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UVODN I K
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1. – Pitanje manjinskih prava u Srbiji i ostalim zemljama u tranziciji,
kao lakmus-papir, razotkriva sve slabosti i ograničenja tzv. demokratskih institucija u fragmentiranim društvima. U tim društvima većinsko odlučivanje
nužno vodi produbljivanju postojećih razlika i negiranju same mogućnosti
demokratije, jer su razne manjine (etničke, religijske, osobe sa invaliditetom
i LBGT osobe) osuđene na trajni manjinski status, bez mogućnosti da efikasno
promovišu svoje interese.
To se posebno odnosi na fragmentaciju heterogenih društava, kakva su
prevashodno obeležena sukobom državno-hegemonističke grupe, a koja državu
doživljavaju kao svoju, i manjinskih grupa, koje sopstveni položaj vide kao
obespravljenost. Treba imati u vidu i ekonomsku nerazvijenost većine zemalja
u svetu, kao i nepostojanje bazičnog konsenzusa kao i spremnosti na kompromis između većinske i manjinskih grupacija. Jasno je da legitimnost vlasti političke elite u tim zemljama crpu iz populizma, a ne iz demokratskog konsenzusa,
te se još može govoriti o vladavini naciokratija i oligarhija u tim državama.
U njima su manjine, usled nemogućnosti da politički artikulišu svoje interese,
podvrgnute različitim oblicima diskriminacije.
Problem diskriminacije nije bio poznat ni antici ni srednjem veku. Štaviše,
u tim vremenima diskriminacija se sprovodila sistemski i sistematski u praksi.
Tek prihvatanjem i praktičnim ostvarivanjem načela pravne jednakosti među
ljudima taj problem se pomalja na horizontu društvene svesti i postaje pravno
relevantan. Na ovom nivou analize diskriminacija se pojavljuje kao pitanje
ostvarivanja vladavine prava i rešava se opštim normama kojima se ostvaruje
ta vladavina. Time je princip ravnopravnosti i jednakosti ljudi uzdignut na
nivo moralnog imperativa civilizovanog sveta. Diskriminacija ljudi samo zbog
toga što imaju određena lična svojstva ne može da se opravda ni pravnim ni
moralnim razlozima.
Međutim, i danas postoje oblasti društvenog života koje pokazuju izrazitu osetljivost i ranjivost kada je u pitanju oblast diskriminacije ljudi. To su:
diskriminacija polova, etnička diskriminacija, verska diskriminacija, politička
diskriminacija, diskriminacija osoba sa invaliditetom, homofobija (diskriminacija nad LBGT populacijom), diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om/sidom.
U cilju sprečavanja diskriminacije ovih populacija, tokom poslednje tri decenije
donet je veliki broj pravnih i političkih akata, tako da se s razlogom govori o novom antidiskriminacionom pravu kao refleksiji društvene zbilje.
Antidiskriminaciono pravo u Evropi i svetu doživelo je izuzetan razvoj.
Imperativna pravila o zabrani diskriminacije ugrađena su u osnivačke principe OUN i Evropske unije i postali su ugaoni kamen međunarodnog prava.
Zahvaljujući rezolucijama OUN i direktivama EU formirani su standardi
kojima se postiže zabrana neposredne i posredne diskriminacije, uključujući
i uznemiravanje i navođenje na diskriminaciju, kao i zaštita od viktimizacije za
one koji traže zaštitu od diskriminacije ili su spremni da svedoče u korist žrtve.
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Ti standardi su prihvaćeni i ugrađeni u pravne poretke većine zemalja u svetu
uključujući i Srbiju. Sledeći korak je bio uvođenje adekvatnih sredstava zaštite
od akata diskriminacije i ustanovljavanje specijalizovanih tela za borbu protiv
diskriminacije. To predstavlja osnov za pokretanje pravnih mehanizama zaštite
od diskriminacije na osnovu pola, rasnog ili etničkog porekla, veroispovesti ili
uverenja, invalidnosti, godina starosti i seksualnog opredeljenja.
Zahvaljujući tome, u Srbiji su stvoreni normativni okvir i institucionalni
mehanizmi za sprečavanje diskriminacije. Ustavom iz 2006. godine izričito je
zabranjena diskriminacija. Donet je set antidiskriminacionih zakona: Zakon
o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (2006), Zakon o zabrani
diskriminacije (2009) i Zakon o ravnopravnosti polova (2009). Tim zakonima
su uređeni opšta zabrana podvajanja, oblici i slučajevi diskriminacije, kao
i postupci zaštite od ugnjetavanja. Uz to, revidirani su različiti relevantni zakoni: Zakon o porodici, Krivični zakon, Zakon o radu, Zakon o zapošljavanju.
Zajednički imenitelj u svