она за многе ауторе представља феномен 
који захтева једну дозу опрезности и добре промишљености уко-
лико се ове две појаве у једном друштву покушавају приближно 
објаснити. Наиме, лобирање јесте активност која у основи мења 
неку законску регулативу придржавајући се правила легалне кон-
цепције, док корупција покушава да их изигра и заобиђе. У том 
контексту, посматрано са економске стране, велике компаније у 
развијеним и правно уређеним државама пре ће посегнути за ло-
бирањем, уколико желе да се нека правна процедура промени или 
допуни, и овим путем утицати на доносиоце одлука, него да их 
подмићују, јер би тиме много изгубиле (Кашћелан & Крсмановић, 
2012, 38). Пре свега, довели бисмо у питање углед саме фирме, 
њено пословање, односе са клијентима или пословним партне-
рима, потрошачима, па бисмо сви они на њу гледали другачије. 
Овакви потези у пословном свету представљају, осим незрелости 
и непрофесионалног понашања компаније, губитак њеног инте-
гритета.

Анализирајући односе лобирања и корупције, са аспекта 
економске теорије, за поједине ауторе ове категорије, осим њихо-
вог преплитања, у појединим ситуацијама постају „супститути“ 
(Svennson & Harstady, 2006)*, јер лобирање као активност може 
подривати подмићивање, уколико се фирма одлучи да промени 
неке правно-законске одредбе тако што ће политичким лобира-
њем утицати на ову одлуку. Судећи по овоме, корупција ће бити 
*За ауторе Јакоба Свенсона (Jakob Svennson) и Барда Харста (Bârd Harstady) корупција 
и лобирање у одређеним ситуацијама су супститути и анализирају их у строго економ-
ском  произвољном концепту.
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„избачена из менија“ управо код одговорних компанија у економ-
ско развијеним земљама, јер ће оне политичком лобирању увек 
давати предност као инструменту за утицај на доносиоце поли-
тичких одлука. Ово не мора да значи да у сиромашним и земљама 
у транзицији подмићивање преовладава у односу на лобирање. 
Такође, важну улогу у свему овоме има политичка стабилност 
дате државе, јер ће лобирање бити функционално управо у оним 
парламентарним системима који  уживају висок степен политичке 
стабилности. Прецизније речено, развој лобирања ће имати вели-
ки утицај у демократско консолидованим институцијама, док ће 
подмићивање имати предност на ниским нивоима слабо развије-
них институција (Campos & Giovannoni, 2007, 1-21).

Уређење лобистичке делатности у појединим 
земљама – компаративна анализа

Узимајући у обзир основну полазну тачку у регулисању 
лобирања са становишта правне регулативе, иако постоји неко-
лико начина, као и приступа овој категорији, поједине земље су се 
определиле за законско уређење лобирања кроз посебан закон о 
лобирању, а неке кроз кодекс понашања. Ова област је још увек у 
жижи интересовања у круговима политичке и економске елите у 
појединим државама и доводи се у питање који приступ прихва-
тити и како уредити ову област. Законско регулисање ове профе-
сије има предности у односу на кодекс. Једна од предности огледа 
се у примени инструмената принуде, који овом уређењу дају ефи-
касност за њено комплементарно регулисање. Са друге стране, 
строги режим у дефинисању формалног лобирања даје простор 
за могуће отварање различитих облика коруптивног понашања, 
не би ли се избегла обавезност дата од стране прописаног режима, 
што у најави умањује простор за већу транспарентност, која би 
умногоме овде допринела проналажењу могуће нелегитимности. 
Кодекс, за разлику од закона, нема тежину законске регулативе, 
већ у себи носи већу ноту саморегулативности у виду прописа 
и других општеприхваћених правила. Сходно томе, повреде су 
блажег интензитета и санкционисања у виду брисања из реги-
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стра као и забране лобирања до даљњег. Код повреде законског 
регулисања санкције су строже и много ефикасније, јер прописују 
казнене мере које се протежу од новчаних до затворских (Голубо-
вић, 2009, 41-42).

У уређеној лобистичкој области, барем када је у питању 
довољан степен развоја ефикасног система регулисања, као и про-
фесија лобирања, највише предњаче Сједињене Америчке Државе, 
где се, заправо, ова делатност развила. На основу јавно доступних 
података, наилазимо да се први покушај успостављања и креира-
ња одређених правила у области лобирања у САД јавља 1928. го-
дине, када је први пут направљен Закон о лобирању. Касније је он 
доживео промене и допуне, проширујући се у легалном правцу де-
ловања, кроз значајне одредбе о дефинисању лобирања и његових 
носилаца. Закон је праћен обавезном регистрацијом, извештајима, 
информисањем, као и другим значајним одредбама неопходним 
за имплементацију ове активности, а све с циљем регулативног 
транспарентног приступа и сузбијања корупције (Ранђеловић & 
Јеленковић, 2014, 197-206). Са већом дозом одговорности према 
овој професији, а нарочито да би ојачале транспарентност и уо-
чили корупцију, САД, као и Канада (Lobbying Act of Canada, 2008, 
пара.1)* наставиле су да успостављају видне стандарде транспа-
рентности у погледу утицаја корупције од стране професионалних 
лобиста, уводећи разне системе регулације лобирања, укључујући 
и сам Регистар. У оваквом формату, амерички Закон о лобирању је 
функционисао дужи временски период. Упркос његовој стриктно 
правној регулацији, ипак су избили понеки скандали од стране 
лобиста и лобистичких организација, у којима је проневерен ин-
терес клијената, што је дало подстицај да се изврше главне измене 
и допуне уоквиреног Закона о транспарентности лобирања 1995. 
године (Lobbying Disclosure Act of 1995, 1995, 691-706), касније до-
пуњеног 2007. године (Honest Leadership and Open Government, 
2007, 735-776) (Kalniņš, 2011, 5).

*У Канади је од 1989. године и касније кроз измене и допуне донесен Закон о регистра-
цији лобиста, са већим акцентом на одредбе усмерене на спречавање злоупотреба и 
стриктну контролу самог процеса лобирања.
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На европском континенту се осликава дерегулативни 
приступ лобирању као делатности у законодавној форми.  Наи-
ме, у појединим европским државама које нису, а и у онима које 
јесу чланице Европске уније, па и у самој Унији, лобирање се као 
делатност може посматрати једино на нивоу унитарних држава. 
Многе државе су активности лобирања регулисале јединстве-
ним скупштинским правилницима, као и владиним уредбама. Ту 
спадају земље попут Данске, Француске, Немачке, Ирске, Велике 
Британије, Израела. За уређење ове делатности  у посебној закон-
ској  форми определиле су се државе попут Пољске, Литваније, 
Мађарске као и наше комшије Словенија, Македонија, Црна Гора 
(Ранђеловић & Јеленковић, 2014, 197-205; Библиотека Народне 
скупштине, 2011).

У Немачкој се традиционално позивају заинтересоване 
странке за економска питања – коморе, синдикати, организације 
потрошача и сл. Слично је и у Данској, с тим да се ставови ак-
тивних заинтересованих странака у одређеним расправама уносе 
у записник и доступни су широј јавности. Лобирање у Израелу 
регулисано је у парламенту, и то Законом о парламенту. Учесни-
ци добијају пропуснице које су временски ограничене (до годину 
дана)  и потребно је одобрење одбора. Земље као што су Швајцар-
ска и Француска ову област нису регулисале законом, али зато 
имају регистар (Библиотека Народне скупштине, 2011).

Закон о лобирању у Пољској подразумева да свака прав-
на радња која промовише или заступа интересе трећег лица има 
намеру да изврши утицај на деловање законодавне и извршне 
власти приликом доношења коначних одлука. Закон о лобирању 
у Мађарској додаје да се, осим утицаја на одлуке јавних органа, 
циљеви усмеравају и на остваривање интереса који су економско-
-пословног карактера. 

Земље бивше СФРЈ, које су учиниле значан искорак по 
питању уређења лобистичке делатности унапредиле су ову про-
фесију у смеру њене легитимне и правне регуларности. Словенија 
је ову делатност регулисала и ставила под окриље Закона о инте-
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гритету и спречавању корупције из 2010. године, који је касније 
измењен и допуњен, да би напослетку лобирање било уређено 
одредбом (Урадни  лист РС, шт.69/2011, пара 1). Црна Гора је ову 
делатност уредила посебним законом из 2011. године (Сл. лист 
ЦГ, бр. 52/2014, пара 1), док је Северна Македонија у два наврата  
ову професију регулисала посебним Законом о лобирању (најпре 
2008. године). Тај закон  је због своје првобине неефикасности 
претрпео измене током 2010. године (Сл. весник на Р. Македонија, 
бр. 106/2008, пара 1), када је измењен и допуњен. 

Државе као што су Хрватска и Србија, у којима ова област 
није регулисана у правно-законској форми, у којима не постоји ни 
регистар, ову активност су регулисале усвајањем Етичког кодекса. 
При томе су настала одређена професионална удружења лоби-
ста, попут Хрватског друштва лобиста, основаног 2008. године, и 
Друштва лобиста Србије, основаног 2009. године. Ова делатност, 
заједно са својим професионалним удружењима, у пракси тежи 
да буде регулисана и доведена под законско окриље.

Новонастала Препорука бр. 1908/2010 у Парламенту скуп-
штине Савета Европе, на основу Европског кодекса, указује на 
добру праксу лобирања. У њој се истиче да „лобирање треба бити 
јасно дефинисано, као и да морају да се истакну разлике обавља-
ња ове делатности од активности које обавља ова професија и 
активности организације цивилног друштва”. У том контексту 
извештај Венецијанске комисије о улози ванинституционалних 
актера у једном демократском систему лобирања наводи да је 
лобирање „било која активност појединаца или приватних група 
чији интереси имају за циљ да утичу на одлуке које се доносе на 
политичком нивоу“, што даље наводи да покушаји утицаја могу 
бити извршени на различите начине и кроз разне канале кому-
никације. Израз „лоби“ не сме да алудира на термин „корупција“, 
јер су јасно дефинисане легитимне активности лобирања наспрам 
дела корупције. Истиче се да је лобирање централни и легитимни 
део демократског  процеса деловања унутар јасног либералног де-
мократског система. У прилог овој изјави цитиран је Извештај о 
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транспарентности (Transparency International), у коме се каже „да 
је корупција на један оперативан начин дефинисана као злоупо-
треба овлашћења у приватну корист“ (Tanasescu еt аl., 2015, 38-46).

Колика се важност лобирању придаје у ЕУ показује чиње-
ница да су институције које делују под њеним окриљем, као што 
су Европска комисија (European Comission) и Европски парламент 
(European Parliament) (Голубовић, 2009, 44)* најутицајније и једне 
од већих административних капацитета ЕУ у којима се стварају 
и усвајају све значајније и одговорније јавне политике у ЕУ. Сто-
га с разлогом оне  представљају арену за лобирање (Кашћелан & 
Крсмановић, 2012, 226).

Регистар лобиста препознаје и институције попут Европ-
ске комисије и Европског парламента, с тим да обе институције 
имају дерегулативни приступ према овом питању. Европска ко-
мисија (ЕК) определила се за добровољност уписа представника 
интереса, док се Европски парламент (ЕП) одлучио за обавезност 
уписа у регистар. На основу критика које су биле упућене ЕК због 
дерегулативног приступа, ова институција је направила добру 
стратегију по питању регистра и заједно са ЕП је 2008. године за-
почела идеју о формирању јединственог  и обавезног  регистра 
лобиста за све политичке институције које делују у оквирима ЕУ 
(поред ЕП и ЕК, ту је и Савет министара), као и кодекс понашања 
за лобисте (Голубовић, 2009, 46). Епилог свега овога јесте усвајање 
споразума између ЕП и ЕК, који је ступио на снагу 2011. године 
(EU Transparency Register, 2014, пара 1).

*Када је реч о лобистима и њиховим правно регулисаним активностима у оквирима 
ове две институције, наилазимо на јединствену полазну дефинисаност у којој се под 
лобистом подразумева „свако ко може да утиче на формулисање јавних политика и 
доношење прописа у ЕУ, независно од тога да ли се ради о лобирању уз надокнаду или 
некој врсти јавног заговарања“. Ова полазна тачка се реферира како на професионалне 
лобисте и лобистичке фирме, тако и на организације цивилног друштва. Овакав при-
ступ, посматран са становништва Европског парламента, дели и Европска комисија, с 
тим што она разликује три групе лобиста, и то: професионалне лобистичке и адвокатске 
канцеларије, лобисте који су запослени у компанији за коју лобирају и удружења трго-
ваца и индустријалаца, док су трећа група организације цивилног друштва. Оно што је 
значајно за ову категорију јесте да за сваку посебну групу важе прописана правила која 
морају бити доступна јавности.
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У најави о придруживању земаља које су донеле закон о 
лобирању, барем када је у питању детаљно проучавање овог про-
јекта, јесу земље Бугарска, Чешка, Украјина и Румунија. Судећи 
на основу јавних дебата, као и јавних доступних анализа које су 
спровеле одређене институције у поменутим земљама, и притом 
дале своје мишљење, у свим овим земљама уочава се недостатак 
чврстог консензуса о самој потреби законског прописа о лобира-
њу (Kalniņš, 2011, 4). Ваља напоменути да су све четири земље у 
више наврата покушавале да уведу неку регулативу за лобирање. 
Страх и бојазност да се на лобирање не гледа увек благонаклоно 
је перцепција која води у правцу у ком се сматра да би регулисано 
лобирање значило и „легализацију мита“. Но, израдом јасне ли-
није између легитимних и нелегитимних облика утицаја, у којима 
се кроз транспарентност ојачавају крхки и недовољно регулисани 
прописи који са једне стране могу ову радњу вући ка могућим 
кореном корупције, док су, са друге стране, отворени у самом 
процесу утицаја, представљало би донекле потенцијалну добит 
од регулисаног лобирања (Kalniņš, 2011, 14-15).

На основу горепоменутих података можемо уочити да 
регулативно уређење лобирања у аналогној концепцији између 
САД и европског дерегулативног приступа сведочи све присут-
њем  типу америчког „тврдог закона“ и европског „меког закона“. 
У наставку, анализирајући и упоређујући прописе о транспарен-
тости између ова два континента, уочава се та битна нота у пре-
васходности тежине самог прописа. Наиме, у оквиру европских 
институција нагласак је стављен на транспарентност интереса 
које представљају лобисти, док је у америчком закону нагласак на 
транспарентности прихода и трошкова, као и интереса остваре-
них лобирањем (Tanasescu et al., 2015, 38). Ово уједно сведочи да 
је у Европи присутна саморегулација приступа делатности лоби-
рања, укључујући и добровољност у регистрацији, и то већа него 
у САД. Но, помак у свему овоме постоји, јер је у последних пар 
година концепт регулације лобирања кроз јаку транспарентност 
једна од најважнијих реформи која се одвија широм Европе и 
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пролази кроз разне етапе трансформације, почевши од појединих 
земаља па све до капије Брисела. Значај свега овога јесте што су 
због скандала ове земље подстакнуте да освоје поверење јавности 
кроз јачу транспарентност приликом креирања јавне политике 
(Holmana & Luneburg, 2012, 75-104).

Лобирање као делатност у политичком пољу
Напуштањем једнопартијског система и политичког мо-

низма и преласком на плурализам и демократију, у земљама Цен-
тралне и Источне Европе и Балкана дошло је до нових подела, као 
и улога у друштву. Са њима су се на овим просторима појавили 
и нови актери на политичко-економској сцени. Наметнута ситу-
ација је захтевала и нова прекомпоновања како интересних, тако 
и политичких структура, које би деловале у плуралистичком ам-
бијенту на новом политичко-економском, али и социјално димен-
зионираном простору. Овакав економоско-политички поредак је, 
блаже речено, „додељивао“ новим актерима, као што су мултина-
ционалне компаније, разне невладине организације (НВО), разна 
неформална привредна удружења, нове улоге на компетитивном 
тржишту, отварајући пут капитализмну и његовим прерогативи-
ма да врше профитну расподелу. Сходно овоме, сви се они боре за 
своје интересе, при чему пут до остваривања истих води једном 
неформалном лобистичком систему (Кашћелан & Крсмановић, 
2012, 39-40).

Све државе које су стратешки опредељене за чланство у ЕУ 
имале су обавезу да редефинишу претходна стања и своје правне 
и законске регулативе хармонизују са европским стандардима. 
Једна у низу датих препорука од стране ове институције, која је 
добар показатељ, у смеру је инсистирања да се изради закон о 
лобирању, који у основи стоји као предуслов у борби против ко-
рупције.

Уочени проблем корупције, посматран из једне шире пер-
спективе, показује да је неадекватност у проналажењу бољих 
инструмената који би били предмет прилагођавања у институ-
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ционалном систему, делом индиректно и последично деловала на 
задате промене. Задатак сваке државе јесте да путем адекватних 
инструмената покуша да „ојача имунитет“ институционалном си-
стему у коме се одвија демократичност у погледу законских про-
цедура, како би предупредила покушаје злоупотребе економске 
и политичке моћи.

Лобирање као индиректна појава у економско-политичком 
пољу, показајући своје конструктивне атрибуте, може одиграти 
суштинску улогу у спречавању настале аномалије у готово свим 
неформалним процесима.

Нестабилност политичког амбијента, насталог са једне 
стране због плуралистичког партијског система и мноштва коа-
лиција, даје повод за нестабилну владајућу већину, јер треба задо-
вољити или консензусом пронаћи решења између више интере-
сних опција, што, наравно, представља захтеван посао. Уколико 
се ради о неком предлогу или некој законској одредби, за чије 
се прихватање, односно давање легитимитета захтева већинско 
изгласавање, у оваквој парламентарној констелацији, у којој ни-
једна партија нема довољан број самосталних гласова за подржа-
вање, већ зависи и од неких гласова других партија, исход је увек 
неизвестан. Због све чешћих ситуација у којима се на крају због 
плуралистичких интереса и немогућности проналажења решења, 
исходи све чешће бивају у déjà vu тону, у смислу распуштања и 
мењања парламентарног сазива. Политичка и економска стабил-
ност јесте предуслов да се лобирање уврсти у легитимност кроз 
посебну законску регулативу, поготово код земаља у транзицији, 
јер осим ефикасности за утицај на доносиоца одлуке даје и допри-
нос у борби против корупције (Campos & Giovannoni, 2007, 1-21).

Јавно заговарање и лобирање у правно-законским 
оквирима Србије: садашњост и перспективе

Вођени искуством појединих демократско-економски ра-
звијених земаља да се уређењем лобистичке делатности и при-
хватањем ове професионалне струке, доприноси не само јачању 
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демократског интегритета друштва, већ се даје осветљеност инте-
ресима свих учесника у процесу лобирања, што јача не само борбу 
против корупције него поспешује и ефикасност функционисања 
целокупног државног апарата.

Проблем лобирања и његова правно-законска регулатива 
представљају додатни напор за земље у транзицијском систему 
да ову специфичну област уређују у духу демократије, како би 
је у бољем светлу понудили друштву. Са овим се суочава и Ср-
бија. Оно што се може констатовати јесте потврдан одговор на 
пружање и испуњавање услова за регулисање ове области кроз 
уставно-правни оквир. Устав Републике Србије препознаје при-
мену одређених права која доминирају и представљају један од 
стубова демократског друштва кроз поштовање људских права, 
заснованих на владавини права (Устав Републике Србије, 2006). 
Доминантна и шира основна права сваког грађанина и друштва 
која су сагласна са међународним стандардима, као што су „сло-
бода говора и мишљења, слобода јавног окупљања и удруживања 
и право грађана на петицију државним органима“, устаљена су 
добром праксом, што подржава основну потребу за јавним заго-
варањем или стратешку почетну тачку за активност у лобирању 
(Голубовић, 2009, 51). Но, у дубљој анализи, посматрана са тачке 
правног гледишта, поред постојања заштитних права, недоста-
ју и посебна законска правила која би правно регулисала област 
лобирања, која у супротности могу отворити ново полазиште за 
потенцијалну злоупотребу и корист (Ранђеловић & Јеленковић, 
2014, 197-206). Треба додати да недостатак овакве регулативе 
може отежати пут за диференцирање законско оправданог лоби-
рања од коруптивне праксе.

У Србији, кад је у питању регулисање области лобирања, 
још увек не постоји Закон о лобирању, иако је он од 2009. године 
присутан у форми оквирног нацрта са значајним предложеним 
правним механизмима. Међутим, његово коначно усвајање још 
увек није видело светлост дана, што не значи да ова делатност није 
присутна у српском друштву.
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У Србији постоји Друштво лобиста Србије (ДЛС) 
(drustvolobistasrbije.org., 2011)*, у коме лобисти делују са циљем 
унапређења, промовисања и развоја ове професије. Њихов до-
принос овом друштву јесте активност да се изради закон о ло-
бирању. Осим што спадају међу значајне креаторе Нацрта закона 
о лобирању, где су заједно са Министарством трговине и услуга 
Републике Србије, као и Привредном комором Србије у конструк-
тивној сарадњи, први пут представили Нацрт Србији, показују и 
велику спремност да се ова делатност на легитиман начин уврсти 
у српски привредни и правни систем. Предлог овог закона има 
све неопходне елементе за вођење активности лобирања, који су 
усклађени по највишим професионалним и етичким утврђеним 
законским мерилима (Крсмановић, 2013, 56).

Судећи на основу датих коментара од стране шире стручне 
јавности о томе да је Нацрт закона о лобирању већ написан, али 
још увек није усвојен, закључује се да се још увек нису стекли сви 
услови за његово коначно усвајање, или пак, „по обичају“, недо-
стаје политичка воља. Вољни смо да уочимо да се нису  стекли сви 
услови, у смислу отворенијег економско-политичког амбијента, 
као и да се не познаје довољно „култура лобирања“. Но, осим ово-
га потребно је створити и адекватне услове за његово имплемен-
тирање, који морају бити усклађени и успостављени прописима 
постојеће правне регулативе.

На предлог ЕУ да закон о лобирању мора бити уврштен 
у агенду Акционог плана за сповођење антикорупцијске страте-
гије, у коме се исти нашао, даје у потенцијалу могућност да се 
смањи корупција (Вукашиновић, Параграф – правна и економска 
издања, 2016, пара. 1). У Закључку о усвајању Акционог плана за 
спровођење националне стратегије за борбу против корупције у 

*Ова организација, која се води као непрофитна и нестраначка, основана је 2009. године 
у Београду. Њен приоритет се огледа у афирмацији професије лобирања, која у основи 
има и едукативну мисију са циљем информисања и пружања професионалног напретка 
свима онима који се баве овом професијом. Осим израде Нацрта закона о лобирању, ово 
удружење је усвојило и Етички кодекс понашања, чији је циљ да они које се баве овом 
делатношћу у највишем степену испољавају и високе етичке вредности.
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Републици Србији од 2013. до 2018. године, усвојени су „законски 
оквири којима се регулише лобирање и учешће јавности у поступ-
ку доношења прописа“ (СР. гласник РС, бр. 79/2013 и 61/2016). 
У документу, поред  прописаних мера које, осим што потврђују 
законско регулисање лобирања, стоји назнака да је јавностима 
омогућен приступ свим информацијама о лобирању у органима 
јавне власти. То даје могућност да свако може бити информисан 
и имати приступ свим подацима у вези са лобирањем и свим 
значајним елементима током и након његовог процеса, што по-
тврђује једну извесну дозу транспарентности. Такође, и обавеза 
лобисте или удружења јесте да своје активности на транспарентан 
начин прикажу јавности, чиме се у извесној мери  могу уочити 
неправилности, у основи умањују корупцију или отежавају пут 
подмићивању.

Овим Србија недвосмислено показује да је безалтернатив-
но спремна и опредељена да се прилагоди новим правилима како 
би се приближила заједници ЕУ, уз поштовање свих демократских 
стандарда. Такође, даје сигнале друштву да ће се уређењем ове де-
латности кроз правне акте у њеном дворишту лобирање одвијати 
на транспарентан начин без „намигивања“ корупцији. 

Закључак
Тематика рада представља покушај појмовног одређења 

лобирања као легитимног инструмента који има демократску сна-
гу да утиче на доносиоце конкретних политичких одлука. Кроз 
већу посвећеност лобирању, дескрипцијом смо пажњу усмерили 
и на његово уређење кроз правно-законске регулативе, у којима 
смо делом покушали да својим скромним виђењем уочимо његову 
законску потребу регулисања у Србији.

Сам појам лобизам дуго је присутан у правној и економској 
научној области, што није случај и са политиколошким теори-
јама. Такође, његова изворност окренута је ка капиталистичком 
поретку са већим степеном економске и демократске развијено-
сти, па и културолошке прихваћености. Ограничено временски и 
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просторно, лобирање се са америчког континента муњевитом бр-
зином преселило и на европски континет. Може се уочити да ре-
гулисањем и уређењем ове делатности кроз правну форму између 
америчког „тврдог закона“ и европског „меког закона“ доминира 
већа транспарентност као заједнички проблем, са акцентом на ја-
чању свих принципа транспарентости који би водили ка смањењу 
корупције.

Лобирање је последњих деценија својом законском и прав-
ном уређеношћу отворило врата многим земљама Централне и 
Источне Евопе, односно земљама из   екскомунистичког блока, 
што и представља логичан корак у процесу успостављања демо-
кратије и њене системске консолидације у институцијама. Његова 
суштинска увођења кроз јасна правила за лобирање, поготово за 
земље бившег комунистичког режима, јесу давање интензите-
та транспарентности, која је стратегијски и правно уоквирена 
борбом против корупције, уз допринос смањењу ове опаке „дру-
штвене болести“. Ово, са једне стране, осим приказа веће транс-
парентости у јавном сектору, доприноси да односи између свих 
актера који делују у оквирима посмодерног друштва, као и носи-
лаца јавних функција, буду конструктивни и више реализирани, 
остварујући заједно не само функционалност већ и правност у 
постигнутим интересима.

 У Србији је јавно заговарање, као начин неформалног ло-
бирања, добро укотвљено и усаглашено са међународним стан-
дардима и препознаје ову делатност уставноправним оквиром, 
док формално лобирање  до сада није законски регулисано. Иако 
је предлог српског Закона о лобирању у потпуности написан, али 
још увек није усвојен, делимо мишљење са стручном јавношћу 
да је он уоквирен највишим  елементима лобизма са високе мо-
ралне и професионалне вредности. У том погледу је иницијатива 
ЕУ да закон о лобирању у Србији што пре доживи светлост дана,  
назначена препоруком да он буде део стратегије за борбу против 
корупције, од вишеструког значаја.

 Без регулисања и законског одређења лобирања и његове 
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активности и све оквирне радње које су назначене као лобирање 
могу водити у неформалне и нелегалне токове, са већим ризиком 
од подмићивања и корупције. Регулисање делатности лобирања, 
кроз посебан закон о њему, двоструко би се исплатило српском 
друштву, разним интересним групама, али и носиоцима свих јав-
них функција.
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Regulation of Lobbying Activity in Law-regulated Form: 
Actual Situation in Serbia

Abstract: In this study, through term analysis, law regulation and 
legal form of lobbying, as well as actual situation in Serbia, author is con-
sidering its phenomenon and challenges for accepting and implementa-
tion. Guided by cognitive actualities, as well as social needs for discussion 
about regulation of lobbying activities, he tended to do a research and 
analysis of its implementation through legal framework in a democratic 
state system, but from a theoretical and empirical point of view. He also 
descriptively illustrates the importance of legal regulations of lobbying 
activities and how it becomes counterpoise to corruption. Advantages 
and reasons for acceptance of such activity in specific law can be seen 
in experiences of other countries which regulated this domain by legal 
decisions of transparency strengthening and fighting against corruption. 
With that form of legal regulations, lobbying becomes significant charac-
teristic of interest groups in Serbia, which generally lacks practice in fight 
with pluralistic interests. Giving legitimacy to this activity through legal 
regulations brings to generally accepted role of lobbing in an open dem-
ocratic society, which creates a better and more understandable image of 
lobbying and its place in Serbian political system

Keywords: Serbia, lobby, interest groups, public advocacy, lobby-
ing, corruption, lobbyist activity, legislation (legal regulation)
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Сажетак: У овом раду бавићемо се случајима прекогра-
ничног кретања опасног отпада у светлу оптужби за еколошки 
расизам и еколошку неправду. Депоновање опасног отпада на те-
риторији земаља у развоју које немају адекватно знање и капаци-
тете за складиштење таквог отпада је један од највећих еколошких 
и општездравствених проблема у тим земљама. Прво поглавље се 
бави терминологијом еколошког отпада и еколошке неправде, а 
касније ћемо размотрити сва могућа решења за прекогранично 
кретање опасног отпада, са посебним освртом на правне поступке 
који су предузети и који би могли да забране прекогранично депо-
новање отпада. У оквиру поглавља која се баве правним поступ-
цима размотрићемо међународне конвенције, конвенције донете 
на регионалном  нивоу и домаће законодавство које се бави овим 
проблемом. На крају, размотрићемо пример депоније електрон-
ског отпада у Гуијуу (Guiyu) у Кини и то како је Кина успела да 
реши овај проблем. Аутор верује да је најбоље решење стварање 
система за транспорт, рециклажу и складиштење опасног отпада 
који ће укључити што више држава и бити успешно примењен у 
свакој од њих. Стварање таквог система и осигуравање његове 
примене захтева много рада, почев од стварања законског оквира 
*Рад је настао у оквиру курса Законодавство о заштити животне средине, 2017. године; 
ментор: професор Cao Mingde. Рад је преведен на српски језик за потребе издавања овог 
часописа, на предлог аутора и уз одобрење ментора. 
**Студент мастер академских студија на Кинеском универзитету политичких наука и 
права, студијски програм: Међународно право; dimitrijegrbo@yahoo.com
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и финансирања плана, до едукације људи и подизања свести о 
опасностима неадекватног руковања опасним отпадом.

Кључне речи: еколошки расизам, кретање опасног отпада, 
електронски отпад, Кина

Увод
У Сједињеним Америчким Државама (САД),  први из-

вештај који је довео у везу расну припадност, доходак и ризик 
изложености отпаду био је Годишњи извештај председнику Са-
вета за квалитет животне средине из 1971. (Environmental Justice 
Group, 1995). Примећено је да су у многим деловима САД опасна 
постројења и тешка индустрија размештене у заједницама чији 
становници углавном припадају Афроамеричкој и Хиспано ма-
њини. Од тада, бројне еколошке организације у САД су указивале 
на овај проблем. Обимно истраживање емисија штетних честица 
широм САД, објављено 2018. године, открило је да су Афроаме-
риканци изложени 54% већој количини емисија штетних честица 
(смога) од просечног Американца (Mikati, Benson, Luben, Sacks & 
Richmond-Bryant, 2018).

На међународном плану, еколошки расизам се јавља у 
неравноправном односу индустријализованих земаља и зема-
ља Светског југа (неразвијене земље Азије, Африке и Латинске 
Америке, прим. прев.) и често се везује за колонијализам, нео-
либерализам и глобализацију. У овом раду ћемо се фокусирати 
на примере прекограничног кретања опасног отпада као једног 
од најчешћих примера при оптуживању за међународни еколо-
шки расизам. Пре неколико деценија, еколошко законодавство 
у развијеним земљама је учинило одлагање опасног отпада при-
лично скупим, јер су морали бити испуњени одређени стандарди 
адекватног одлагања. У исто време, прописи о транспорту отпада 
ван земље нису били толико строги, па су компаније почеле да 
транспортују свој отпад у земље у развоју, користећи се околно-
стима у којима није постојао развијен стандард о заштити живот-
не средине. Пре него што се упустимо у детаље проблема преко-
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граничног кретања отпада, треба да разјаснимо значење термина 
„еколошки расизам“ с обзиром на то да се често расправља о томе 
да ли одређена радња може да се подведе под еколошки расизам 
или се схвата само као еколошка неправда.

Разјашњење термина еколошка неправда
Многи научници широм света расправљају око постојања 

еколошког расизма. Често није јасно разлучен од еколошке не-
правде. У неким случајима, тешко је издвојити расну припадност 
као круцијални фактор код распоређивања прљаве индустрије и 
постројења за складиштење отпада у одређење заједнице. Зато, 
упоредимо дефиниције ових термина.

Термин еколошки расизам сковао је Бенџамин Чевис 
(Benjamin Chavis), Афроамериканац, борац за људска права, који 
га је дефинисао на следећи начин: 

Еколошки расизам је расна дискриминација приликом доношења 
еколошких норми, примене закона и прописа, намерно таргетирање 
мањинских расних група за постројења опасног отпада, званично одо-
бравање присуства отрова и загађивача опасних по живот у нашим 
(мањинским расним, прим. прев.) заједницама и пракса да људи друге 
расе буду лишени вођства у еколошким покретима (Mohai, Pellow & 
Roberts, 2009, 405-430).

Агенција за заштиту животне средине Сједињених Аме-
ричких Држава термин еколошка правда дефинише на следећи 
начин: 

Еколошка правда је једнак однос и укљученост свих људи без обзира 
на њихов доходак, расну или националну припаднос, у развијање и 
примену еколошких закона, правила и норми. Ово је циљ Агенције за 
заштиту животне средине  за све заједнице и појединце у целој нацији. 
Он ће бити испуњен кад сви буду уживали једнак степен заштите од 
еколошких и здравствених опасности и кад буду имали једнак приступ 
процесу доношења одлука да се живи, учи и ради у здравој средини 
(U.S. EPA, n.d.).

Историјски гледано, термин еколошка правда везује се за 
друштвени покрет за еколошку правду, настао 70-их и 80-их у 
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САД (Melosi, 1995). Касније се, временом, термин еколошки ра-
сизам све више одвајао од покрета за еколошку правду. Али, на 
међународном плану тешко је утврдити јасну разлику између 
еколошке правде и расизма. Ипак, чињеница је да развијене зе-
мље теже томе да шаљу свој опасни отпад у земље у развоју, због 
великих трошкова адекватног одлагања опасног отпада у разви-
јеним земљама и немогућности земаља у развоју да зауставе увоз 
опасног отпада на своју територију.

Проналажење решења
У овом поглављу фокусираћемо се на могућа решења про-

блема прекограничног кретања оапсног отпада.

1) Подизање свести о опасностима лошег руковања отпадом. 
Један од највећих доприноса проблему загађења је мањак 
свести. У земљама у развоју, сиромаштво приморава људе 
да се брину о „голој“ егзистенцији пре него о свом здрављу. 
Добар пример је случај Коко (Koko case) из 1987. када су 
две италијанске компаније, Екомар (Ecomar) и Џели Векс 
(Jelly Wax), склопиле договор са хигеријским фармером 
Сандејом Наном (Sundey Nana), да складиште 18 хиљада 
барела (2900m3) опасног отпада на његовом имању и да му 
плаћају 100 долара месечно за складиштење.

2) Политичка активност. Земље Трећег света традицио-
нално су биле карактерисане као сиромашне и политички 
слабе. Њихов глас се не чује у међународним еколошким 
преговорима, некад зато што немају много тога да кажу 
о заштити животне средине, а некад зато што су њихови 
интереси екстремно другачији, па стога бивају игнорисани 
од стране развијених земаља (Park, 1998). Земље у развоју 
су се у прошлости константно бориле за своје интересе, 
што је резултирало Базелском  конвенцијом 1989. и Бамако 
конвенцијом 1991. године.

3) Правни поступци и развијених земаља и земаља у развоју 
и на глобалном нивоу. Овај облик борбе биће размотрен 
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детаљно у наредним одељцима.

4) Успостављање међународних организација за надзор које ће 
пратити примену правила која су претходно постављена од 
стране међународне заједнице.

5) Оптимизирање система транспорта, рециклаже и одла-
гања отпада. Земље у развоју можда немају довољно 
средстава да успоставе функционалан систем за одлага-
ње отпада с обзиром на то да су ти пројекти веома скупи. 
Потенцијално решење може бити уједињавање са другим 
земљама које имају исти проблем и подизање регионалних 
капацитета за отпад који би били заједнички финансирани 
од стране тих земаља.

6) Инвестирање у истраживачке пројекте који би могли до-
вести до развијања eco-friendly технологија. Верује се да 
решење ових проблема може лежати у технолошким и 
техничким решењима која научници тек треба да открију. 
Ипак, пројекти који треба да открију те нове технологије 
су углавном финансијски и логистички зависни од других 
чинилаца.

Правни поступци који би требало да буду предузети 
од стране развијених земаља и на глобалном плану

Развијене земље треба да преузму одговорност за преко-
гранично депоновање отпада на себе и, прво, да донесу правила 
која ће регулисати извоз таквог отпада и, у другу руку, да се по-
брину да земље увознице имају адекватне капацитете за рецикла-
жу или одлагање одређене врсте отпада. 

На пример, „Суперфунд“ програм и Закон о очувању и 
обнови ресурса скоро да подстичу компаније да одлажу опасан 
отпад у иностранству. Закон о очувању и обнови ресурса има 
одредбу која омогућава компанијама да транспортују свој отпад 
у иностранство. Одредба захтева да се испуни неколико критери-
јума пре него што се извезе опасан отпад, али Агенција за заштиту 
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животне средине САД „није у обавези да провери да ли земља 
увозница може да руковоги отпадом на еколошки безбедан начин. 
Чак и ако зна да капацитети за одлагање отпада нису безбеднни 
Агенција не може да спречи транспорт“ (Inter Press Service, 1991). 
Невладина организација Basel Action Network је евидентирала око 
200 нефункционалних уређаја депонованих по разним центри-
ма за рециклажу у САД, и 32,5% евидентиране опреме је било 
извезено, 31% евидентиране опреме вероватно је било илегално 
транспортовано (Grossman, 2016).

У пракси, иницијатива за такве акције требало би да поти-
че од развијених земаља и највећи напредак може се остварити са-
радњом развијених земаља и земаља у развоју. Од како је проблем 
прекограничног кретања отпада присутан на глобалном нивоу, 
најефикаснији начин да се реши је да се створи глобални систем 
правила и контроле, како би се успоставила хармонија.

Један од најбољих примера таквог деловања је Базелска 
конвенција о контроли прекограничног кретања опасног отпада 
и његовог одлагања, потписана 1989. Неке од њених најважнијих 
одредаба су:

1) општа забрана извоза и увоза између потписника и трећe 
стране;

2) потписници конвенције морају поштовати забране увоза 
других потписника; 

3) конвенција карактерише трговину опасним отпадом као 
кривично дело, али не прописује мере принудног изврше-
ња;

4) успоставља се систем обавештавања и сагласности, што 
значи да отпад не може бити увезен у неку земљу без знања 
и сагласности званичника те земље.

Многе земље у развоју нису биле задовољне резултатима 
Базелске конвенције, јер није спречила забрану увоза на било ко-
јој локацији осим на Антарктику. Многи су веровали да је била 
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неопходна могућност потпуне забране, укључујући и извоз ради 
рециклаже. Зато је 1995. донет амандман на Базелску конвенцију. 
Базелска забрана се односи на извоз из било ког разлога, укључу-
јући и рециклажу. Забрана још увек није на снази, јер је потребна 
ратификација три четвртине броја земаља потписница конвен-
ције.

Правни поступци који би требало да буду предузети 
од стране земаља у развоју

Постоји много значајних фактора који онемогућавају зе-
мље у развоју да зауставе прекогранично кретање отпада на њихо-
ву територију. Међу најзначајнијим су недостатак политичке моћи 
да се успостави правни оквир за третирање проблема и средства 
да се омогући примена претходно донетих правила. Један од на-
чина да се надокнади недостатак политичке моћи је уједињавање 
земаља у развоју како би заштитиле своје интересе.

Случај уједињавања земаља у развоју ради заштите сво-
јих интереса везаних за прекогранично кретање отпада могао се 
видети 1991. године, када су 12 земаља чланица Афричке уније 
потписале Бамако конвенцију о забрани увоза у Африку, контро-
ли прекограничног кретања и руковођењу опасним отпадима у 
Африци.

Она је произашла из неуспеха Базелске конвенције да за-
брани трговину опасним отпадом са земљама у развоју. Бамако 
конвенција потпуно забрањује увоз свих врста опасног отпада у 
Африку од стране земаља које нису чланице Афричке уније. Ба-
мако конвенција предвиђа и делимичну забрану размене опасног 
отпада међу афричким земљама тиме што свакој држави омогућа-
ва да друге врсте отпада означи као опасне кроз правне процедуре 
њихових домаћих законодавстава.

Поред деловања на међународном плану, државе би, тако-
ђе, требало да уложе труд у развијање домаћег законодавства о 
заштити животне средине. Ову тврдњу ћу размотрити кроз случај 
кинеског проблема електронског отпада с краја 90-их година и 
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тога како су успели да унапреде систем одлагања електронског 
отпада и капацитете за рециклажу.

Пример депоније електронског отпада у Гуијуу у 
Кини

Гуију је некада био највећи центар за рециклажу елек-
тронског орпада у Кини и био је злогласан по својим застарелим 
начинима третмана електронског отпада. Пре 2012. било је 5169 
радионица за обраду електронског отпада и више од 60 хиљада 
запослених у Гуију. Више од једног милиона тона електронског от-
пада било је растављено на годишњем нивоу (Yang, Lu & Xu, 2008). 
Реке тамо изгубиле су своју функцију наводњавања, а животињски 
свет је уништен пре 2002. (The news of redemption of Guiyi, n.d.). 
Пе-ха (pH) вредност земљишта у близини радионица била је близу 
нуле. Приближно 80% деце је имало повишену количину олова у 
крви (Huo et al., 2007), а стопе абортуса и побачаја на локалном 
нивоу биле су знатно повишене него у другим крајевима (Wu, Xu, 
Liu, Guo & Huo, 2011).

Кина је развила прилично софистициран законодавни си-
стем одозго надоле за руковођење електронским отпадом, о чијим 
ћемо ефектима и утицају расправљати у овом одељку следећим 
редоследом:

1) пре маја 2009.;

2) од јуна 2009. до јуна 2012. (припремна фаза);

3) након јула 2012. (фаза примене) (Renewable and Sustain-
able Energy Reviews, 2016).

Током припремне фазе, кинеске власти створиле су зако-
нодавни оквир за одлагање и рециклажу електронског отпада, а 
ми ћемо се дотаћи неких од најзначајнијих аката из ове области: 
Административни прописи за одлагање и обнову електронског 
отпада, познатији као Кинески WEEE прописи. Донети су у складу 
са кинеским Законом о чистој производњи и Законом о спречава-
њу и контроли загађења животне средине чврстим отпадом. 
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Оне су унапредиле законодавство у тој области уз помоћ 
неколико одредаба:

1) Произвођачи и увозници дужни су да издвајају 
средства за WEEE фонд, који је успоставила држава 
и користи се за субвенције и друге потребе.

2) Само предузећима која су квалификована и овла-
шћена биће дозвољено да врше делатности везане 
за рециклирање и обраду. Ова предузећа морају 
вршити WEEE рециклирање и обраду које ће у 
потпуности бити у складу са државним прописима.

3) Обрађивачка предузећа ће задржати системе обра-
ђивања података а саме податке чуваће бар 3 године 
како би могла да их предају надлежнима на локалу 
(Issuance of New Regulations for the Recycling and Dis-
posal of Electronic Products in China, n.d.).

Од маја 2012. године кинеско Министарство за заштиту 
животне средине и влада покрајине Гуандонг започеле су дело-
вање. Јуна 2013. затворене су 52 фабрике које су испуштале ки-
селину, 6 високих пећи за инсинерацију ПЦБ отпада, пронађено 
је 60 тона забрањене киселе течности, заплењено је стотине тона 
електронског отпада, 11 особа је ухапшено, а 5 је осуђено на ка-
зну затвора (The news of advance of environmental remediation and 
eco-industrial park construction, n.d.). Од 5.169 радионица, 2.524 су 
прошле процену утицаја на животну средину, док је 2.143 затво-
рено због озбиљног загађивања (The news of difficult transition of 
Guiyu, n.d.).

Забрана увоза отпада
Кина је начинила корак напред у решавању проблема отпа-

да контролом илегалног увоза чврстог отпада и сужавањем листе 
врста отпада које могу бити увезене у земљу. Једна од најважнијих 
одредаба које се тичу незаконитог увоза чврстог отпада је члан 
339 став 6 Кривичног законика Народне Републике Кине.
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У првом пасусу се наводи: 
Ко буде бацао, складиштио или обрађивао отпад из иностранства у 
земљи кршећи државне прописе казниће се затвором до 5 година и 
новчаном казном. Ко својим понашањем изазове озбиљно загађење 
животне средине и нанесе велику штету јавној и приватној својини 
или озбиљно угрози здравље људи казниће се затвором од 5 до 10 
година и новчаном казном. Ко својим понашањем изазове озбиљне 
последице казниће се затвором више од 10 година и новчаном казном 
(Кривични законик НР Кине, чл. 339, ст. 6).

Кинески цариници почели су строже да контролишу 
транспорт, што се може видети по пооштреној контроли шверца 
страног отпада, што је био један од њихових приоритета након 
што је Кина увела забрану 24 врсте материјала које је могуће реци-
клирати, укључујући и пластику. У извештају се каже да је откри-
вено 276 случајева шверца у првој половини године, уз повећање 
од 89% до краја године, укључујући и 987.900 тона отпада. Један 
од највећих случајева односио се на шверц 313.500 тона челичне 
шљаке од стране неименоване шангајске компаније, као и пресре-
тање увоза 200 хиљада тона пластике и другог чврстог отпада од 
стране цариника у Шантоу, близу близу кинеског рециклажног 
центра града Гуијуа (South China Morning Post, 2018).

Још један велики корак у ограничавању загађења је забрана 
увоза отпада. Кина је пооштрила своју листу увозног отпада три 
пута током прошле године и одузеће дозволе за увоз за још 18 
врста отпада до краја 2019. године, од 66 колико их је било 2017. 
(The Straits Times, 2018).

Закључак
Најбољи начин да се унапреди постојеће стање је да се 

комбинују знање и ресурси развијених земаља са радном снагом 
земаља у развоју како би се створио систем транспорта, рецикла-
же и одлагања отпада, на начин којим би се створила хармонија 
са основним еколошким стандардима у земљама које су вољне да 
приме отпад. Сматрам да ће цене адекватног одлагања отпада у 
земљама у развоју остати довољно ниске након успостављања та-
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квог система, уколико све земље које су укључене у глобално кре-
тање отпада буду учествовале у финансирању и примени система. 
Један од највећих ризика овог решења биће илегално кретање опа-
сног отпада; зато је веома важно да званичници како земаља у 
развоју, тако и развијених земаља, контролишу и спречавају такав 
транспорт. С тим у вези, стварање међународне организације која 
ће бринути о контроли кретања опасног отпада од важности је за 
одрживост система. Међународна организација ће служити као 
посредник између развијених земаља и земаља у развоју. Важно је 
узети у обзир и финансијске интересе предузећа и еколошке ин-
тересе држава и створити систем који ће створити равнотежу на 
најбољи начин за обе стране. Али, на крају крајева, најефикаснија 
мера коју можемо предузети је подизање свести о опасностима 
овог феномена, зато што се ни један закон или правило не може 
применити тако ефикасно као савест сваког појединца.
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Fighting environmental racism: Legal means to prevent 
transboundary movement of hazardous waste

Abstract: In this paper, we are going to examine cases of Trans-
boundary movement of hazardous waste in the light of accusations of 
environmental racism and environmental injustice. Dumping dangerous 
waste on territory of developing countries that don’t have right knowledge 
and facilities for disposing such a waste is one of the biggest environmen-
tal and health problems for those countries. First chapters are focusing 
on terminology around environmental racism and environmental injus-
tice, and later on we will observe all possible solutions for transboundary 
movement of hazardous waste, with special focus on legal actions that 
are taken and could be taken to restrict the transboundary waste dump-
ing. Under the chapters that focus on legal actions, we are observing 
international convention made on the global scale, conventions made on 
regional level, and domestic legislation addressing this problem. At the 
end, we will examine the example of e-waste dump in Guiyu, China, and 
how China managed to solve this problem. Author believes that the best 
solution is making the system for transportation, recycling and disposal 
of hazardous waste, that is going to include as many countries and be 
successfully enforced by each country. Making such a system, and ensur-
ing it is enforces, requires many actions, starting from creating a legal 
framework and financing plan, to educating people and raising awareness 
about dangers of inappropriate handling with hazardous waste.

Keywords: Environmental racism, movement of hazardous 
waste, e-waste, China
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Сажетак: У недостатку стратегије спољне политике Ре-
публике Србије, један од покушаја увођења стратешког оквира 
у спољнополитичко деловање је и одређивање четири стуба на 
којима треба да почива спољна политика Србије – Европска унија, 
Сједињене Америчке Државе, Русија, Кина. Чини се да је она и 
данас присутна у спољнополитичком деловању Србије. Србија је 
јасно опредељена за чланство у Европској унији, сарадња са Сје-
дињеним Америчким Државама је боља у односу на претходне две 
деценије, а сарадња са Русијом и Кином се све више интензивира. 
Оно што оваквој стратегији недостаје је ослањање на регионалну 
сарадњу, као сарадња са државама Покрета несврстаних. Пред Ср-
бијом је, с обзиром на процес европских интеграција, велики иза-
зов када је у питању спољна политика, а то је Заједничка спољна и 
безбедносна политика Европске уније. Потреба за усклађивањем 
спољне политике Србије са спољном политиком Европске уније, 
представља прекретницу која захтева ревидирање досадашњег 
спољнополитичког деловања Србије и јасније опредељење. 

Кључне речи: спољна политика, четири стуба, Заједничка 
спољна и безбедносна политика, Европска унија, Русија, Кина, 
Сједињене Америчке Државе
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Увод
Спољна политика Републике Србије чини се да је и кроз 

историју, као и данас, врло комплексна за вођење с обзиром на ра-
зличите изазове који су присутни. Можда управо таква позиција 
отежава настанак стратегије спољне политике Републике Србије, 
чије је усвајање велики недостатак спољне политике Србије, јер не 
постоји стратешки правац који ће се дугорочно пратити. Оваква 
стратегија требало би да буде усвојена пред Народном скупшти-
ном и одржавала би јасно опредељење у спољној политици Србије 
око кога би био постигнут консензус. Како такве стратегије до 
сада нема, постојали су покушаји да се спољна политика, ипак, 
на неки начин усмери. Један од таквих покушаја је и стратеги-
ја ослањања на четири стуба у спољној политици Србије за коју 
нам се чини да можемо рећи да је незванично и данас присутна 
у спољној политици. Највећи изазов за будућу спољну политику 
Србије представља Заједничка спољна и безбедносна политика 
Европске уније, као део процеса европских интерација, изазов са 
којим ће се Србија извесно врло брзо сусрести. 

Четири стуба спољне политике Републике Србије
Спољна политика заснована на четири стуба је спољно-

политичка стратегија коју је прокламовао тадашњи председник 
Републике Србије Борис Тадић у свом говору 2009. године, мада 
је оваква идеја постојала још од ступања на ту функцију у првом 
мандату 2004. године.*  Четири стуба спољне политике су Европ-
ска унија, Сједињене Америчке Државе, Русија и Кина. Структура 
стубова је замишљена тако да подразумева њихово истовремено 
постојање и њихову комплементарност, а не искључивост.** 

*Ово се баш и не може назвати стратегијом, с обзиром на то да постојање праве стра-
тегије недостаје, али се аутор одлучује за овај израз с обзиром на спољнополитичко 
деловање које је ишло у том правцу.
**Структура четири стуба може да буде слична са структуром Европске уније након 
Уговора из Мастрихта из 1992. године која се заснивала на три стуба која су међусобно 
била комплементарна, али истовремено одвојено функционисала. Тако и структура 
спољне политике Србије треба да функционише на четири упоришта која истовремено 
постоје, функционишу и не долази до међусобног искључивања.
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Управо је искључивост и сукоб између стубова највећи 
изазов за садашњу и будућу спољну политику Републике Србије. 
Опредељености Републике Србије ка чланству у Европкој унији 
– чини се да је ово пресудна чињеница која би могла да направи 
поделу у оквиру четири стуба спољне политике Србије, што би 
значило да су два прихватљива, а друга два у мањој мери. То ука-
зује да би спољнополитички стубови који представљају Европску 
унију и Сједињене Америчке Државе могли комплементарно да 
функционишу, што је већ теже када су у питању преостала два 
– Кина и, посебно, Русија. У замисли стратегије четири стуба, а 
чини се и садашње спољне политике Републике Србије, они би 
требало да функционишу поједнако добро и без међусобног ис-
кључивања, што и предстваља највећу тешкоћу у спољној поли-
тици Републике Србије.

Освртом на период од 2008. године на овамо чини се да 
су неки стубови, макар из тадашње перспективе, морали имати 
мало већи значај од осталих – Европска унија и Сједињене Аме-
ричке Државе. Међутим, са проглашењем независности Косова, у 
спољнополитичкој стратегији дошло до већег ослањања на Русију 
и Кину, као државе чланице Савета безбедности Уједињених на-
ција које не признају Косово (Ђукановић, Лађевић, 2009, 343-364). 
Проналази се и у првобитном периоду помињање експлицитно 
само три стуба – ЕУ, САД и Русија, док Кина није тако често по-
мињана. Економски успон Кине и њено све значајније место у ме-
ђународним односима, а посебно скорашња кинеска иницијатива 
„Појас и пут“ и „17+1“***, ојачали су ослањање спољне политике 
Србије на Кину, чије се место данас не доводи у питање. 

Односи Републике Србије са Кином су у изузетном успону, 
посебно економски односи, поред већ добрих политичких односа. 
Кинеска иницијатива „Појас и пут“ и „17 + 1“ је механизам за са-
радњу између Кине и држава централне и источне Европе, чија је 
једна од чланица и Србија, подразумева велика улагања у државу 

***Од састанка у Дубровнику 12.4.2019. године, иницијативи се придружила и Грчка, 
чиме је сада чине „17+1“, у односу на претходно „16+1“. 
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и многе пројекте, посебно инфраструктурне који су значајни како 
за Републику Србију, тако и регион.  Овакав вид сарадње, а по-
себно најављени нови пројекти и улагања, доприносе и изузетним 
политичким односима, које са становишта Србије имају посебан 
значај када је реч о непризнавању Косова. Овако развијена еко-
номска сарадња и велики број пројеката између Кине и Србије, 
али и других држава чланица Европске уније, представља проблем 
са становишта Европске уније с обзиром на правила која постоје 
у међународној трговини донета системом Светске трговинске 
организације, а које Европска унија поштује и залаже се за њих. 
С обзиром на жељу европских држава за будућу сарадњу са Ки-
ном, уз њено поштовање међнародних правила, за Србију би од 
изузетног значаја било да до тренутка када и сарадња Србије и 
Кине буде била детаљно преиспитивана у односу на међународ-
на правила, пројекти и улагања Кине буду усклађена са токовима 
Европске уније. 

Када говоримо о билатералним односима између Србије 
и Русије, они се могу оценити да су на врло високом нивоу, али 
и као нешто што у значајном проценту оптерећује пут Србије ка 
Европској унији. Посебни односи са Русијом у великој мери су 
обележени продршком Руске Федерације Србији по питању не-
признавања независности  Косова, као и подршци у међународ-
ним организацијама по овом питању, посебно у Савету безбедно-
сти Уједињених нација. Сигурно је да су добри политички односи 
засновани и на врло блиским културним везама Србије и Русије: 
заједничка православна хришћанска вера, заједничка традиција 
и историјске везе коју обе земље настоје да очувају.* У званичним 
изјавама које долазе из Русије у погледу европског пута Србије, 
није до сада било негативних тонова, а у српској спољној поли-
тици влада мишљење да добре односе треба наставити и након 
тренутка ступања у чланство Европске уније. Један од примера 
да ће у овом смислу бити потешкоћа јесте спољнолитичка опре-

* О културним везама може да посведочи и постојање Руског дома у Београду, који је 
прошле године обележио 85 година постојања, као и културни центар Србије који ће 
ускоро бити отворен у Москви.
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дељеност Европске уније према Русији кроз декларације у оквиру 
Заједничке спољне и безбедносне политике и одлуке Савета, али 
и повлачење Србије из Споразума о слободној трговини са Руси-
јом, као и са другим земљама са којима постоји овакав споразум, 
што су захтеви Европске уније у оквиру поглавља 30 (Економски 
односи са иностранством). 

Односи са Сједињеним Америчким Државама су током 
историје пролазили своје златно доба, до нешто слабије сарадње, 
па до онога што их данас вероватно највише оптерећује – НАТО 
бомбардовање 1999. године и питање Косова. Прошле године обе-
лежавање 100 година од завршетка Првог светског рата и сећање 
на савезништво, а посебно сећање на тренутак када се застава 
Србије виорила на Белој кући, дали су један нови подстрех одно-
сима са Сједињеним Америчким Државама. То је пружило и једну 
нову слику у јавном мњењу како би у спољној политици Србије 
ово могло да буде искоришћено за обнову добрих односа и бољу 
политичку сарадњу са САД. Овај „златни моменат“ прекрила је 
„тама“ овогодишњег обележавања 20 година од НАТО бомбар-
довања Савезне Републике Југославије 1999. године. Сећање на 
сваки од 78 дана бомбардовања и манифестације посвећене овом 
догађају, чини се да су вратиле мало мање оптимизма у односе са 
Сједињеним Америчким Државама.** У погледу Европске уније, 
сарадња Србије са Сједињеним Америчким Државама не би тре-
бало да представља проблем, већ би, напротив, требало да им буде 
још већи подстрек.

Ако спољну политику Србије посматрамо кроз стратегију 
четири стуба, онда у таквој структури можемо да укажемо на два 
фактора која недостају или су у другом плану спољног деловања 
Србије. Први би био регионална политика која би требало да се 
заснива на грађењу што бољих односа са суседима и развијање ра-
зличитих облика сарадње – поред политичке, пре свега економске. 
Односи у региону, пре свега са бившим југословенским државама, 

**На сајту Радио-телевизије Србије, као и у Дневнику 2, сваки дан се објављује сећање 
на исти дан пре 20 година и операције НАТО које су га обележиле. 
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оптерећени су наслеђем из прошлости, као и, додатно, чињени-
цом да су све бивше југословенске државе, сем Босне и Херцего-
вине, признале независност Косова. Други се односи на „државе 
чланице Покрета несврстаних земаља чија је некадашња Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија била оснивач, а 
посебно са Малезијом, Јужноафричком Републиком, Индонезијом, 
Зимбабвеом и Египтом“  (Ђукановић & Лађевац 2009, 358). Ове 
односе би требало развити првенствено на економском плану, као 
и на културној сарадњи. Приметно је у последње време у спољној 
политици тренд сарадње са државама тзв. Трећег света, који су 
до тада били неискоришћени потенцијал, а све у сврху рада на 
проблему независности Косова. Овакво деловање резултирало је 
повлачењем признања независности од стране 13 земаља до сада. 

Заједничка спољна и безбедносна политика у 
преговорима Републике Србије са Европском унијом

Чланство Србије у Европској унији је, чини се, остало 
и данас кључни стратешки циљ целокупне политике, па тако и 
спољне политике Србије, без обзира на успореност целокупног 
процеса, повремене застоје и замор присутан на обе стране. Срби-
ја се определила за чланство у Европској унији, чему сведочи њен 
статус кандидата за чланство и преговори које води са Европском 
унијом; Споразум о стабилизацији и придруживању потписан је 
29. априла 2008. године, док је статус кандидата за чланство сте-
чен 1. марта 2012. године. Приступни преговори су отворени 21. 
јануара 2014. године на првој Међувладиној конференцији, док су 
прва два поглавља отворена 14. децембра 2015. године.* До сада 

*Процес преговора Републике Србије са Европском унијом састоји се од 35 прегова-
рачких поглавља. 
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је у процесу преговора отворено 17 поглавља**, од којих последње 
(поглавље 9) 27. јуна 2019. године, док су два привремено затво-
рена. 

На путу европских интеграција Србија се сусреће са За-
једничком спољном и безбедносном политиком (Comman Foreign 
and Security Policy). Настанак Заједничке спољне и безбедносне 
политике обележило је бојажљивост држава да своју интеграцију 
у оквиру Европске уније прошире и на ниво политичке интегра-
ције. Разлоге за то можемо наћи у Хофмановом (Hoffmann) ра-
зликовању две врсте питања: питања „високе политике“ и питања 
„политике нижег нивоа“,  за које државе имају различиту заинте-
ресованост када је у питању заједничко одлучивање (Хикс, 2007, 
370). Први кораци ка успостављању политичке сарадње пратимо 
од самита у Хагу 1969. године настајањем Европске политичке 
сарадње (European Political Cooperation). Јединственим европским 
актом (Single European Act) из 1987. године; деловање Европске 
политичке сарадње први пут је постало део уговорних тековина 
Европских заједница и њен правни оквир је формализован. Оно 
што ми данас познајемо као Заједничку спољну и безбедносну 
политику настаје Уговором из Мастрихта 1992. године, као други 
стуб структуре Европске уније. Са прокламованих пет циљева, 
а као најважнијим постајање Европске уније глобалном силом, 
Заједничка спољна и безбедносна политика остала је доминантно 
међувладино поље деловања. Инструменти – заједнички ставови, 
акције и стратегије, као и увођење позиције Високог представни-
ка за Заједничку спољну и безбедносну политику – омогућавају 
Европској унији да води кохерентнију спољну политику према 
**Отворена поглавља (хронолошким редоследном): Поглавље 32 (Финансијски над-
зор), Поглавље 35 (Остало – нормализација односа Београда и Приштине), Поглавље 
23 (Правосуђе и основна права), Поглавље 24 (Правда, слобода и безбедност), Погла-
вље 5 (Јавне набавке), Поглавље 25 (Наука и истраживање) (привремено затворено), 
Поглавље 20 (Предузетништво и индустријска политика), Поглавље 26 (Образовање 
и култура) (привремено затворено), Поглавље 7 (Право интелектуалне својине), По-
главље 29 (Царинска унија), Поглавље 6 (Право привредних друштава), Поглавље 30 
(Економски односи са иностранством), Поглавље 33 (Финансијске и буџетске одредбе), 
Поглавље 13 (Рибарство), Поглавље 17 (Економска и монетарна политика), Поглавље 18 
(Статистика), Поглавље 9 (Финансијске услуге).
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трећим државама, али и да покаже консензус који влада међу 
државама чланицама када су у питању демократија, владавина 
права, људска права. 

Место Заједничке спољне и бебедносне политике, када 
су у питању преговори Србије са Европском унијом, налази се у 
Поглављу 31 – Спољна, безбедносна и одбрамбена политика. Од 
Србије, као државе кандидата, очекује се да дође до постепеног 
усклађивања националне спољне и безбедносне политике са За-
једничком спољном и безбедносном и одбрамбеном политиком 
Европске уније. Кључни елементи мерења ускађености су: 

1) редовност политичког дијалога Србије и ЕУ о спољњој и 
безбедносној политици;

2) ниво придруживања декларацијама ЕУ – проценат при-
дружености и кључне декларације којима се Србија није 
придружила;

3) анализа билатералних односа Србије са великим силама 
– пре свега, анализа односа са САД, Русијом и Кином у 
области одбране и безбедности;

4) неширење оружја за масовно уништење – усвајање ин-
ституционалног оквира и приступање и ратификација 
кључних међународних споразума у овој области;

5) сарадња са међународним организацијама – пре свега, 
сарадња са НАТО о европским регионалним организа-
цијама, као што су ОЕБС или Савет Европе;

6) учешће у мировним мисијама под окриљем НАТО и ЕУ 
(Недељковић  & Крстић, 2018, 651-669).

Поглавље 31 није отворено, до овог тренутка је завршен 
скрининг (10. октобар 2014), док извештај о скринингу још увек 
није добијен. На основу извештаја Европске комисије за 2019. го-
дину, у овом поглављу Србија је добила оцену као умерено при-
премљена, где се као најважнији напредак за претходни период 
издвајају нацрти нових стратегија о безбедности и одбрани, као и 
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припреме за учешће цивила у међународним мисијама и операци-
јама. Као кључни задаци које Република Србија треба да настоји 
да доврши у наредном периоду, издваја се као потребно да се: 

1) унапреди усаглашавање са декларацијама ЕУ и одлукама 
Савета о Заједничкој спољној и безбедносној политици;

2) заврши ревизија националних стратегија безбедности и 
одбране тако да оне употпуности одражавају оријентаци-
ју Србије ка ЕУ у овим областима;

3) настави примена закона којим се уводе међународне мере 
ограничавања, укључујући рестриктивне мере ЕУ, и да се 
прати његово спровођење (Европска комисија, Република 
Србија: Извештај за 2019. годину).

У оквиру овог поглавља, чини се да се као најважније пи-
тање издваја усаглашавање спољне политике Републике Србије са 
спољнополитичким декларацијама ЕУ и одлукама Савета. Ниво 
усаглашености се прати у оквиру редовних годишњих извештаја 
Европске комисије, као и преко редовних годишњих и полугоди-
шњих анализа усаглашености које спроводи Центар за међународ-
не и безбедносне послове (International and Security Affairs Centre 
– ISAC fund). На основу ових анализа од 2014. године, закључно 
са 2018. годином, примећује се промена тренда усклађивања. 

График 1. Анализе усаглашавања Србије са спољнополитичким 
декларацијама и мерама Европске  уније (2014–2018) (ISAC fund)
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Од почетка мерења усаглашености, највиши ниво усагла-
шености забележен је 2015. године када је проценат износио 74%, 
односно 25 декларација. Од тада је приметно константно опадање 
овог тренда који је достигао најнижи проценат усаглашености од 
46% 2017. године, када се Србија ускладила са само 19 деклара-
ција. У 2018. години је приметан блажи пораст усаглашености 
(52%), који се наставио и у првој половини 2019. године (60%), 
што значи да се тренд опадања стабилизовао. Континуирани 
трогодишњи пад у усаглашавању представља значајан изазов 
за спољнополитички и безбедносни приступ Србије као државе 
кандидата за чланство у ЕУ (Новаковић, 2019). Када се погледа 
садржај декларација са којима се Србија није ускладила примећују 
се два кључна разлога: 1) односи са Русијом; 2) интереси поводом 
питања Косова и Метохије. До ових разлога можемо доћи ана-
лизом садржаја декларација за 2018. годину са којима се Србија 
није уагласила: једанаест њих су биле у вези са Украјином, што је 
директно повезано са Русијом; четири су биле посвећене Сирији 
за шта се као разлог могу узети обе наведене претпоставке с об-
зиром на интересе Русије у Сирији, али и чињеницу да Сирија не 
признаје независност Косова и Метохије. Чини се да „иако у не-
складу са оквиром Поглавља 31 – Заједничка спољна, безбедносна 
и одбрамбена политика, Србија чува, и у појединим сегментима 
продубљује свој однос са Москвом“ (Новаковић, 2019). Ако по-
гледамо у односу на друге државе кандидате и суседе, проценат 
усаглашеноси је низак, а за то треба имати у виду и чланство или 
потенцијално чланство у НАТО, што са Србијом није случај с об-
зиром да се Србија изјашњава као војно неутрална. 

Највећи изазови у будућности када је у питању усагла-
шавање са декларацијама Европске уније јесте однос са Русијом, 
посебно питање санкција Русији и нечланство Србије у НАТО 
(Ђукановић, 2014). Досадашње вођење политике на четири стуба 
не подудара се у значајном делу са оним што је оквир Заједничке 
спољне и безбедносне политике, због чега ће у тренутку извесни-
јег чланства Србије у Европској унији, морати да се донесе јаснија 
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одлука и јасније опредељење које ће бити више усклађено са по-
литиком Европске уније. 

Закључак
Из претходног кратког прегледа чини се да су два најва-

жнија момента спољне политике Србије европске интеграције и 
питање независности Косова. Упоредо са њима, у спољној поли-
тици је присутно ослањање на четири кључна фактора – четири 
стуба: Европску унију, Сједињене Америчке Државе, Русију и 
Кину. Приближавање политици Европске уније, кроз Заједничку 
спољну и безбедносну политику, представља нову прекретницу 
за спољну политику Србије и њено усмерење. Како би се дао већи 
импулс европским интеграцијама, биће потребно јасније опре-
дељење које ће Србија морати да покаже. Упоредо са процесом 
европских интеграција, никако не треба запоставити билатералне 
односе, посебно имајући у виду неизвесност у погледу могућег 
датума уласка у Европску унију. 

Билатерални односи са Русијом, САД и Кином су подједна-
ко значајни за српску спољну политику, али чини се не и подједна-
ко успешни. У наредним годинама, приоритети спољне политике 
Републике Србије би поред, европских интеграција и рада на ре-
шавању питања независности Косова, морали би бити усмерени 
на побољшање односа са Сједињеним Америчким Државама и, 
посебно, на побољшање односа и сарадање са државама у региону. 
На тај начин, уз покушај не нарушавања до сада постигнутих до-
брих односа са Русијом и Кином, и уз усвајање спољнополитичке 
стратегије, српска спољна политика би могла да буде успешнија 
него у претходних деценију и по. 
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Foreign Policy of the Republic of Serbia: from Reliance 
on the Four Pillars to the Common Foreign and Security 

Policy of the European Union

 Abstract: In the absence of a foreign policy strategy of the Repub-
lic of Serbia, one of the attempts to introduce a strategic framework into 
foreign policy is to identify the four pillars on which Serbia’s foreign policy 
should rest - the European Union, the United States of America, Russia, 
China. It seems that it is still present in Serbia’s foreign policy. Serbia is 
clearly committed to EU membership, cooperation with the United States 
is better than in the past two decades, and cooperation with Russia and 
China is intensifying. What this strategy lacks is a reliance on regional 
cooperation, such as cooperation with Non-Aligned Movement countries. 
Given the process of European integration, Serbia faces a major chal-
lenge when it comes to foreign policy, namely the Common Foreign and 
Security Policy of the European Union. The need for a harmonization of 
the Serbia’s foreign policy with foreign policy of the European Union is a 
turning point that requires a revision of the so far Serbia’s foreign policy 
and a clearer determination.

Keywords: foreign policy, four pillars, Common Foreign and Se-
curity Policy, European Union, Russia, China, United States
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Сажетак: Међународни кривични суд покренуо је истрагу 
у јуну 2004. године због наводних ратних злочина почињених у 
источном делу Демократске Републике Конго. Ово је била прва 
истрага коју је спровело тужилаштво Међународног кривичног 
суда, а завршена је оптужницама против четири лица због сумње 
да су починили ратне злочине и злочине против човечности. То-
мас Лубанга Дило, Жермен Катанга и Матје Нгуђоло оптужени су 
за убиства, силовања, мучења, размештање цивила и регрутовање 
деце војника. Прве пресуде донете су 2012. године, а у јулу 2019, 
МКС је осудио и Боска Нтаганду, некадашњег вођу побуњеника 
у Демократској Републици Конго, због почињених ратних злочи-
на и злочина против човечности. Паралелно са овим суђењима 
вођени су и поступци пред Специјалним судом за Сијера Леоне. 
Тројица побуњеничких вођа осуђени су 2007. године за убиства, 
силовања и регрутовње деце бораца. Јуриспруденције Специјал-
ног суда за Сијера Леоне и Међународног кривичног суда значајне 
су, са аспекта извора права, за националне судове у процесуирању 
осумњичених лица за употребу деце у војне сврхе. Према пода-
цима Уједињених нација, око 250.000 деце учествује у оружаним 
сукобима на директан или индиректан начин. Према тзв. листи 
срама за 2019. годину коју је објавио генерални секретар УН, 
искоришћавање деце у војне сврхе врши се од стране државних 
армија и паравојних група. Подаци о броју деце жртава нису охра-
брујући упркос великом напретку међународног хуманитарног 
права у домену забране употребе деце у војне сврхе.  
*Студент мастер студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, 
студијски програм: Међународно хуманитарно право и право људских права; marko_
milisavljevic@yahoo.com
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Кључне речи: деца борци, међународно право, MKС, 
МХП, Специјални суд за Сијера Леоне

Ко су деца војници?
По својим карактеристикама, величини ратних операци-

ја, разарањима, људским патњама и жртвама, Други светски рат 
представља глобалну људску катастрофу. Као последица употре-
бе технолошких иновација у рату и стратешког бомбародвања, 
јавља се велики број цивилних жртава. Деца постају посредне и 
непосредне жртве рата. Губитак ближњих, принудно исељавање и 
одвајање од породица, представљају још једну димензију цивилног 
страдања. Мир који је уследио након Другог светског рата био је 
танка демаркациона линијa, јер 1947. године почиње Хладни рат. 
Око две трећине жртава у Другом светском рату чинили су ци-
вили, а тај број се попео на 90% у ратовима који су вођени крајем 
80-их година (Alhström, 1991). 

Од краја Хладног рата до почетка новог века вођено је 
преко стотину сукоба. У сукобе је било укључено више од осам-
десет државних актера, као и две регионалне и више од двеста 
невладиних организација (Wallersen & Sollenberg, 2001, 10-12). 
Показало се да блоковска подељеност ограничава активности у 
правцу свестране мирољубиве сарадње. Изградња јединственог 
међународноправног поретка, заснованог на Повељи Уједиљних 
нација, омогућила је примену идеје мирољубиве коегзистенције. 
Дакле, створен је јединствен механизам који је омогућио политич-
ку, економску и социјалну еманципацију народа Азија и Африке 
(Јанковић и Радивојевић, 1998, 78). 

Уједињене нације нису успеле да спрече ратне сукобе. Све 
су бројнији конфликти који се воде унутар држава између разли-
читих фракција подељених по етничкој, културној или религио-
зној линији. У таквим конфликтима нико није поштеђен. Уништа-
вају се болнице, школе, верски објекти, а деца постају непосредне 
жртве (Маchel, 1996, 9). Економско пропадање, сиромаштво и глад 
постају главни окидачи сукоба. У ратним околностима највише 
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страдају најрањивији, а то су жене и деца. Деца су све чешће жр-
тве ратних злочина, мучења, сексуалног искоришћавања, а постају 
и непосредни учесници у рату.

Деца војници су деца млађа од осамнаест година која уче-
ствују у рату. Ова деца најчешће потичу из сиромашних, маргина-
лизованих породица које живе у близини зона сукоба. Регрутију 
их државне војске и герилски покрети. Пролиферација лаког, 
аутоматског оружја којим се лако рукује, утицала је на повећање 
броја деце војника (Дечји фонд Уједињених нација [УНИЦЕФ], 
2002, стр. 31). Деца су рањивија, послушнија и подложнија за ма-
нипулацију и регрутовање од одраслих људи. Користе се као вој-
ници, курири, шпијуни, радни и сексуални робови. Најчешће се 
насилно узимају са улица, из њихових домова и школа. Присутно 
је и добровољно приступање војним групама због сиромаштва, 
глади, страха или губитка породице. Најосетљивије категорије 
деце често се циљано бирају од стране војних команданата. Жртве 
насилне регрутациje нису само дечаци, већ и девојчице. Девојчи-
це су жртве економске и сексуалне експлoaтације, а све више се 
користе и у борбама.

У својој књизи На крају дугог пута: мемоари дечака војни-
ка, Ишмаил Беах (Ishmael Beah)  (2007) кажe: „Mоја чета је мора 
породица, мој пиштољ је мој ослонац и заштитник, а моје правило 
је убиј или буди убијен“ (стр. 154). Ишмаил Беах је бивши дечак-
-војник чије је детињство прекинуо грађански рат у Сијера Леонеу 
1993. године. Имао је само 12 година када је мобилисан као борац 
у покушају да преживи. Спасао га је тим радника УНХЦР-а када 
је имао 15 година. 

У последње три деценије више милиона деце војника поги-
нуло је у оружаним сукобима. Један део њих успео је да преживи и 
дочека демобилизацију. Процес реинтеграције, који подразумева 
повратак у школу и локалну средину, представља прави изазов јер 
је реч о деци која су претрпела бројне злочине. Многи од њих су 
жртве злостављања, силовања, а неки су и сами учествовали у вр-
шењу ратних злочина што оставља озбиљне психичке последице.
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На „листи срама“ за 2019. годину, која је део извештаја 
генералног секретара УН о деци у оружаним сукобима, налазе 
се следеће државе: Колумбија, ДР Конго, Нигерија, Ирак, Јужни 
Судан, Судан, Сирија, Јемен, Либан, Мјанмар, Сомалија, Централ-
ноафричка Република, Мали. Дакле, ово су земље чије државне 
и недржавне снаге користе и регрутују децу у војне сврхе и које 
нису спровеле неопходне мере за унапређење заштите деце. За-
нимљиво је да је Организација за заштиту људских права Хјуман 
рајтс воч (Human Rights Watch) критиковала најновију листу ге-
нералног секретара због изостављања Снага за одбрану Израела 
и Авганистанске националне армије из извештаја (HRW, 2019). 
Из извештаја су изостављене и Саудијска Арабија и УАЕ, иако 
су регистровани прекршаји од стране њихове коалиције која је 
умешана у сукоб у Јемену.

Према извештају генералног секретарa УН, током 2018. го-
дине,  регистровано је 24.000 случајева озбиљних кршења права 
деце у 20 држава света. Око 13.600 деце је демобилисано и реинте-
грисано. Регистровани су и напади на болнице, школе и случајеви 
отмица и сексуалног насиља према деци. Извештај показује да 
је број деце укључене у сукоб повећан за 23% у односу на 2017. 
годину (Secretary-General Annual Report, 2019, 24). Број прекршаја 
у Сирији утростручен је у односу на 2017. годину. У Јужном Суда-
ну потврђена су 102 случаја употребе деце у војне сврхе у којима 
је учествовало 453 деце (Secretary-General Annual Report, 2019, 
26). Девојчице су све чешће жртве сексуалног искоришћавања. 
Асиметрични напади које спроводе недржавне војне групе има-
ју озбиљне последице по децу у Авганистану, Ираку, Сомалији, 
Сирији. Деца су све чешће присиљена да постану бомбаши само-
убице. Прекршаји спроведени од стране терористичких организа-
ција попут Исламске државе, Боко Харама и Талибана обухватили 
су 1.248 деце у децембру 2018. године (Secretary-General Annual 
Report, 2019, 4).

Имајући у виду наведене податке, очигледно је да сли-
ка тренутног стања није ни мало оптимистична. Борба против 
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употребе деце у војне сврхе у многоме зависи од политичке воље 
великих сила и финансијских интереса војне индустрије. Крајем 
2017. године бивши амерички државни секретар, Рекс Тилерсон, 
суочио се са оптужбама званичника Стејт департмента да је пре-
кршио федерални закон. Наиме, Тилерсон је оптужен да је скинуо 
Мјанмар, Ирак и Авганистан са америчке годишње листе држава 
које користе децу у војне сврхе. Наведене државе су искључене да 
би слање помоћи и извоз оружја текли неометано. Овим потезом 
је прекршен федерални закон, а нарушен је и кредибилитет аме-
ричких извештаја и концепт одвраћања различитих војних група 
од употребе деце у војне сврхе (Baumgaertner, 2017).

Извори права
Ратни сукоби који су обележили крај XX и почетак XXI 

века однели су вели број цивилних жртава. Убрзо се дошло до 
закључка да је осигурање безбедности појединца примарни за-
датак међународне заједнице. Међународно хуманитарно право 
постаје важан механизам заштите лица која не учествују или више 
не учествују у непријатељствима. 

Допунски протоколи I и II уз Женевске конвенције из 1949. 
године представљају први корак у забрани учешћа деце испод 15 
година у оружаним сукобима. Овим протоколима уводи се прав-
на забрана злоупотребе деце на међународном нивоу. Имајући 
у виду хетерогеност међународне заједнице, постигнут је висок 
ниво сагласности међу државама уговорницама. Ваља нагласити 
да Допунски протоколи нису увели изричиту забрану учешћа деце 
у оружаним сукобима. Државе се у члану 77, став 2 Протокола I 
обавезују да ће предузети све „расположиве мере“ како би се спре-
чило регрутовање и учествовање деце испод 15 година у оружа-
ним сукобима (Допунски протокол I, 1949). Забрана укључивања 
деце испод 15 година у немеђународне оружане сукобе, уведена је 
чланом 4, ставом 3 (ц) Протокола II (Допунски протокол II, 1949). 
Дакле, јасно је да Допунски протоколи нису увели апсолутну за-
брану јер је поштовање прописа везано за „расположива средства“ 
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односних држава, што ствара простор за избегавање дефинисаних 
обавеза. Такође, Протоколи I и II односе се на децу млађу од 15 
година. Правна заштита деце између 15 и 18 година је изостала. 
Ово је очигледно био компромис који је требало направити како 
би се обезбедила широка прихваћеност Допунских протокола I и 
II у међународној заједници. 

Конвенција о правима детета представља један од најшире 
прихваћених уговора међународног хуманитарног права. Усвојена 
је 20. новембра 1989. године на заседању Генералне скупштине 
Уједињених нација. Ова конвенција додатно утврђује дефинисане 
стандарде међународног хуманитарног права из Допунских про-
токола I и II. Узраст који се Конвенцијом штити померен је на 18 
година, али је сачуван стандард од 15 година за случај оружаних 
сукоба. Члан 28 предвиђа давање предности старијој деци при-
ликом регрутације (Конвенција о правима детета, 1989). Међу-
тим, овај уговор не уводи изричиту забрану употребе деце у војне 
сврхе и оставља могућност за добровољно пријављивање деце за 
учешће у оружаним сукобима и индиректно учешће у неприја-
тељствима. 

Чини се да су наведене непрецизности и изостанак терми-
на попут „изричите забране“ резултат компромиса и потребе за 
већим бројем страна уговорница. Конвенција у члану 43 устано-
вљава Комитет за права детета у циљу контроле примене дефи-
нисаних стандарда.  

Опциони протокол уз Конвенцију о правима детета о уче-
шћу деце у оружаним сукобима усвојен је 24. маја 2000. године, 
а ступио је на снагу две године касније. Прихватило га је 116 др-
жава међу којима су и ДР Конго, Авганистан, Уганда, Шри Ланка, 
Филипини. Комитет за права детета добио је надзорну улогу у 
спровођењу овог уговора. Опциони протокол уводи забрану ре-
грутације деце испод 18 година (Опциони протокол уз Конвенци-
ју о правима детета, 2000). Дакле, уведене су новине у односу на 
претходна решења, али забрана сваког учествовања, укључујући 
добровољно и индиректно, није остварена. Овај уговор забрањује 
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регрутацију деце испод 18 година и у немеђународним оружаним 
сукобима. Већина држава је прихватила Опциони протокол, па 
можемо рећи да је његовим усвајањем направљен важан корак ка 
забрани употребе деце, испод 18 година, у оружаним сукобима.  

Афричка повеља о правима и добробити детета из 1990. 
године забрањује државним војскама регрутацију деце испод 18 
година. Повеља у члану 22 истиче примену неопходних мера од 
стране држава уговорница како би се спречило директно учешће 
у непријатељствима (Афричка повеља, 1990). Повеља се ослања на 
претходне стандарде међународног хуманитарног права у зашти-
ти деце у оружаним сукобима.     

Конвенција 182 Међународне организације рада из 1999. 
године дала је допринос правној забрани коришћења деце у ору-
жаним сукобима. Члан 3 (а) Конвенције 182 забрањује све обли-
ке ропства и обичаја сличних ропству (принудни рад, продају и 
трговину децом, дужничко ропство и кметство, принудно или 
обавезно регрутовање деце и њихово коришћење у оружаним 
сукобима) (Worst Forms of Child Labour Convention, 1999). Ова 
конвенција се односи на децу узраста до 18 година.  

Улога специјалних судова и МКС у примени 
принципа индивидуалне кривичне одговорности у 

међународном праву
Формирање ad hoc трибунала и Међународног кривичног 

суда преставља важну фазу у развоју међународне кривичне одго-
ворности. На овај начин омогућено је суђење лицима осумњиче-
ним за ратне злочине. Јуриспруденције ad hoc судова и МКС зна-
чајне су и за вођење поступака пред националним судовима. Члан 
29 Повеље УН даје правну основу за формирање ad hoc трибунала 
јер пружа могућност формирања помоћних органа (Повења УН, 
1945). Дакле, Савет безбедности УН одиграо је важну улогу у ус-
постављању механизма кажњавања лица одговорних за кршење 
међународног хуманитарног права. Управо је наведени члан По-
веље био правна основа за формирање ad hoc трибунала за Руанду 
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и бившу СФРЈ. Ваља нагласити да поменути судови нису били под 
контролом Савета безбедности у домену своје правосудне функ-
ције (Мишчевић, 2007, 231).

Специјални суд за Сијера Леоне основан је 2002. године од 
стране УН и Сијера Леонеа. Суд је основан због постојања осно-
ване сумње да је у периоду од 30. новембра 1996. године дошло 
до озбиљног кршења међународног хуманитарног права на тери-
торији Сијера Леоне. Подигнуто је тринаест оптужница против 
лица осумњичених за ратне злочине, а последња пресуда изречена 
је 2012. године, када је Чарлс Тејлор, бивши председник Либери-
је, осуђен на 50 година затвора због почињених ратних злочина, 
злочина против човечности и других  прекршаја међународног 
хуманитарног права. Тејлор је осуђен за убиства, силовања, акте 
тероризма против цивилног становништва и регрутовање деце, 
испод 15 година старости, у војне сврхе. Осуђено је окупно девет 
особа због тешких повреда међународног хуманитарног права 
(The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, 2012). 

Усвајањем Статута Међународног кривичног суда у Риму 
1998. годне, завршен је процес успостављања међународног кри-
вичног правосудног система. Статут је ступио на снагу 2002. годи-
не, па се његова надлежност протеже на злочине који су почињени 
након јула 2002. године. Статут МКС је основни документ који 
прописује правила вођења поступка из његове надлежности. На-
длежност суда се протеже на најозбиљније злочине који изазивају 
забринутост читаве међународне заједнице.  

У случају ДР Конго, спроведена је истрага након које је 
тужилаштво подигло оптужнице због сумње да су почињени рат-
ни злочини и злочини против човечности. Томас Лубанга Дило 
осуђен је у марту 2012. године на четрнаест година затвора због 
ратних злочина и употребе деце војника у непријатељствима 
(The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 2012). Жерман Катанга 
проглашен је кривим због почињених ратних злочина и злочина 
против човечности. Изречена му је казна затвора од 12 година 
због злочина почињених током фебруара месеца 2003. године на 
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територији ДР Конго (The Prosecutor v. Germain Katanga, 2012).  
Суђење Боску Нтаганду почело је 2015. године, а пресуда је донета 
у јулу 2019. Вођа конгоанских побуњеника проглашен је кривим 
за ратне злочине и злочине против човечности. Осуђен је по 18 
тачака оптућнице укључујући убиства, силовања и трговину љу-
дима (The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, 2019).

И поред бројних оптужница и пресуда у вези са коришће-
њем деце војника, Џозеф Кони, вероватно најпознатији „господар 
рата“ и вођа герилског покрета „Божја војска отпора“, и даље је на 
слободи. Заједничка акција Уганде и Сједињних Држава, у којој је 
учествовало 5000 војника, није резултирала Конијевим хапшењем. 
Међународни кривични суд га тражи због оптужби да је извршио 
ратне злочине и злочине против човечности. Процењује се да је 
20.000 деце отето током Конијевог терора који је трајао 19 година. 
Деца су сексуално искоришћавана и употребљавана као слуге и 
војници (Cooper, 2017).

Улога међународних организација у унапређењу 
стандарда заштите деце

Међународне организације, као субјекти међународног 
права, одиграле су важну улогу у домену политичке и правосудне 
контроле спровођења правила међународног права. Повећан је 
и број међународних владиних и невладиних организација које 
се баве контролом спровођења правила међународног права. Рад 
ових организација значајан је за унапређење постојећих стандарда 
и извештавање међународне јавности о кршењу правила међу-
народног хуманитарног права. Међународни комитет Црвеног 
крста има изузетно важну улогу у пружању хуманитарне помоћи 
и заштити осетљивих група. Ова организација има велики значај 
у процесу демобилизације деце војника, реинтеграције у друштво 
и борби против бројних последица с којима се суочавају демоби-
лисана деца (ICRC, 2017).

Године 2001, Свет безбедности УН усвојио је Резолуцију 
1379 и на тај начин послао поруку да регрутовање и употреба деце 
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у војне сврхе више неће бити толерисани. Резолуцијом је затра-
жено од генералног секретара УН да, у свом годишњем извештају 
о деци у оружаним сукобима, именује државе које регрутују и 
користе децу у војне сврхе. Савет безбедности је у три наврата 
затражио од генералног секретара да прошири свој извештај на: 

1) обрасце убијања и повређивања деце – Резолуција 1882 из 
2009;

2) обрасце сексуалног насиља према деци – Резолуција 1882;

3) нападе и претње нападима на школе, болнице и лица у 
овим објектима – Резолуција 1998 из 2011;

4) отмицу деце –  Резолуција 2225 из 2015. године.

Да би се поменуте државе избрисале из анекса извештаја 
генералног секретара, наметнута је обавеза дијалога унутар УН 
и имплементација акционих планова чији је циљ превенција и 
окончање насиља над децом (Action Plans with Armed Forces and 
Armed Groups, 2017).

Важан допринос забрани искоришћавања деце у оружаним 
сукобима дао је и УНИЦЕФ, а рад УНХЦР на терену је од пресуд-
ног значаја за демобилизацију деце бораца. Године 1993, Генерална 
скупштина УН је усвојила Париске принципе као додатак Резолу-
цији  48/134, а 2007. године придодат јој је документ под називом 
Париске обавезе са смерницама за успешну реинтеграцију деце 
која су била део војних снага или група.

Закључак
Узимајући у обзир релативно кратак период који је про-

текао од усвајања Допунских протокола I и II до успостављања 
међународног кривичног правосуђа, може се закључити да је на-
предак у домену заштите деце у оружаним сукобима велики. Усво-
јени су бројни међународни уговори који су унапредили почетни 
стандард заштите деце. Развој концепта индивидуалне кривичне 
одговорности кроз успостављање ad hoc трибунала и Међуна-
родног кривичног суда, представља важан механизам заштите 
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деце на међународном нивоу. Употреба деце војника дефинисана 
је као ратни злочин, а међународне судске инстанце изрекле су 
и пресуде појединим лицима због почињених ратних злочина и 
злочина против човечности. Међутим, потребно је нагласити да 
Статут Међународног кривичног суда нису прихватиле Кина, Ру-
сија, Индија и САД. Дакле, поставља се питање колики је заправо 
домет међународног кривичног правосуђа? Ова примедба није без 
значаја када се узму у обзир војне акције великих сила и бројни 
примери нехуманог поступања са затвореницима и цивилним 
становништвом. 

Специјализоване агенције и невладине организације дале 
су велики допринос забрани употребе деце у војне сврхе. Од ве-
ликог су значаја и годишњи извештаји генералног секретара УН у 
којима се анализира постојећа ситуација у свету. Међутим, упркос 
тренду смањења броја држава које регрутују децу војнике, и даље 
је присутан исти ниво регрутовања од стране недржавних војних 
група.

Међународни уговори којима се штите деца у оружаним 
сукобима, и поред изостанка универзалне прихваћености, дефи-
нисали су правила заштите која су постала део међународног оби-
чајног права. Имајући у виду брзину развоја механизма међуна-
родноправне заштите, можемо рећи да је створен озбиљан систем 
заштите деце од регрутације и разних облика искоришћавања. 
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Child Soldiers and International Humanitarian Law

Abstract: The International Criminal Court launched an investiga-
tion in June 2004 over alleged war crimes committed in the eastern part 
of the Democratic Republic of Congo. This was the first investigation con-
ducted by the International Criminal Court’s prosecution, which ended 
with a four-person accusation on suspicion of committing war crimes and 
crimes against humanity. Thomas Lubanga Dilo, Germain Katanga and 
Mathieu Ngudjolo are charged with murder, rape, torture, deployment of 
civilians and recruitment of child soldiers. The first verdicts were issued in 
2012, and in July 2019, the ICC also convicted Bosco Ntaganda, a former 
rebel leader in the Democratic Republic of Congo, because of commited 
war crimes and crimes against humanity. In parallel with these trials, 
proceedings were also conducted in fornt of the Special Court for Sierra 
Leone. Three rebel leaders were convicted in 2007 of killing, raping and 
recruiting child soldiers. The jurisprudence of the Special Court for Sier-
ra Leone and the International Criminal Court is significant, from the 
point of view of the source of law, for national courts in the prosecution 
of suspects for the use of children for military purposes. According to the 
United Nations, about 250,000 children participate in armed conflicts, 
directly or indirectly. According to the so-called list of shame for 2019 
published by the UN Secretary-General, the exploitation of children for 
military purposes is carried out by state armies and paramilitary groups. 
Data on the number of child victims are not encouraging, despite the great 
progress made by international humanitarian law in prohibiting the use 
of children for military purposes.

Keywords: child soldiers, international law, ICC IHL, Sierra Leone 
Special Court
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Увод
Транзиција и глобализација су довели до либерализаци-

је и значајних промена у привређивању. Суштина транзиције је 
управо у приватизационим процесима. Пратња процесу прива-
тизације у Републици Србији су бројни проблеми. Присутна су 
схватања која негирају или смањују значај приватизације. Сам по-
јам приватизaције је у великом броју случајева погрешно схваћен 
и повезан са нечим што нужно мора да има лоше импликације 
на пословање компанија и привреду генерално. У Србији је данас 
неопходно изнова указивати на то да је могуће да приватизовано 
власништво оствари боље пословне перформансе од државног 
власништва. Суштина ове анализе је да са економског, односно, 
финансијског аспекта, уз максималну објективност засновану на 
алатима финансијске анализе, укаже на то да сам процес прива-
тизације не треба да се доживи као нужно зло, већ као могућност 
да се пословни систем спаси и одржи континуитет пословања.

За предмет финансијске анализе узето је предузеће Нафтна 
индустрија Србије (НИС а.д.). Нафтна индустрија Србије спада у 
групу највећих вертикално интегрисаних компанија из области 
енергетике на територији југоисточне Европе. Компанија је себи 
за циљ поставила развијање начина за ефикасно пословање и 
обезбеђивање вредности за акционаре, запослене, али и заједницу. 
Поред активности из редовног пословања, НИС је ангажован и на 
пољу друштвено одговорних пројеката, а у центар пажње ставља 
младе људе на којима будућност остаје. Ова компанија је носилац 
бројних награда и признања, једна је од најуспешнијих у Србији 
и највећи је буџетски давалац. Основна делатност је истражива-
ње, прерада и производња природног гаса и нафте, као и промет 
нафтних и гасних деривата и реализација разних пројеката из 
области  области петрохемије и енергетике.

Предузеће НИС а.д. се суочило са процесом приватизације 
почетком 2009.  године,  када је Гаспром Њефт укључен у власнич-
ку структуру куповином 51% акција. Анализа се заснива на ме-
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рењу финансијских перформанси компаније НИС а.д. у периоду 
пре приватизације и после приватизације, како би касније била 
извршена компаративна анализа зарад доношења одлука о томе 
како је приватизациони процес утицао на пословање овог преду-
зећа. За анализу су коришћени званични финансијски извештаји 
од 2006. до 2017. године. Временска серија пре приватизације је 
знатно краћа, јер НИС послује као акционарско друштво тек од 
2005. године. Година 2005. није укључена у анализу услед недо-
ступности података о пословању за исту.

Анализа финансијског положаја компаније НИС а.д. 
Нови Сад у временском периоду 2006–2008. година 

(пре приватизације)
Анализа финансијског положаја се још назива и анализом 

финансијске ситуације или снаге предузећа. Финансијски положај 
се односи на податке из активе и пасиве биланса стања предузећа, 
где се посебна пажња посвећује роковима везаности средстава у 
активи и роковима доспелости у пасиви. „Финансијски положај 
(финансијска ситуација) се може дефинисати и као сложена поја-
ва, која изражава бројне акције и интеракције средстава и обавеза 
и њихову повезаност са финансијским резултатом“ (Бојовић и др., 
2010, 131).

На финансијску ситуацију утичу бројни фактори, како 
унутрашњи, тако и спољашњи. Унутрашњи се могу везати за на-
бавку, производњу, продају и сл. Спољашњи се везују за макро-
економски аспект, у смислу стања на тржишту, кретања камате, 
инфлације, стабилности домаће валуте и сл.

Анализа ликвидности
У оцени финансијске позиције предузећа, значајна компо-

нента јесте оцена ликвидности. Под термином ликвидност сматра 
се „способност привредног субјекта да у року може да измири 
своје обавезе према повериоцима“ (Барјактаровић, 2013, 143). 
Неке интерпретације поимају ликвидност као способност пре-
тварања имовине у ликвидна средства. Међутим, овде говоримо о 
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удаљености средстава од трансформације у новац, а не о шансама 
за продају у случају нужде. 

Способност појединих делова имовине да се претворе у платежно 
средство зависи од броја фаза кроз које могу да прођу да би добили 
новчани облик, времена које је потребно да би се поједини делови 
имовине претворили у новац и степена сигурности да ће се поједини 
делови имовине претворити у новац (Павловић, 2010, 158).

Ликвидност предузећа не можемо окарактерисати као 
статичну појаву, већ, напротив, као изузетно динамичну. „Ди-
намички гледано ликвидност предузећа се обезбеђује сталном 
усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива 
по основу исплата доспелих обавеза предузећа. Статички гледано, 
ликвидност предузећа произилази из односа ликвидне имовине 
и краткорочних обавеза на билансни дан“ (Вуксановић & Војино-
вић, 2010, 181). Ликвидност предузећа се може дефинисати и као 
„способност предузећа да имовином којом располаже што брже 
покрије доспеле текуће обавезе, што подразумева да неготовинску 
имовину уз ниске трошкове што пре претвори у готовину“ (Стоја-
новић, 2012, 861). Рациа ликвидности имају за циљ приказивање 
способности предузећа да плати доспеле новчане обавезе, а да 
притом одржи потребан обим обртних средстава. Детерминанте 
које одређују ликвидност су (Вуњак, 2014, 114):

1) доспеле обавезе,

2) временски рокови и

3) средства плаћања.

Срж ликвидности јесте у поштовању правила везаног за 
финансирање обртних средстава. Дата правила подразумевају да 
се (Малешевић Е. и Малешевић Ђ., 2011, 71):

1) монетарни облици обртних средстава (новчана 
средства и краткорочна потраживања) финанси-
рају из краткорочних извора, и

2) материјални облици обртних средстава (залихе) 
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финансирају из дугорочних и трајних извора.
*

Рацио новчане ликвидности би требало да буде већи од 
један. На основу података, може се закључити да предузеће НИС 
а.д. има изузетно низак ниво новчане ликвидности са коефици-
јентима који су далеко испод референтне вредности. У динамици 
је присутна негативна тенденција као последица смањења готови-
не и еквивалената готовине и раста краткорочних обавеза. Овај 
рацио, међутим, има извесне недостатке, као што је чињеница да 
показује ликвидност на тачно одређен дан мерења, па и није пре-
терано сигуран гарант плаћања будућих обавеза предузећа.

Рацио ригорозне ликвидности би требало да буде већи од 
један. На основу података добијених анализом, може се закључити 
да предузеће НИС а.д. не испуњава услове ригорозне ликвидно-
сти, јер су вредности у целом посматраном периоду мање од је-
дан. У динамици је присутна негативна тенденција као последица 
бржег раста краткорочних обавеза у односу на збир готовине и 
краткорочних потраживања.

*Све табеле у раду су продукт истраживачког рада аутора.

Табела 1. Анализа ликвидности предузећа НИС а.д. Нови Сад у 
периоду 2006–2008. година
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Рацио текуће (опште) ликвидности „не узима у обзир 
структуру текуће, односно обртне имовине, а могуће је рецимо 
да сасвим задовољавајући коефицијент не показује да је можда 
део обртне имовине повезан са ниским обртом залиха“ (Јелушић 
&  Глигорић, 2016, 117). По правилу, овај рацио би требало да буде 
већи од два. Предузеће НИС а.д. не задовољава критеријум опште 
ликвидности, јер је вредност овог показатеља мања од 2 у целом 
посматраном периоду. У динамици постоји негативна тенденција.

Анализа дугорочне финансијске равнотеже на основу 
обртног фонда

Анализа промена нето обртног фонда је од изузетног зна-
чаја за оцену ликвидности, али и дугорочне финансијске равноте-
же. „Испитивање висине нето обртног фонда, његових варијација 
и с тим у вези, корелација са кретањем висине активе, односно 
обртних средстава и залиха, је отуда нужан корак у поступку 
доношења коначног суда о финансијском положају“ (Миљковић, 
2008, 115). Нето обртна средства показују структуру капитала. 
Предузећа која имају већи износ дугорочних извора финансирања 
су, уједно, и она с већом кредитном способности и у бољој су мо-
гућности да се финансирају из краткорочних извора. Нето обртни 
фонд представља разлику између дугорочних извора средстава 
и дугорочно везаних средстава без залиха. Овај рацио показује 
колико је дугорочног капитала уложено у обртну имовину. Такође, 
он показује који део дугорочних извора преостаје на располага-
њу након финансирања сталне имовине за финансирање залиха. 
Док се нето обртни фонд добија када дугорочни извори умање за 
износ имобилизације, нето обртна средства су рачунска величина 
која се добија када се од збира обртних средстава одузме збир 
краткорочних обавеза.

У принципу, износи нето обртног фонда и нето обртних 
средстава су једнаки и говоре који део обртних средстава је фи-
нансиран дугорочним изворима. Висина нето обртног фонда је 
одређена, према речима Родића (1997) „делатношћу и величином 
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предузећа, степеном задужености, структуром дугова (дугороч-
ни/краткорочни), ценом и могућношћу прибављања позајмљених 
извора, стопом рентабилитета, положајем на тржишту набавке, 
политиком набавке, положајем на тржишту продаје, политиком 
продаје, начином финансијског управљања предузећем итд.“ (стр. 
285-290).

Величина нето обртног фонда може бити (Миљковић, 
2008, 163):

1) позитивна (нето обртни фонд > 0),

2) једнака нули (нето обртни фонд = 0) 

3) негативна (нето обртни фонд < 0).

Позитиван нето обртни фонд позитивно делује на ликвид-
ност предузећа. Неопходно је његово поређење са висином зали-
ха. Уколико је нето обртни фонд на нивоу залиха или изнад истих, 
каже се да предузеће остварује дугорочну финансијску равнотежу. 
Изразити утицај позитивног износа нето обртног фонда доводи у 
питање његову оптималну висину у предузећу. Нулти нето обрт-
ни фонд подразумева да су дугорочни извори и имобилизација 
средстава једнаки. У пракси се овај случај изузетно ретко деша-
ва. Када је присутан овај случај, то значи да су имобилизације 
100% финансиране дугорочним изворима. Негативан нето обртни 
фонд се јавља онда када су дугорочни извори средстава мањи од 
имобилизација. Он указује на значајне поремећаје у пословању 
предузећа и указује на проблеме са одржавањем ликвидности. 
Негативан обртни фонд указује да се део имобилизација финан-
сира из краткорочних извора што у потпуности није у складу са 
правилом финансирања.
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На основу тога колико су залихе покривене обртним фон-
дом, доноси се закључак да ли је присутна дугорочна финансијска 
равнотежа. Уколико је проценат покрића сталних залиха обртним 
фондом већи од 100%, тада говоримо о постојању дугорочне фи-
нансијске равнотеже. Предузеће НИС а.д. у целом посматраном 
периоду остварује проценат покрића залиха обртним фондом у 
износу далеко мањем од 100%. У динамици постоји негативна тен-
денција услед значајног пада нето обртног фонда који је последица 
раста дугорочно везаних средстава и значајног пада дугорочних 
извора средстава. У 2008. години, предузеће НИС а.д. располаже 
са негативним нето обртним фондом. Те године су залихе у пот-
пуности финансиране из краткорочних обавеза. Разлог томе је у 
највећем паду вредности капитала у односу на претходне године.

Табела 2. Дугорочна финансијска равнотежа предузећа НИС 
а.д. Нови Сад на основу обртног фонда у временском периоду 

2006–2008. година
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Анализа задужености

У целокупном посматраном периоду код предузећа НИС 
а.д. постоји у динамици негативна тенденција кретања коефици-
јента задужености, јер он константно расте из године у годину, 
као последица раста укупних обавеза и пада вредности капитала. 
Раст укупних обавеза се из 2006. у 2007. годину манифестује у 
највећој мери као последица раста краткорочних финансијских 
обавеза, обавеза из пословања и обавеза по основу пореза на до-
битак. Главни узрок раста обавеза из 2007. у 2008. годину је пораст 
краткорочних финансијских обавеза.

Анализа солвентности
Иако је тренутна ликвидност предузећа изузетно битна, 

инвеститори су заинтересовани и за способност предузећа да од-
говори на своје обавезе у будућности, тако да је неопходно утвр-
ђивање и анализа солвентности предузећа. „Солвентност пред-
ставља способност привредног субјекта да са укупним средствима 
подмири све обавезе, под претпоставком да све оне доспевају у 
истом тренутку“ (Барјактаровић, 2013, 143).

Табела 3. Анализа задужености предузећа НИС а.д. Нови Сад у 
временском периоду 2006–2008. година

Табела 4. Анализа солвентности предузећа НИС а.д. Нови Сад у 
периоду 2006–2008. година
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Солвентност предузећа подразумева дугорочну финансиј-
ску сигурност. „Солвентност предузећа, гледано са позиције ин-
веститора власничког капитала и дугорочних поверилаца исто је 
што и стање дугорочних ризика улагања“ (Вуксановић  и Војино-
вић, 2010, 189). Имовина предузећа је креатор добити и новчаног 
тока који служе за плаћање обавеза повериоцима, те је имовина 
значајан предмет интересовања за саме повериоце, али и инвести-
торе. Према речима Павловића (2010) солвентност се често поима 
и као „ликвидност на дуг рок“ (стр. 163).

Предузеће се може окарактерисати као ликвидно уколико 
је у могућности да у року доспећа исплати доспеле обавезе, међу-
тим, много битније питање је да ли ће предузеће бити у стању да 
у ближој или даљој будућности измири своје обавезе. За предузе-
ће које није у могућности да измири своје обавезе у будућности 
се каже да је инсолвентно. Да би се утврдило да ли је предузеће 
солвентно или инсолвентно, неопходно је сагледати које ће све 
обавезе доспети у будућности, тј. у наредним обрачунским пе-
риодима. Најзначајније обавезе које доспевају у будућности су 
свакако главнице и камате кредита, а могућност њихове исплате 
је детерминисана како величином самог дуга, тако и зарађивачком 
моћи предузећа.

Коефицијент солвентности би требало да буде већи од је-
дан. Уколико је коефицијент већи од један, предузеће је солвент-
но и обрнуто. На основу података добијених анализом, може се 
закључити да је предузеће НИС а.д. у посматраном периоду сол-
вентно, јер је коефицијент солвентности у све три године виши од 
један. Међутим, у динамици постоји негативна тенденција кре-
тања солвентности као последица бржег раста укупних обавеза у 
односу на пословну имовину чија вредност из 2006. у 2007. годину 
расте спорије од укупних обавеза, а из 2007. у 2008. годину опада. 
Кретање укупних обавеза је образложено код анализе задуже-
ности, међутим неопходно је утврдити узрок промена пословне 
имовине. Раст пословне имовине из 2006. године у 2007. годину је 
генерисан и растом сталне и растом обртне имовине. У структури 
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сталне имовине највећи допринос расту пословне имовине дају 
нематеријална улагања и дугорочни финансијски пласмани, док 
највећи допринос расту пословне имовине дају залихе, потражи-
вања и порез на додату вредност увећан за пасивна временска 
разграничења. Из 2007. у 2008. годину пословна имовина опада 
као последица опадања вредности обртне имовине – поготово 
залиха, потраживања и готовине и готовинских еквивалената.

Анализа финансијског положаја компаније НИС а.д. 
Нови Сад у временском периоду 2009–2017. година 

(после приватизације)
Након приватизације предузећа НИС а.д. десиле су се број-

не промене. Поред промене власништва, дошло је до многих дру-
гих промена у организацији рада, броју запослених и слично. Циљ 
другог дела ове анализе јесте да се утврде перформансе предузећа 
НИС а.д. након свих ових измена у пословању.

Анализа ликвидности
Предузеће НИС а.д. не задовољава референтну вредност 

(>1) за коефицијент новчане ликвидности ни у једној години у 

Табела 5. Анализа ликвидности предузећа НИС а.д. Нови Сад у 
периоду 2009–2011. година
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посматраном временском интервалу. То је последица чињенице да 
ово предузеће држи далеко ниже износе готовине и њених екви-
валената у односу на износ краткорочних обавеза. У динамици 
је присутна позитивна тенденција као последица бржег раста 
готовине и готовинских еквивалената у односу на краткорочне 
обавезе.Такође, НИС а.д. не задовољава референтну вредност 
(>1) ни за коефицијент ригорозне ликвидности ни у једној годи-
ни посматраног временског интервала. Из 2009. у 2010. годину, 
вредност овог показатеља се не мења, али је присутан његов раст 
из 2010. у 2011. годину. И коначно, ово предузеће не задовољава 
ни референтну вредност за коефицијент текуће ликвидности (>2) 
ни у једној години посматраног временског интервала. Међутим, 
у динамици присутна је позитивна тенденција овог коефицијента.

Ни у једној години у датом временском интервалу, НИС 
а.д. не задовољава референтне вредности ни за један коефицијент 
ликвидности. Код коефицијента новчане ликвидности је из 2012. 
у 2013. годину присутна негативна тенденција услед пада готови-
не и готовинских еквивалената, а раста вредности краткорочних 
обавеза. Из 2013. у 2014. годину је присутна позитивна тенденци-

Табела 6. Анализа ликвидности предузећа НИС а.д. Нови Сад у 
периоду 2012–2014. година
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ја, као последица раста готовине и еквивалената у односу на пад 
краткорочних обавеза. Код коефицијента ригорозне ликвидности 
је из 2012. године у 2013. присутна негативна тенденција, док је из 
2013. у 2014. годину присутна позитивна тенденција. Код коефи-
цијента текуће ликвидности је присутна негативна тенденција из 
2012. у 2013. годину, услед споријег раста обртне имовине у односу 
на раст краткорочних обавеза, док је из 2013. у 2014. годину при-
сутна позитивна тенденција као последица споријег пада обртне 
имовине у односу на краткорочне обавезе.

Ниједан од коефицијената не задовољава референтне вред-
ности. Код коефицијента новчане ликвидности је присутна по-
зитивна тенденција услед бржег раста готовине и еквивалената у 
односу на краткорочне обавезе. Код ригорозне ликвидности је из 
2015. у 2016. годину присутан раст коефицијента, док је из 2016. у 
2017. он остао непромењен. Текућа ликвидност бележи позитив-
ну тенденцију у динамици услед бржег раста обртне имовине од 
краткорочних обавеза.

Табела 7. Анализа ликвидности предузећа НИС а.д. Нови Сад у 
периоду 2015–2017. година
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Анализа нето обртног фонда

Предузеће НИС а.д. у 2009. години остварује негативан 
нето обртни фонд, то значи да су те године залихе у потпуно-
сти финансиране из краткорочних обавеза. Током посматраног 
временског интервала постоји позитивна тенденција у динамици 
покрића залиха обртним фондом. Дугорочни извори средстава 
из године у годину расту као последица раста капитала, док расту 
дугорочно везаних средстава без залиха у целом периоду највише 
доприносе улагања у некретнине, постројења и опрему.

Табела 8. Анализа нето обртног фонда предузећа НИС а.д. Нови 
Сад у периоду 2009–2011. година
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У 2012. и 2014. години залихе су покривене обртним фон-
дом, док у 2013. години то није случај. Из 2012. у 2013. годину 
постоји негативна тенденција услед споријег раста дугорочних 
извора средстава у односу на раст дугорочно везаних средстава 
без залиха. Мањи раст дугорочних извора средстава је последи-
ца слабијег раста капитала и дугорочних резервисања. Из 2013. 
у 2014. годину присутна је позитивна тенденција као последица 
бржег раста дугорочних извора средстава у односу на дугорочно 
везана средства без залиха. У наредној години је остварен значај-
нији раст дугорочно везаних средстава без залиха највише као 
последица улагања у некретнине, постројења и опрему, али и у 
нематеријалну имовину.

Табела 9. Анализа нето обртног фонда предузећа НИС а.д.Нови 
Сад у периоду 2012–2014. година
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У датом временском интервалу, залихе су у потпуности 
покривене нето обртним фондом. У динамици је присутна по-
зитивна тенденција услед доста бржег раста дугорочних извора 
средстава у односу на дугорочно везана средства без залиха. Из-
узетан раст дугорочних извора је генерисан растом капитала. Са 
друге стране, вредност дугорочно везаних средстава слабо расте 
услед ниског раста како нематеријалних улагања, тако и некрет-
нина, постројења и опреме.

Табела 10. Анализа нето обртног фонда предузећа НИС а.д. 
Нови Сад у периоду 2015–2017. година
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Анализа задужености

Код коефицијента задужености у датом временском интер-
валу постоји позитивна тенденција у динамици, јер он константно 
опада зато што укупне обавезе расту спорије од раста капитала. 
Успорен раст укупних обавеза је последица слабијег раста обаве-
за по основу дугорочних кредита и пада краткорочних обавеза у 
посматраном периоду.

У наредном временском интервалу, такође, постоји пози-
тивна тенденција у динамици коефицијента задужености, јер он 
из године у годину пада. Пад задужености је последица споријег 
раста укупних обавеза у односу на бржи раст капитала. Из 2012. 
у 2013. годину расте вредност дугорочних резервисања, међутим, 
укупне обавезе спорије расту од капитала у укупном износу као 
последица пада вредности дугорочних обавеза (поготово оних по 
основу дугорочних кредита). Из 2013. у 2014. годину ситуација је 
обрнута – расту дугорочне обавезе предузећа НИС а.д., међутим 
резервисања и краткорочне обавезе значајно падају и успоравају 

Табела 11. Анализа задужености предузећа НИС а.д Нови Сад у 
временском периоду 2009–2011. година

Табела 12. Анализа задужености предузећа НИС а.д. Нови Сад у 
временском периоду 2012–2014. година
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раст укупних обавеза.

У динамици је присутна позитивна тенденција услед пада 
обавеза, а раста капитала, што значи да се задуженост предузећа 
НИС а.д. смањује. Пад обавеза из 2015. у 2016. годину је последи-
ца смањења дугорочних обавеза предузећа НИС а.д. и то смање-
ње неутралише у великој мери раст дугорочних резервисања и 
краткорочних обавеза. Смањење обавеза из 2016. у 2017. годину 
је последица пада и дугорочних обавеза и краткорочних обавеза, 
тако да је незнатан раст дугорочних резервисања неутралисан и 
укупне обавезе опадају.

Анализа солвентности

У целокупном посматраном периоду, предузеће задовоља-
ва референтну вредност коефицијента солвентности (>1). У ди-
намици је присутна позитивна тенденција као последица бржег 
раста пословне имовине у односу на раст укупних обавеза. Раст 
пословне имовине је генерисан како растом сталне, тако и рас-
том обртне имовине. У оквиру сталне имовине највећи допринос 

Табела 14. Анализа солвентности предузећа НИС а.д. Нови Сад 
у периоду 2009–2011. година

Табела 13. Анализа задужености предузећа НИС а.д. Нови Сад у 
периоду 2015–2017. година
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расту су дале некретнине, постројења и опрема, а у оквиру обртне 
имовине потраживања и готовина са готовинским еквиваленти-
ма.

У целом периоду је задовољена референтна вредност кое-
фицијента солвентности. У динамици је присутна позитивна тен-
денција, јер пословна имовина расте брже од укупних обавеза. Из 
2012. у 2013. раст пословне имовине је генерисан значајним рас-
том сталне имовине и мањим растом вредности обртне имовине. 
Највећи допринос расту пословне имовине су допринеле некрет-
нине, постројења и опрема, као и потраживања. Из 2013. у 2014. 
годину, раст пословне имовине је остварен кроз раст вредности 
некретнина, постројења и опреме из категорије сталне имовине и 
других потраживања из категорије обртне имовине.

У све три године посматраног временског интервала ко-
ефицијент солвентности је задовољио референтну вредност. 
У динамици је присутна позитивна тенденција као последица 
раста пословне имовине и пада укупних обавеза. Раст пословне 

Табела 15. Анализа солвентности предузећа НИС а.д. Нови Сад 
у периоду 2012–2014. година

Табела 16. Анализа солвентности предузећа НИС а.д. Нови Сад 
у периоду 2015–2017. година
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имовине је доминантнији из 2015. у 2016. годину услед значајног 
раста вредности некретнина, постројења и опреме, али и залиха 
и готовине са готовинским еквивалентима. Иако су друга потра-
живања из 2016. у 2017. годину остварила значајан пад, пословна 
имовина расте у највећој мери као последица пораста вредности 
некретнина, постројења и опреме, као и дугорочних финансијских 
пласмана.

Компаративна анализа презентованих резултата 
оцене финансијских перформанси компаније 

НИС а.д. Нови Сад 2006–2017. година (пре и после 
приватизације)

Да би се сагледало какав је утицај приватизација имала на 
пословање компаније НИС а.д. неопходно је упоредити финансиј-
ске перформансе компаније у целокупном временском периоду од 
2006. до 2017. године.

Коефицијент текуће ликвидности опада све до 2008. годи-
не, када достиже и своју најнижу вредност и износи 0.71. Након 
тога, после приватизације, у 2009. години коефицијент ликвидно-
сти расте. Раст коефицијента текуће ликвидности се бележи све 
до 2011. године. Из 2011. у 2012. годину остварен је миноран пад у 

График 1. Ликвидност предузећа НИС а.д. Нови Сад у времен-
ском периоду 2006–2017. година
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износу 0,01. Из 2012. у 2013. забележен је пад. Након 2013. године 
је присутно изузетно динамично кретање коефицијента текуће 
ликвидности. Ниједне године у интервалу од 2006. до 2017. године 
НИС а.д. не задовољава референтну вредност овог показатеља. 
Највиша текућа ликвидност је присутна у 2011. и 2012. години. 
Најнижа вредност овог показатеља је забележена у 2008. години.

Коефицијент ригорозне ликвидности има негативну 
тенденцију у динамици све до приватизације НИС-а, неколико 
година после приватизације, овај коефицијент расте, тачније до 
2011. године. Од 2011. до 2013. године је у динамици присутан 
негативан тренд. Од 2014. па све до краја посматраног периода ко-
ефицијент ригорозне ликвидности расте. Ригорозна ликвидност 
је била највиша у 2011. години, међутим чак ни тада није задово-
љена референтна вредност. Најнижа вредност овог показатеља је 
забележена у 2008. години.

Као и претходни коефицијенти, тако и коефицијент нов-
чане ликвидности бележи негативну тенденцију у динамици све 
до 2008. Након приватизације раст се бележи све до 2011. Након 
те године, новчана ликвидност бележи изузетан пад. Тренд раста 
је присутан након 2014. године, па све до краја посматраног пе-
риода. Највиша вредност коефицијента новчане ликвидности је 
остварена у 2011. години, али чак ни тада референтна вредност 
није премашена. Најнижа вредност овог показатеља је забележена 
2008. године.

Од изузетне важности је напоменути да велике компа-
није имају бољу контролу својих обавеза него мале компаније, 
те постоји могућност да оне имају више потенцијалних извора 
новчаних средстава, укључујући тржиште новца и капитала. Већи 
приступ тржишту капитала смањује ризик ликвидности у поре-
ђењу са малим компанијама које немају овај приступ. Низак ниво 
ликвидности испод референтних вредности за сва три показатеља 
може се објаснити овом тврдњом: НИС а.д. држи далеко мање 
количине готовине и еквивалената од висине обавеза, јер је могућ-
ност брзог доласка до додатних извора овако великој компанији 
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значајно олакшана.

Проценат покрића сталних залиха обртним фондом у ди-
намици бележи негативан тренд све до 2008. године. Из 2008. у 
2009. годину присутна је позитивна тенденција, мада је показатељ 
и даље негативан. До 2011. је постојала позитивна промена у ди-
намици. Из 2010. године у 2011. годину је забележен енорман раст 
процента покрића залиха обртним фондом услед значајног раста 
вредности дугорочних извора средстава. Од 2011. године, све до 
2013. године у динамици постоји негативна тенденција. Од 2014. 
године, па све до краја посматраног периода постоји позитивна 
тенденција код покрића сталних залиха обртним фондом. Про-
ценат покрића сталних залиха обртним фондом је достигао свој 
максимум у 2011, а свој минимум у 2008. години.

График 2. Покривеност залиха предузећа НИС а.д. Нови Сад 
обртним фондом у временском периоду 2006–2017. година
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Задуженост компаније НИС а.д. се продубљује све до 2009. 
године, када коефицијент задужености остварује свој максимум 
са вредношћу од скоро 3.5, када су укупне обавезе далеко према-
шиле капитал предузећа. Након 2009. године, предузеће бележи 
пад коефицијента задужености све до краја посматраног периода. 
Изузетно оштар пад  је присутан од 2009. до 2013. године, док је 
пад задужености блажи од 2013. године, па до краја анализираног 
периода. Задуженост је била најнижа у 2006. години, а највиша у 
2009. години. Изузетно висок ниво задужености у 2009. години, 
мерен показатељем коефицијента задужености је последица изу-
зетно наглог пада вредности сопственог капитала, пре него раста 
самих обавеза. Наиме, из 2008. у 2009. годину капитал компаније 
се готово преполовио. Након приватизације, НИС а.д. поправља 
своју позицију по питању задужености.

График 3. Задуженост предузећа НИС а.д. Нови Сад у времен-
ском периоду 2006–2017. година
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Солвентност предузећа незнатно опада из 2006. у 2007. 
годину. Пад солвентности је од 2007. до 2009. године врло оштар. 
Након приватизације солвентност има тренд раста у динамици. 
Од 2009. године до 2013. солвентност је нагло расла као последи-
ца значајног повећања пословне имовине предузећа. Након 2013. 
године раст је ублажен. Значајно је напоменути да је у целокупном 
посматраном периоду предузеће испунило референтну вредност 
за параметар солвентности. Солвентност је била највиша у 2006. 
години, а најнижа у 2009.

Закључак
Приватизација се односи на трансформацију и власничко 

реструктуирање привредних субјеката. Сам процес је нужно пра-
ћен технолошким, маркетиншким, пословним и организационим 
променама. Сврха спровођења овог процеса јесте раст ефикасно-
сти пословања. У Србији је приватизација и даље негативно до-
живљена и неопходно је указати да приватизација јавне својине не 
мора нужно бити лоша појава. Анализом пословних перформанси 
предузећа НИС а.д. то је и приказано на потпуно објективним 
основама инструмената анализе финансијских извештаја.

График 4. Солвентност предузећа НИС а.д. Нови Сад у времен-
ском периоду 2006–2017. година
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Ликвидност предузећа, иако је у целокупном периоду 
2006–2017. година испод референтних вредности, изузетно ни-
ске вредности има баш у периоду пре приватизације, а најнижу 
у години која је претходила приватизацији. Иако и показатељи 
ликвидности бележе пад после 2012. и 2013. године и изузетно 
динамично кретање у наредном периоду, ниједне године после 
није забележена толико ниска вредност као она пре приватизаци-
је. Ниски нивои ликвидности могу да се санирају држањем веће 
количине готовине и еквивалената готовине и обртне имовине 
или смањењем краткорочних обавеза предузећа.

Када је реч о задужености, она благим темпом расте из го-
дине у годину пре приватизације, свој максимум достиже у 2009. 
години. Реорганизацијом пословања и променом пословне по-
литике, али и додатним растом капитала, већ од наредне године 
НИС а.д. успева да смањи своју задуженост. Наредних година, уз 
значајну контролу преузетих обавеза и великим растом капитaла, 
предузеће успева значајно да смањи задуженост све до краја по-
сматраног периода. Када је реч о задужености, она благим тем-
пом расте из године у годину пре приватизације, свој максимум 
достиже у 2009. години. Реорганизацијом пословања и променом 
пословне политике, али и додатним растом капитала, већ од на-
редне године НИС а.д. успева да смањи своју задуженост. Наред-
них година, уз значајну контролу преузетих обавеза и великим 
растом капитала, предузеће успева значајно да смањи задуженост 
све до краја посматраног периода. Ниске стопе задужености НИС 
а.д. треба да очува кроз даљи раст капитала у односу на укупне 
преузете обавезе.

Као и задуженост, и солвентност предузећа је била нају-
гроженија године када је донета одлука о приватизацији. Након 
те године, солвентност бележи значајне стопе раста као после-
дицу константног раста пословне имовине. Високу солвентност 
НИС а.д. треба даље да одржава тако што ће обезбедити да укупне 
обавезе у наредном периоду не пређу 50-60% вредности пословне 
имовине.
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На основу претходне анализе, објективно се може закљу-
чити да је, са економског аспекта посматрано, приватизација 
компаније НИС а.д. допринела побољшању пословних перфор-
манси саме компаније, а можда и спасила цео пословни систем 
од пропадања.
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The Impact of Privatization on the Financial 
Performance of “NIS a.d. Novi Sad”

Abstract: The aim of this paper is to examine the effects of pri-
vatization on the financial performance of company “NIS a.d. Novi 
Sad”. The paper consists of three parts. In the first part of the paper, 
the performance of the company for the pre-privatization period was 
determined and interpreted, while in the second part, the performance 
of the company for the post-privatization period was determined and 
interpreted. The third part of the paper summarizes all previously stated 
and the movement of performance is presented graphically with inter-
pretation, for a clearer picture of their tendencies. Finally, the concluding 
observations outline the impact of the privatization process on company 
“NIS a.d. Novi Sad”, but recommendations were also made to maintain 
the performance of the company at a high level.

Keywords: privatization, financial performance, financial anal-
ysis, company, oil industry, liquidity, solvency, indebtedness, trade fund
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Сажетак: Овај рад се бави аргументом који је изнео Блез 
Паскал (Blaise Pascal) у свом делу Мисли. Најпре ће бити изложена 
интерпретација самог аргумента предложена од стране проф. др 
Владана Ђорђевића у зимском семестру 2018. године. Затим ће 
бити назначене предности оваквог аргумента у односу на друге 
аргументе који се наводе у прилог постајања Бога. Након тога ће 
бити изнета слабост овог аргумента и могућа одбрана. Међутим, 
показаће се да та слабост ипак остаје и тиме умањује снагу овог 
аргумента.
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Циљ овог рада је да прикаже Паскалову опкладу као аргу-
мент због чега треба веровати у Бога, односно због чега се треба 
кладити на то да Бог постоји. На примеру ћу покушати да при-
кажем слабу страну наведеног аргумента. У раду ћу користити 
следећу интерпретацију:*

1) Бог или постоји или не постоји, и ви се можете кладити 
да постоји или се кладити да не постоји. Корисности релевантних 
исхода су као у таблици (Табела 1), f1, f2 и f3 су коначни бројеви.

2) Рационално је придати Божјем постојању вероватноћу 
која је позитивна и није инфинитезимална. 

3) Рационално је радити оно што има максималну очеки-
вану корист (уколико таква корист постоји). 

Дакле, рационално је кладити се да Бог постоји; дакле, тре-
ба се кладити да Бог постоји.

 Паскалов аргумент не тврди Божје постојање и тиме не 
захтева претходно веровање или доказивање самог Божјег по-
стојања. Паскал се приликом аргументисања користи теоријом 
одлучивања и због тога се овај аргумент базира на рационалности. 
Управо због тога, атеисти могу учествовати у опклади из које сле-
ди да је рационално понашати се као да Бог постоји. 

Паскал попуњава матрицу на приказани начин и сматра 
да ће је свако, коме изложи своје аргументе, попунити на исти 
начин. Паскал бесконачну корисност приписује исходу када се 
особа клади на то да Бог постоји и Бог постоји, јер тада особа, по 
претпоставци, иде у рај, а тамо се, по католичкој доктрини, налази 
*Интерпретација проф. Владана Ђорђевића, коришћена на предавању 2017. године.

Табела 1.
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бесконачно и вечно уживање (Паскал, 1988, 126)**. Исходима када 
Бог не постоји Паскал приписује коначне вредности, јер особа 
не добија, а ни не губи значајно кладећи се на неку од опција и 
тим исходима се могу приписати било које коначне вредности.
Када се особа клади на то да Бог не постоји, а он постоји, она иде 
у пакао (Паскал, 1988, 115)***, или чак претпоставимо, ради снаге 
аргумента да је могуће да ће особа проћи без последица и опет ће, 
по рачуници максималне очекиване користи,**** бити најрацио-
налније кладити се на то да Бог постоји.

Међутим, замисливо је да постоји особа која жели да пати 
и која би желела да оде у пакао након своје смрти, јер се, по прет-
поставци, у паклу налази бесконачна патња. Нпр, мазохиста жели 
себи да наметне фрустрацију, бол и патњу.***** За њега, исход, када 
Бог постоји, а клади се на то да Бог не постоји, доноси максимал-
ну очекивану корисност. Матрица (Табела 2) би тада изгледала 
овако: 

Паскалов аргумент се не може применити на овом приме-
ру, стога закључујем да не важи универзално. 

Међутим, таквом закључку би се могло приговорити следе-
ће: Претпоставимо релативност раја и пакла зарад Паскаловог ар-
**Паскал: Мисли §233, стр. 126
***Паскал:  Мисли §195, стр. 115
****Рачуница изгледа овако: (Е представља ознаку за очекивану корист, а k представља 
ознаку за вероватноћу; k>0 и k није инфинитезимална вероватноћа за постојање Бога)
Е (да Бог постоји) ∞ x k + f1 x (1-k) = ∞
Е (да Бог не постоји) f2 x k +f3 x (1-k) = коначан број (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
2017)
*****Погледај: https://www.alpfmedical.info/personality-disorders-2/the-selfdefeating-ma-
sochistic-personality.html

Табела 2. 
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гумента и одбране од могуће критике. Тада ће мазохиста попунити 
таблицу на исти начин као Паскал, јер уколико би се мазохиста 
кладиo да Бог постоји, а Бог постоји, послао би га у рај који би 
изгледао као пакао. Тада ће мазохиста попунити таблицу на исти 
начин као Паскал.

У складу са претпостављеном релативношћу треба ис-
питати могуће сценарије. Претпоставимо да, како за мазохисту 
универзални пакао представља лични рај, тако универзални рај 
представља лични пакао. Мазохиста има опције да се клади на 
то да Бог не постоји или да Бог постоји. Уколико се клади на то 
да Бог не постоји, њега ће Бог послати у пакао који ће, по прет-
поставци, овој особи изгледати као универзални рај. Уколико 
вечност проводи у универзалном рају, може се претпоставити да 
ће мазохиста у неком тренутку схватити вредност раја и вечног 
уживања. Тада би се испоставило да је Бог наградио особу која се 
кладила на то да Бог не постоји.

Даље, уколико би мазохиста знао да је рај релативан, по-
пунио би матрицу на исти начин као Паскал. Приписао би макси-
малну очекивану корист рају који изгледа као универзални пакао. 
У складу са тим, најрационалније би за ову особу било кладити се 
на то да Бог постоји и тиме би живео животом таквим да заврши 
у рају. Међутим, уколико претпоставимо да ова особа увиди вред-
ност оваквог живота, неће више желети живот у рају који изгледа 
као пакао. У овом случају се долази до исхода да Бог кажњава 
особу која би се кладила на то да Бог постоји. 

Због претходно наведених исхода опкладе, сматрам да 
Паскалова претпоставка универзалности раја и пакла важи, ме-
ђутим, тада, аргумент не важи универзално. Теорија одлучивања 
претпоставља рационалног појединца (Павличић, 2010, 13) и, на 
основу тога, можда можемо дозволити да мазохиста не предста-
вља релевантан пример, јер можда није рационалан појединац и 
да због тога не одлучује рационално. Међутим, то би за последицу 
имало можда још мању универзалност овог аргумента. 
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У складу са теоријом одлучивања, особа приписује вред-
ности исходима на основу својих жеља, моралних принципа, уве-
рења и слично. Односно, на основу индивидуалних преференција 
особа исходима приписује очекивану корист (Павличић, 2010, 13) 
и због тога сматрам да је могуће попунити матрицу на другачији 
начин. Затим, на основу тога, закључујем да је могуће да ће нека 
особа доћи до другачијег закључка од Паскаловог. 

Закључак
Наводећи претходне аргументе, сматрам да сам показала 

недостатке Паскаловог аргумента. Закључила бих да „Паскалова 
опклада“, иако прилично уверљив аргумент, нема потребну јачину 
у виду недостатка универзалности овог аргумента.
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Pascal’s Wager

 Abstract: This paper deals with the argument made by Blaise 
Pascal in his book „Thoughts“. The interpretation of the argument pro-
posed by Vladan Đorđević, PhD, in the winter semester of 2018. Then, 
the advantages of such an argument will be outlined over other argu-
ments in favor of existence of God. Thereafter, the weakness of this ar-
gument and its possible defense will be presented. However, it will be 
shown that this weakness remains, and thus reduces the strength of this 
argument.

 Keywords: Blaise Pascal, decision theory, God, Pascal’s wager, 
probability theory, rationality.
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Сажетак: У овом раду показаћу да је моћ крајњи циљ Ма-
кијавелијеве филозофије. Да бих то показао, анализираћу делове 
његовог дела Владалац, као и интерпретације других аутора. У пр-
вом делу рада бавићу се Макијавелијевим политичким реализмом. 
Такође, повезаћу Макијавелијев политички реализам са његовим 
антрополошким песимизмом. У другом делу рада показаћу однос 
између два главна појма Макијавелијеве политичке филозофије, 
virtù-а, односно, врлине  и  fortune, односно, среће или судбине. 
У трећем делу рада представићу три принципа који чине virtù – 
независност, стицање и наступ. Уз помоћ та три принципа анали-
зираћу најпознатије делове Владаоца. У четвртом делу рада пред-
ставићу најпознатије савремене интерпретације Макијавелија. 
Такође ћу показати у каквим је односима моја интерпретација са 
наведеним интерпретацијама. У петом делу рада приказаћу Ма-
кијавелијев однос према реторици, да ли је владару потребна ре-
торика и која тачно врста реторике. Такође, одговорићу на питање 
можемо ли и самог Владаоца посматрати као реторичко дело.

Кључне речи: Макијавели, Владалац, virtù, fortuna, моћ.

*Овај рад је излаган на Деветом међународном симпозијуму студената филозофије Са-
времене филозофске теме „ЈУНИОР“ на Филозофском факултету у Ријеци, маја 2018. 
године.
**Студент прве године мастер академских студија на Филозофском факултету Уни-
верзитета у Београду, студијски програм: Филозофија; aleksandarwitcher95@gmail.com
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Политички реализам
Двоструку природу Макијавелијевог (Machiavelli) дела 

Владалац најбоље показује опаска Леа Страуса (Leo Strauss) (1958): 
„да не треба заборавити да Владалац такође комбинује традици-
оналну површину са револуционарним центром“ (стр. 62). Та 
традиционална површина Владаоца  огледа се у његовој форми 
‒ написан је као књига савета за владаре, што је врло честа врста 
књига, које су разни учени људи писали као испомоћ владарима, 
да би их научили конвенционалним вредностима. Тако је и ово 
дело посвећено Лоренцу де Медичију (Lorenzo de Medici), влада-
ру Фиренце. У ствари, Владаочев револуциони  садржај  најбоље  
можемо  видети  на  почетку XV поглавља, где Макијавели (2005) 
каже: 

Међутим, како ми је намера да напишем нешто што ће користити 
онима који то разумеју, чини ми се да је целисходније да о томе гово-
рим уважавајући стварно стање ствари, а не ослањајући се на илузије. 
Многи су замишљали републике и монархије какве нико видео није, 
нити чуо да негде заиста постоје. Између онога како се живи и онога 
како би требало живети, постоји раскорак, тако да човек који обично 
чини оно што би требало чинити, пре ће пропасти него се одржати 
(стр. 139–140).

Као што видимо, Макијавели овде критикује своје прет-
ходнике, попут Платона (Πλάτων), који су се држали нормативног 
приступа, каква би држава и природа власти требало да буду, и 
заступа строго дескриптивни приступ, настојећи да покаже ка-
кве оне заиста јесу. По мишљењу  Џозефа Фемије (Joseph Femia) 
(2004), цео овај цитат можемо приказати у три исказа (стр. 63):

1) Људи нису онакви какви се чине; и поред њиховог 
проповедања хришћанске доброте, људи су генерал-
но зли и непоуздани.

2) Пројекције идеала – описи савршене државе, савр-
шеног владара, савршених грађана  ‒ истовремено  
су апсурдне и штетне.
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3) Сигурност – предуслов за сва остала политичка 
добра – често захтева дела у супротности са тради-
ционалним библијским моралом.

Макијавели је антрополошки песимиста. Став из првог 
исказа он још више истиче у XVII поглављу: ,,Јер се може рећи да 
су људи углавном незахвални, непостојани, притворни, беже од 
опасности и да су лакоми на добит“ (Макијавели, 2005, 155). Људи 
не могу прихватити ову сурову истину, па смишљају свет идеала 
који би оправдао наше предаторске инстинкте (Femia, 2004, 64). 
За Макијавелија, друштво је  бојно поље између и унутар група 
(Berlin, 2013, 51). Најбољи пример за то бојно поље можемо наћи 
у IX поглављу Владаоца, у коме Макијавели грађанство дели на 
племство и народ. Племство жели да заповеда и угњетава народ, 
а народ жели слободу од племства (Макијавели, 2005, 87). Ова-
кав конфликт гура државу напред, народ напредује имитирајући 
племство, а племство, због страха од народа, осваја друге градове-
-државе. Та борба мора бити контролисана законом, да би остала 
у стању еквилибријума, јер ако племство победи, богати ће влада-
ти само према својим интересима, а ако народ победи, држава ће 
банкротирати (Femia, 2004, 71). Уколико држава пропадне, може 
је оживети само појединац. Али не појединац идеалистички на-
стројен, зато што су идеали, по Макијавелију, неоствариви (Berlin, 
2013, 52–53). Потребан је човек обдарен специфичном врстом по-
литичке врлине, тј. обдарен са virtù (Femia, 2004, 67). Како он то 
долази на власт, видећемо у следећем поглављу.

Virtù и fortuna
Макијавели (2005), у VI поглављу, каже да владар може 

доћи на власт уз помоћ virtù, односно, врлином* и fortunom, од-
носно, срећом (стр. 52)**.  Владар који се ослања на срећу (купи 
државу или му је неко поклони, на пример), брзо долази на власт, 
али не уме да се сâм одржи на власти, већ зависи од других (Ма-

* О томе шта Макијавели сматра врлинама видећемо у следећем поглављу.
**У преводу Б. Јанковића, virtù је преведена као вештина, али сматрам да врлина више 
одговара смислу који Макијавели даје  томе појму.
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кијавели, 2005, 61). С друге стране, владар, који се ослања на соп-
ствену врлину, до власти долази тешко, али поседује стабилност 
(Макијавели, 2005, 54). Не треба се уздати у оба истовремено, јер 
онај ко се узда у срећу, више се узда у друге, а мање у своју врлину 
(Benner, 2013, 71). Мудар владар треба да имитира врлину других 
народа, зато што чак и ако не постигне ту величину, нека јој се бар 
приближи (Макијавели, 2005, 61). Примери на које владар треба 
да се угледа су Мојсије (הֶׁשֹמ), Ромул (Romulus), Тезеј (Θησεύς) и 
Кир (Kūruš), осим можда Мојсија, због тога што је његова врли-
на Божија, па се зато не може имитирати (Макијавели, 2005, 52). 
Иако је за њихов успех најзаслужнија врлина, они су ипак имали 
и среће, зато што су имали праве прилике (Макијавели, 2005, 53).

Они који долазе на власт, срећом, не умеју и да је задрже, 
због тога што немају способности владања и војску потребну за 
то. Али, владар се још увек може спасти ако има довољно врлине 
да учврсти своју владавину на добрим темељима (Макијавели, 
2005, 62).  Као што смо већ рекли, друштво чине племство и на-
род, који су у сукобу, и владар мора изабрати на коме, од та два 
слоја, ће се утемељити. Теже је владару кога подржава племство, 
због тога што га они посматрају као себи равног и њихове амби-
ције косе се са амбицијама владара. Боље је када владара подржава 
народ, јер тако нико не бива повређен. Племство жели да преко 
владара угњетава народ, док народ само жели да буде слободан 
од угњетавања. Такође, народ је опаснији непријатељ, у случају да 
се окрене против владара, зато што је бројнији, док је племство 
малобројније и владар га може протерати и мењати. Племство, 
које те подржава, треба почаствовати и волети, док оне који су 
неутрални, морате држати на оку и сматрати их отвореним не-
пријатељима. Не треба се ни потпуно ослонити на народ, као да 
ће он владара спасти од сваке невоље, јер  то је већ ослањање на 
срећу, а не на врлину  (Макијавели, 2005, 88–91).

Главни Макијавелијев пример за владара, који је на власт 
дошао срећом, је Чезаре Борџија (Cesare Borgia), кога је на власт 
довео његов отац, папа Александар VI (Alexander VI). За своја 
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освајања он није имао своју војску, већ војску француског краља 
и племићке породице Орсини (Orsini) (Макијавели, 2005, 63–66). 
Међутим, он је поседовао virtù. Макијавели високо цени то што је 
он, као  што ћемо касније видети,  превазишао конвенционални 
морал, а пре свега због тога што је, да би стекао моћ, био спреман 
на све (Vacano, 2007, 49).

Макијавели поново говори о односу virtù и fortunе у XXV 
поглављу. Овога пута, fortunе не срећемо само као срећу, већ као 
судбину која влада половином наших дела (Макијавели, 2005, 228). 
Fortuna је метафора за контингентност историје. Она је промен-
љива, несхватљива и снажна сила у природи, које се треба пла-
шити. Она је „индиферентна према заслугама и окрутна према 
слабима“ (Benner, 2013, 293). Због ње, Макијавели напушта идеју 
правде у политичкој теорији, јер људи, због потпуне случајности, 
често не добијају оно што заслужују (Vacano, 2007, 47–48). Зато 
је Макијавели (2005) приказује као реку која руши пред собом 
све што није утврђено (стр. 228). Оно што гради та утврђења је 
virtù ‒ уздати се у своје врлине, а не препуштати се току судби-
не. Њоме стичемо средства која су потребна да се припремимо 
за неповољан преокрет судбине (Mansfield, 1996, 47–48). Virtù се 
прилагођава тренутку, па тако и владар мора бити набусит у не-
мирним, а пажљив у мирним временима (Mansfield, 1996, 51). Из 
овога можемо закључити да је сврха virtù стицање моћи којом се 
можемо одупрети налетима судбине. Како тачно изгледају врлине, 
које чине virtù, видећемо у следећем поглављу.

Како постићи virtù
Појам virtù разни тумачи Макијавелија често су преводили 

као иморалне квалитете, као бодрост, генијалност, смелост, који 
третирају virtù инструментално, као средство да се дође до неког 
циља, али она је више од тога (Mansfield, 1996, 7). У овом поглављу 
ћу показати неке од аспеката virtù, као и Макијавелијеве савете 
владару како да је досегне. Virtù чине три принципа: независност, 
стицање и наступ (Vacano, 2007, 47).
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О независности сам већ говорио, то је независност од  
fortune, да се ослањамо само на своје врлине и на своју војску. 
Због овог истицања војног аспекта независности, Квентин Скинер 
(Quentin Skinner) (1978) virtù тумачи делимично као војни квали-
тет (стр. 130). У XII поглављу Владаоца Макијавели (2005) каже: 

Основни темељи свих држава нових, старих па и мешовитих, јесу до-
бри закони и добра војска. А пошто не може бити добрих закона где 
нема добре војске, а где је добра војска, треба да су и закони добри, 
говорићу само о војсци (стр. 109-110). 

Макијавели тврди да се не треба ослањати на плаћеничку 
војску, због тога што су они несложни, частољубиви, недисци-
плиновани и непоуздани. Добри су у миру, када их плаћаш, али у 
рату беже, јер неће дати свој живот за владара. Војсковође су или 
храбре или то нису. Они који нису, лоше су војсковође, а они који 
су храбри су и амбициозни, па их се треба чувати, зато што могу 
окренути војску против владара. Стога заповедник треба да буде 
владар лично. Према Макијавелијевом мишљењу Италија је про-
пала због ослањања на најамничку војску (Макијавели, 2005, 109-
117). У XIII поглављу Макијавели даје пример друге лоше војске, 
а то је помоћна војска. Она је добра за онога ко је шаље, а лоша за 
онога коме помаже. Ако изгуби битку са њом, владар губи само 
ту битку, а ако победи, он постаје њен роб. Макијавели, између 
осталог, даје пример византијског цара који је у Грчку, као помоћ 
против непријатеља, позвао турску војску, а након рата та војска 
није хтела да се врати у Турску. Најопаснија особина плаћеничке 
војске је млитавост, а код помоћне ‒ храброст. Најбоље је имати 
сопствену народну војску, састављену од својих поданика који су 
верни само владару. Боље је изгубити са таквом војском, него по-
бедити са туђом, јер ће те она угрозити. Макијавели даје и пример 
из Старог завета, где Давид (דִוָּד), пре борбе са Голијатом, одбија 
Саулов (לּואָׁש) мач, зато што жели да победи Голијата сопственим 
оружјем (Макијавели, 2005, 121-127). У XIV поглављу, Макијавели 
каже да владар не сме да запоставља војне вештине, иначе ће му 
то донети пропаст. Војска би га презирала, а народ се не би осећао 



Александар Прица

195

безбедно. Он може учити ратне вештине на два начина: физички 
и умно. Физички ‒ тако што ће ићи у лов и то ће га припреми-
ти за физичке напоре, упознати са његовом државом, а научиће 
га и сналажењу у природи. Умно их може научити тако што ће 
учити историју и угледати се на велике војсковође, попут Ахила 
(Ἀχιλλεύς), Александра Македонског (Αλέξανδρος Γ΄ ὁ Μακεδών), 
Цезара (Caesar), итд. (Макијавели, 2005, 131-135).

У својој књизи, од XV до XVIII поглавља, Макијавели куди 
врлине које се обично владару препоручују у другим водичима 
за владаре (Skinner, 1978, 135). Он, у XV глави, каже: ,,[...] да се 
владалац који хоће да се одржи, навикне да не буде добар, па да се 
тиме служи или не служи према потреби“ (Макијавели, 2005, 140). 
Дакле, главна владарева врлина је  прилагодљивост, тј. да дела 
из нужности (Skinner, 2002, 147). Макијавели наводи десет пари 
врлина и одговарајућих мана: дарежљивост – похлепа, благост – 
свирепост, бити од речи – превртљивост, храброст – кукавичлук, 
приступачност – надменост, чедност – похотљивост, отвореност 
– подмуклост, упорност – попустљивост, озбиљност – површност 
и побожност – безбожност. Мада би било добро да владар има све 
ове врлине и ниједну ману, такав морални стандард је престрог за 
земаљски живот. Ако је свет настањен злим људима, неке врлине 
ће га уништити, док ће га неке мане уздићи. Једино је битан учи-
нак који та врлина пружи, зато што „циљ чини средства часним и 
морални људи се слажу са тим“ (Mansfield, 1996, 27).  Владар мора 
да се чува оних мана због којих може изгубити, тј. оних које штете 
држави, а што се осталих мана тиче, ако не може да се уздржи, не 
мора се узбуђивати (Макијавели, 2005,  139–141).

Макијавели, у XVI поглављу, разматра да ли је боље бити 
великодушан или тврдица. Ако владар жели да се покаже као ве-
ликодушан, мора живети раскошним животом. Тако ће убрзо по-
трошити сву имовину, па да би наставио да делује великодушним, 
морао би да повећа порезе народу. Зато га народ почиње мрзети, 
јер је многе оштетио, а ретке наградио. Ако га, у почетку, сматрају 
шкртим, владар не треба да се због тога узбуђује, зато што ће га 
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ускоро сматрати дарежљивим, јер порезима не оптерећује народ. 
Он је заправо дарежљив према многима, будући да им ништа не 
одузима, а шкрт према мањини којој ништа не даје. Макијавели, 
дакле, заступа економску умереност (Benner, 2013, 188). Владар 
мора одржавати репутацију да је дарежљив, док не дође на власт, 
али, када је на власти, бити дарежљив, заправо је погубно. Такође, 
владар сме да буде дарежљив у вези са ратним пленом за време 
рата, јер то није ни његова, ни својина његових поданика (Макија-
вели, 2005, 145–149). Дарежљивост и тврдичлук су у блиској вези 
са другим принципом virtù – стицањем. Човек је рођен сâм и без 
дома. Владар стога мора имати моћ како би му обезбедио основна 
политичка добра: ред, мир и јединство. Добра која стичемо, та-
кође се могу посматрати само инструментално, зато што нам не 
остају заувек. Ми их одузимамо другима, а и нама бивају одузета 
(Vacano, 2007, 57-58).

У XVII поглављу, Макијавели се пита да ли је боље бити 
милостив или окрутан. Некад је милостивије бити окрутан, него 
бити милостив. Макијавели даје пример разарања Пистоје, које 
је Фиренца дозволила из милости, а у којој је погинуло много 
невиних људи. Боље је оштро казнити појединце, него, из попу-
стљивости, дозволити нереде и крвопролића. Врлином да буду 
окрутни, онда када је то потребно, били су обдарени Чезаре Бор-
џија и Ханибал. Борџија је познавао моћ људске патње (Vacano, 
2007, 48). То видимо из примера када је поставио Рамира д’ Орка 
(Ramiro d’ Orco), окрутног човека, да заведе мир у Ромањи. Након 
што је посао био завршен, да би придобио народ на своју страну 
и показао му да он нема везе са Рамировим злоделима, Борџија га 
је осудио на смрт и на тргу изложио управниково преполовљено 
тело, набијено на колац, са крвавим ножем поред њега. Овај језиви 
призор „изазвао је у народу истовремено задовољство и запрепа-
шћење“ (Макијавели, 2005, 68). Слично Борџији, Ханибал, као и 
сваки добар војсковођа, не би могао да управља војском да, поред 
свих својих врлина, није поседовао и дозу окрутности. Ова два 
примера истичу још једно битно својство врлине – да она мора 
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бити импресивна. Владар не треба да буде стално неправедан, 
али понека неправда служи да шокира поданике и да их подсети 
због чега им је потребна заштита владара. Таква неправда, спо-
јена са врлином, чини да се врлина, у контрасту са њом, јасније 
истиче (Mansfield, 1996, 17–18). Да би била импресивна, као што 
смо видели у случају Рамира, она мора бити видљива ‒ како би 
оставила утисак (Mansfield, 1996, 30). Међутим, владар не треба 
да претера са окрутношћу, „не сме да буде лаковеран и нагао, не 
сме да се плаши и своје сенке, мора бити одмерен, обазрив и чо-
вечан“ (Макијавели, 2005, 155). Суровост треба чинити само јед-
ном, одједном, да би се сачувала власт и то тако да из ње највећу 
корист извуку поданици (Макијавели, 2005, 83–84). Поставља се 
онда питање: Да ли је за владара боље да га воле или да га се пла-
ше? По Макијавелију, боље је да га се плаше, јер је љубав народа, 
због лоше људске природе, варљива и нестаје чим он више нема 
користи од владара. Али, не треба ни да га мрзе. Мржњу ће избе-
ћи тако што ће увек осуђивати само уз довољно доказа и држати 
се подаље од својине и жена својих поданика (Макијавели, 2005, 
153–158).

У поглављу XVIII, Макијавели тврди да, иако је владар, 
који је увек од речи, вредан поштовања, за успех је потребно 
понекад и варати. Владар треба да зна да се бори и законима и 
силом. Закони су својствени човеку, а сила животињи. Међутим, 
сами закони нису увек довољни, већ морају имати залеђину у сили 
(Benner, 2013, 215). Зато владар мора умети да се понаша и као жи-
вотиња и као човек. Макијавели као узор наводи митску фигуру 
Хирона (Χείρων), кентаура који је обучавао владаре. Владар мора 
поседовати жестину лава, али то није довољно, већ мора имати 
перцептивност лисице да увиди замке. Макијавели каже да владар 
не треба да буде од речи, онда када му се то не исплати и када се 
промене околности у којима је дао реч, зато што су сви људи, по 
својој природи, лоши. Ово је тренутак  када Макијавели уводи 
трећи принцип virtù – наступ: 

Један владалац, дакле, не мора да буде обдарен свим врлинама које 
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сам навео, али мора да се претвара да је њима обдарен. Додао бих, да 
је опасно ако је владалац врлинама обдарен и ако се њима служи, али 
је увек корисно да се претвара да га оне красе. Он треба да оставља 
утисак да је благ, поуздан, човечан, побожан и частан и да такав буде 
(Макијавели, 2005, 163). 

Дакле, владар мора да се претвара како поседује конвен-
ционалне врлине, а не и да их стварно поседује. На пример, што 
се побожности тиче, страх од Бога је добар за војнике и поданике, 
док владар треба само да изгледа побожно (Strauss, 1958, 73). Он 
мора и да дела супротно њима, ако потребе државе то налажу, 
али све време мора да се претвара да их пропагира, јер већина 
људи види само спољашност (Макијавели, 2005, 161-165).* Овакви 
савети владару, током година, изазвали су разне расправе о томе 
шта је Макијавели заправо желео њима да постигне. У следећем 
поглављу показаћу неке од тих интерпретација, као и то на који 
начин оне доприносе моме становишту ‒ да је циљ Макијавелијеве 
филозофије, у Владаоцу, стицање моћи владара и државе, како би 
они могли да се одупру преокретима судбине.

Интерпретације
У времену када је написан, Макијавелијев Владалац био је 

скандалозно дело које је црква осудила, због тога што проповеда 
вредности супротне од традиционалних хришћанских вредности 
и посматра човека као животињу, а не биће настало по Божијој 
слици. Чак је и једна од првих савремених интерпретација, она 
Леа Страуса, написана у том духу. Већ у првој реченици свога дела 
Thoughts on Machiavelli, он каже да ће се држати старомодне ин-
терпретације, по којој је Макијавели „учитељ зла“ (Strauss, 1958, 
9). Страус Макијавелија назива јеретиком (Strauss, 1987, 312) и 
сматра да је Макијавелијев патриотизам и жеља за ослобођењем 
Италије само изговор за његов себични морални код и да га, због 
тога, треба још више осуђивати. По Страусовим речима, Макија-
вели тврди да зло не треба чинити не само ради општег добра, већ 

*Наступ је главна особина ретора, тако да ћу о Макијавелијевом односу према реторици 
говорити касније.
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првенствено зарад добробити, сигурности и славе самог владара. 
Страус истиче да је, у ствари, циљ дела да исквари младе и да 
његови претерано окрутни примери имају педагошку улогу, да 
их очврсну и ослободе женске болећивости (Strauss, 1958, 80-82). 
Не слажем се са овом интерпретацијом, зато што смо видели да 
владар треба да чини лоша дела само из нужности, одједном,  и  да 
увек води рачуна о томе да она буду за добро грађана.

Другачији приступ Макијавелијевом делу предлаже Бене-
дито Кроче (Bennedeto Croce) који је истицао да је Макијавели по-
литичке врлине посматрао одвојено од свакодневних врлина и да 
владар, за добро државе, мора газити и преко лешева (Berlin, 2013, 
55). Политика је иза добра и зла, она „одговара сопственој логи-
ци, прати сопствена правила, и суди о делима према сопственим 
стандардима успеха и неуспеха“ (Femia, 2004, 74). Макијавели, 
дакле, није одбацивао хришћански морал, већ га је само мучило 
то што политичари морају да чине дела која би била незамислива 
у приватном животу (Femia, 2004, 74). Ова интерпретација се не 
коси са мојом интерпретацијом Макијавелија, будући да је жеља 
за моћи у срцу сваког политичара (Vacano, 2007, 65).

Исаија Берлин (Isaiah Berlin) (2013) напомиње да Макија-
вели није одвајао политички од приватног живота. Живот зајед-
нице диктира живот појединца и политика је неодвојива од етике 
(стр. 67). Ово је принцип старогрчког полиса и зато се Макијавели 
залаже за античке врлине (пре свега Рима), у које спадају: моћ, 
величанственост, понос, строгост, жеља за славом, смелост, ди-
сциплина и др. Те врлине чине државу јаком (Berlin, 2013, 54). 
С друге стране, хришћанске врлине ограничавају развој државе. 
Оне, саме по себи, нису лоше, али нису компатибилне са јаком 
државом. Те врлине доводе до слома од стране јачих (Berlin, 2013, 
57–58). Ако ти се политички живот чини превише неукусним и 
аморалним, можеш изабрати приватни живот ван јавности, попут 
свештеника (Berlin, 2013, 72). Макијавели не тврди да је конвенци-
онални морал добар у време мира, а у специјалним ситуацијама, 
када је држава угрожена, да је онда добар пагански. Напротив, 
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по њему, или је све време хришћански, који је приватни морал, 
или пагански који је јавни морал. Могућ је само један од та два 
морала (Berlin, 2013, 82–83). Због те инкомпатибилности, саврше-
но друштво је немогуће (Berlin, 2013, 86). Ни ова интерпретација 
није супротна мојој. Моћ је једна од античких врлина и сâм Бер-
лин (2013) каже да је Макијавели био убеђен да су „државе које 
су изгубиле глад за моћи осуђене на декаденцију и вероватно ће 
бити уништене од стране њихових смелијих и боље наоружаних 
комшија“ (стр. 75-76).

Џозеф Фемија (2004) оцењује да Макијавели није практи-
ковао античке врлине због њих самих,  како тврди Берлин, већ 
због добра које оне доносе. Исто тако, он одбацује хришћанске 
врлине, зато што нису ефикасне (стр. 80–81). За Фемију (2002), 
Макијавели је отац утилитаризма и претеча Бентама (Bentham) 
и његове рачунице задовољства (стр. 76). Макијавели, такође, 
раздваја приватни и јавни живот. Он је утилитариста правила у 
приватном животу и каже како би  требало да се људи држе кон-
венционалног морала по сваку цену. Међутим, у јавном животу, 
Макијавели је утилитариста поступка, због тога што је сваки по-
ступак оправдан уколико води највећој могућој срећи највећег 
броја људи. Не слажем се са овом интерпретацијом, јер мислим 
да Макијавели није трагао за највећим могућим задовољством 
највећег броја људи, већ за моћи да контролише судбину.

Реторика
Остаје само још да видимо Макијавелијев однос према 

реторици. Различити људи теже различитим циљевима, па их је 
потребно убедити. Стога је потребна реторика ‒ да уједини људе 
(Vacano, 2007, 61–62). Аристотел (Ἀριστοτέλης) је реторику делио 
на судску, саветодавну и демонстративну. Прва је правничка,  
друга политичка и трећа ‒ церемонијална. Циљ судске реторике 
је правда, циљ саветничке корист, а циљ демонстративне је част 
(Cox, 2010, 175–178). Макијавели (2005) одбацује демонстративну 
реторику, најкитњастију од све три. То видимо када, у посвети 
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Медичију, каже: 
Ово дело нисам накитио и претрпао звучним фразама, надменим и ви-
сокопарним речима, ни било каквим стилским вештинама или спољ-
њим украсима, помоћу којих многи писци излажу ток приче и ките 
своје књиге, желео сам да га не улепшам, како би привлачило пажњу 
искључиво истинитошћу закључака и озбиљношћу садржаја (стр. 6). 

Та умерена украшеност стила одлика је саветодавне рето-
рике (Cox, 2010, 178). Њен циљ је корист која води до моћи, а та 
моћ је управо и Макијавелијев циљ. За Макијавелија, корист се са-
стоји од части и сигурности, што он преузима из традиционалне 
реторике (Viroli, 1998, 85). Међутим, поставља се питање: Ако се 
истовремено не могу имати обе, шта онда има предност? У ствари, 
то је оно о чему Макијавели расправља, од XV до  XVIII поглавља 
(Viroli, 1998, 90). Одговор, до кога су дошли римски ретори, Маки-
јавели даје своме владару: Он треба да се прилагођава нужности 
ситуације. За то су му потребни флексибилност и адаптивност 
(Cox, 2010, 182). Реториком чинимо да наше намере и циљеви из-
гледају часно (Viroli, 1998, 108).

Поред овог својства, оно што је заједничко ретору и Маки-
јавелијевом владаоцу је и ethos, слика коју ретор ствара око себе, 
као што добар глумац носи своју улогу (Cox, 2010, 183). Исто тако, 
рекли смо да владар мора умети да наступа онако како жели, што 
је један од принципа virtù, тј. могућност да се чини онаквим какав 
уистину није. Својство које је преузето из реторике, а које је, та-
кође, потребно владару, јесте и pathos ‒ способност да се изазову 
емоције код слушалаца (Cоx, 2010, 183–184). То својство видели 
смо код врлине,  да она мора да буде импресивна како би шоки-
рала.

Сам Владалац може се посматрати и као реторичко 
дело. Излагање  мора бити подељено на: увод (exordium), раз-
раду (narratio), поделу (partitio), потврду (confirmatio), побијање 
(refutatio) и закључак (peroratio). Управо тој подели одговара 
структура Владаоца. Увод служи за привлачење пажње публике, 
да би се она припремила за остатак излагања. У Владаоцу увод 
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је посвета Лоренцу Медичију, где Макијавели уздиже сопствене 
квалитете. После увода, у излагању следи разрада, која треба да 
буде уверљива, затим подела, која треба да учини излагање јасним 
и разговетним, у потврди говорник треба да потврди своје поенте, 
у побијању да побије контра аргументе и, на крају, у закључку 
треба да изазове негодовање и сажаљење публике. Након што је, 
у првих 25 поглавља, Макијавели изложио савете владару, у XXVI 
поглављу даје управо један такав закључак. У том поглављу, он 
изазива згражвање читалаца над суровостима, које су варвари 
починили у Италији, као и сажаљење над поробљеном Италијом. 
Осим што је испоштовао форму излагања, Макијавели користи и 
разне технике античких ретора, попут једноставног стила, кори-
шћења примера из историје, са намером да изазову емоције код 
публике, и служи се ефективном истином. Та истина није науч-
на, беживотна истина, која само износи чињенице, већ реторска 
истина, која треба да инспирише публику на акцију, и чији је циљ 
да буде што уверљивија (Viroli, 1998, 76–82).

У овом раду представио сам своје мишљење да је циљ 
Макијавелијевих савета стицање моћи кроз принципе virtùa 
(независност, стицање и наступ), моћи која нам је потребна да 
се одупремо контигентности судбине. Такође, показао сам да се 
Макијавели, у свом стварању Владаоца, користио саветодавном 
реториком, чији је циљ управо та моћ.
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The Concept of Power in The Prince by Machiavelli

Abstract: In this paper, I will show that power is the ultimate 
goal of Machiavellian philosophy. To show this, I will analyze parts of 
his book The Prince as well as interpretations by other authors. The first 
part of the paper deals with Machiavelli’s political realism. Also, I will 
link Machiavelli’s political realism with his anthropological pessimism. 
In the second part of the paper, I will show the relation between the two 
main concepts of Machiavelli’s political philosophy, virtù, in other words, 
virtue and fortune, in other words, happiness or destiny. In the third part 
of the paper, I will outline the three principles that make virtù - indepen-
dence, acquisition and apperance. With the help of these three principles 
I will analyze the most famous parts of The Prince. In the fourth part 
of the paper I will present the most famous modern interpretations of 
Machiavelli. I will also show in what relation my interpretation is with 
the mentioned interpretations. In the fifth part of the paper, I will outline 
Machiavelli’s attitude to rhetoric, whether the ruler needs rhetoric, and 
exactly what kind of rhetoric. Also, I will answer the question of whether 
we can observe The Prince himself as a rhetorical act.

Keywords: Machiavelli, The Prince, virtù, fortune, power
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Сажетак: Текст који се налази пред читаоцем представља 
други дио модификоване верзије рада на тему Периодизација 
историје кроз културолошки аспект Освалда Шпенглера, прилаго-
ђен за потребе издавања студентског часописа Политеума, зарад 
чега је подијељен у два дијела. Први дио, објављен у претходном 
издању часописа Политеума, настојао је да укратко прикаже и 
одбрани основне тезе шпенглеровске историографије наспрам 
супростављених концепција унутар филозофије историје, крећу-
ћи се линијом подијеле на линеарни и циклични модел поимања 
историјског феномена.  Други дио рада, који је нешто мањи по 
обимности али не и по значају, бави се централним појмом Шпен-
глерове филозофије историје онако како је он представљен у дјелу 
Пропаст Запада – Hochkultur или Високе културе, те је подијељен 
у двије цијелине: прва од којих се бави унутрашњом морфоло-
гијом ових култура, органицистичким тумачењем хомологних и 
аналогних историјских феномена и Шпенглеровим концептом 
савремености, позивајући се на дихотомију историјског-природ-
ног из претходно објављеног текста, док друга представља свео-
бухватни закључак за оба текста.

Кључне речи: Освалд Шпенглер, Пропаст Запада, Hoch-
kultur, хомологне и аналогне историјске појаве, култура и цивили-
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зација, етапа демократије, етапа империјализма, етапа цезаризма

Феномен високих култура. Органицистичко-
морфолошки приступ периодизацији

Из претходног поимања врста облика сазнања нужно 
произилази (као већ инхерентна импликација уколико пратимо 
логички слијед мисли од постајања ка ономе што је постало) ду-
ализам поимања свијета који се огледа кроз знање природнога 
и знање историјскога; схватање свијета као природе и схватање 
свијета као историје, супротности из којих човјек црпи научно 
искуство и животно искуство (Spengler, 1989a, 152). 

Морфолошки сагледавано, овај дуализам се дијели на си-
стематику као морфологију каузалности, узрочно-посљедичног 
слиједа својственог природним законима везаним оним геоме-
тријским, просторним и посталим, и физиогномику као морфо-
логију живота, насупрот каузалном сагледавању природе, већ као 
морфологију оних ентитета који посједују осјећај за историју и 
судбину – високих култура кроз чије морфолошке циклусе рађа-
ња, развитка и одумирања се историја једино и може сагледавати:

Сви начини да се схвати свет могу се означити, на крају крајева, као 
морфологија. Морфологија механичкога и просторнога, наука која от-
крива и уређује природне законе и узрочне односе, зове се системати-
ка. Морфологија органскога, историје и живота, свега онога што у себи 
носи правац и судбину, зове се физиогномика (Spengler, 1989a, 152).

Обликовна физиогномика једне културе узима форму ме-
тафизичке силе која своју умјетност, естетику, филозофију и осје-
ћај за правац и простор кроз историју и математику обједињује 
у једну уникатну, заувијек себи својствену цјелину. При овоме се 
успоставља органистичко-циклични приступ историографији: 
уколико се она посматра на онај начин на који би се посматрали 
организми, нужно из те претпоставке слиједи аналогија са биоло-
шким процесом истих – у овоме случају, преузета из претпоставке 
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о прабиљци из Гетеових (Goethe) натуролошких списа*. Високе 
културе слиједе сличан принцип при којем се понашају аналогно 
са животном морфологијом организама; догађаји уписани у њих 
се не сагледавају каузално као маса хронолошки уређених (или 
оспоривих) чињеница и датума, већ феноменолошки: историја 
ради историје, гдје сваки догађај, личност, рат, мировни уговор, 
свака епоха, бивају схваћени као симболи иза којих се крије једин-
ствено значење својствено за своје властито вријеме и прилике. 

Свака култура је условљена својим постојањем као пра-
феноменом прошле и будуће свјетске историје, са својом идејом 
која јесте њена унутрашња могућност за остваривањем, и чулна 
појава, њена конкретна манифестација у историји који јесте израз 
првенствене идеје. Постојање култура значи њихово остварива-
ње; испуњивање својих могућности и исцрпљивање првенствене 
покретачке снаге из које се рађају значи њихово остваривање и 
одумирање – при овоме се културе трансформишу у цивилиза-
ције. „Једна култура умире када је та душа остварила пуну суму 
својих могућности у облику народа, језика, верских учења, умет-
ности, држава, наука, и потом се поново враћа у прадушевност“ 
(Spengler, 1989a, 159).

Сам креациони идеал једне културе, њен прасимбол, усло-
вљава њезин каснији ток и однос према ономе што се може пред-
ставити под три елементарна облика: времена, просторности и 
смрти. Управо овај феномен настајања високих култура јесте нај-
енигматичнији аспекат шпенглеровске историографске мисли, јер 
њихова генеза није дубински разјашњења али јесте наговјештена. 
Пратећи свијест културе о ова три елементарна облика стижемо 
до импликације која је суштински довољно јасна да би се сама по 
себи узела као закључак; кључно учење које нас води до генезе 
култура јесте Шпенглерово учење о феноменологији сопственог 

*Шпенглерова (Spengler) идеја о прафеномену као архаичном симболу према којем се 
високе културе формирају директно је преузета из Гетеових истраживања о метаморфо-
зи биљака, који је у своме спису О метаморфози биљака (њем. Versuch die Metamorphose 
der Pflanzen zu erklären) уочио хомологну природу између различитих облика биљних 
органа.
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и страног.

Пријепоменути појмови, чији је дуализам разјашњен то-
ком расправе о проблематици бројева и историјског осјећаја, овдје 
долазе до свог пуног изражаја: док чулност јесте страно, а осјећај 
сопствено, исто тако онда „овданашњица“, тренутност постојања, 
одговара овом другом, док будућност као нешто што се може само 
пројектовати одговара овом првом. 

Овде, дакле, неће бити говора о томе шта свет јесте, него шта он значи 
за живо биће које је њиме окружено. При буђењу за нас се протегне 
као неки простор између „овде“ и „тамо“. „Овдашњицом“ живимо, а 
„тамошњицу“ доживљујемо: оно прво као сопствено, а ово друго као 
туђе. То је раздвајање душе и света као полова стварности. А у овој 
постоје не само отпори (које каузално схватамо као ствари и појаве) 
и покрети (у којима осећамо деловање бића, нумина, „баш истих као 
и ми што смо“), него ту постоји још нешто што као да уништава ово 
раздвајање. Стварност – свет у односу на душу – јесте за сваког поје-
диначног човека пројекција усправљенога у област просторнога: она 
јесте оно што је „сопствено“, а што се огледа у „страноме“, она значи 
само за тог појединачног човека (Spengler, 1989b, 10).

Дуализам свијета између природног и историјског, утвр-
ђено осјећајем ка сопственом и страном, отвара нову, релативи-
стичку димензију при сагледавању историјских токова; феноме-
нолошким сагледавањем на издвојеном развитку појединачних 
култура побија се било каква предоџба о објективном, универ-
залном атрибуту историје заснованом на законима каузалитета – 
наједном се добија, не једно хришћанство кроз вијекове, већ више 
њих посматраних кроз призму духа својственог тој култури у том 
времену. Субјективност, којом се индивидуа користи зарад тума-
чења симбола, овдје се преноси на свијет: експанзивне амбиције 
крсташке религије, неминовно условљене раним фаустовским 
полетом ка бесконачност која је јединствена за англо-европски 
доживљај простора, времена и смрти, ни по чему се не могу по-
дударати са дубоким мистицизмом руско-источног хришћанства, 
иако фактички дијеле исто поријеко; нити се антички полиси могу 
сматрати, уз све своје спољашње сличности, равноправним са ре-
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несансним градовима-државама или са Рајнском конфедерацијом 
држава по природи својих уређења и даљег постојања: ови први су 
били строго ограничени античким осјећајем за просторност, ови 
други навођени европским нагоном за простирањем.

Свака култура сагледава свијет, природу и историју, у себи 
затвореном и сасвим за друге непоновљивом приступу; најпри-
мјеренији приказ овога се може уочити по техници мјерења вре-
мена и структури календара између њих. Часовник као направа 
за прецизно мјерење времена била је неупоредиво мање присут-
на у античком идентитету него у египатском или вавилонском 
(Spengler, 1989a, 184), оба од којих претходе успону Грчке и Рима. 
Разлог за то лежи у различитости доживљаја времена ових култу-
ра; за човјека антике, еуклидовскoг човјека, снажно обиљеженог 
својим осјећајем за садашњост, прошлост се несигурно сврстава 
под мит, док се египћанске и вавилонске културе, са својом астро-
логијом као централном научном дисциплином, и јаким осјећа-
јем за правац који наводи садашњост из прошлости у будућност 
подстицајем судбине, далеко превазилазе значај свакодневног 
кориштења грчко-римских сунчаних сатова и клепсидри својим 
властитим.

Није ствар у томе да ли је један календар добар или рђав, него за кога 
је он у употреби и да ли живот нације протиче по њему. У античким 
градовима ништа не подсећа на трајање, на јучерашњицу, на оно што 
ће настати, нигде нема са поштовањем чуване развалине, нигде неког 
дела намењеног за још нерођене генерације, никаквог материјала баш 
нарочио одабраног упркос техничким тешкоћама. Дорски Грк оставио 
је микенску камену технику, као да није ни постојала, па је градио опет 
у иловачи, и поред микенског и египатског обрасца и без обзира на то 
шо је његово земљиште било богато најбољим каменом. Дорски стил 
је стил у дрвету. Још у време Паузанијино могао се видети на Херином 
храму у Олимпији последњи неизмењени стуб од дрвета. Античкој 
души недостаје прави орган за историју, сећање, у оном смислу у коме 
се оно увеке претпоставља, сећање које предочава увек слику личне, 
а иза ње и националне и светско-историјске прошлости, унутрашњег 
живота. Не постоји време (Spengler, 1989a, 185).

Уколико се додатно поређење прошири и на Запад, ди-
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стинкција између аисторијских и историјских култура постаје све 
уочљивија при разматрању учесталости архитектонских елеме-
ната током урбане грађевине грчко-римског форума и германске 
вароши*. Готичка катедрала са неизоставним звоницима савршено 
служи као примјер фаустовског величања осјећаја за вријеме и ње-
гову пролазност, сат-куле и торњеви са прецизним механизмима 
фолиота и  конструкцијама крунских запињача биле су својевр-
стан фетиш времена док их нису замијенили још прецизнији ме-
ханизми клатна. Само постављање часновника у црквене торњеве 
свједочи о величању осјећаја за вријеме на истом оном нивоу као 
што би се величала и религија; свјесно или несвјесно. Насупрот 
томе, на античком форуму не постоји никакав подсјетник о про-
лазности: форум као conciliabulum античког свијета са свим сво-
јим дешавањима, састајањима, јавним расправама и трговинским 
односима постојао је као релевантан фактор у античком човјеку 
стриктно у тренутку, садашњости**. Намјесто прошлости и будућ-
ности налази се неуређена позадина која није имала временску 
нити историјску бит: оснивање Троје, Рима, Спарте, и уопштена 
шема уздизања античких полиса да се видјети по начину на који 
Платон тумачи дијалог између Сократа и Глаукона (Platon, 2013), 
при којем се историјски факт запоставља у корист генезијског 
мита. Традиција великих породица Рима увелико се базирала на 
њиховом величању славних предака, као што је то био случај код 
Марка Јунија Брута (Spengler, 1989, 185). И док је механизам из 
Антикитире представљао јединствен врхунац античке механике, 
механизми часовника храма Светој Андреја у Вилтширу или ка-
*Распоред и учесталост мјерења времена на нивоу једне античке заједнице остала је 
махом небитна при запостављености сунчаних сатова и клепсидра; атински хорологијум 
(Кула Вјетрова) који је у себи обједињавао пријепоменуте елементе уз вјетроказ требао 
би прије бити сматран за јединствени архитектонски куриозитет него за сат-кулу или 
црквени звоник без којих би англо-германске вароши биле незамисливе.
**Чак се и у фрагментисаним списима Плаутових стихова, додуше, може пронаћи осу-
ђујући став обичног човјека према форумским часовницима, када се у фрагментима 
комедије „Жене из Беотија“ каже: „Par ut illum di perdant, primus qui horas repperit quique 
adeo primus statuit hic solarium; qui mihi comminuit misero articulatim Diem!“ („Нека богови 
проклињу онога ко први измисли сате, и првенствено онога који овдје постави сунчани 
сат; јадан ли сам, он је за мене растргао дан, уд по уд!“)
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тедрале у Салсбурију представљају инхерентан осјећај и потребу 
западног човјека за временом и математичком егзактношћу. 

При овом осврту дâ се утврдити сљедеће, а то је да се наро-
ди према својој предиспозицији ка историјском осјећају и судбини 
дијеле на историјске и аисторијске; ови први посједују утисак по 
којем се њихови животи, трајање, и оставштина третирају као 
дио веће цјелине протока времена коју називамо историја, док 
овим другима то недостаје. Управо из аисторијског става хелен-
ско-римске културе произилази митски карактер присвојен од 
стране Александра Македонског, када се његово поријекло веже 
за Ахила и Диониса кроз епирску династију своје мајке Олимпије 
(већ до краја свог живота његова освајања покушаће оправдати 
својим божанским, митским поријеклом), или увјерење Јулија 
Цезара да је потекао од богиње Венере. Легендарни карактер ан-
тичке прошлости директно се повезује са недостатком осјећаја 
за историју у истом оном смислу који посједује англо-европска, 
индијска, египћанска, или кинеска култура. За западног човјека, 
хронологизација свакодневнице по датумима прије и послије Хри-
стова рођења не само да је представљена као нужност, већ и више 
од тога, она се сама по себи подразумијева; за античку концепцију 
историје, ово би се чинило сулудим.

Све оно што је добро у античком представљању историје ограничено 
је на политичку садашњицу аутора; а то је у најоштријој супротности 
према нама, чија историјска мајсторска дела без изузетка обрађују 
далеку прошлост. Тукидид би пропао на теми о персијским ратовима, 
а да и не говорим о некој општој грчкој или египатској историји. У 
њега, као и у Полибија и Тацита, исто тако практичних политичара, 
губи се сигурност погледа чим наиђу у прошлост, често само неколико 
деценија уназад, на покретне силе које су им у том облику непознате у 
њиховој сопственој пракси. Полибије не разуме Први пунски рат, а Та-
цит већ ни Аугуста. Потпуно неисторијски смисао Тукидидов – мерен 
на нашем перцептивистичком испитивању – открива се у нечувеном 
тврђењу, одмах на првој страни његове књиге, да се пре његовог доба 
у свету ништа значајно није десило (Spengler, 1989a, 44).

Самим тиме што појединачне културе имају потпуно ра-
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зличит, за себе јединствен, приступ мјерењу времена и доживља-
вању историје, једном ријечју, јединствен осјећај за правац, немо-
гуће би било примијенити универзалну развојну шему свјетске 
историје над њима, те и даље очекивати објективно сагледавање 
историјског феномена; при томе да ријеч „објективно“ нема исто 
значење у историји као у природним, егзактним наукама попут 
физике (грешка за којом позитивисти нису претјерано марили), 
јер се историја не базира на природним, егзактним аксиомима, 
већ се њена објективност огледава у њеном настојању да се што 
више приближи аутентичности појава које проучава. Историј-
ско истраживање у оваквом облику има за задатак да испита сли-
ку некада живог а сада прошлог; главни циљ јесте откривање и 
утврђивање његовог унутрашњег облика и логике (Spengler, 1989b, 
9). 

Након подјеле култура по њиховој перцепцији историјског 
развоја догађаја, сљедећи корак би био направити подјелу самих 
историјских догађаја у складу са већ успостављеним морфоло-
шким моделом. Пратећи такав логички ток, долазимо до поредбе-
не морфологије историје са којима се рађају појмови хомологних и 
аналогних историјских појава. Паралелно са њиховим зоолошким 
тумачењем, Шпенглерова органицистичка морфологија истори-
је дефинише хомологне и аналогне историјске појаве сходно са 
њиховим поријеклом, функцијом и обликом у којем се манифе-
стују. Овиме би требало постићи пријепоменуту сврху што ау-
тентичнијег разматрања историјских дешавања, док се одбацују 
површинске упоредбе наизглед сличних личности, ратних узрока 
и међудржавних односа и уређења.

Хомологне творевине су, да само неке од њих именујемо, античка 
пластика и западњачка инструментална музика, пирамиде четврте 
династије и готичке катедрале, индијски будизам и римски стоицизам 
(будизам и хришћанство нису ни аналогни), време „зараћених држа-
ва“ у Кини, Хикса и пунских ратова, време Перикла и време Умајада; 
епохе Ригведе, Плотина и Дантеа. Хомологни су дионизијска струја и 
ренесанса, а аналогни су та струја и реформација (Spengler, 1989a, 165).
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Одређење историјских појава као хомологних или ана-
логних битно је ради одређења истовремености истих – двије 
историјске чињенице које свака у својој културу наступају у ре-
лативно истом положају историјског развоја, према чему имају 
одговарајућу симболику и значење. Кроз истовременост исто-
ријских догађаја успоставља се њихова цикличност. Органици-
стички посматрано, културе и дешавања која карактеришу развој 
њиховог историјског тока траже јединствен habitus у којем би се 
могли остварити; религиозне, политичке, социјалне, умјетничке 
и привредне одлике стила једне културе или душе, који условљава 
њихову мисао и дјеловање. Управо ради тога постоје умјетничке 
творевине, облици државног уређења, уопштено читав животни 
израз од музике и политике до инфраструктуре и обичаја јавног 
опхођења које се не могу појавити ни у каквом другом окружењу 
сем оног који је пружен од родне им културе. Међутим, феноме-
нолошки се могу посматрати као истовремени догађаји по томе 
што у затвореном културолошком циклусу симболизују одред-
ницу на релацији између њеног постања, врхунца и неминовног 
пропадања.

Ту би се могли означити као истовремени Питагора и Декарт, Архитас 
и Лаплас, Архимед и Гаус. Истовремено се врши постајање јонике и 
барока. Полигнот и Рембрант, Поликлет и Бах су савременици. Ис-
товремено се јављају у свим културама: реформација, пуританизам, 
а пре свега обрт у цивилизацију. У антици ова епоха носи имена Фи-
липа и Александра, на Западу наступа истовремени догађај у облику 
Револуције и Наполеона. Истовремено се граде Александрија, Багдад 
и Вашингтон; истовремено се појављују антички ковани новац и наше 
двоструко књиговодство, прва тиранија и фронда, Аугуст и Шихоанг-
ти, Ханибал и Светски рат (Spengler, 1989a, 165).

Увођењем појма истовремености у своју историографију, 
Шпенглер постиже сљедеће: успоставља се и доказује претпостав-
ка по којој све велике људске духовне творевине и њима подре-
ђене материјалне манифестације, од религија и храмова, умјет-
ности и архитектуре, политике и облика државништва, друштва, 
привреде и трговинских односа, имају одређени период у развоју 
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културе у којем настају „истовремено“, те према томе и нестају; 
и да не постоји историјска појава од дубинског физиогномског 
значаја која се не може пронаћи у другим културама*. 

Пратећи физиогномски такт, откуцај живота једне култу-
ре, први пут се наговјештава потпуно радикална у истој количини 
колико и револуционарна идеја превазилажења садашњице као 
завршне тачке историјског истраживања и да се приступи пред-
одређивању непротеклих фаза, у овоме случају, Западне културе 
и њене историје, по својственом облику и трајању, као и да се 
реконструишу до сада недовољно истражене епохе помоћу мор-
фолошких веза. 

Примарна карактеристика овог физиогномског такта и 
унутарње морфологије историје високих култура и праћења њи-
ховог циклуса постојања, поред до сада наведеног, јесте њено тра-
јање на релацији између културе и цивилизације. 

Јер свака култура има своју сопствену цивилизацију. И први пут се 
овде обе речи, које су до сада имале да означавају неодређену разлику 
етичке врсте, схватају у периодичком смислу, као изрази за једног 
строго и нужно органско следовање. Цивилизација је неизбежна суд-
бина једне културе. Ту је постигнут врхунац сакога постају решљива 
и последња и најтежа питања историјске морфологије. Цивилизације 
су крајња и највештачкија стања за које је способна једна врста људи 
(Spengler, 1989a, 71).

Пролазећи кроз одређене морфолошке етапе које важе за 
све културе, почевши од оне која претходи култивисаном дру-
штву, значи од етапе прадоба, током које се дешава културна гене-
за кроз остваривање њиховог јединственог архаичног пра-симбо-
ла, услова сагледавања појмова смрти, правца (времена, историје 
и судбине), и простирања (простора и геометрије); етапа културе, 
врхунац духовног дјеловања током које се испољавају умјетности, 

*Да би се избјегла било каква конфузија о контрадикторности, битно је напоменути и 
нагласити сљедеће: манифестације морфолошких циклуса (личности, ратови, уговори, 
итд.) понављају се у релативно истом облику који одговара различитом хабитусу између 
различитих култура; све културе се рађају, расту и одумиру по истом органицистичком 
принципу, али задржавају свој унутарњи облик.
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математика и филозофија, и етапа цивилизације. Овај неминовни 
крај животног циклуса једне културе бива попраћен драстичним 
промјенама у односу друштвених сталежа; раздвајају се духовност 
и природа, као резултат органско-логичке посљедице свог посто-
јања, једини могући исход културе након испуњења свог врхунца 
(Spengler, 1989a, 71), али прије огледања карактеристика цивили-
зације нужно је представити сам прелаз из једне у другу.

Аналогно са прелазом културе у цивилизацију стоји фено-
мен урбанизације као преношења значаја друштвеног дјеловања са 
руралних насеобина на градове. Самим тим, постиже се надмоћ ур-
баног центра над руралним, који се своди на провинцију (Spengler, 
1989a, 72); ово јесте први предуслов по којем једна култура врши 
транзицију ка цивилизацијској етапи. Иако село и сеоске варо-
ши остају историјске константе, њиховом маргинализацијом 
постиже се битна разлика у духовном дјеловању једне културе 
и њеног народа. Феноменолошки посматрано, долази се до пот-
пуно различитог вида егзистенције који условљава даљи морфо-
лошко-историјски развој. За вавилонску културу ова транзиција 
полако почиње да се надгледа при успону градова попут Урука 
и Ура (4500–3800. г. п. н. е.), уколико њих узмемо (а неминовно 
морамо) за представнике првих урбаних центара цивилизациј-
ског дјеловања, хронолошки сагледавано, док би се упоредно са 
тим као феноменолошки представник чисте вавилонске културе 
и духовности уопштено требао узети Ериду (5400. г. п. н. е.); док 
су се Урук и Ур развијали као комерцијални, интелектуални и по-
пулациони центри сумеријско-вавилонске цивилизације, Ериду 
се по свим досадашњим показатељма (иако претходи клинастом 
писму око хиљаду година) никада није значајно развијао изнад 
своје првобитне сврхе светог мјеста штовања и града-храма (Mark, 
2014) – послије Убаидског периода (до око 4000. г. п. н. е.) фактич-
ки бива напуштен.

Истовременост овог прелаза налази се током династија 
Хан (206. г. п. н. е. – 220. г. н. е.), Танг (618–907) и сјеверне ди-
настије Сонг (960–1126) за кинеску културу; период од Филипа 
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II и Александра Македонског до завршетка Pax Romana за кла-
сичну, грчко-римску културу; за Западну, англо-европску кул-
туру, транзиција се одиграва непосредно прије и током открића 
мануфактура. Овај однос између оног органског, за тло везаног, 
култивисаног, руралног и оног анорганског, космополитанског, 
цивилизованог и урбаног нужно резултира побједом космопо-
литанизма. „Прелаз из културе у цивилизацију, победа анорган-
ског великог града над органском земљом – која сада постаје у 
духовном смислу ‘провинција’ била је нужна, и то у том тренутку“ 
(Spengler, 1989a, 203).

Тиме бива испуњен први предуслов за транзицију културе 
за цивилизацији; сљедећи јесте онај догађај, или слијед догађаја, 
којима се постиже нужан судбински обрт (Spengler, 1989a, 203); 
употпуњавање историјског тока чиме се надзире крај циклуса и 
одумирање културе. Догађај јесте оно што обиљежава једну епоху, 
утврђену и неминовну морфолошку тачку у физиогномији Шпен-
глерове историографије; надаље, оне бивају остварене у два типа: 
анонимном и личном облику. Француска револуција, посматра-
на као континуитет револуционарног периода од пада Бастиље 
и Јакобинске диктатуре са једне стране до успона Наполеона и 
његовог коначног пораза са друге стране оцртава карактеристике 
оба типа.

Први део оне епохе – револуција – стога је потпуно анониман; дру-
ги део – наполеоновски – у највећем степену држан је личностима. 
Огромна снага тих појава свршила је за неколико година оно што је 
одговарајућа античка епоха (отприлике 386–322), збуњено и непоузда-
но, свршавала за читаве десетине година у подземном разграђивању. 
Суштини ових култура заједничко је то што се у сваком стадију налази 
најпре иста могућност да се оно што је нужно оствари у облику велике 
личности (Александар, Диоклецијан, Мухамед, Лутер, Наполеон), у 
облику скоро безименог догађаја (Пелепонески, Тридесетогодишњи, 
Шпански рат око наслеђа), или у облику једног нејасног и непотпу-
ног развоја (време Диадоха, Хикса, немачка међувладавина) (Spengler, 
1989a, 203).

Логички слијед ова два предуслова указује на почетне ка-
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рактеристике транзиције ка цивилизацији и морфологије ње саме: 
демографска кретања која воде ка урбанизацији, све већа економ-
ска зависност од спољне трговине, драстичне друштвене промјене 
у виду револуција и високодеструктивних ратова, убрзан развој 
технике и технологије, појава космополитанске масе и маргина-
лизација провинције, сукоб емпиризма и стриктне методологије 
са традицијом и религијом. Жртвовање орнаментике зарад пла-
стике, у умјетности се увијек остварује као прелаз, у било којем 
облику који јесте својствен за једну културу, као класицизам и 
романтика (Spengler, 1989b, 51).  

Прелаз са културе на цивилизацију врши се у антици у 4. веку, а на 
Западу у 19. веку. И, почев од тих времена, нема више великих душев-
них одлучивања, као у времена орфичких покрета и реформације у 
„целом свету“, у коме коначно ниједно село није неважно – него се 
све одлучује у три или четири светска града, који су сву садржину 
историје усисали у себе, према којима спада на ранг провинције цело-
купно земљиште културе – које сада, са своје стране, има да исхрањује 
светске градове остацима свог вишег људства. Светски град и провин-
ција – са овим основним појмовима сваке цивилизације појављује се 
један сасвим нови проблем облика у историји, који, ми данашњи, баш 
проживљујемо, и не схватајући га у свем његовом домашају (Spengler, 
1989a, 71-72).

Цивилизација, према томе, успоставља различит однос 
ка историји од предходећег му; феноменолошко-органицистич-
ки приступ, који можда није био присутан методолошки али 
засигурно јесте садржан у култивисаном историјском осјећају 
западне културе, скоро да и нестаје под навалом позитивизма и 
механицистичког, узрочно-посљедичног и површног сврставања 
историјских појава. Пријепоменути спектар релације органици-
стичко-механичко напослијетку се окреће овом другом.

Након сигурног успостављања морфологије транзиције ка 
цивилизацијској етапи слиједи окретање на унутрашњу морфо-
логију ње саме; физиогномски циклус једне цивилизације и њеног 
пропадања (јер цивилизација и јесте пропадање) садржи у себи 
три коначне етапе које директно произилазе од предуслова фор-
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мирања урбаних мегалополиса и на крају централизације поли-
тичке власти у облику великих личности као њихових покретача, 
прва од којих јесте етапа демократије* (Spengler, 1989b).  У овоме 
периоду усред пораста значаја урбанизације, фокус политичке 
моћи прелази са државе на друштво. Економија има све већи 
утицај на формирање друштвених и политичких односа; кроз 
материјализам наступа владавина новца**. 

Римљани имају предност над Грцима – у новцу као анорганској ап-
страктној количини откинутој од свих односа према смислу плодног 
тла, према вредностима примарног животног става. Отмено схватање 
света је, од сада, питање новца. Не претпоставља грчки Хризипов 
стоицизам имање као основицу, него касноримски стоицизам Като-
нов и Сенекин. Није социјално-етичко настројење 18. века ствар за 
милионаре, него настројење 20. века које професионалном уносном 
агитацијом хоће да постане делом. Светском граду не припада народ 
него маса. Неразумевање града за све што је предање, у које се име 
води борба против културе (племства, цркве, привилегија, у уметно-
сти против конвенција, у науци против могућности сазнања), његова 
оштра и хладна интелигенција надмоћна над сељачком памећу, његов 
натурализам у једном новом смислу, који се, преко Сократа и Русоа, у 
односу на све сексуално и социјално, везује за праљудске инстинкте 
и стања, оно panem et circenes, које се данас изнова појављује у виду 
борбе за наднице и у виду спортског игралишта – све то означава 
према коначно завршеној култури, према провинцији, један нови, 
касни и без будућности, али неизбежни облик људске егзистенције 
(Spengler, 1989a, 73).

Неминовношћу историјског развоја владавина новца 
прераста у сљедећу етапу: доба империјализма; по Шпенглеру не-
двосмислено негативна појава, не резултат преобиља снаге, већ 
резултат недостатка у отпору (Spengler, 1989a, 76).  Рим свијет 
*Види Табела III (Таблица истовремених политичких епоха) у Spengler, O. (1989). Propast 
Zapada (knjiga II). Beograd: Književne novine
**Ова проблематика се већ назирала непосредно прије Француског револуционарног 
периода са тешком финансијском кризом усред ратних дејстава током Седмогодишњег 
рата  (који се завршио поразом за француско-аустријску коалицију и губитком колонија 
које су чиниле Нову Француску, као и десетковање Француске морнарице) и потпома-
гања устаника у Америчкој револуцији, што је додатно утицало на јачање република-
низма; аналогно са владавином новца јесте и већина времена проведена под Римском 
републиком.
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није освајао, већ је без претјераног труда или опасности по своју 
сопствену егзистенцију припајао својим територијама – Римска 
империја јесте највише тријумфовала немогућности значајног вој-
ног отпора старог Истока. Посљедњи велики рат њиховог доба 
одлучен је битком код Заме којом је некадашња једина пријетња и 
разлог напрезања римске економске и војне силе, Картагина, била 
сведена на незначајну провинцијску пустош, чиме Утика постаје, 
као римски савезник, главни центар феничанске политике и трго-
вине. Луције Луциније Лакул и Гнеј Помпеј Велики са својим осва-
јањима Понтске краљевине и завршетком Митриданских ратова 
(88–66. г. п. н. е.) већ су увелико назначавали империјалистичке 
амбиције Римске хегемоније над Медитераном; Цезарово осваја-
ње Галије било је изразити колонијални рат који је, чак и при 
израженој једностраности, сматран за тријумф и врхунац римске 
војне историје, само по себи даје импликацију о пропадању рим-
ске војне могућности и њене импотенције уочи великих сукоба 
(Spengler, 1989a, 77). 

Ја ове учим да се империјализам, чије су се окаменотине још вековима 
и хиљадама година одржале као египатски, кинески, римски, индијски 
свет и свет ислама и које су могле прелазити из руку једног освајача у 
руке другог – мртва тела, безобличне, обездушене људске масе, изнађа-
ло градиво једне велике историје – схватити као типични симбол про-
падања. Империјализам је чиста цивилизација. У том облику појављује 
се, неопозиво, судбина Запада. Култивисани човек има енергију према 
унутрашњем, цивилизовани према спољашњем. Зато видим у Сесилу 
Роудсу (Cecil Rhodes, дод. уред.) првога човека једног новог доба. Он 
представља политички стил даље, западњачке, германске, особито 
немачке, будућности. Његова реч „Распростирање је све!“ садржи, 
у том наполеоновском облику, праву правцату тежњу сваке дозреле 
цивилизације. То вреди за Римљане, Арабљане, Кинезе. Ту мена из-
бора. Ту не одлучује свесна воља појединца, ни целих класа и народа. 
Експанзивна тежња је судба, нешто демонско и необично, нешто што 
касног човека из великог града тера у своју службу и истроши, хтео он 
то или не хтео, знао он то или не знао. Живот је остваривање могућег, 
а за човека од разума има само екстензивних могућности. Ма колико 
се данашњи још неразвијени социјализам бунио против експанзије, 
он ће једнога дана, жестином судбе, бити њен најодлучнији носилац 
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(Spengler, 1989a, 77).

Посљедња етапа која наступа јесте доба Цезара, или у по-
пуларно преточеном термину доба цезаризма, коју треба схватити 
у бити као једну хладну политичку пустош, окарактерисану не-
достатком било каквог значајног духовног дјеловања и енергије; 
филозофија бива сведена на професију, умјетност пропада као 
луксуз и понављање пријашњих облика, рационализам се повлачи 
усред налета „друге религиозности“ и масовне депопулације не-
кадашњих свјетских градова. Историја постаје позорница за јаке 
личности који у себи носе посљедњу судбину своје културе, након 
којих нужно слиједи њен крај – управо тај крај о којем се толико 
дуго прича не мора се манифестирати у виду непоколебљиве ката-
строфе*, већ попут пада Западног римског царства и деветнаесте 
династије Египта могу трајати деценијама, ако не и вијековима.

Сесил Роудс је за Шпенглера, са својом инхерентном при-
родом прожетом чистим британским империјализмом, предста-
вљао прототип модерног Цезара и претечу цезаризма условљеним 
рационалном, калкулисаном вољом за моћ државника предстоје-
ћег времена. 

Роудс се појављује као први претеча западњачког типа Цезара, за који 
тип време још ни издалека није дошло. Он стоји у средини између На-
полеона и насилника најближег века, као што онај Фламиније (који је 
почев од 232. натерао Римљане на покорење Гала цисалпинских и тиме 
на почетак њихове колонијалне политике проширења) стоји између 
Александра и Цезара. Фламиније је био, строго узев, приватан човек 
који је имао државнички утицај у једном времену у коме државна ми-
сао подлеже утицају привредних фактора, а у Риму он је био сигурно 
први цезаровски опозициони тип. Њиме се завршава идеја о служби 
држави, а почиње воља за моћ која рачуна само са снагама а не са 
традицијом. Александар и Наполеон били су романтичари, на прагу 
цивилизације, а већ задахнути њеним хладним и јасним ваздухом: али, 
први се свиђао себи у улози Ахила, а други је читао Вертера. Цезар је 

*Иако је грчко-римска култура одавно почела да губи своју форму и уступа мјесто та-
козваној магијској, арабљанско-византијској култури, Визиготска (410) и Вандалска 
(455) пљачка Рима, заједно са проглашењем Одоакара за Краља Италије (476) ефектно 
су ставиле тачку на постојање ове цивилизације.
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био само човек од чињеница, а огромног разума (Spengler, 1989a, 78).

Појава цезаризма за цивилизацију означава њено коначно 
пропадање; чак и поред назива који сам по себи се може узети за 
романтичарски јер глорификује овај феномен, цезаризам пред-
ставља брисање државе у њеном значају као ентитета и симбо-
ла. Некадашњи појам високе дипломатије државничких кабинета 
сада бива замјењен политиком масе; традиција постаје подложна 
личним прохтјевима харизматичних лидера. Свака цивилизаци-
ја је имала, такорећи, свој Рим; западно-европска цивилизација, 
која је провела вијекове величајући симбол вјечнога града још и 
прије његовог коначног пада (јер Рим никада није пао као сим-
бол – његов утицај скоро да је достигао свој врхунац у периоду 
од 1922. до 1945. године, више од хиљаду година након његовог 
слома у касној антици) посебно је била подложна цезаризму, јер 
њена физиогномичка изразитост захтијева на одлучним мјести-
ма снажне акценте у виду ратова или великих личности (Spengler, 
1989a, 199).  Оно што је наговјештено још од Неполеона и изнимне 
снаге колонијализма као нове врсте старог феномена империјали-
зма само служи као потврда ове опсервације; крај морфолошког 
циклуса представља фокус политичке моћи који сада прелази са 
друштва на појединца.

 Но већ је Роудс разумевао под успешном политиком само терито-
ријални и финансијски успех. То је римско у њему, а тога је он био 
врло свестан. У тој енергији и чистоти још се никада није отелови-
ла западно-европска цивилизација. Доспевао је у песничку екстазу 
само пред својим мапама, он који је као син пуританске парохијске 
куће, без средстава, отишао у Јужну Африку и стекао џиновско има-
ње као моћно средство својих политичких циљева. Његова мисао о 
трансафриканској железници од Капа до Каира, његов план о јужно-
-африканском царству, његова духовна моћ над рударским магнатима, 
гвозденим људима новца које је он приморао да своје имање ставе у 
службу његових идеја, његова престоница Булaвајо, коју је он, све-
моћни државник без одредљива односа према држави, основао кра-
љевски као будућу резиденцију, његови ратови, дипломатске акције, 
системи путева, синдикати, војска, његов појам о „великој“ дужности 
човека „мозга“ према цивилизацији – све је то велико и отмено, све 
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је то предигра једне будућности за нас спремане, којом ће се историја 
западно-европског човека коначно закључити (Spengler, 1989a, 79).

Закључак
Историја, према томе, може се по својој природи као фено-

меном посматрати само феноменолошки, уколико циљ историчара 
јесте њено надасве непристрасно и аутентично посматрање; ишта 
мање или више од тога води до десинхронизације између исто-
ријског феномена и његове бити. Посебан значај ове мисли лежи 
у томе што се она налази насупрот деструктивној појави анахро-
нистичког релативизма који директно произилази из европоцен-
тризма линеарне периодизацијске шеме стари-средњи-нови вијек; 
историја не служи нити за осуд нити за глорификацију, постајање 
инхерентно по себи не носи негативне или позитивне бенефите 
напрема посталом.  

Најредовнију манифестацију ове болести модерне исто-
риографије проналазимо у либерално-ревизионистичкој струји 
одвећ исцрпљене западне цивилизације – очигледан симптом 
јесте управо она поменута само-пројекција над већ прошлим 
историјским догађајима и наметање етике, естетике и логике 
данашњице над историјским током прошлости; појмови попут 
„људских права“ и „тероризма“, као неких од најистакнутијих 
карактера модерног доба, немају смисла бити кориштени као де-
скриптори историјских догађаја попут Тридесетогодишњег рата 
или сикаријских зелота у Јудеји – исто као што карактеризација 
Јакобинске диктатуре или Јунског устанка у Паризу по данашњем 
политичком спектру нема смисла, јер такви дескриптори не садр-
же историјски значај тих догађаја.

Напослијетку, логичка досљедност Шпенглерове исто-
риографије доводи нас до закључка о цикличности историјских 
дешавања. Разликује се непосредни утисак садашњице од слике 
прошлости, историјски материјализам од феноменологије и идеа-
лизма, позитивистичка и рационалистичка методологија од инту-
итивне спознаје историчара: разлика између природног, прошлог, 
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посталог и историјског.  Историја се сагледава попут својеврсног 
алгоритма, симболички испуњеног његовом хронологијом која 
јесте ништа друго до помоћне дисциплине историчара. Рациона-
листички приступом, нешто што не само да мори данашњу исто-
риографију него и социологију, па и друге науке (као што и јесте у 
складу са погледом на свијет цивилизованог, али не култивисаног 
човјека), групе чињеница социјалне, религиозне, физиолошке, 
етичке, или естетичке природе бивају сведене на „узроке“ других 
таквих група намјесто њиховог сврсходног тумачења кроз истрију.

Не постоји дакле, наука о историји, него преднаука за њу, која из-
ражује оно што је већ било. За сам историјски поглед чињенице су 
увек симболи. Али испитивање природе је само наука. Она жели само 
да проналази чињенице, законе каузалне врсте, јер она има технич-
ки извор и циљ; а чим управи поглед на нешто друго, она је постала 
метафизиком, нечим са оне стране природе. Отуда су историјске и 
природњачке чињенице две различите ствари. Ове друге се стално 
враћају, а оне прве никад. Ове друге су истине, а оне прве су чињени-
це. Ма колико у свакодневној слици „случајеви“ и „узроци“ изгледали 
сродни, они, у дубини, припадају различитим световима. Сигурно је 
историјска слика једног човека – а  тиме и човек сам – утолико плића 
уколико одлучније у њој влада опипљиви случај. И сигурно је, тиме, 
и писање историје утолико празније уколико оно више исцрпљује 
свој предмет утврђивањем чисто чињеничких односа. Уколико неко 
дубље проживљује историју, утолико ће ређе имати „каузалне“ утиске 
и утолико ће их извесније осећати као савршено безначајне (Spengler, 
1989a, 209).

На крају, доба Цезара почива на вјечном биографском ка-
рактеру историје кроз њене велике личности – ова чињеница јесте 
најближе ономе што би се дало назвати аксиомом историје. Арха-
ични стил, прасимбол једне културе условљава њен развој и раст, 
као и све остало, па тиме подразумијевајући и велике личности; 
али онај историјски обрт, стил и естетика једне цивилизације, 
примарно бива повезана са личним факторима Цезара; они слу-
же као продужена рука прасимбола, носиоци његове естетике. 
Једна читава судбина њемачког народа бива условљена од стране 
екcцентричности Цара Вилхелма II и државничке лукавости Би-
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змарка; грубост руске спољне политике и дипломатије почива на 
Кутузову, Горчакову и Молотову; француска традиција експанзи-
онизма и револуционарних преврата никада није далеко догурала 
од Роберспјера и Наполеона.

Међутим, историја као феномен остаје безлична – и њена 
хладноћа засигурно пече уздигнутост и понос фаустовског чо-
вјека. Њена безличност се управо огледа у њеном неминовном 
протоку и непрестаном кружењу; за њу је појединац објекат њеног 
испуњења, а тек послије тога сопствена личност – она не мари за 
ставове садашњице, јер и они нестају под налетом времена.

Доминирајући песимистички тон у којем је Шпенглерова 
Пропаст Запада написана одговара физиогномичком такту једне 
цивилизације на помолу – фаустовски непосредни осјећај за тра-
гедију личности наспрам античког осјећаја за трагедију случаја 
– управо захтијева овакву реакцију на сумрак свога постојања; 
ни једна култура до сада није имала управо тако снажан осјећај 
за временом, што се манифестује што даље њено сопствено ври-
јеме протиче. Сам назив који је Шпенглер надјенуо над англо-
-европском културом потиче од Гетеовог Фауста; његов нагон за 
бесконачношћу – његова идеја уопштено – одзвања у духу сваког 
западног човјека.

У својој историографији, Шпенглер историју не посматра 
само као историчар, него и као пјесник, филозоф, као особа са 
дубоком интуицијом и историјским осјећајем; међутим и поред 
њеног цикличног аспекта, културе су строго ограничене: сво-
јим тлом на којем су настале, прасимболом, и трајањем. Оне се 
нипошто не понављају, и осјећај за историјом који је садржан у 
култури Запада никада неће бити идентично поновљен у другој 
култури која ће можда да никне на њеном тлу или другдје. Али 
њихова морфологија јесте препознатљива, и историјске појаве 
које се манифестију кроз њихове токове дају се поредити по сво-
јој аналогној или хомологној природи. Послије Сиракузе, Атине, 
и Александрије долази Рим. Послије Париза, Мадрида, и Лондона 
сљедују Берлин и Њујорк (Spengler, 1989a, 72).
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Periodisation of History, as seen through the Culture-
aspect of Oswald Spengler: Morphological Review of 

Historic-cultural Development

Abstract: The following text represents the second edited extract 
from a previously written text titled ‘Periodisation of History, as seen 
through the culture-aspect of Oswald Spengler’s Decline of the West’, 
adapted to suit the editorial specifications of the publisher for the social 
science magazine ‘Politeuma’, due to which it has been divided into two 
parts. The first part, published in the first edition of the aforementioned 
magazine, had primarily dealt with and had attempted to defend the 
elementary thesis of Spengler’s historiography against alternative concep-
tions present within the general discourse of  the philosophy of history, 
mainly that of a cyclical historical model pitted against the mainstream 
progressively linear model. It is therefore in the second extract that we 
are left to contemplate the central notion of Spengler’s historiography 
as presented in the ‘Decline of the West’ – the notion of Hochkultur or 
High Culture, with the second extract itself being divided further into two 
parts: the first of which considers the inner morphological structure and 
principles of these cultures, the organicistic interpretation of homologous 
and analogous historical phenomena and Spengler’s concept of contem-
porary phenomena based upon the dichotomy of nature versus history 
as elaborated in the previously published extract, while the second part 
of the text serves as a unifying conclusion for both extracts.

Key words: Оswald Spengler, Decline of the West, Hochkultur, 
homological and analogical historic occurrence, culture and civilization, 
period of democracy, period of imperialism, period of cezarism 
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ИСТОРИЈА

РУСКИ БОГОСЛОВСКИ УТИЦАЈИ У 
КАРЛОВАЧКОЈ МИТРОПОЛИЈИ У 18. ВЕКУ

Вељко Бирач*

Православни богословски факултет 
(Универзитет у Београду)

Сажетак: Примарни циљ овога рада је да прикаже и са-
гледа богословске утицаје и проблеме који су настали из односа 
Карловачке митрополије и руског богословља у 18. веку. Најпре 
ћемо сагледати историјске околности и проблеме у којима се на-
шла Карловачка митрополија (дијацеза која се прва одвојила од 
Пећке патријаршије, непрестана претња унијом, насилна покр-
штавања и др.), а затим утицаје који су се појавили онога момента 
када су митрополити затражили помоћ из Русије. Руски утицаји 
су у Карловачку митрополију продирали путем руских учитеља 
и богослова који су директно деловали на просторима Митропо-
лије; путем српских богослова и учитеља који су се школовали у 
руским академијама; путем богословске литературе која је стизала 
са овим учитељима и путем богослужбених књига штампаних у 
Русији или код нас (али под руским утицајем). Сходно овоме смо 
главни део рада поделили на три целине: руски богослови Карло-
вачке митрополије, руска богословска становишта Карловачке 
митрополије и руске богослужбене књиге Карловачке митрополије.

Кључне речи: Карловачка митрополија, руско богословље, 
руске богослужбене књиге, кијевски утицаји, схоластика

*Студент четврте године Православног богословског факултета Универзитета у Београ-
ду, студијски програм: Богословско-катихетски програм; biracveljko@gmail.com
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Карловачка митрополија
Карловачка митрополија је била део Пећке патријаршије 

који се налазио у другој држави, култури – слободно можемо рећи 
у другом свету. Ово је утицало на то да се богословска и богосу-
жбена мисао и пракса развијају у потпуно другачијим историј-
ским околностима у односу на остатак црквених дијацеза Српске 
православне цркве (СПЦ). И да бисмо што боље разумели околно-
сти и проблеме чијим се сагледавањем бави овај рад, потребно је 
најпре да се осврнемо на историјска збивања у којима Карловачка 
митрополија и српска богословска наука и богослужбена пракса 
долазе у додир са тадашњом Русијом.*

Настанак
За разлику од својих сународника, који су били под ислам-

ским јармом, Срби северно од Саве и Дунава налазили су се под 
управом једне хришћанске империје. Ово ће умногоме диктира-
ти верски и културни живот Срба на овим просторима и биће 
један од главних разлога великих, пре свега, културолошких ра-
злика између њих и њихове јужне браће. Оваквог културолошког 
размимоилажења није била поштеђена ни црквена управа. Тако, 
Карловачка митрополија постаје прва црквена дијацеза која се 
одвојила од Пећке патријаршије почетком 18. века, дакле пре ње-
ног укидања 1766. године (Слијепчевић, 1991). Затим Карловачка 
митрополија, за разлику од Пећке патријаршије, је морала да води 
много сложенију борбу (Слијепчевић, 1991, 9) и да се суочава са 
много комплекснијим проблемима. Наиме, Срби у Аустро-Угар-
ској су имали неку врсту повлашћеног статуса. То је био народ 
који је за Аустро-Угарску представљао живи зид између Беча и 
Турске и пре досељавања великог броја Срба под Арсенијем III 
1690. године. Ова улога живог зида Србима је обезбеђивала одре-
ђене привилегије 
*У раду ћемо просторе са којих долазе „руски утицаји“ означавати са „тадашња Русија“ 
или само „Русија“, али овде желимо да нагласимо да се тадашње границе Русије и ру-
ског народа не поклапају са границама Русије у данашњем смислу. Конкретан пример 
је спомињање Кијева као једног од тадашњих центара руске богословске мисли, а који 
се данас не налази унутар граница руске државе.
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у Аустро-Угарској, нарочито после велике сеобе са краја 17. века. 
Као такви Срби су, после пресељења 1690. године, добили нове царске 
привилегије. Цар Леополд I, који је својим Манифестом од 6. априла 
1690. године позвао балканске хришћане да се дигну против Турака, 
издао је Србима четири привилегије [...] Ове привилегије [...] дате су 
Србима као награда за њихово залагање у борби за Аустроугарску 
монархију (Слијепчевић, 1991, 12). 

Привилегијама су такође обезбеђене повластице и права 
вероисповести, слободног вршења богослужења по грчком обре-
ду, права за избор архиепископа, који ће касније сам постављати 
епископе Србима, подизати цркве и намештати свештенике (Сли-
јепчевић, 1991) [...] Није потребно посебно истицати да је свака 
страна имала своје виђење привилегија и да их је свака тумачила 
онако како је њој највише одговарало (Слијепчевић, 1991).** У 
оваквим условима почетком 18. века, патријарх Арсеније Чарно-
јевић уређује црквени живот и утемељује нешто што ће се касније 
развити у Карловачку митрополију.

Карловачка митрополија није настала као самостална цр-
квена дијацеза. Она није продукт никаквог раскола нити државне 
политике. Настала је искључиво као гарант сигурности и бедем 
одбране од уније Срба који су живели у Аустроугарској монар-
хији. Карловачка митрополија почетак свог постојања везује за 
настанак тзв. Крушедолско-карловачке митрополије, која је, како 
сматрају историчари***, основана као аутономна црквена област 
за Србе северно од Саве и Дунава унутар Пећке патријаршије на 
сабору у манастиру Крушедол. Као такву су је „сматрали и источ-
ни, Цариградски и Јерусалимски, патријарси“ (Слијепчевић, 1991, 
18). „Крушедолски сабор је, бојећи се уније, одлучно нагласио своју 
**О компликованости ових тумачења проф. Слијепчевић (1991) каже: „Ако се дворско 
схватање још и могло довести у  склад са српским, било је веома тешко, а скоро и немо-
гуће, ускладити мађарско и српско схватање привилегија: Мађари су гледали у Србима 
дошљаке који угрожавају њихове животне интересе, а Срби у Мађарима онај фактор 
који жели да их пороби и обесправи и учини својим поданицима“ (стр. 15).
***Неки од њих су Јован Радонић (Митрополит Исаија Ђаковић), Димитрије Руварац 
(Манастир Крушедол), Радослав Грујић (Автокефалност Карловачке митрополије); 
наведено према: Слијепчевић, Ђ. (1991). Историја српске православне цркве, књига 2: од 
почетка XIX века до краја Другог светског рата. Београд: БИГЗ, стр. 18
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везу са Пећком патријаршијом“ (Слијепчевић, 1991, 18).* Када 
је, на том истом сабору после смрти Арсенија III, за митрополита 
Срба изабран Исаија Ђаковић, положио је заклетву да ће „Пећког 
патријарха признавати за старешину у духовним стварима“ (Сли-
јепчевић, 1991, 18).** Ово није ишло у прилог бечком двору, јер се 
још и пре пресељења великог броја Срба са краја 17. века радило 
на томе да се Срби поунијате, односно припоје Римокатоличкој 
цркви. Ово је била и једна од главних бојазни свих црквених ве-
ликодостојника Карловачке митрополије, од њеног настанка до 
коначног гашења 1920. године када она улази у састав новооснова-
не, боље рећи новоуједињене, Православне Цркве у Држави Срба, 
Хрвата и Словенаца.

Проблеми и њихов извор
Већ смо раније видели да је политички статус и црквени 

живот Срба у Аустроугарској монархији био организован на 
основу привилегија које је издао цар Леополд I. Међутим, видели 
смо и да је највећи проблем био тај што се над Србима вршило 
организовано и систематско унијаћење. То је био „главни, иако 
не и једини, извор тешкоћа на које су наишли наша јерерхија и 
наш народ“ (Слијепчевић, 1991, 16; Ћоровић, 1995, 468). Из ово-
га проблема су извирали сви остали проблеми. Бечки двор се, у 
случају верске (можда и националне) политике, водио паролом да 
Србе треба поунијатити. Срби су као шизматици били трн у оку 
римокатоличке империје. Да би се ово постигло привилегије дате 
Србима, које јасно одеређују слободу вероисповести, временом су 
непрестано кршене и сужаване или им се давало другачије тума-
чење и смисао.*** Примери за то су небројени, а ми ћемо (ограни-
чени обимношћу рада) навести само неколико.

*Оригиналан цитат из: Радонић, Ј. (1938). Митрополит Исаија Ђаковић. Београд, стр. 
286
**Оригиналан цитат из: Радонић, Ј. (1909). Прилози за историју Срба у Угарској у XVI, 
XVII и XVIII веку. Нови Сад, стр. LIV
***Више о томе на које све начине су кршене српске привилегије видети код Слијепче-
вић, Ђ. (1991). Историја српске православне цркве, књига 2: од почетка XIX века до краја 
Другог светског рата. Београд: БИГЗ, стр. 11-130. 
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Прво оповргавање привилегија у корист идеје о унији 
Срби нису дуго чекали. Наиме, одмах после смрти цара Леополда 
I на двору су ојачали фактори на челу са кардиналом Леополдом 
Колонићем, саветником цара Јосифа I (Слијепчевић, 1991; Ћо-
ровић, 1995). Он је сматрао да Срби своје привилегије погрешно 
тумаче и да им нико никад није дозволио да буду и остану шизма-
тици (Слијепчевић, 1991). 

То им се никако не може допустити, је не само, да то света католичка 
вера забрањује, него је одлучно противно и самом државном разлогу 
[...] Стога ваља настојати, али без велике галаме и вређања, да се тај 
илирски или рашки народ помало сједини са римском црквом, од које 
се, уосталом, и онако много не разликује (Слијепчевић, 1991, 16).****

Колонић саветује Јосифа I да он као краљ може не само 
ограничити, већ по потреби и укинути одређене привилегије. 
Оно што је Колонићу највише сметало је световна и духовна 
власт патријархова, која је привилегијама загарантована. Он је 
цару саветовао да је у његовој, а не у патријарховој власти, да бира 
и поставља епископе и да се не би требало журити са избором 
новог патријарха кад Арсеније умре (Слијепчевић, 1991). Његов 
духовник, Гаврило Хевенеши, ову идеју о одлагању избора новог 
патријарха објашњава: „Јер кад нема патријарха убрзо ће нестати 
и епископа, које патријарх именује, а када не буде било епископа, 
нестаће и калуђера, те ће тако обезглављен народ веома лако пре-
ћи у римокатоличку веру“ (Слијепчевић, 1991, 17).***** 

Други пример гажења привилегија и покушаја унијаћења 
узећемо из времена митрополита Павла Ненадовића. За све време 
свог управљања митрополијом, Павле Ненадовић се сусретао са 
непрестаним, често притворним, покушајима унијаћења и оспора-
вања верских слобода загарантованих привилегијама. Марија Те-
резија папи Пију VI отворено пише како се „свом снагом труди да 

****Оригиналан цитат из Грујић, Р. (1906). Како се поступало са српским молбама на 
двору ћесара австријског последње године живота патријарха Арсенија III Чарнојевића. 
Нови Сад, стр. 13. 
*****Оригиналан цитат из: Радонић, Ј. (1909). Прилози за историју Срба у Угарској у XVI, 
XVII и XVIII веку. Нови Сад, стр. XLVI-XLVII
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спроведе унију међу Србима“ (Слијепчевић, 1991, 27). Ово „свом 
снагом“ иде дотле да су се вршили или прећутно дозвољавали 
отворени прогони свих оних који нису хтели да прихвате унију 
или су једноставно били православне вероисповести (Слијепче-
вић, 1991). Примера за ово не мањка. Од тога да гроф Петаци 
(Petazzi) протерује монахе из манастира Марча, забрањује све-
штеницима да крштавају децу и кажњава родитеље чија су деца 
крштена у православној Цркви (Слијепчевић, 1991); преко тога 
да Илирска дворска депутација 1753. године издаје План попра-
вљеног увођења уније (Слијепчевић, 1991, 27), у којем се, између 
осталог, каже да свештенство треба држати на узди (Слијепчевић, 
1991, 27) и да му не треба дозволити да проповеда међу онима који 
су већ примили унију; до тога да Марија Терезија издаје наређење 
митрополиту Ненадовићу

[...] да се ни он ни епископи ни остало свештенство не смеју мешати 
у ствар уније нити шта против ње предузимати [...] епископима је, 
опет, ометано редовно вршење канонске визитације, свештеници нису 
смели свуда слободно општити са верницима, а народ је примамљиван 
на унију разним обећањима (Слијепчевић, 1991, 27).

Срби су на све начине гледали како да ово избегну и неко-
лико пута су се пута обраћали Бечу, позивајући се на права зага-
рантована привилегијама, али безуспешно. Окончања унијаћења 
није било из простог разлога што су и царица и читав двор били 
за то да се унија до краја спроведе. Једина разлика је била само у 
томе што су паметнији међу њима били против тога да се унија-
ћење спроводи насилно (Слијепчевић, 1991).

Услед оваквих околности Србима није остало ништа друго 
него да се, потпуно изгубивши веру у бечки двор, по природи 
ствари окрену Русији и затраже помоћ за решавање њихове ситу-
ације. „(Ово) убрзано и отворено помагање уније у Двојној монар-
хији није могло остати непознато (и прећутано) у Русији. Тамо су 
одлазили наши свештеници, који су тражили помоћ, и, нарочито, 
богослужбене књиге“ (Слијепчевић, 1991, 28). На овој тврдњи и 
почиње главни део нашег рада, а то су управо везе са Русијом које 
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су за резултат имале русификацију српске богословске мисли.

Руско богословље Карловачке митрополије
Видели смо из историјских околности (које смо покуша-

ли укратко приказати) да се Карловачка митрополија налазила у 
веома незгодној ситуацији. Бечки двор је не подноси, забрањује 
јој да буде црква, да иде међу народ, да штампа књиге [...] Забра-
њује јој да постоји. Сама себи она не може помоћи. Њена јужна 
браћа су под Турцима. Једино одакле се могла  надати некој врсти, 
ако не спасења а оно, олакшања патњи и страдања је Русија. Од 
Софронија Подгоричанина, трећег митрополита крушедолско-
-карловачког, који је био приморан да се Русији обрати за помоћ 
и заштиту (Слијепчевић, 1991, 19), преко свештеника, монаха и 
лаика, који су путовали у Русију по књиге у време Павла Ненадо-
вића, па до доласка руских учитеља и школских књига половином 
18. века, увек се искључиво радило на добијању помоћи и књига. 
На овај начин карловачки митрополити су довели до еволуције 
богословске мисли и богослужбене праксе у складу са мислима и 
праксом која је долазила са учитељима и књигама из Русије. По 
некима овај период русификације интензивно траје читав један век 
(од 1690. до 1770.) (Вукашиновић, 2010).

 Руски богослови Карловачке митрополије
У периоду када је Европа одушевљена Просветитељством, 

знањем и образовањем, међу Србима, који немају сопствену држа-
ву и који су, зарад опстајања, окренути једни према другима, ове 
идеје лако пуштају корене (Вукашиновић, 2010). Међутим, млади 
Срби жељни знања (вероватно у циљу одбране националног иден-
титета у империји која чини све да им то одузме (Вукашиновић, 
2010) налазе се у дилеми где да се образују. 

Где да се Срби школују у тој новој ситуацији, пошто без образовања 
нема националне будућности? И како да при томе њихова православна 
вера остане неокрњена и цела? Одговор се наметнуо сам по себи: Треба 
ићи на Исток, у Русију, Велику и Малу. А најпре у Кијев (Вукашино-
вић, 2010, 23).
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И Црквени великодостојници, који су углавном усмера-
вали наше младе људе на даље образовање, видели су у Русији 
решење проблема који гласи: образованост и/или очување прво-
славне вере. Међутим, невоље су дошле оданде одакле су им се 
најмање надали. 

Наиме, од средине 17. века студенти из Кијева почињу 
одлазити у Западну Европу и тамо стицати образовање. Образу-
јући се на латинском у срединама које су биле или протестантске 
или римокатоличке, а при томе не познајући грчки језик (како 
би отачко предање читали у оригиналу или како би га уопште 
читали), млади кијевски богослови су са собом са студија донели 
особине богословске средине у којој су се образовали.* У Русију, 
а нарочито у Кијевску духовну академију, средином 17. века про-
дире западно римокатоличко и протестантско (углавном конфе-
сионaлно-исповедно) богословље. Ово ће касније проузроковати 
општу експанзију разноразних катихизиса и вероисповедања (по 
западњачком принципу: питање – одговор) којим ће православни 
богослови (нарочито кијевски) бранити православље од унијат-
ских насртаја са Запада. Тада долазимо до поражавајуће чињенице 
да „и поред свег настојања да њихово богословље буде православ-
но и у одбрану Православља, кијевским теолозима се дешавало да 
усвоје римокатоличке богословске  поставке и теорије – управо 
оне против којих су интелектуално војевали“ (Вукашиновић, 2010, 
25). Кијев тако постаје средина у којој се римокатоличким бого-
словљем, аргументима и начином размишљања бори пртив тога 
да римокатолици православне поунијате. 

Са оваквом средином Срби успостављају однос на два начина. Са јед-
не стране, они примају руске утицаје на свом тлу. Теолози, учитељи, 
сликари долазе међу Србе и ту шире свој утицај. Са друге стране, Срби 
одлазе у Кијев или Москву и тамо се образују (Вукашиновић, 2010, 28).

Један од првих, а свакако и један од најпознатијих, учитеља 
из Русије био је Максим Суворов, кога у Србију шаље цар Петар 
*Уп. са Вукашиновић, В. (2010). Српска барокна теологија: Библијско и светотајинско 
богословље у Карловачкој митрополији XVIII века. Врњци: Братство Св. Симеона Ми-
роточивог, Требиње: Манастир Тврдош, стр. 21–28.  
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Велики (Слијепчевић, 1991). Наиме, карловачки митрополити су 
се трудили да унапреде школство код Срба, а нарочито да подигну 
ниво образованости свештенства. С тим у вези митрополити и 
епископи су се трудили да при својим епархијама макар организу-
ју неку врсту течаја (Слијепчевић, 1991) на којима би свештеници 
проширили своја знања. Школа Максима Суворова (отворена 1. 
октобра 1726. у Сремским Карловцима [Слијепчевић, 1991]) била 
је нека врста напретка у односу на ове течајеве. У овој школи, која 
се више пута селила из Карловаца за Београд и обрнуто, највише 
је било свештених лица. Суворов је у школи предавао до 1732. 
када се вратио за Русију.

У исто време када Суворов почиње да предаје у карловач-
кој школи, у Кијев на школовање одлази млади јерођакон Диони-
сије Новаковић (Вукашиновић, 2010). Новаковић у Кијеву остаје  
све до 1737/38. када се враћа у Нови Сад „где добија посао у пе-
троварадинској Рождество-богородичиној латинско-словенској 
школи, другачије познатој као Духовни колегиј за младе богослове, 
првој високој школи код Срба“ (Вукашиновић, 2010, 135). Ова 
школа је, сматрају неки, била центар ширења руске схоластике 
међу Србима (Вукашиновић, 2010). Школа је основана 1731. го-
дине, а свој процват и унапређење у погледу квалитета предавања 
доживљава са доласком Дионисија Новаковића. Новаковић се, 
преко бачког владике Висариона, трудио да за школу обезбеди нај-
боље уџбенике који су стизали из Русије. Осим овога, Новаковић 
се изразито старао да се школа реорганизује по угледу на Кијевску 
духовну академију, коју је толико ценио. У школи је Дионисије, 
истичући на просветитељски начин везу образовања и врлин-
ског живота**, предавао философију и теологију (Вукашиновић, 
2010). Преко својих црквених беседа и предавања Новаковић је 
ширио полемичко богословље Кијева и Русије. Поред стандард-
них тема (исхођење Светога Духа или време претварања Дарова 
на литургији или пак постојање чистилишта исл.), он се бави и 

**Видети у Вукашиновић, В. (2010). Српска барокна теологија: Библијско и светота-
јинско богословље у Карловачкој митрополији XVIII века. Врњци: Братство Св. Симеона 
Мироточивог, Требиње: Манастир Тврдош, стр. 150–151.
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неким темама везаним за конкретан живот унутар Цркве. Како 
је научио тако је предавао и писао. Дионисије је иза себе оставио 
неколико дела из којих се данас дају наслутити његова богослов-
ска стремљења и његови богословски корени.* Дионисије Нова-
ковић је, као кијевски ђак и новосадски професор, преко свога 
богословског делвања несумњиво широм отварао врата руском 
полемичком богословљу и европском просветитељству који су 
своје корене лако пуштли међу Србима жељним знања. Због тога 
за школу у којој је предавао кажу да је међу Србима оставила ду-
бљи (руско-богословски) траг него карловачка школа Емануила 
Козачинског (Вукашиновић, 2010).**

У 18. веку, дакле, митрополити су се трудили да подигну 
ниво образовања код свога народа, желећи тиме, а понесени ду-
хом просветитељсва, да осигурају народни идентитет у држави 
која је била све само не пријатељски настројена према Србима. 
Историјски извори из овог период сведоче о цветању просвете 
код Срба. Отварале су се школе, увозиле су се, некад и кришом 
(Вукашиновић, 2010), књиге (наравно из Русије), млади људи су 
слани на више образовање у иностранство (углавном у Русију). 
Патријарх Арсеније IV „је молио да се у Русију прими 24 Срба на 
школовање [...] Само од 1721. до 1762. учило се у Кијевској духов-
ној академији 28 Срба“ (Слијепчевић, 1991, 50). Наравно (како 
закључује Вукашиновић, 2010), „Срби нису само студирали у 
Русији. Они талентованији међу њима заузимали су и наставне 
позиције. Неки од њих су били и професори на Кијевској акаде-
мији“ (стр. 271). Они који су се вратили у своју земљу су заједно 
са митрополитима и епископима оснивали школе по угледу на 
руске духовне академије, и управо захваљујући тим школама ру-
ски духовни и кутурни утицаји постали су најизраженији током 
читавог 18. века. Ово се Аустро-Угарској није нимало допадало и 
*Више о овоме погледати код Вукашиновић, В. (2010). Српска барокна теологија: Библиј-
ско и светотајинско богословље у Карловачкој митрополији XVIII века. Врњци: Братство 
Св. Симеона Мироточивог, Требиње: Манастир Тврдош , стр. 160–204.
**О Емануилу Козачинском видети у Слијепчевић, Ђ. (1991). Историја српске право-
славне цркве, књига 2: од почетка XIX века до краја Другог светског рата. Београд: БИГЗ, 
стр. 49.
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аустријски цареви покушавају, нарочито је у томе била успешна 
Марија Терезија, да изврше реформе српског школства и умање 
руске утицаје. „Пошто су српске школе до тада у великој мери 
биле русификоване – како на основу књига и програма, тако и 
на основу учитеља – долази до заустављања овог процеса Регула-
ментом из 1770. године којим се школство ствља у руке Владе“ 
(Вукашиновић, 2010, 269).

Јован Рајић (1726–1801), још један руски ђак, био је оличе-
ње српске теологије 18. века. Школовао се најпре у Карловцима, у 
школи Емануила Козачинског и са само дванаест година је постао 
професоров помоћник (Вукашиновић, 2010). Своје образовање 
овај, можда, најинтелигентнији Србин свога доба, наставља у Ко-
морану међу римокатолицима; затим одатле, под притиском уније, 
прелази у лутеранску гимназију, лицеј у Шопрону; да би на крају 
своје образовање довршио у Кијеву.*** 

Школовање Јована Рајића у Кијевској духовној академији оставило је 
јак траг на његовом богословљу – како садржински тако и методоло-
шки. Рајић је у Кијеву научио како и на основу чега да богословствује 
(полемичко богословље које у Кијев стиже са Запада, у којем и лежи 
слабост руске богословске мисли тога доба) (Вукашиновић, 2010, 62).

То је човек који кроз своја дела непрестано полемише са 
римокатолицима и протестантима, наводећи до изнемоглости (Ву-
кашиновић, 2010, 64) светописамске и отачке цитате као потврду 
својих аргумената. Управо ово открива западне карактеристике 
Рајићевог школовања, јер је највише отачких цитата узето од Св. 
Августина, кога Рајић изразито цени и поштује.**** Осим Августи-
на, „Рајић се у свом богословљу у великој мери ослања на Свето 
Писмо, које сматра извором теологије првог реда, неопходном 
потврдом ставова, али и темељем богословља и духовности уоп-
ште“ (Вукашиновић, 2010, 70). Теологија Јована Рајића произвела 
***Видети више у Вукашиновић, В. (2010). Српска барокна теологија: Библијско и све-
тотајинско богословље у Карловачкој митрополији XVIII века. Врњци: Братство Св. 
Симеона Мироточивог, Требиње: Манастир Тврдош, стр. 31–36.
****Видети Вукашиновић, В. (2010). Српска барокна теологија: Библијско и светота-
јинско богословље у Карловачкој митрополији XVIII века. Врњци: Братство Св. Симеона 
Мироточивог, Требиње: Манастир Тврдош, стр. 64-66.
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је Катихизис који ће бити главна вероучитељна књига код Срба у 
његово време и који ће овакав начин богословствовања поставити 
у саме темеље богословске науке, јер је Јован Рајић учествовао 
у отварању прве српске богословије у Сремским Карловцима у 
време чувеног митрополита (Рајићевог ученика) Стефана Стра-
тимировића.

На основу ових неколико примера „руских богослова“ да 
се закључити да се српска богословска сцена, која је до 18. века 
била готово непостојећа, сада оснива на потпуно другим теме-
љима од оних постављених у 13. и 14. веку. Српско богословско 
образовање ниче на основама руског и малоруског полемичког 
богословља, које долази углавном из Кијева, а које је у Кијев сти-
гло са протестантског и римокатоличког Запада.

Руска богословска становишта Карловачке 
митрополије

Окружени туђим менталитетом, у много чему непријатељски ори-
јентисаним, Срби су спонтано и по најдубљем уверењу, али већ и по 
једној постојећој пракси, своје очи окренули ка Русији. Проблем је у 
томе што су тамо пронашли и оно што нису тражили – позападњаче-
но богословље и рационализам и просветитељство Петровске епохе 
(Вукашиновић, 2010, 270–271).* 

Раније смо показали како је ово, ненадано, богословље 
продрло у просторе Карловачке митрополије, а овде ћемо сада, 
укратко, сагледати које су то богословске идеје донели са собом 
горе поменути богослови. Идеје ћемо покушати приказати из  бо-
гословља Јована Рајића и Дионисија Новаковића, а најпре нешто 
уопштено да кажемо о њима.

Западна богословска мисао, поникла на тековинама рим-
ског права, врло лако се пронашла у „схоластичким“ системима 
Аристотелове философије. У средњем веку, а нарочито после рас-
кола из 1054. године, Аристотел и његова философија сматрани 
су основом сваког образовања, а нарочито богословља. То видимо 
*Видети Вукашиновић (2010, 270–271) и Jевтић, А. (2001). Развој богословља код Срба. 
Духовност православља. Београд: Храст.
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из дела највећих богослова Запада (Августин, Тома Аквински и 
др.). Западна мисао ће од схоластике, преко ренесансе, хумани-
зма и просветитељства, проћи кроз један период развића који ће 
Истоку остати потпуно стран.** Ово је важно да имамо у виду, јер 
без обзира на то да ли је схоластика Запада добар или лош начин 
богословствовања, она је прошла кроз философске и научне по-
тресе једног дугог историјског периода. Руски богослови, бачени 
на Запад, сусрели су се први пут са таквим начином размишља-
ња, који је у поређењу са „научним мртвилом“ Истока, изгледао 
божански откривен. Оно што је на Западу била само једна фаза 
у развоју научне, философске и богословске мисли, на Истоку је 
постао једини начин и образац мишљења. Ко није мислио ари-
стотеловско-схоластички, при томе на латинском језику, није се 
сматрао релевантним за исказивање мишљења. Ове идеје, задојене 
просветитељством, који је истицао значај знања и разума (и давао 
му понекад скоро божанске епитете), врло лако су ушле у срж 
интелектуалног мишљења Истока. Са Истока, дакле, и долазе ови 
„Западни утицаји“ међу Србе. 

Раније смо нагласили да је Рајићево школовање у Кијеву до 
сржи оформило његову богословску мисао, јер је у Кијеву Рајић 
научио како и на основу чега да богословствује (Вукашиновић, 
2010). И ово се види кроз сва Рајићева дела. У своме Теолошком 
телу Јован Рајић користи метод излагања проблема и давања од-
говора на постављена питања типично схоластички. Постављено 
питање представља одређени богословски проблем и одговор за 
њега може се дати само из два извора – Свето Писмо и дела отаца. 
Након одговора у овом „замишљеном“ испитивању изношени су 
противаргументи који су опет били побијани на исти начин на 
који се одговарало на питања (директним цитирањем извора или 
давањем сопствених мишљења која су морала бити поткрепљена 
из једног од извора) (Вукашиновић, 2010). Посебно место у Раји-
ћевом богословљу, што треба нагласити да би се схватило зашто 
Рајић користи схоластику, заузима блажени Августин. Рајић је 
**О развоју Западне мисли и току философских и научних револуција видети више у 
Peri, M. (2000). Intelektualna istorija Evrope. Beograd: Clio.
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просто опчињен њиме и његова дела, нарочито Теолошко тело, 
обилују Августиновим цитатима. Сам Рајић наводи разлог томе. 
По њему, Августин се, као теолог, бавио свим битним темама које 
Рајића интересују и о којима он жели да пише (Вукашиновић, 
2010). Осим Теолошког тела, Рајић се потрудио да напише и Ка-
тихизис за образовање Срба. Историја ове књиге и њена судбина 
друга су тема и нећемо се овде освртати на њу.* Катихизис је за 
нас овде значајан управо због отпора који је Рајић пружио не би 
ли одбранио интегритет своје књиге. У овој бици Рајић је триум-
фовао, а Мита Костић (чији коментар доказује све оно раније ре-
чено) каже да је он „с пуним успехом употребио полемички метод 
руске схоластичкке теологије која је својом протуримокаролич-
ком борбеношћу потпуно одговаарала непосредним потребама 
православног српског народа у Монархији“ (Вукашиновић, 2010, 
98).** Катихизис Јована Рајића и његове Четири апологије прави 
су пример схоластичког начина размишљања код нас. Ту се по-
ред схоластичке форме дела, срећу типично схоластичка питања 
и проблеми (материја и форма светих тајни, време претварања 
дарова на Литургији, речи установљења, пресуштаствљење и др.).

Други пример на чијем богословљу ћемо приказати утицаје 
схоластичке мисли је, раније поменути, професор Рождество-бо-
городичине школе, Дионисије Новаковић. Опчињен образовањем, 
које по њему за циљ има врлински живот, Дионисије у њему види, 
као и његови кијевски учитељи, једини начин да се православни 
супротставе римокатоличкој пропаганди (Вукашиновић, 2010).
Међутим, треба нагласити да и поред најбоље намере да се од-
брани Православље, Новаковићево богословље, као и многих пре 
њега, подлеже управо римокатоличким утицајима, до те мере да се 
догмати римокатоличке цркве проповедају као православни. Овде 
се нећемо освртати на полемичко-схоластичке особине Новако-

*Више о Катихизису у Вукашиновић, В. (2010). Српска барокна теологија: Библијско и 
светотајинско богословље у Карловачкој митрополији XVIII века. Врњци: Братство Св. 
Симеона Мироточивог, Требиње: Манастир Тврдош, стр. 73–127.
**Оригиналан цитат из Костић, М. (1992). Царски духовници пропагатори уније међу 
Србима. Сремски Карловци, стр. 15. 
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вићевог богословља (којих је свакако било), да се не бисмо пона-
вљали. Осврнућемо се искључиво на ову претходу констатацију, а 
то је замешатељство православног и римокатоличког догматског и 
литургијског богословља у Новаковићевим делима. Наиме, у сво-
јој беседи Слово у дан зачећа Пресвете Богородице и приснодјеве 
Марије, о похвалама и користи од слободних наука Новаковић 
отворено исповеда римокатолички догмат о безгрешном зачећу 
Богородице, говорећи да би „при непорочном зачећу наставни-
це природе наше ка путу спасења, почетак са надом непорочног 
свршетка делаоних од којих зависи успех целог  нашег живота, 
полагао се [...]“ (Вукашиновић, 2010, 152). Ова беседа, као и чиње-
ница да је нека своја дела посветио директно Богородици, сведоче 
о томе да је са студија Новаковић донео „кијевску мариологију“, 
односно пренаглашеност култа Пресвете Богородице, која у Кијев 
долази са Запада. У Кијевској академији су чак постојала братства 
студената која су била посвећена Богородици у које се улазило по-
лагањем посебне заклетве Пресветој (Вукашиновић, 2010). Даље, 
Дионисије се у своме теолошком деловању често позива, не само 
на Свето Писмо и оце, већ и на класичне ауторе, античке писце и 
философе, римске песнике. 

То је био класични поступак језуитског школског система који је Но-
ваковић пренео из Кијевске академије у Карловачку митрополију. Упо-
треба латинског језика у овој беседи означена је као настојање које је 
Дионисије Новаковић донео из Кијева, а чији је циљ био да се у про-
цесу подизања нивоа образовања православног свештенства усвоји 
знање латинског језика као неопходан корак (Вукашиновић, 2010, 154). 

Просветитељска мисао и тежња за образованошћу народа 
и свештенства може се пратити и кроз друга Новаковићева дела. 
Па тако за свој катихизис (Пропедија) каже да је он плод петого-
дишњег размишљања и бриге због 

[...] незнања, слепила и окамењености срца људи рода и језика мога, 
који су неутврђени у догматима православним, и који светлошћу 
истинске побожности су мало или нимало ум свој озарили и који се 
за децу своју не брину да и она не буду лишена онога чега су родитељи 
били (Вукашиновић, 2010, 164–165).
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Осим овог катихизиса, Дионисије пише и дело Епитом у 
истом кијевско-схоластичком духу, дело које се сматра првом ли-
тургиком код Срба.* Овде немамо простора да анализирамо све 
богословске идеје сабране у Епитому. Оно што бих ја желео да 
издвојим је једна Дионисијева замерка коју он у Епитому упућује 
римокатолицима, а везана је за богослужбени језик. Наиме, он ри-
мокатолицима замера то што они мисе служе на латинском језику 
и на тај начин искључују народ из разумевања онога чему прису-
ствују. Дионисије насупрот овоме говори како се у православним 
црквама литургија служи на народном језику управо да би народ 
разумео службу (Вукашиновић, 2010). Ово је мало контрадикто-
ран став, јер управо у средини где литургију служи Дионисије 
Новаковић православни народ је у скоро истој позицији као и ри-
мокатолички, односно не разуме богослужења своје цркве. То се 
види и једноставног увида у богослужбене књниге тога доба, које 
су махом доношене из Русије или штампане по руским узорима и 
то на црквенословенском језику који је до тада био стран Срби-
ма и који су Срби тешко разумели. Проблем богослужбеог језика 
остаће отворен све до данас, а све почиње нестанком српских и 
доласком руских књига у Карловачку митрополију.

Руске богослужбене књиге Карловачке митрополије
Русификација литургијског богословља – богослужења 

уопште, у Карловачкој митрополији се може пратити у више пра-
ваца. Мења се бгослужбени језик (црквенословенски), набављају 
се нове богослужбене књиге, које у себи носе нове литургијске 
обичаје стране српској средини, реформише се календар и уводе 
се нови култови и уз све ово долазе нова богословска тумачења 
и разумевања литургијског живота (Вукашиновић, 2010). „Руски 
утицај овладао је у књижевности и богослужењу преко руских 
учитеља Максима Суворова и Мануила Козачинског и других учи-
теља који су радили у новооснованим словенским и словенско 

*Више о Епитому у Вукашиновић, В. (2010). Српска барокна теологија: Библијско и 
светотајинско богословље у Карловачкој митрополији XVIII века. Врњци: Братство Св. 
Симеона Мироточивог, Требиње: Манастир Тврдош, стр. 160–204.
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– латинским школама у којима се учило по руским уџбеницима“ 
(Вукашиновић, 2010, 279).** Међутим, нису само руски учитељи 
криви за распрострањеност руских књига, нити су они ишли од 
парохије до парохије, од манастира до манастира и српске књи-
ге мењали рускима. Највише одговорни за то су сами карловач-
ки митрополити (Мојсије Петровић, Павле Ненадовић, Стефан 
Стратимировић и др.) који су буквално наређивали да се у бого-
служењу користе искључиво руске књиге (Вукашиновић, 2010; 
Слијепчевић, 1991).

Карловачки митрополит Викентије Јовановић је, можда, 
најодговорнији за спроведену русификацију богослужбеног кул-
та. Јовановић је чак вршио насилно завођење руских књига што 
се види из његове Посланице свештенству (1732) у којој стоји 
да сваки парох код себе мора да има Нови Завет, Десетословије, 
Катихизис, Литургијар и Требник – московског или кијевопечерског 
синодалног издања (Вукашиновић, 2010, 280). У својим Монашким 
правилима у трећој и четвртој тачки наводи да богослужбене књи-
ге морају бити нова московска штампана издања „и нико да се не 
дрзне да самовољно по сопственом нахођењу ради (врши службе) 
него само онако како је  записано у тим књигама“ (Вукашиновић, 
2010, 281; Лукић, 2013, 511–528). Постоје сведочанства и мишљења 
о томе да су баш ова Монашка правила смртна пресуда штам-
паним и писаним србуљским црквеним књигама (Вукашиновић, 
2010). А због чега је ово проблематично?

Наметање новог богослужбеног поретка и језика је већ 
по себи проблем јер у једној заједници укида дотадашњу праксу 
и предање и намеће јој своје (а тој заједници, потпуно страно) 
предање и праксу, у овом случају и језик. Међутим, ситуација се 
додатно компликује када знамо да те промене долазе у 18. веку и 
да долазе из Русије. Зашто?

Наиме, руска богослужбена пракса (као и њихова бого-
словска мисао) још у 17. веку пролази кроз читав низ промена, 

**Оригиналан цитат из Веселиновић, Р. (1986). Историја српског народа IV/1: Срби у 
XVIII веку. Београд, стр. 140.
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што у практичном што у литургичко-теоријском погледу. У ко-
рену ових промена леже реформе које су спровели Петар Могила 
и патријарх Никон (Вукашиновић, 2010). Петар Могила 1646. го-
дине издаје свој чувени Евхологион који за циљ има исправљање и 
унификацију обреда на територији Мале и Велике Русије. У овоме 
Евхологиону рубрике пред молитвама су значајно проширене и 
баве се, до у ситне детаље, радњама (чак покретима руку!) које 
врши свештеник. Молитве и обреде Могила прати коментарима 
из Ритуала папе Павла V. И не само то, него је и „неке обреде 
преструктурисао, а молитве мењао по узору на латинске текстове“ 
(Вукашиновић, 2010, 286–287). Стога, стоје критике да је из Евхо-
логиона проистекла радикална и потпуна латинизација источних 
обреда (Вукашиновић, 2010, 287).

Дакле, највећи проблем који су донеле руске богослу-
жбене књиге, поред тога што су русификовале српске поретке, 
богослужбени језик и култове светих, јесте тиха латинизација и 
унијаћење изнутра, путем западног богословља обученог у пра-
вославно рухо и путем обреда и богослужбених књига штампаних 
и преправљаних под западним утицајем. Оно од чега су бежали 
на Западу, Србе је дочекало на Истоку, само много суптилније и 
ефикасније спроведено. Ропство Западу је стигло оданде одакле су 
се најмање надали, са супротне стране света, из Русије, са Истока.

Закључак
Ипак, није све толико лоше. Били бисмо пристрасни (и не 

бисмо били у праву) када бисмо рекли да су руски утицаји Карло-
вачкој митрополији донели само проблеме. Срби су ипак успели 
да, можда баш захваљујући тим утицајима, остану свесни свога 
идентитета и историје. Можда су баш руски утицаји донели Ср-
бима снагу да се не утопе у Аустро-Угарском мору. Јер, и поред 
свих мана и проблема који су изникли из претераног ослањања 
на Русију и опчињености њоме, а чије последице и данас осећамо, 
неминовно је да 

[...] део нашег народа, који је био подчињен црквеној управи Карло-
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вачке митрополије, први се упознао са модерном европском културом 
и новим политичко – друштвеним стремљењима, која су долазила 
са Запада. Он је био први, који је на нашем националном подручију, 
почео да организује и унапређује школство: и световно и црквено-бо-
гословско. Када су друге наше области почеле да се осамостаљују, и 
национално-политички и црквено, Срби из Карловачке митрополије 
су били они који су много допринели организовању и цркве и цркве-
но-школске просвете. Из средине Срба Карловачке митрополије про-
изашао је цео низ писаца, и световних и богословских, који су били 
од великог значај за нас [...] (Слијепчевић, 1991, 10), 

без којих не бисмо могли замислити садашњост оваквом 
каква јесте; без којих, заједно са нама, оваква садашњост можда 
не би ни постојала.
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Russian Theological Influences in Metropolitanate of 
Karlovci in the 18th century

Abstract: The main aim of this paper is to present and to perceive 
theologians influence аnd problems that have arisen from the relation-
ship between Metropolitanate of Karlovci and Russian theology in the 
18th century. First of all, we will perceive historical circumstances and 
problems of the Metropolitanate of Karlovci (diocese that first separate 
from the Patriarchate of Peć, permanently threat of being rebaptized, 
possibly violently...), and then influences which appeared when metropol-
itans asked Russia for help. Russian influences came in Metropolitanate 
of Karlovci through the direct action of Russian teachers and theolo-
gians in Metropolitanate’s jurisdiction; through Serbian theologians and 
teachers who were schooled in Russian academies; through theological 
books which have come with those teachers, and through liturgical books 
that have been published in Russia or in Serbia (but under the Russian 
influence). According to this, the main part of paper is divided into three 
sections: Russian theologians in Metropolitanate of Karlovci, Russian 
theological positions in Metropolitanate of Karlovci and Russian liturgi-
cal books in Metropolitanate of Karlovci. 

Keywords: Metropolitanate of Karlovci, Russian theology, Rus-
sian liturgical books, influences of Kiev, scholasticism 
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Сажетак: Постоје у књижевности, како домаћој, тако и 
свјетској, таква дјела која, поред свакако јаког утиска, у читао-
цу пробуде и изазову низ питања, полемика и размишљања. 
Међу ријеткима који су мени привукли пажњу, јесте свакако и 
овај Балзаков роман, у којем, кроз богату галерију ликова, свако 
може да пронађе неку сличност са одређеним јунаком, али и да 
кроз његове поступке, преиспита властите. Роман Чича Горио и 
амбијентално привлачи пажњу, како самом локацијом, чувеним 
Паризом, средиштем културе и умјетности, тако и мјестом гдје се 
одвија радња, подстанарским собама и анегдотама које уопште 
прате подстанарски живот. Управо у таквом ентеријеру, кроз по-
времене описе и екстеријера тадашњег епохалног Париза, одвија 
се радња овог романа који на најбољи начин одсликава термин 
„људске комедије“, мотива-водиље у већини Балзакових дела. У 
овом роману „комедија“ се пак одвија кроз приказ нарушених по-
родичних односа између кћерки и оца, главног јунака, чича Гориа. 

Кључне речи: породица, архетип, „чича“, пансион, Фран-
цуска, новац, отац, жртва, људска комедија, класик
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Увод
Одувијек је била безусловна љубав родитеља према дјеци, 

без обзира да ли се ради о „срећним породицима које личе јед-
на на другу“ или о оним „несрећним на свој начин“, како је их, 
парафразно, али канонски заувијек подијелио велики Лав Ни-
колајевич Толстој. Међутим, у овом, једном од највећих романа 
француске књижевности, њен аутор, неприкосновена књижев-
на величина, Оноре де Балзак, успио је да, оксииморично, споји 
ове двије подијеле мотива породице у књижевности у један, али 
непоновљиви књижевни архетип који ће, ево, скоро вијекови-
ма касније, приповиједати причу о наизглед срећној породици 
која је несрећна на свој начин. Роман Чича Горио говори о вели-
кој љубави, са једне стране, али и бахатој, са друге, између оца 
и његових кћерки, коју је аутор, Оноре де Балзак, као и већину 
својих дјела називао Људска комедија, иако овдје заправо није 
јасно дефенисана граница између смијеха који изазива комедија 
и смијеха послије кога долазе и сузе, као код Чеховљевих драма. 
Оно што је сигурно, јесте да је ово једна породична прича која 
се, сходно књижевном времену коме припада, труди да на реалан 
начин прикаже слику друштва тога времена, са посебним нагла-
ском на психолошке профиле људи који чине галерију главних 
актера, а који су припадници различитих друштвених слојева. 
Смјештен у бурне године почетка деветнаестог вијека, са амби-
јенталном локацијом лоцираној у, увијек живописном Паризу, у 
роману препознајемо и књижевни архетип Краља Лира Вилија-
ма Шекспира, који доноси несвакидашњу сторију о оцу који се 
лишава свега како би његове незахвалне кћерке оствариле своје 
амбиције. Поред ове, у овом класику француске, али и свјетске 
књижевности, као примарна тематика се такође истиче и жеља 
младог провинцијалца да успије у великом граду и постане дио 
великог друштва. Он је такође неумољив у својој намјери, амби-
циозан и самоувјерен баш као Гориове безосјећајне кћерке, иако 
не зна, како то најбоље, парафразно каже Момо Капор у свом Сен-
тименталном васпитању, да „провинцијалци, гладни и жељни 
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свега, иако журе за свим, никада не стижу на вријеме и обично 
закасне на све“. Аутор овог врхунског романа, Оноре де Балзак, 
дјело је посветио, како је навео у двореченичном прологу, ако се 
може тако рећи, великом и славном Жофруа Сент – Илеру у знак 
дивљења његовим радовима и његовом генију. На крају, као нека 
поука–окосница цијеле ове приче, иницијално се истиче, помало 
и идиоматска флоскула, да се живот и начин живота налик овоме 
у роману, није нимало промијенио ни до данас. Приказују се сви 
слојеви друштва, од најсиромашнијих до оних имућних, као и ла-
жан привид среће. Такође, говори се великим акцентом и да је све 
подређено личним интересима, стицању моћи и новца, без обзира 
на све, а што је, нажалост, слика и прилика и данашњег времена. 
Зато се може слободно рећи, да је ово дјело, али и сам назив Чича 
Горио, заправо прије више од једног вијека поставио темељ и де-
финисао термин многих „чича“ данашњице, који се са муком боре 
за срећу своје дјеце, док оне, у овом случају кћерке и младе даме, 
жуде за лажном срећом и јефтиним сјајем. Па тако, поред „Чича“, 
налик овом Балзаковом, и данас имамо „старлете“, које је пак први 
дефинисао Труман Капоте у свом роману Доручак код Тифанија, 
такође много прије ових наших дана који нису ништа другачији 
од ових минулих, проживљених у овим књижевним класицима.

Чича Горио – роман о лажној срећи и истинитој 
несрећи

Почетак приче овог уникатног романа почиње описом пан-
сиона Вокер, који је према увертирном приповједању отворен још 
прије четрдесет година од времена радње, 1819. године, али већ 
три деценије у њега нико не долази. Баш у то вријеме, том амби-
јенту и том историјском пресјеку, како то аутор, Оноре де Балзак, 
вјеродостојно дочарава, почиње права драма, иако драму, како 
даље сатирично наводи, не воле као књижевну врсту у то „доба 
тужне књижевности“. Мјесто радње је смјештено између брежу-
љака Монмартра, оног истог мјеста гдје су вијековима стварали 
великани умјетности свих праваца, издавајајући посебно славног 
сликара Пабла Пикаса, као и узвишица Монружа. То поднебље, 
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замишљено као привидна позоришна даска за ову романескну 
људску комедију, такође је умјетнички детаљно описано као „до-
лина која обилује истинским патњама, често и лажним радостима, 
а тако је силно узрујана да је само нешто претјерано може трајно 
узбунити“. Заиста, ово што ће је узрујати, и више је него велико 
и претјерано, јер нема веће боли од оне коју дјеца могу нанијети 
родитељу, с тим што се овдје као тањушна нит извлачи филозоф-
ско питање, негдје парафразно слично оном Хамлетовском „Бити 
или не бити“, али под флоскулом: Да ли је већа бол родитеља за 
мртвим тијелом свога дјетета или за мртвом душом свога дјете-
та? Колико се писац позива на оригиналност и вјеродостојнојст 
овог дјела говори и његов цитат:

Али, запамтите добро, ова драма није ни измишљотина ни роман. All 
it’s true (енг.), она је толико истинита да свако може уочити њене бит-
није састојке, можда чак и у своме срцу (Балзак, 1971, 6).

Баш у том амбијенту, тој атмосфери „изумирања“ старог и 
новог, налик оном који маестрално описује наш Бора Станковић, 
али само прилагођен нашој култури, одиграва се и радња Чича Го-
рија. Јер, заиста, није без разлога направљено поређење са Бором 
Станковићем, јер као што је упамћен као освједочен, књижевни 
посматрач и биљежник Старих дана, како гласи једна од његових 
збирки прича, тако и овдје Оноре де Балзак мјесто одигравања 
радње његовог романа описује баш у скоро идентичном духу и 
стилу. Штавише, он и сам каже, ако би неко наишао у тај крај, 
видио би само „старост која умире и веселу младост која силом 
ради“. Након тога га поново, кроз начин писања, можемо поре-
дити са великим српским писцем, Лазом Костићем и стиховима 
његове чувене Santa Maria della Salute,  у којој каже:

Зар није лепше носит лепоту,

сводова твојих постати стуб,

него грејући светску грехоту,

у пеп›о спалит срце и луб?

Баш попут Лазе Костића, и Оноре де Балзак се поново фи-
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лозофски пита попут Хамлета и кроз наредни цитат:
Ко може пресудити шта је грозније, људи окорела срца или празне 
лубање? (Балзак, 1971, 10).

Након тога, кроз даљу увертиру, писац нам доноси и прве, 
детаљне изгледе самог пансиона, који се налази у застарјелом, го-
тово распалом стању. Акценат на „распалост“ изгледа ентеријера 
пансиона писац ставља на тапете на којима су насликани догађаји 
из „Телемака“, а на слици је представљена гозба коју је Калипса 
приредила Уликсову сину. Овдје, да не би дошло до забуне, тре-
ба рећи да је ријеч о античким јунацима, тачније Одисеју, који 
је у свјетској књижевности још познат и као Уликс, главни јунак 
истоименог романа Џејмса Џојса, односно његовом сину. Такође, 
чисто саркастичним епитетима, аутор још за главну собу каже 
да заудара на „пансионски задах“, воњ који нема имена у језику, 
како даље наводи. На концу, као свеобухватни утисак, писац за 
ову благу руину од пансиона, али и његову газдарицу и власницу, 
каже сљедеће:

Укратко, овде влада беда без поезије и све се своди опет [...] Пансион 
је верно огледало њене личности. Тамница се не може замислити без 
чувара (Балзак, 1971, 13).

У пансиону живи седам сталних станара, од којих је фабула 
романа усмјерена на три лика: Чича Горија, Ежена де Растињака 
и Вотрена. На првом спрату се налазе два најбоља стана, ма како 
то звучало након суморног описа просторија. У лошијем живи 
газдарица и власница пансиона, госпођа Вокер, а у бољем мла-
да дјевојка Викторина Тајфер. На другом спрату, у једном стану 
борави старац звани Поаре, а другом четрдесетогодишњак под 
именом Вотрен. Трећи спрат пансиона се састоји од четири собе, 
двије су издате извјесној госпођици Мишоно, а у трећој се налази 
главни лик романа, фамозни Чича Горио, у пансиону познат као 
фабрикант резанаца, макарона и скроба. У посљедњој, четвртој 
соби, борави млади студент права, који је у Париз стигао из око-
лине Ангулема. Потиче из скормне породице која му, иако живи 
у чистој оскудици, ипак успјева сваке године послати по 1200 
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франака. Његове име је Ежен де Растињак и поред старог Горија, 
централна је личност овог сложеног умјетничког дјела. За сва-
ког од ових седам ликова, аутор је изнио детаљно портретисање 
њихове спољашности, али и унутрашњости њихових карактера. 
Тако је госпођица Мишоно описана као „истрошена“ јунакиња 
уморних очију са штитом преко њих, а о чему најбоље свједочи 
наредни дио:

Да није сувише волела? Чувала је неког старца и он јој оставио 1000 
франака годишње иако су јој то њени насљеденици оспоравали (Бал-
зак, 1971, 16).

Са друге стране, за господина Поаре, Оноре де Балзак 
каже:

Био је као нека машина [...] био је један од магараца нашег великог 
друштва [...] ипак су овакви и потребни (Балзак, 1971, 17).

Једина за коју, за разлику од осталих, писац каже да је ли-
јепа, јесте Викторина Тајфер. Иако је још дефинише као „болесно 
бледу“, за њу још каже:

Срећа је поезија жена, а као што је тоалета њихов украс, њој је не-
достајало оно што препорођава сваку жену: лепе хаљине и љубавна 
писма (Балзак, 1971, 18).

За младог протагонисту, Ежена да Растињака, писац каже 
да је био налик на Горија кад је био млад, што и није без разлога, 
јер ће се даљи ток радње показати да им је жудња за новцем и бо-
гатством иста била и јесте, у младости, али ће се само разликовати 
и драстично одразити на однос Ежена према њему, у будућности. 
Ежен је према опису имао јужњачко лице, бијелу кожу, црну косу 
и плаве очи. Оно што још посебно истиче писац, јесте да је Ежен 
због скромних могућности увијек имао, и старо, и похабано оди-
јело. На крају, као тријада између главних мушких ликова, Ежена 
и Горија, Вотрена писац дефинише као прелаз између управо ове 
двије личности. Као специфичну карактеристику његовог изгледа 
наводи његове обојене зулуфе, док му као унутрашњу, незаоби-
лазну карактеристику, провлачи архетипску нит античког Едипа. 
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Наиме, у једном дијелу се каже да се он обично враћа око поноћи, 
и газдарицу „хвата око струка и зове је мамицом“. На крају, пома-
ло парадоксално, најсрећнија међу овом читавом плејадом ликова 
јесте власница пансиона, госпођа Вокер, која је, сатирично наво-
дећи, била као владарка у овом сиротињском дому. У овај пансион 
се први доселио управо Горио, још 1913. године. Као неку врсту 
синонима за његову личност, писац каже сљедеће:

Можда је у људској природи да све сваљује на оног који све подноси 
из истинске понизности, слабости или равнодушности. Зар сви ми 
не волимо да покажемо своју снагу на рачун некога или нечега? И 
најнемоћније биће, какво улично мангупче, по највећем мразу звони 
редом на свим вратима или се пропиње да напише своје име на неком 
чистом споменику (Балзак, 1971, 21).

Горио има отприлике шездесет година, а стигао је у панси-
он сав у злату и са табакером у којој је чувао косу, као, према пи-
шчевим ријечима, успомену на неку љубав. Као таквог, Вокерова 
га је одмах покушала освојити, али он ју је одбио. Управо тог дана 
када ју је одбио, Горио је добио свој надимак „Чича“ и то управо 
од стране Вокерове. Међутим, осим, помало погрдног имена, и у 
души саме газдарице Вокер, остао је вјечни ожиљак, бијес и љу-
бомора, о којој најбољи говори наредни дио:

Она га није омрзла зато што га је волела, но зато што су пропали њени 
снови. Људско срце има границе у љубави, али нема у мржњи. Ситни 
умови задовољавају непрестаним маленкостима и своја добра и своја 
рђава осећања (Балзак, 1971, 26).

Недуго након што се уселио у пансион, за Гориом су почеле 
да долазе младе дјевојке које су будиле љубомору, али и љубопи-
тиву радозналост код осталих станара, па је за њих често речено 
да су „сувише лепе да би могле бити поштене“. Њихови доласци 
су се наставили од првог дана његовог досељавања, па све до вре-
мена полазишта радње овог романа. Нико од станара није знао ко 
су префињене даме које су често посјећивале старог Горија, који 
је, осим што је остарио, такође изгубио и залихе и свог великог 
богатства, за које такође нико није знао на шта троши. Међутим, 
једне вечери, када се вратио са једног бала на коме га је опчинила 
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виконтеса де Бозеан, која ће ускоро постати његова заштитница, 
Ежен ће присуствовати необичној сцени. Наиме, током те мрачне 
ноћи, угледаће Горија како у тајности гњечи позлаћено сребро са 
есцајга, како би из њега извадио сребро, иако је, рекапитулира-
јући ауторове ријечи, на почетку романа рекао да га никад не би 
никоме продао. Тада Ежен каже: 

У Паризу човек треба да не спава па да сазна шта се дешава око њега 
(Балзак, 1971, 27).

Праћен радозналошћу, баш као и жељом за новцем и успје-
хом, Ежен наредног дана прати Горија док продаје сребро извје-
сном зеленашу Гопсеку, што ће у њему произвести сасвим једно 
друго мишљење о свом сусједу; међутим, даљи развој романа и 
пут ка његовом врхунцу, довешће до правог откривања истине о 
Горију од стране Ежена. Наиме, сав свој новац Горио даје својим 
кћеркама. Пошто се и сам обогатио продајом брашна десет пута 
скупље за вријеме његове несташице и револуције, Чича Горио, 
бивши произвођач резанаца, након преране смрти своје супруге, 
сав свој живот посветио је кћеркама. Куповао им је најпрефи-
њеније хаљине, најскупљи накит и обезбједио им велике миразе 
како би се удале у аристократске породице. Међутим, њихово 
богатство, осиромашило је њихове душе. Па су тако, након уда-
је, прво оца повеле да живи са њима са њиховим мужевима, али 
након неког времена, пошто су потрошили прве залихе његовог 
богатства, одлучиле да је најбоље за њега да живи у пансиону, за 
шта се он, невољно, али добровољно одлучио. Након тога су, у 
годинама које су услиједиле, његове кћерке наставиле често да га 
посјећују у пансиону, тражећи нове и константне суме новца, које 
им је он поклањао, иако је убрзо морао и сам да оскудјева у одре-
ђеним стварима. Тако је убрзо почео да стари, али и сиромаши. 
Кренуо је скромније да се облачи, храни, не брије, мијења собе за 
јефтиније и све јефтиније. Па је тако од оне најскупље у призе-
мљу, завршио у оној најјефтиној на посљедњем спрату. На крају 
је, што је већ наведено, кренуо да продаје и покућство, не би ли 
кћеркама набавио жељени новац, а себи привидну срећу. Игром 
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судбине или вјештом руком аутора ове узбудљиве саге, млади 
Ежен де Растињак на једном од многобројних балова упознаће 
управо Гориове кћерке, Анастасију и Делфину. Када упозна прву, 
Анастасију, заљубиће се у њу на први поглед, иако она већ има 
неколико љубавника, па га због тога хладнокрвно одбија, након 
чега се код Ежена буди још већ сујета, несигурност, али и жеља за 
новцем. Посебно га је повриједио тренутак када му каже: 

Жене никад не воле оно што нико не воли (Балзак, 1971, 66).

Тада, разочаран и са још већом жељом да успије и буде 
примјећен, његову опчињеност ће примјетити и његова менторка, 
војвоткиња де Бозеан, која ће му открити праву истину о Анаста-
сији, али и њеној другој сестри, Делфини, коју ће такође ускоро 
упознати и заљубити се у њу. Открива му да се прва удала у кућу 
де Ресто, а друга за барона и банкара Де Нисенжана. Код барона 
је живио и Горио првих двадесет година, прије него се одселио у 
пансион, све док његове кћерке нису „добро исцедиле лимун, а 
кору бациле на улицу“. О томе најбоље говори наредни дио:

Као што не опраштамо човеку који је остао без пребијене паре, тако 
исто не опраштамо ни осећању које се у целости испољи (Балзак, 1971, 
66).

Након тога му војвоткиња даје и један савјет, предосјећају-
ћи да би га прорачуната Делфина могла удаљити од његовог пута 
ка слави и успјеха, те му говори сљедеће:

Поступајте са људима онако како заслужују [... ] Ако хоћете да вас се 
свет боји, удрите без милости. И људе и жене сматрајте за поштан-
ске коње које ћете на свакој станици остављати да цркну, па ћете 
остварити своје жеље. Запамтите да нећете бити нико и ништа ако не 
будете имали жену која ће се заузимати за вас. Она треба да буде мла-
да, богата и отмена. Али, кријте као благо свако истинито осећање; 
не дајте ни да га наслуте, јер ћете пропасти. Нећете више бити џелат 
но ћете постати жртва. Ако икад заволите, чувајте добро своју тајну 
(Балзак, 1971, 71).

Међутим, Ежен ипак поклекне пред заносном Делфином, 
са којом ускоро и отпочиње љубавну везу, због које је приморан 
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написати писмо мајци и сестри, како би му послале још новца да 
изнајми стан за њихова тајна виђења. Пошто оне нису у могућно-
сти да му пошаљи још новца, јер му и оних 1200 франака које го-
дишње издвајају, такође и одвајају од својих уста, стан за тајна ви-
ђења Делфина и Ежена изнајмљује, ни мање, ни више, него Горио. 
Упркос свему, како каже један дио, Горио је, парафразно „волио 
чак и зло које од њих долазило“. Међутим, прије тога, праву исти-
ну о Горио и његовим кћеркама, Ежен открива и Вотрену, који, 
такође шокиран тим сазнањем, каже за Гориа, као неку архетиспку 
алузију на Вечитог младожењу Јакова Игњатовића, сљедеће:

Само то може и бити [...] има само једну чворугу, чворугу очинства, 
он ће бити вечити отац [...] Ако постоји неко урођено осећање у људ-
ском срцу то је гордост коју човек осећа што у сваком тренутку штити 
једно слабо биће (Балзак, 1971, 74).

Пошто се та шокантана истина све више ширила, тако се 
ширила и расла Еженова жеља за новцем и богатством, како би 
могао поклонити вољеној Делфини све оно што је Горио од уста 
одвајао за њу, иако је била удата за барона, али и за њену сестру, 
грофицу Анастасију. Зато је често себе хватао у размишљањима 
како доћи до новца, славе и успјеха, а она која су се посебно иста-
кла, јесу у дијелу који каже:

У људске масе треба или улетети као топовско ђуле или се увући као 
куга. Поштењем се ништа не постиже. Људи се покоравају снажном 
генију, мрзе га, клеветају га, јер он узима све за себе. Али ако истраје, 
покоравају му се: jедном ријечју, обожавају га клечећи пред њим, кад 
нису могли да га окаљају. Поквареност је општа појава, таленти су 
изузеци. Зато је поквареност оружје осредњих способности којих има 
у изобиљу и на које свуда наилазимо (Балзак, 1971, 93).

Пошто се након сазнања ко су Гориове кћерке и шта он све 
чини за њих, Ежен јако спријатељи са њим, те свима у пансиону 
забрани била какав вид оговарања старог Гориа, коме, у замјену 
за плаћање стана у коме се виђа са Делфином, Ежен прича какве 
су биле његове кћерке на баловима. Иако се понаша заштитнички 
и брине о њему, Ежен још увијек није равнодушан према људској 
патњи и страдању, али посматрајући тешку судбину чича Гориа, 



Миладин Тришић

265

Ежен полако схвата да, човјек који је спреман да се жртвује за дру-
ге, у Паризу бива одбачен и напуштен. Тако му једном приликом 
Горио каже да он заправо „живи од њихових задовољстава, јер 
свако воли на свој начин“. Међутим, Ежен ускоро бива одбијен и 
од стране Делфине, а што је поново пропраћено великим унутра-
шњим превирањима, о којима најбоље говоре наредни дијелови 
романа.

Љубав у Паризу нимало не личи на друге љубави [...] Што више та-
мјана сагорите пред идолом, он ће вам бити све наклоњенији, ако 
само имате идола. Љубав је вера и њени обреди морају бити скупљи 
од обреда ма које вере (Балзак, 1971, 180).

Након тога, и Горио се смртно разболи, па бригу о њему 
преузима управо Растињак. Иако је био на самрти, а уз то му је и 
посљедња жеља била да поново види, бар још једном своје кћерке, 
та му се жеља никада не оствари. Зато он на самрти говори Ежену:

Племените душе не могу дуго остати у овом свету. А како би се уз-
вишена осећања слагала са бедним, ситним и површним друштвом 
[...] Тек на самрти сазнајемо шта су то деца. А, пријетељу, немојте се 
женити, немојте имати деце! (Балзак, 1971, 212).

Убрзо након тога Чича Горио умире. На сахрану му не до-
лазе кћерке, јер су, иронично, тог јутра се рано вратиле са бала. На 
сахрану шаљу празне кочије са кочијашима, као симбол њихових 
празних душа којима управљају кочијаши користи. Тиме се завра-
шава ова тужна, како је аутор назва на почетку, људска комедија.

Оноре де Балзак – творац људске комедије
Рођен 20. мајa 1799. године у Паризу, као син трговачке 

породице, Оноре де Балзак један је од кључних аутора француске 
књижевности и француског реализма. Свом презимену је додао 
племићко „де“ 1830. године. Од тада се потписивао као Оноре де 
Балзак. Дјетињство је провео на имању својих родитеља, обавља-
јући пољске радове. Од седме до четрнаесте године проводи дане 
у Вендомском колеџу, не видјевши ниједном родитељски дом. Ње-
гов живот у овом калуђерском заводу није био нимало срећан. Он, 
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који је био навикао на слободно васпитање, морао је да се повину-
је строгим прописима овог полувојничког, полукалуђерског коле-
џа, да живи између четири зида, сједећи на клупи. Умјесто да ради 
своје школске задатке, предавао се својим унутрашњим сновима. 
Ипак, у дванаестој години буде се његове књижевне способно-
сти. У четвртом разреду стекао је репутацију писца. Овај ученик, 
највише кажњаван у разреду, постаје страстан читач. Ништа није 
изгледало недоступно интелигенцији овог чудесног дјетета које је 
читало дјела свих врста, историјска, филозофска, научна и књи-
жевна. Чак је и рјечнике читао са уживањем. Касније, наставља 
школовање у родном мјесту. Балзак је прешао да живи у Паризу 
1814. године када му је отац тамо премјештен. Његово похађање 
Правног факултета у Паризу се поклопило са почетком француске 
рестаурације. Улазио је у различите пословне подухвате који су му 
умјесто зараде доносили само губитке и дугове. Био је штампар, 
издавач, словоливац, власник листова. Пропао је у послу са слово-
ливницом и штампаријом. Послије тог финансијског слома дугови 
ће га пратити читав живот. Балзак је био и предсједник „Друштва 
књижевника“. Два пута се кандидовао за Француску академију. 
Први пут (1839) је повукао кандидатуру у корист Виктора Игоа, 
а другом приликом (1849) је добио само два гласа. Из жеље за 
новцем и славом писао је оно шта је сматрао популарним, и чиме 
би могао да привуче шири круг читалаца. Написао је читаву би-
блиотеку у релативно кратком временском периоду од двадесет 
година. Често је писао и по шеснаест сати дневно уз помоћ свијеће 
не би ли што прије објавио своје дјело. Није посвећивао неку на-
рочиту пажњу ни фразама, ни сликама, ни нијансама стилског са-
вршенства, изражавајући се често плачљиво, сентиментално, као 
најбаналнији писци масовне пучке литературе. Овакво писање 
резултовало је тиме да већина његових дјела даје утисак недовр-
шености и неуредности, има грешака у тексту, а поједини дијело-
ви су површни или недовршени. Балзак се сматра претходницом 
књижевног реализма јер употребљава детаље, посебно детаље 
објеката за илустрацију живота својих ликова. Балзак је намјерно 
и систематски доносилац новина. Као романсијер свјестан је своје 
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оригиналности и сматра своју технику широком и подесном за 
неочекиване обрте. Ликови пропалих каријериста, несретних љу-
бавника, сулудих шкртаца, декласираних достојанственика бона-
партистичког царства представљају увод у нову моду књижевног 
стварања, која ће се по свим европским књижевностима развити 
под заједничким називом реализам. Оноре де Балзак и Гистав 
Флобер имали су велики утицај на касније реалистичаре и нату-
ралисте: Гија де Мопасана, Жорж-Шарла Исманса, и у Енглеској 
Џорџа Елиота. Балзак је први употријебио механизам враћања 
истих ликова кроз своје књиге како би изразио јединство дру-
штва које слика. Принцип поновног појављивања личности нема 
само то преимућство да изазива готово аутоматско умножавање 
и проналажење структуре романа, он доноси и значајно рјешење 
проблема односа између романа и стварности, савршено правдају-
ћи увођење стварних личности у оквире романескног свијета. Код 
Балзака постоје двије крајности: с једне стране личности као што 
су краљеви и цареви, личности незамјенљиве зато што су самом 
својом природом предодређене да појединачно буду познате као 
такве, али о којима управо због тога романописац не може ништа 
рећи; с друге стране непознате личности о којима може да каже 
све што хоће зато што самом својом природом могу бити замје-
њене, зато што их је увијек много и јер је нормално да нам имена 
буду непозната. Иако је одрастао далеко од Париза, Балзак је био 
доста везан за овај град. Своја најбоља дјела је написао у Пари-
зу или о Паризу. Људска комедија (франц. La Comédie humaine) 
заједнички је назив за његове романе, међусобно повезане, у ко-
јима је настојао да пружи слику о свом времену, друштвеним и 
историјским, филозофским кретањима, да прикаже живот свих 
друштвених класа и слојева, да освијетли тајне човјекове психе. У 
предговору Људској комедији (објављеном 1842. године) нагласио 
је да ће то бити историја коју су заборавили толики историчари – 
историја нарави. Предвидио је да Људска комедија садржи 137 дје-
ла, али је стигао да напише 91 дјело. Том броју се могу додати још 
три романа које није предвидио првобитним планом. У број од 94 
дјела не улазе Голицаве приче, ни Балзакови младалачки романи 
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написани прије 1829. године. Остављајући иза себе богат књи-
жевни опус којим је заувијек задужио француску, али и свјетску 
књижевности, Оноре де Балзак умро је 18. августа 1851. године.

Уместо закључка: цитати из дела (Балзак, 1971)
•	 „Наше срце је ризница, ако га испразните одједанпут, про-

пали сте“ (стр. 16) 

•	 „Људско срце има границе у љубави али нема у мржњи“ 
(стр. 21)

•	 „Срећа је поезија жена, као што је тоалета њихов украс“ 
(стр. 47).

•	 „Има жена које воле човека кога је изабрала нека друга 
жена, као што има јадних малограђанки које мисле да ће 
стећи наше понашање ако ставе на главе шешире које ми 
носимо“ (стр. 53).

•	 „Врлина се не цепка, она постоји, или не постоји“ (стр. 59).

•	 „Имао сам двадесет и једну годину. Још сам веровао у по-
нешто, у женску љубав и многе глупости у које ћете се и ви 
запетљати“ (стр. 63).

•	 „Према логици празноглавих људи, увек говорљивих зато 
што казују само ништавне ствари, они који не говоре о 
својим пословима мора да се баве рђавима“ (стр. 81).

•	 „Ништа није непријатније него да свет сазна за наше сла-
бости“ (стр. 87).

•	 „Слично старим супрузима, они нису имали више шта да 
кажу једни другима“ (стр. 95).

•	 „Волео је и зло које му је од њих долазило“ (стр. 103).

•	 „Тајна великих богатстава чије се порекла не зна, сматра 
се за заборављени злочин зато што је приписно извршен“ 
(стр. 115).

•	 „Ја живим од њихових задовољстава. Свако воли на свој 
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начин“ (стр. 119).

•	 „Неуспех нам увек показује сву силину наших жеља“ (стр. 
129).

•	 „Једна од најодвратнијих навика ових ситних душа јесте 
што мисли да и други имају њихове недостатке“ (стр. 131).
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„Le Père Goriot“ by Honoré de Balzac: A Novel about 
False Happiness and True Unhappiness

Abstract: There are such works in literature, both domestic and 
international, which, beside surely strong impression, awaken in the 
reader a series of questions, controversies and reflections. Among the 
few that caught my attention is certainly this Balzac’s novel, in which, 
through a rich gallery of characters, anyone can find some resemblance to 
a particular character, but also through his actions, to examine his own. 
The novel „Uncle Goriot“ also ambient attracts attention, by the location 
itself, with the famous Paris, the center of culture and art, as well by the 
place where the shop takes place, sub-tenant rooms and anecdotes that 
generally accompany sub-tenant life. Right on such interior, through the 
occasional descriptions and exterior of the former epochal Paris, that 
novel takes place, which best reflects the term “human comedy”, the mo-
tive-guiding element in most of Balzac’s works. In this novel, “comedy” 
takes place through the depiction of broken family relationships between 
daughters and father, the main character, Uncle Goriot.

Keywords: family, archetype, “uncle”, boarding house, France, 
money, father, victim, human comedy, classic
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ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
РОДНИ ОДНОС У РОМАНУ БОЈА 

ПУРПУРНА АЛИСЕ ВОКЕР С АСПЕКТА 
СЕМИОТИЧКЕ ГРАНИЦЕ ИНДИВИДУЕ

Весна Којашевић*

Филозофски факултет (Универзитет у Новом Саду)

Сажетак: Рад настоји да опште методе семиотике и струк-
туралне лингвистике, конкретно, структуре семиосфере, приме-
ни на моделу афроамеричке културе, конкретно, на роману Боја 
пурпурна, Алисе Вокер (Alice Walker). У раду се жели доћи до за-
кључка у каквом су односу семиотичке границе патрона, односно, 
мушкарца и семиотичке границе жене, затим у каквом су односу 
пак семиотичке границе жене и жене, да ли долази до трансфор-
мације индивидуе у овом роману и на послетку, можда и кључно: 
да ли су семиотичке границе варијабилне или не. 

Кључне речи: семиотичка граница, родни однос, инди-
видуа, семиотика, семиосфера, афроамеричка књижевност, аура, 
другост, феминистички субјект, „Боја пурпурна“
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Са аспекта семиотике*, веома важан задатак у истражива-
њима друштвених наука представља проучавање културолошких 
феномена. Поимање културе „нам допушта да различите ступњеве 
одређене културе као и целокупно подручје историјске и културне 
датости проматрамо као отворени текст, при проучавању које-
га можемо применити опште методе семиотике и структуралне 
лингвистике“ (Лотман, 1985, 274). Управо култура и цивилизација 
јесу најсложеније и најкрупније структуре семиосфере која пред-
ставља семиотички простор изван којега је немогућа семиоса, „а 
њом се означава ма који вид, облик, поступак или процес у који је 
укључен знак, укључујући и мисаоне процесе“ (Кошничар, 2017, 
236). Дакле, семиосфера је огроман и врло сложен систем у ком 
се одвија непрекидан ток комуникације и размене информација 
свих врста. Структура семиосфере се заснива на подели света и то 
на унутрашњи (на пример: мој) и спољашњи (на пример: њихов) 
простор, чији се однос рефлектује преко семиосферне границе 
која се „условно, може упоредити са сложеном мрежом зидова 
комора пчелињег саћа која раздваја и истовремено спаја разли-
чите семиосферне супструктуре тј. текстове (‘садржаје комора’) у 
системску целину, семиосферу“ (Кошничар, 2017, 244). „Садржаји 
комора“, односно, дате супструктуре, заправо су семиосферни ин-
дивидууми, који су разграничени мрежом семиосферне границе, 
те следи да управо она  обухвата семиотичко „јаство“ (ја/ ми), 
односно, обухвата семиотички простор „јаства“. Закључимо, она 
разграничава моје од туђег. Оно што не припада мом семиотич-
ком простору је са друге стране семиосферне границе. Међутим, 
једино преко ове границе супструктуре могу да се остваре кон-
такти са оностраним. Како та граница функционише? Схваћена 
као апстрактна, она јесте да ограничава просторе, али она и омо-
гућава проток, филтрира, адаптира, прерађује информације из 
спољашње у унутрашњи простор. „Дакле, структуру семиосферне 
границе ваља схватити математички апстрактно као мноштво та-

*Семиотика је наука која се бави проучавањем знакова. Поступак у семиотици је „слање 
кодиране информације са пошиљаоца на примаоца и њено дешифрирање и интерпре-
тирање“ (Семиотика, https://sh.wikipedia.org/wiki/Semiotika).
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чака које истовремено припадају  и унутрашњем и спољашњем 
простору формирајући сума билетарно-пермабилни билингвал-
них филтера за превођење“ (Кошничар, 2017, 244). Значи, култура 
једне унутрашње организације има и својеврстан алтеритет, од-
носно има свој тип спољашње Другости. 

Успешном превођењу на семиосферној граници неопходно претходе 
процеси семиозе ту се налази и проналази елементарна компатибил-
ност знакова за међусобну декодацију као предуслов кодних матрица 
који теже остварењу комуникације. Препознавање кода једне културе 
и проналазење кода друге културе омогућава даље изналажење аде-
кватног језика на који се текст преводи (Кошничар, 2017, 245).

Ширина ауре семиотичке границе индивидуума је сра-
змерно пропорционална позицији конкретног индивидуума на 
одговорајућој хијерархијској скали дефинисаној самоописивањем 
конкретне културе, а под „семиотичком границом индивидуума 
обухваћено је све оно што, на известан начин, припада тој поједи-
начности, тј. све оно што се може сматрати његовом садржајном 
иманенцијом“ (Кошничар, 2017, 246). Међутим, што је аура шира, 
она под своје окриље захвата и више туђе појединачности. Она 
може да буде шира од физичке границе индивидуума, па је тада 
А>1**, дакле обухвата и друге индивидуалитете, дефинишући их 
као подређене, док код подређенијих индивидуума, који су обу-
хваћени ауром извесног супериорнијег индивидуалитета, шири-
на њихове ауре је у семиотичком смислу ужа од њихове физичке 
границе, па је А<1. 

Конкретан пример за дочаравање односа семиотичких гра-
ница аура и појашњење истих јесте патријархална култура где се 
патријархални код*** препознаје као доминантан. 

Резултат тога је успостављање семиотичке мреже канона (канониза-
ција референтне културне праксе), којом конкретна култура иденти-
фикује и регулише своје унутрашње јаство; тиме истовремено ствара 

**А = аура, 1= индивидуум.
***„У најширем смислу, под кодом се подразумева правило за превођење информације 
из једне у другу форму или у другу репрезентацију (један знак у други знак) без потребе 
да буду истог типа; систем условних знакова који се употребљава  за  пренос информа-
ција; целокупна  правила  језика“ (Кошничар, 2011в, 191).
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отклон не само од своје унутрашње Другости већ и од у односу на 
себе, спољашње Другости” (Кошничар, 2017, 249). 

Дакле, за културе у којима постоји доминантни код, у овом 
случају патријархални, постоји самоописивање по принципима 
тог кода. Модул индивидуума у патријархалној култури је мушка-
рац, патрон. Патријархату је својствен моменат приписаности, 
што значи да људска бића рађањем добијају одређени положај 
услед унапред приписаних параметара као што су пол, боја коже 
и сл. Примерице, моћ оца је јако битна, јер заправо представља 
метафору владара друштва којем се покоравају поданици. Он, да-
кле, има широку ауру семиотичке границе, којом су обухваћени 
и други њему подређени индивидууми, који на одређени начин 
припадају њему као модулу, тј. патрону и његова су својина. У се-
миотичком кључу, готово да немају своју ауру индивидуалности, 
већ су интегрисани у оквире семиотичке границе индивидуума 
патрона. Они не само да су њему подређени већ зависе од њего-
вог статуса као патрона у конкретној културној заједници. Када 
патрон изгуби власт на пример, сви са њим тону, онда је А<1, што 
значи да је аура семиотичке границе ужа од његове физичке. Да-
кле, аура семиотичке границе мушкарца у патријархалним култу-
рама простире се преко његове физичке границе, наткриљујући 
њоме семиотичку границу Другости. 

Однос семиотичке границе аура, а уједно и њихов развој и 
променљивост је и те како видљив у роману Боја пурпурна Алис 
Вокер (Alice Walker), америчке књижевнице која је за истоиме-
ни роман 1983. године освојила Пулицерову награду*. О чему се 
ради у роману? Сели, главна јунакиња овог романа, која уједно 
пише писма Богу, а касније и својој сестри Нети, пролази као ин-
дивидуа кроз један спектар суочавања са другим индивидуама, 
које је или стављају под њихову ауру, или не. Наиме, Сели је њен 
очух силовао кад је била девојчица. Родила је двоје деце; међутим, 
он их је дао на усвајање. Затим је он удаје за старијег човека који 

*После извесног времена, роман је адаптиран у филм и мјузикл под истоименим на-
зивом.
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већ има децу. Она у том браку трпи насиље и злостављање, све док 
не сретне Шаг Авери, љубавницу њеног мужа у коју се заљубљује. 
Након тога, она ступа у однос са овом познатом певачицом, те 
ћемо видети на конкретним примерима како долази до трансфор-
мације семиотичке границе наше јунакиње. 

 Роман почиње реченицом: „Не смеш ово никада никоме 
рећи осим Богу“ (Walker, 1987, 5). Већ на почетку романа наила-
зимо на доминантност ауре индивидуума мушког рода**, у односу 
на подређену женску фигуру. „Родне односе, разлике и конфликте 
не посматрамо само као производе датог друштвено културног 
контекста, већ и као елементе који конституишу, покрећу и обли-
кују дату друштвену стварност“ (Батлер, 2016, 49). Жена припада 
приватној сфери живота, а мушкарац јавној. Потискивање жене 
на маргину приликом уписивања ауре у јавни простор, на сим-
боличан начин показује друштвени однос према жени као према 
индивидууму који је мање вредан од мушкараца. Наиме, поменуту 
реченицу је изговорио Алфонсо, Селин очух, након што ју је си-
ловао, а једино Богу, ког је она замишљала као мушкарца, сме да 
каже за овај догађај. Дакле, Бог као врховни патрон може да зна 
тајну. Овом забраном говорења било коме осим врховном патро-
ну (тј. мушкарцу, Богу), уводи нас у причу у којој је на почетку 
водећу улогу имао патријархат. Дакле, већ на почетку наилазимо 
на ширину ауре мушкарца и на доминантност момента патри-
јархата који је „у опћем смислу, облик друштвене организације, 
формалне или неформалне, у којој мушкарци имају примарну 
контролу над друштвеним, политичким, економским и култур-
ним институцијама“ (Патријархат, https://hr.wikipedia.org/wiki/
Patrijarhat). У социолошком кључу, патријархат се посматра и као 
заједница чија је основна друштвена јединица мушки род. То се у 
роману примети и у каснијој сцени. Већ на почетку, када Алфонсо 

**„Ако је род скуп културних значења, које преузима полно одређено тело онда се ника-
ко не може рећи да род произилази из пола. Коструисаност рода, подразумева извесни 
детерминизам значења рода која се уписују у анатомски дефиницирана тела која се, 
опет, схватају као пасивни примаоци наумитног културног закона“ (Батлер, 2016, 56).
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планира да уда Сели за господина            *, те чим су Нети, Сели 
и њихова маћеха чуле за то, кренуле су да плачу. Да се закључити 
да Сели није имала избора приликом одабира мушкарца, већ јој 
је наметнут будући супруг. Самим тим, као потчињена под ау-
ром свог очуха, новим браком је наставила „традицију“, односно, 
прешла је из окриља једне ауре у другу: „Господин               те хоће 
још једном погледат. Ја одем и станем на врата. Сунце ми туче у 
очи. Он још сједи на коњу. Гледа ме, горе па доље. Тата затресе с 
новинама. Мрдни мало, неће те угрист, каже он“ (Walker, 1987, 
13). Врло је занимљив мотив погледа, на почетку романа. Након 
пар страница ишчитавамо: „Он ме погледа. Ко да гледа земљу. То 
треба нешто? кажу његове очи“ (Walker, 1987, 21). Стога, намеће 
се закључак колико је наглашена у првом делу романа, доминант-
ност мушкарца када он жену деградира погледом, означава је као 
ствар и гледа је као ствар. Дакле, велика моћ је у рукама мушкарца 
и она постаје основни инструмент репродуковања патријархал-
ног поретка: „патријархат се може проматрати као уговор који у 
себи садржи механизам који је остатак старог свијета очинског 
права, које је претходило новом грађанском свијету утемељеном 
на уговору (Патријархат,  https://hr.wikipedia.org/wiki/Patrijarhat). 

Битно је напоменути да главна јунакиња доживљава транс-
формацију, штавише од ауре која се своди само на физичко по-
стојање до ослобађања од доминантне ауре мушкараца. Наиме, 
на почетку романа јасно се увиђа њен подређени однос према 
поменутом Алфонсу, односно очуху, па касније и супругу. То су 
мушкарци који су били врло сурови према њој. Вршили су насиље 
и третирали је као животињу, те запажамо читајући да на почетку 
романа имамо циклус мушке надлежности. Без обзира на њихово 
понашање, сматрало се да 

[...] жена би увек требало да тежи моралној чистоти и жртвовању, 
било да тиме окајава први грех, или удовољава свом мушкарцу. С 
друге стране, „митски модел мушкарца углавном поседује два лица: 
он је или насилник или рањено дете“. Уклапањем таквог мушког и 

*Сели ословљава свог мужа са „господин“, па следи празна црта. Тек касније сазнаје 
његово име.
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женског модела добија се насилан брак, у којем жена има разумевање 
за мушкарца без обзира на све, јер успева да сагледа његову „унутра-
шњу лепоту“ и крхкост, и стога може да разуме његове агресивне 
испаде и самим тим га оправдава (Васиљевић, 2007, 97). 

Њен муж је представљао тиранију мушке фигуре, која ура-
ња у модел архетипа који представља њен очух. Без обзира и на 
насилно детињство и насилан брак, жена је дужна да разуме му-
шкарца и самим тим да га правда и не напада. Стога, видимо да се 
Сели није бунила упркос томе што је проживљавала и психичко и 
физичко насиље. Но, патријархално друштво ставља вредност на 
жене само у мери у којој служе сврси размене између мушкараца: 
„Мораш се борит. Мораш се борит. Само, не знам ја како се то 
бори. Ја само знам како остат жива“ (Walker, 1987, 19). Следећа 
сцена најверодостојније појашњава однос мужа и жене: 

Драги Боже, Харпо је пито свога тату зашто ме туче. Господин                
му каже: Зато што је она моја жена. Плус, тврдоглава ко мазга. Једино 
за што су жене             није довршијо. Само је забијо браду у новине, 
онако како он то има обичај. Подсјећа ме на Тату (Walker, 1987, 25). 

Значи, жене служе сврси у корист мушкараца, и уколико 
се побуни, добија батина. У другом делу романа, када се у њеном 
животу појављује Шаг Авери, Селина семиотичка граница ауре 
полако почиње да се „помера“. У њеном животу Шаг представља 
револуционарног лика који заступљује идеје феминизма**. Можемо 
запазити да Шаг, као што ћемо касније видети, својом доминант-

**„Феминизам другог вала је израз којим се означавају појединци, организације и 
идеологије које су у другој половици 20. вијека почеле доминирати феминистичким 
покретом у САД и другдје у свијету. Те су се струје појавиле након успјешно извојеване 
борбе за политичку и правну једнакост мушкараца и жена, иза које је, по мишљењу нове 
генерације феминисткиња треба слиједити борба за економску и друштвену једнакост, 
односно брисање de facto неједнакости између мушкараца и жена“ (Феминизам другог 
вала, https://sh.wikipedia.org/wiki/Feminizam_drugog_vala).
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ном ауром жели да истакне женска права* и колико су жене за-
право равноправне мушкарцима. Својим поступцима, опхођењем 
према Алберту, Селином мужу и њеном љубавнику, Шаг помера 
границе семиотичких аура и показује да и жене могу бити доми-
нантније.  

Занимљиво је да је Сели први пут чула име свог мужа када 
га је Шаг ословила: Алберт: „Сједи у сјени и гризе своју лулу. У 
њој нема духана. Прво што му је рекла: нећу да ми ту смрдиш 
с некаквим јефтиним, смрдљивим духаном, јеси чуо Алберт?“ 
(Walker, 1987, 42). Прецртавање Албертовог имена сугерира пре-
цртавање, брисање са страхом идентитета који је опасан по ауру 
индивидуума, а откривање имена умањује значај идентитета за 
Сели. „Задржавање или брисање имена и презимена указује на 
њен акценат на мушку доминацију“ (Хеглар, 2000, 40). Прецрта-
вајући имена, не помињујући презимена мушкараца она умањује 
патријархални ауторитет мушкараца. Читајући роман запажамо 
да мушкарци који нису ословљени јесу Тата и Господин ______ 
односно Селин муж. Дакле, на тај начин, Сели жели да их удаљи 
од себе, макар писањем јер мушкарци у Селином животу су му-
читељи који је виде као предмет а не као особу са квалитетима. 
Примера ради, Господиновог сина ословљава по имену: Харпо. 
Зашто? Он није опасан по егзистенцију семиотичке границе Се-
лине ауре. Његова аура не наткриљује њену. Но, ова промена у 
референци имена показује да се Сели развија у остваривању њене 
једнакости са мушкарцима, за разлику од претходне подређености 
према њима. Коначно, ословљавајући свог мужа именом, она по-
казује одбацивање страховитог поштовања према којој званични 
назив „господин“ заповеда.

Битно је указати и на то како се Алберт понаша према Шаг,  
*„Женска права је израз којим се описује правни, идеолошки, филозофски и политички 
концепт према коме свако људско биће женског спола самим чином рођења, без обзира 
на поријекло или држављанство, стиче одређен број неотуђивих права, а које се садр-
жајем разликују од ширег концепта људских права“ (Женска права, https://sh.wikipedia.
org/wiki/%C5%BDenska_prava). Разлог због чега се женска права разликују од људских 
права јесте то што су жене кроз историју имале права која мушкарци нису признавали, 
а као разлог томе се приписују биолошким разликама међу половима.
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а како према Сели, те указати на варијабилност семиотичке гра-
нице ауре и његове индивидуе. Када је Шаг дошла, обратила му 
се на начин који је за Сели незамислив да жена може тако да се 
према мушкарцу опходи: „Пушти моју проклету руку, каже она 
господину               Што ти је, јеси луд? Не треба мени никакав 
цмиздрави мали дечко који свом тати не зна рећи не, да ми ту 
виси по мени. Мени треба мушко, каже она. Мушкарац“ (Walker, 
1987, 41). Овде имамо обрнуту ситуацију од устаљене, Селине си-
туације. Заправо, у овом троуглу који се појавио, можемо да види-
мо како се Алберт понаша потпуно другачије у зависности са ким 
је у односу. Према Сели, понаша се као према потчињеној, дакле 
његова семиотичка аура наткриљује њену, њена аура је уроњена у 
његову. Са друге стране, он сам се према Шаг понаша као потчи-
њен. Дакле, на овој релацији имамо такав однос у ком је женска 
фигура доминантнија, односно чија је аура „јача“ и која обухвата 
ауру супротног пола. Стога, Шаг можемо посматрати као весницу 
феминизма, јер оваквим приступом, ширећи своју доминантну 
ауру, померајући семиотичке границе у условима патријархата, 
она истиче неједнакост тако што ставља нагласак на родну поли-
тику, односе моћи и сексуалности. Заправо, својим понашањем, 
као што смо запазили у примеру, она показује како жена може и 
те како да се опходи према мушкарцу упркос томе што су владале 
неједнакости између ова два пола.

Међутим, такав однос не постоји само између Шаг и Ал-
берта. Наиме, његов син Харпо тежи ка томе да у браку са ње-
говом женом влада патријархат. Однос према жени, господин 
_______ жели да пренесе и на свог сина Харпа. „Ауторитет оца/
мужа сматра се неприкосновеним, и он у рукама држи све ‘ру-
ководеће функције’. Од жене, пак, зависе емотивни односи у 
породици, те се оне често налазе у унутрашњем и спољашњем 
конфликтиних својих улога и осећања“ (Васиљевић, 2007, 104). 
Кад се оженио Софијом, Харпо се побунио због тога што га није 
слушала. Затражио је савет од оца: 

А јеси ли ти њу кадгод ударијо? пита господин ________. Харпо 
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гледа доље у своје руке. Не господине, каже тихо, посрамљено. Па 
како ондак хоћеш да те слуша? Жене су ко дјеца. Мораш им показат 
ко је главни. А за то ти ништа није боље од добрих, здравих батина 
(Walker, 1987, 33). 

Дакле, постоји тежња да се физичким окршајем покаже 
доминација, како не би били свргнути са власти. Сматра се да 
ће се добрим батинама подређени „припитомити“. Исто тако, 
туча, батине, модрице имају битан моменат у овом роману. Наи-
ме, батине долазе од доминантне фигуре, у овом роману, обично 
од мушкараца, а модрице су као за последицу имале подређеније 
фигуре. Занимљиво је да је управо боја модрице, боја пурпура, 
модро-плава. Стога, батине су биле оружје доминантнијих који, 
користећи страх ових других, успевају да одржавају границе своје 
семиотичке ауре и ван физичке границе. Боја пурпурна се стално 
изједначава са патњом и болом. Софијино, претучено лице је опи-
сано као боја патлиџана. Нети описује Африканце као плаво-црне, 
а то може да сугерише патњу која означава реминисценцију на 
историјско угњетавање расе, које представља један од њихових 
ожиљака и модрица које карактеришу приче које конструишу 
њихову историју и које их повезују. Међутим, у Харповом случају 
имамо обрнуту ситуацију: „Кад смо идући пут видили Харпа, а 
њему лице пуно модрица. Усница му расцопана. Једно се око сти-
сло ко шака. Хода некако укочено и каже, боле га зубови“ (Walker, 
1987, 33). Дакле, у овом случају имамо индивидуу женске фигуре 
чија аура наткриљује мушкарца који јој је подређенији: 

Хоћу да ради онако како ја кажем – ко што ти радиш како тата каже. 
Ох, Боже, кажем ја. Кад тата теби каже да нешто направиш, ти то 
направиш, каже он. Кад ти каже да нешто не чиниш, ти то не чиниш. 
Ако не направиш како ти он каже, он те намлати (Walker, 1987, 53). 

Значи, у браку Софије и Харпа имамо обрнуте улоге:
Ја њој кажем да не може стално одлазит сестри. Ми смо сад ожење-
ни, кажем јој ја. Твоје је мјесто овдје с дјецом. Она каже, Узећу ђецу 
собом, ја јој кажем, Твоје је мјесто самном. Она каже, Хоћеш и ти 
снама? И само се даље лицка пред огледалом и у исти мах спрема 
дјецу (Walker, 1987, 33). 
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Иако је Софија жена и по правилу би требало да све слу-
ша што нареди мушкарац, она се усуђује да се успротиви Харпу, 
па чак и да га истуче! У њиховом браку она је доминантнија, јер 
не жели да модел који је морала да живи, а то је борба против 
мушкараца и одржавање егзистенције женске ауре, да то има и у 
свом браку:  

Каже ми, ја сам се читав живот морала борит. Морала сам се борит с 
татом, морала сам се борит с браћом, морала сам се борит са стриче-
вима и са стричевићима. Женско дијете никад није сигурно у фами-
лији пуној мушких. Али никад нисам мислила да ћу се морат борит у 
властитој кући (Walker, 1987, 35). 

Имала је исти облик понашања и у породици те стога не 
жели да се исто то понавља и у браку са Харпом. 

За рећ право, он те кућне послове воли пуно више од мене. Ја ћу ти 
вазда радије у поље или се забављат са животињама. Чак ми је драже 
цијепат дрва. Али он воли куват и прат и све друге ситне послове по 
кући (Walker, 1987, 50). 

Софија описује које послове воли да ради. Она воли да 
ради „мушке“ послове. Софији је дојадило да се Харпо према њој 
понаша као према псу. Напустила га је и није се појављивала шест 
месеци. Он је отворио бараку за изласке, једну врсту кафића. Шаг 
је певала викендом. Једно вече се и Софија појавила. Харпо јој је 
замерио: „Жена треба мало забаве с времена на вријеме, каже она. 
Жена треба сједит код куће, каже он“ (Walker, 1987, 67). Стога, 
намеће се следеће образложење: „Чињеница да жене имају спо-
собност да рађају, довела је до повезивања жена са природом и 
природним циклусима“ (Васиљевић, 2007, 100). Ова физиолошка 
специфичност жена је коришћена како би се објасниле позиције 
полова. Дакле, женска сексуалност и моћ репродукције постају 
и одређујуће културне одлике жена. Женама је увек неопходна 
заштита, те стога, оне су у патријархату неспособне да буду са-
мосталне. Међутим, Софија је на крају завршила у затвору, јер је 
ударила градоначелникову жену. Она ни пред законом није покле-
кла. Није хтела да буде слушкиња. Кад су је обишли у затвору, она 
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је одговорила Сели на питање како издржава овде упркос таквим 
условима. Наиме, тај одговор одлично осликава Сели, како се она 
понашала током романа док је живела под стегама патријархата 
ком Софија није желела да подлегне у браку: „Кад траже да нешто 
направим, господична Сели, ја се понашам ко да сам ти. Скачем и 
радим точно оно што ми кажу“ (Walker, 1987, 73).

Да се приметити да се појављује још један доминантан му-
шкарац који је битна компонента за овај роман и за Селину причу. 
Наиме, у питању је Бог, ком Сели у првој половини романа пише, 
од ког је такође у сталном страху од кажњавања и пред којим се 
њена аура шири само на физичком нивоу. Селин однос са њим 
нам говори о њеној аури. Она га доживљава као старог белог чо-
века и сматра да је он кажњава тако што јој је убио децу и то само 
зато јер је црна, сиромашна и зато што је жена. Она поседује низак 
ниво самопоштовања, те постаје пијун доминантнијих мушкара-
ца, односно пасивна жртва. Када је сазнала како Шаг поима Бога, 
Сели је доживела просветљење: 

Мушко све поквари, каже Шаг. Он ти је на кутији од кукурузне каше, 
у твојој глави, пун га је радијо. Он хоће да ти мислиш како је он свуг-
ди. А чим почнеш мислит да је он свугди, почнеш мислит да је он Бог. 
А он то није (Walker, 1987, 154). 

Бога више није посматрала као тлачитеља и на тај начин је 
доживела ослобођење од патријархата, јер ослободивши се страха 
од врховног мушкарца патрона, односно Бога, Сели је на тај начин 
започела слободан живот. Дакле, самом спознајом Бога, Сели је 
одлучила да премости границе и да прошири властите семиотичке 
границе њене индивидуе. Стога, у новим оквирима, Бога дожи-
вљава као унутрашње спајање са природом, Бог је сада у свему, 
није само Он, мушкарац како га је јунакиња романа замишљала, 
а битно је напоменути да „род не производи и не утврђује хетеро-
сексуална нормативност, него то чини родна хијерархија за коју се 
каже да је у основи хетеросексуалних односа“ (Батлер, 2016, 55). 
Односно, бришу се мушке конотације које су биле везане за њега 
и кидају се семиотиче границе између ње и Бога: „У осталом, Бог 
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којем сам се ја молила и којем сам писала је мушкарац и понаша 
се точно ко сви други мушкарци које познам. Омаловажавајући, 
заборављив и подао“ (Walker, 1987, 146). 

Након што је Бога поимала на нови начин и након што 
је сазнала да је Алберт скривао писма њене сестре Нети, Сели је 
почела да јој пише у нади да ће јој та писма једног дана стићи, те 
тако запажамо како су писма јако битна за идентитет јунакиње 
овог романа. Након што Сели одлучује да ће за њу Бог бити у 
свему, она почиње да шаље писма Нети, наглашавајући нову тему 
љубави, повезаности и рестаурације, коју заправо и представља 
Селина веза са Нети. Чим се удаљила од патријархалног модела 
она стиче први осећај самосталности и самопоштовања. Започиње 
сосптвени посао шијући одећу, напушта везу са човеком који је 
злоаставља. Дакле, овај прелаз у роману када се донекле са, услов-
но речено, патријархата, прелази на доминацију женског пола, 
на феминизам, и те како је битан за поимање трансформације, 
односно мењање и ширење границе семиотичке ауре о којој смо 
донели извесне закључке. Сада, ослобођена доминације мушког 
пола, Сели је  „пресекла“ семиотичку границу са свим доминант-
нијим. Конкретно, као што смо запазили, Бога сада не сматра само 
мушкарцем који јој је нажао све учинио, који јој је убио децу и 
који је насилан. Бога сада схвата као нешто што се налази свуда 
око нас. Налази га у свему:

Мушко све поквари, каже Шаг. Он ти је на кутији од кукурузне каше, 
у твојој глави, пун га је радијо. Он хоће да ти мислиш како је он свуг-
ди. А чим почнеш мислит да је он свугди, почнеш мислит да је он Бог. 
А он то није (Walker, 1987, 154).

Затим, сазнала је да Алфонсо није њен тата, већ очух. Сто-
га, можемо запазити да самим сазнањем, нестаје страх и бришу 
се границе у овом односу. И на крају, Сели одлази од свога мужа 
Алберта, одлази и започиње живот са Шаг. 

Нагласили смо да долази до трансформације семиотичке 
ауре код Сели након што сазнаје за писма, односно до ширења 
семиотичке границе њене индивидуе. Међутим, писма су важна 
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и због тога што Нети у њима описује пут до Африке и њен ми-
сионарски позив. Она се налази у селу Олинка када пише Сели. 
Занимљиво је и то да и Нети приказује начин размишљања тог 
племена и како они виде родне улоге: „Олинке, наиме, не мисле да 
је дјевојчицама потребно образовање. Кад сам једну мајку питала 
зашто тако мисли, одговорила ми је: Сама за себе дјевојка није 
ништа, тек кроз мужа може постати нешто“ (Walker, 1987, 120). 
Дакле, Олинке сматрају да жена тек кад се уда, може постати неко 
и да јој то муж може обезбедити. Без мужа она није нико и ништа. 
Међутим, постоји једна разлика међу односима према женама у 
Америци и селу Олинка, у Африци. Жена је исто подређена, али 
битна разлика постоји. Наиме, Нети у једном писму описује како 
су родитељи мале Таши, која се дружи са Оливијом, Селином 
кћерком, дошли код Нети да јој се жале како се Таши променила. 
Постала је тиха повучена, зна да је родитељи васпитају у смеру у 
ком она не жели да живи. Кажу да личи на тетку која је одбила 
да се поклони поглавици. Онда следи кључно образложење које 
истиче ову поменуту разлику: 

Свијет се мијења, рекла сам. Ово више није свијет само за дјечаке и 
мушкарце. Ми овдје поштујемо наше жене, рекао је отац. Никад их 
не бисмо пустили да се скитају по свијету, као што то раде америч-
ке жене. За жену из племена Олинка увијек се нетко брине. Отац. 
Стриц. Брат или нећак. Немој се увриједити, сестро Нети, али наши 
људи жале жене као што си ти, избачене, не знамо одакле, у свијет 
теби потпуно непознат, гдје се мораш сама мучити и борити за себе 
(Walker, 1987, 122). 

Дакле, америчке жене су жене које морају да се боре и 
муче, а жене у Африци су збринуте од стране извесног мушкар-
ца, било да је у питању рођак или муж. Међутим, са друге стра-
не, одређена гестикулација и те како подсећа Нети на понашање 
мушкараца према женама у Америци. На пример, она пише Сели 
како мушкарци слушају жену тек толико да им могу издати на-
ређења, а оне кад се обраћају мушкарцима глеадају им у стопала, 
значи чак ни не гледају у њихово лице, јер се то сматра дрскошћу: 
„И што ја ту могу рећи? Кад је то заправо наше властито понаша-
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ње у присутности нашег тате“ (Walker, 1987, 124). Да се закључити 
да и код народа у овом племену и те како постоји широка грани-
ца семиотичке границе индивидуума мушкарца и да овде влада 
патријархат. Потом Сели сазнаје како се мушкарци тачно опходе 
према женама и како се оне генерално понашају. По рођењу неке 
су већ биле обећане одређеним мушкарцима. Њихови животи су 
усредоточени на рад, на децу и на друге жене, јер жена не сме 
имати мушког пријатеља. Оне својим мужевима удовољавају на 
сваки могући начин. Хвале сваки њихов успех:  „Везаност жена 
уз породицу и дјецу их је спријечавало да се, попут мушкараца, 
посвете каријери. Зато је један од важних циљева феминизма дру-
гог вала било увођење репродуктивних права, односно права на 
кориштење контрацепције и абортус“ (Феминизам другог вала, 
https://sh.wikipedia.org/wiki/Feminizam_drugog_vala). У овом пле-
мену муж има власт над животом и смрћу своје жене, те стога и 
код овога племена увиђамо да „поменуте зависне особе, које на 
неки начин припадају модулу – патрону (његова су својина) – у се-
миотичком смислу готово да немају своју ауру индивидуалности, 
већ су интегрисане у оквире семиотичке границе индивидуума 
патрона“ (Кошничар, 2017, 249).  

Међутим, са друге стране, Шаг Авери представља лика 
који уводи нову димензију у роману. Она води Сели у дубље ра-
зумевање њене сексуалности, као и пуноправне љубави: долази 
до сексуалних сусрета између жене и жене:  „Кад сам први пут 
видила дугачко, црно тијело Шаг Авери с оним брадавицама ко 
црне шљиве, исто ко њена уста, помислила сам да се претворила 
у мушко“  (Walker, 1987, 43). Сели се осећа као да се претворила у 
мушкарца, што заправо можемо да протумачимо као збуњеност 
а не само као признавање бисексуалности. На који начин? Сели 
није знала шта је заправо бити жена, тако да није могла да спозна 
шта значи бити човек. Пре него што је имала могућност да буде 
девојка, постала је насилно жена, а пре него што је успела да се 
прилагоди на нову улогу жене, родила је децу. Стога, Сели је била 
уграђена у ту једну лиминалну, међу фазу: „Она има најчворастију, 
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најкраћу, најрудлавију косу коју сам икад видила, а ја обожавам 
сваку њену влас. Сачувала сам косу коју сам извукла с чешљем“ 
(Walker, 1987, 46). Други знак да је Сели стало до Шаг, приказује 
нам сцена када се Шаг појављује са мужем Гредијем:  „Повриједи-
ла си осјећаје господина _______, кажем ја. Не спомињем моје“ 
(Walker, 1987, 88). Након што се опет вратила, Шаг помаже Сели 
да открије и везе са прошлошћу, за коју је мислила да је изгубљена 
заувек. Узела је писма која је Алберт крио и дала Сели да их чита. 
Као резултат тога, Сели сазнаје да Нети није мртва како је прет-
постављала него да је жива и да се налази у Африци и да подиже 
њену децу. Сели схвата импликације које доживљава и које је воде 
у откриће њеног аутентичног самоповређивања. Пре уласка у њен 
лиминалитет, њен идентитет је потпуно одређен спољашњим ин-
дикаторима: Тата ју је сексуално повређивао, а Алберт ју је објек-
тивизирао, те стога закључујемо да је она имала наметнуте изборе 
које су издавале њено самопоштовање. Сада почиње са свесношћу 
да прави изборе; сада она, захваљујући Шаг, помера семиотичку 
границу своје ауре, шири је. 

Да се закључити да Сели доживљава једну врсту риту-
алне смрти, која се десила два пута: на почетку кад је изгубила 
невиност и касније када открива своју женственост. Када је на-
силно изгубила невиност, запазили смо колико се њена семио-
тичка граница померила просто само на физичку границу, пошто 
су мушкарци, као што је већ напоменуто, Тата* и Алберт, били 
доминантнији. „Патријархат је, тако се испоставило, веома ‘жи-
лава’ творевина“ (Васиљевић, 2007, 104).  Такође, као закључак 
се намеће велика нетрпељивост између родова. Највећи део фе-
министичке теорије полази од тога да постоји неки идентитет, 
схваћен посредством категорије жена, који, поред тога што уводи 
феминистичке интересе и циљеве у дискурс, успоставља и субјект 
који треба политички представљати. До цепања феминистичког 
субјекта долази кад се уведе разликовање пола и рода. „Разли-
ковање пола и рода служи аргументу по којем је род културно 
*У раду се реч „тата“ пише великим словом, јер је и у роману тако написано, како би се 
назначило то што јунакиња свог очуха није именовала.
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конструисан, без обзира на биолошку крутост пола: стога род 
није ни каузална последица пола, нити је наизглед фиксиран као 
пол“ (Батлер, 2016, 55). Насупрот томе, у другом делу, као што 
смо запазили, долази до Селине трансформације и границе се ме-
њају. Она се ослобађа патријархата и њене семиотичке границе 
се померају и шире се, захваљујући Шаг, помоћу које показује да 
жени не мора живот да се ограничава само на домаћу сферу, на 
рађање мушких наследника за мужевљеву лозу и његове претке. 
Жена може и те како да одржава организационе облике у којима 
не мора главну улогу да има мушкарац. Исто тако,  показале су да 
су семиотичке границе варијабилне, као и то да свака индивидуа 
може да се ослободи доминантности семиотичке границе ауре 
модула патрона. 
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Gender Relationship in the Novel The Color Purple by 
Alice Walker from the Aspect of the Semiotic Boundary 

of the Individual

Abstract: The paper seeks to apply the general methods of semi-
otics and structural linguistics, in particular, the structure of the semi-
osphere, to the model of African American culture, in particular, to the 
novel “The Color Purple” by Alice Walker. The paper seeks to conclude in 
what relation the semiotic boundaries of the patron, in other words, the 
man and the semiotic boundaries of the woman, then in what relation, 
however, are the semiotic boundaries of the woman and the woman, is 
there an transformation of the individual in this novel and in the end, 
perhaps crucially: whether or not the semiotic boundaries are variable.

Keywords: semiotic boundary, gender, individual, semiotics, se-
miosphere, African American literature, aura, otherness, feminist subject, 
“The Color Purple”
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Сажетак: Озана Которска спада у ред најпоштованијих ко-
торских светитељки која је живела и умрла на почетку XIV века. 
На основу малобројних истраживања који су писани о Блаженој 
Озани Которској, настојаћу да одговорим на питање какав је, су-
дећи по њеној биографији и стварању култа још за њеног живота, 
био начин размишљања шеснаестовековног католичког верника 
и шта је довело до тога да ова светитељка постане једна од најпо-
штованијих личности у то доба. Поред тога, укратко ћу се освр-
нути и на визуелну репрезентацију ове светитељкe и поменути 
најзначајнија дела са њеним ликом.

Кључне речи: Озана Которска, Котор, доминиканка, ре-
клуза
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Котор у XVI веку
Блажена Озана живела је у време када се у Котору деша-

вају занимљиве политичке, привредне, културне и морално-вер-
ске прилике: прва половина XVI века. Под окриљем Млетачке 
Републике (1420–1797), Котор је у то време имао прве додире са 
нападима Турака. Иако је копнена трговина због турске инвазије 
замрла, Котор је живео од поморске трговине и тако извозио мно-
ге индустријске производе које су израђивале занатлије (Луковић, 
1965, 20–21). Венеција је 1500. године очекивала три велике турске 
војске. У околини Котора је било неколико турских напада, они 
су успешно одбијени, али су посебно претеће деловали турски 
планови да подигну на улазу у залив (на Веригама) тврђаву. Након 
склопљеног мира, Турска је задржала право на освојене терито-
рије Црнојевића, а остале поседе је вратила Млецима. Границе 
установљене овим уговором остале су непромењене до XVII века. 
Котору је припала Доброта, Љута и Врмачко полуострво, Грабаљ 
је остало под турском управом, док су Луштица, Будва и Паштро-
вићи припали Венецијанској Републици (Живковић, 2010, 27–28).

Културни систем је због близине ренесансне Италије био у 
процвату, а центри образовања за властелу и грађане били су при 
самостанима. Упркос многим сметњама, верски живот у Котору 
био је на високом нивоу. У граду је било тридесетак цркава са 

Слика 1. Котор, Ђузепе Розачо, бакрорез, 16. век. Преузето 
из  Живковић, В. (2013). Visions of the Blessed Osanna of Kotor 

(Cattaro). IKON, 16, 225–236.
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великим бројем реликвија и уметничких дела (Луковић, 1965, 22). 
Млетачка је уговором из 1415. године имала дозволу да у Кото-
ру поставља своје бискупе који су били под директном управом 
Рима. На челу цркава налазио се опат (abbas) док су црквеним и 
манастирским добрима располагали управитељи (procuratores) 
(Живковић, 2010, 60–63). Доминантни католички монашки ре-
дови у Котору били су фрањевци и доминиканци. Они припа-
дају просјачким редовима који долазе у Котор крајем XIII века и 
оснивају своје прве манастире. Историја, за нашу тему значајнијег, 
доминиканског реда у Котору почиње 1263. године када је Павле 
Бари саградио цркву Светог Павла, а 1266. године је предао доми-
никанцима. Доминиканци су добили његову патронатску цркву, 
као и кућу и друге објекте који су припадали цркви. Након тога, 
доминиканци су врло брзо узели активно учешће у религијском 
животу града (Живковић, 2010, 63–64). Црква и самостан Светог 
Павла су задовољавали потребе доминиканаца до треће деценије 
XIV века, када се повећао њихов број и када је првобитна гра-
ђевина постала тесна за которску доминиканску конгрегацију. У 
градском језгру није било могуће пронаћи већи слободан простор, 
па су доминиканци добили од властелина Николе Буће 1344. годи-
не посед ван градских зидина и материјална средства за изградњу 
самостана са црквом посвећеном Светом Николи (Копривица, 
2001, 80). Доминиканци у Котору су се истицали високим обра-
зовањем, они су често били и професори у Которској гимназији, 
па чак у Италији. Доминиканци фра Винцентије и фра Доминик 
Бућа имали су изузетно важно место у духовном животу и обра-
зовању у Котору почетком 16. века (Живковић, 2010, 81). Једна од 
особености касносредњовековне религиозности била је оснивање 
трећег монашког реда за лаике. То је била изузетна могућност коју 
су лаици добили за вођење побожног живота, па чак и усвајање 
строгих аскетских принципа. Пресудну улогу у оснивању и, по-
том, промовисању трећег реда имали су фрањевци и доминикан-
ци.

У Котору се најчешће срећу три вида полимонашког жи-
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вота: reclusa, picocara и heremita. Прва два вида су била намењена 
побожним женама, док су мушкарци анахоретски идеал могли да 
остваре укључивањем у ред пустињака. Термин реклуза је означа-
вао жену која се определила да води покорнички живот зазидана 
у ћелију малих димензија покрај цркве чијем реду је припадала. 
Најчешће су у питању биле жене испоснице са полимонашким 
религијским статусом. Облик аскетизма који су водиле реклузе 
постао је нарочито омиљен средином XV века (Живковић, 2010, 
96–97, 102). Такозване Virgines muratae (зазидане девице), које су 
се одрицале света да би провеле покорнички живот у херојском 
степену, живеле су засебно у приземним испосницама, које су се 
налазиле уз цркву. Биле су врло тесне: два метра високе, два и 
по до три метра широке и дугачке. Један отвор са погледом на 
светилиште, пропуштао је светлост и ваздух. До данас се у Ко-
тору није сачувала ни једна таква испосица. Подвижнице су се 
издржавале милостињом грађана, али су и саме зарађивале себи 
храну ручним радом. Нису никада излазиле, а кључ испоснице се 
чувао код бискупа или његовог викара (Луковић, 1965, 22-23). Ове 
монахиње представљале су посебну снагу града која је излазила 
на видело нарочито приликом недаћа ратних сукоба и епидемија 
болести. Virgines muratae се у Котору помињу тек од XV века, а  
најпознатија которска светитељка овог реда јесте Блажена Озана 
(Живковић, 2010, 103).

Блажена Озана (1493–1565)
Пре него што се позабавимо питањем улоге Блажене Озане 

према становништву у граду чије смо основне прилике у кратким 
цртама изнели, треба рећи шта се о овој светитељки зна на основу 
неколико записа, међу њима најзначајнијег житија Серафина Ра-
ција, које је сакупио Дон Нико Луковић (Брајовић, 2013, 222–223). 
Озана је рођена као пастирица по имену Катарина, на неким ме-
стима се помиње и име Јована (Матковић, 1888, 10). Место њеног 
рођења по запису Вицка Болице је село Комани Катунске нахије, 
али Луковић на основу својих путовања по тој области прецизно 
означава село Релеза у Љешанској нахији, где мештани светитељку 
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називају „Света Одива“ (Колендић, 1926, 343; Луковић, 1965, 11). 
Још као дете од десет година имала је провиђења о стварима које 
јој је причала побожна мајка. Визије су углавном имале везе са 
Христовим ликом, те јој се тако једном указала светлост и усред 
ње дете које је са благим осмехом дозива, а у другом опису је чу-
вала овце и на једном јој се указао крст са распетим Христом. У 
четрнаестој години, 1507. године, напушта кућу и одлази у Котор 
да боље спозна Божје законе. Тамо је примљена у службу побожне 
породице Лесандра Буће, угледног градског већника. Лесандрова 
мајка је подучавала Катарину хришћанском животу (Матковић, 
1888, 14–15, 16–17). Са двадесет година настанила се при цркви 
Светог Бартула у Котору и тамо је остала седам година.* Године 
1515, примила је од настојника Светог Павла доминиканске хаљи-
не трећег реда. По наредби духовног оца, 1521. прешла је у другу 
тесну ћелију близу цркве Светог Павла. Из своје испоснице није 
излазила, већ је кроз један отвор комуницирала са светом и при-
суствовала миси. Водила је врло строг начин живота. Постила је 
оштре постове и покоравала се тако што је испод хаљине на голом 
телу носила бодљикаву кошуљу од сукна и стезала се гвозденим 
обручем. Спавала је на тврдим лествама са главом на необрађеном 
комаду дрвета. Свако вече пред спавање молила се Богу и биче-
вала ланцима и конопима (Матковић, 1888, 22–24, 30). И током 
дугог боравка у испосници имала је разна провиђења и њих је 
приповедала свом исповеднику и часној сестри Винћенци (Матко-
вић, 1888, 38). Озанине визије биле су великим делом оформљене 
ондашњом духовношћу оличеном у визуелној култури, пре свега 
у иконографским обрасцима слика ствараних за доминиканске 
самостане (Брајовић, 2013, 227). Како би се објаснила сликови-
тост њених провиђења, посебну пажњу треба посветити Озаниној 
визији у кризним тренуцима града, у којој централну улогу игра 
Богородица. У сукобу племића и грађанства, Озана се „уздигла у 
заносу“ и видела 

*Црква Св. Бартоломеја се налазила у врту данашњег фрањевачког самостана Свете 
Кларе. Данас јој нема трага, осим неколико архитектонских и орнаменталних фрагме-
ната (Луковић, 1965, 33).



Култ Блажене Озане Которске

300

[...] у ваздуху славну Дјевицу Мајку Божју која је држала на десној 
страни блаженог Трипуна Мученика, заступника и заштитника овог 
града, а на левој блаженог исповедника Винћенца доминиканца, тако-
ђе једног од посебних заштитнина града [...] и њој се чинило да први 
светац с левом руком држи крај плашта Богородице, а десном умирује 
узнемирене духове племића, а за другог свеца јој се чинило да десном 
руком држи уздигнут други део плашта славне Дјевице, а левом држи 
грађане (Брајовић, 2006, 134).

Озана је имала и пророчки дар – предвиђала је да ће у Ко-
тору бити порушена три манастира и то се обистинило у налету 
Хајрудина Барбаросе (уништени су доминикански манастир Све-
тог Николе и два фрањевачка самостана на Шурању и на Пучу). 
Такође, прорицала је судбине многих Которана, па чак и земљо-
тресе који су погађали град (Луковић, 1965, 23). Визије и чуда 
Блажене Озане морају се посматрати и кроз феномен религиозног 
мистицизма, јер она живи у време када је мистичка пракса била у 
свом зениту, предвођена Светом Терезом Авилском, Јованом од 
Крста, Фрањом Салешким итд. (Брајовић, 2013, 230). Након 52 
године проведене у ћелији, Озана је, савладана болешћу, пристала 
је да је пренесу у цркву Светог Павла, где је примила последње 
причешће. Умрла је 27. априла 1565. године у 72. години (Луковић, 
1965, 35).

Слика 2. Moшти свете Озане Которске. Преузето са сајта Ка-
техетски уред Сплитско-макарске надбискупије, доступно на 

http://www.katehetski-nadbiskupija-split.net
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Поштовање Блажене Озане
Током „зазиданог“ периода посећивали су је, с обзиром на 

то да је, осим матерњег, знала и италијански и и латински језик, 
Которани и странци, племићи и грађани, који су од ње тражи-
ли савете. Умела је да стиша непријатељства и измири завађене. 
Колико је била поштована за живота, сведочи нам то да су још 
за живота људи узимали земљу која се налазила око њене ћели-
је и носили кући као неки вид ходочасничког сувенира. Озани 
су после смрти грађани још снажније исказивали наклоњеност. 
Приређена је велика фунерарна свечаност – пренос њеног тела 
которским улицама и вишедневно опхођење њеног одра, коју је 
спровео которски бискуп Лука Бисанти. Тело јој је, нераспаднуто, 
остало у цркви Светог Павла до 1807, када је француска војска ову 
цркву претворила у складиште. Пренето је у цркву Свете Марије 
Колеђате, где се и данас чува (Брајовић, 2013, 224; Луковић, 1965, 
24, 59). Которани Озану, уз Светог Трипуна, поштују као заштит-
ницу града (Луковић, 1965, 67). Оно што је умногоме допринело 
поштовању су легенде чудотворности њених моштију – оболели 
Которани, Бокељи, Будвани, Дубровчани, Пељешчани итд, вла-
стела и пучани – били би излечени пошто би на себе прислонили 
део монашке одеће или уснама дотакли мошти Блажене. Морнар, 
у смртној опасности од буре, положио је у море комад тканине 
којом је Озана покривала главу и море се истог трена умирило. 
Када би запали међу разбојнике, зазивали су њено име и бивали 
чудесно ослобођени (Брајовић, 2013, 233). Њена светост је то-
лико узела маха да је поменута црква Свете Марије Колеђате у 
којој почива у народу прозвана „Озана“. Писане су јој похвалне 
песме, за њу су се интересовали и верници других земаља попут 
Француске и Немачке, а њена појава заинтересовала је и многе 
ликовне уметнике. Поменућемо само најстарију познату слику 
Блажене – бакрорез из 1606. године, где је светитељка приказана 
у одори доминиканског трећег реда, има ореол око главе, у десној 
руци држи распеће, а леву је положила на груди. Иза ње се виде 
лествице и бич које асоцирају на њен покорни живот у ћелији 
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(Луковић, 1965, 119–124). По сличним образцима настају и каснија 
дела са ликом светитељке која се представља у разним сценама 
свог живота. У XX веку, Озану сликају академски сликари Мило 
Милуновић, Марко Мурат, Славко Томерлин, а 1930. године Ан-
тун Аугустинчић израђује нови саркофаг за њене мошти. 

Закључак
 Први део овог рада био је посвећен општим историјским 
и верским приликама у Котору у време када је живела Блажена 
Озана Которска – у првој половини XVI века. Описани су најва-
жнији делови њене биографије као и однос становништва према 
чудотворности и светости коју је испољавала још за живота. Иако 
њена канонизација још није званично завршена, Блажена Озана је, 
засигурно, најважнија доминиканска светитељка у Боки Которској 
која је својим ванредним светоназором утицала, како на црквене, 
тако и на врло важне историјске догађаје свога доба.
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The Cult of Blessed Osanna of Cattaro

Abstract: Osanna of Cattaro is one of the most respected Catta-
ro’s saints who lived and died at the beginning of the fourteenth century. 
Based on the few researches that have been written about Blessed Osanna 
of Cattaro, I will try to answer the question about, according to her bi-
ography and the creation of a cult during her life, the way of thinking of 
a sixteenth-century Catholic believer and what led this saint to become 
one of most respected personalities at that time. In addition, I will briefly 
look back on the visual representation of this saint and mention the most 
significant works with her character.

Keywords: Osanna of Cattaro, Cattaro, Dominican woman, 
reclusa
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Политеума је стручни часопис у којем се објављују сту-

дентски ауторски радови из свих дисциплина друштвено-хума-
нистичких наука и теорије уметности, што значи да своје радове 
могу послати студенти основних, мастер и докторских студија 
факултета који се убрајају у наведену категорију. 

Радови се шаљу на електронску адресу redakcija.spf@gmail.
com, а рок за примање радова, као и тачан датум изласка часо-
писа, биће објављен на званичној интернет страници Факултета 
политичких наука (http://www.fpn.bg.ac.rs/), као и на фејсбук стра-
ници Српског политичког форума: Српски политички форум, @
spffpn. Уколико рад задовољи критеријуме који су доле наведени, 
прослеђује се на независну рецензију. 

Да би рад био примљен и послат рецензентима на разма-
трање, мора да испуни следеће критеријуме: 

•	 Треба да садржи до 6000 речи.

•	 Треба да буде достављен на ћириличком писму.

•	 Користити слова врсте Times New Roman, величина слова 
12, проред 1,5. Наслове и поднаслове писати без нумераци-
је, величине слова 12. Наслов и поднаслови треба да буду 
у Bold варијанти, а издвојене именоване целине у оквиру 
једног поднаслова (поднаслови поднаслова) треба да буду 
у Bold и Italic варијанти. Маргине поставити на 2,5 центи-
метара, на страници формата А4.

•	 Испод наслова навести име и презиме аутора, а у фусноти 
чија ознака стоји поред имена аутора навести назив фа-
култета, годину студија, врсту студија (основне академске, 
мастер академске и сл.) и назив студијског програма (нпр. 
међународне студије), као и своју електронску адресу.

•	 У фусноти чија ознака стоји поред наслова, навести до-
датне информације о тексту (део већег научног пројекта, 
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представљен на стручној конференцији и сл.), уколико их 
има.

•	 Сажетак (апстракт) треба да садржи до 150 речи. Испод 
сажетка навести од 5 до 10 кључних речи. 

•	 Страна имена и презимена у тексту писати на српској 
транскрипцији. Називе корпорација, споразума и др. мо-
гуће је наводити у оригиналном облику, али коришћењем 
курзивних слова (Italic).

•	 Код сваког првог навођења страног имена и презимена, по-
ред српске транскрипције у загради навести како изворно 
гласи име и презиме.

Навођење извора у тексту и литератури радити у складу са 
AПА стилом. Прецизан начин навођења према овом стилу биће 
објављен уз конкурс за пријем радова за трећи број часописа 
(на интернет страници Факултета политичких наука и фејсбук 
страници Српског политичког форума), као и достављен заинте-
ресованим студентима на њихове електронске адресе. Изворе у 
литератури наводити прво по азбучном реду уколико су написани 
на српском језику, а затим по алфабетском реду оног језика на ком 
је написано дело које се користи као извор.

За све додатне информације се можете обратити на елек-
тронску адресу: redakcija.spf@gmail.com.
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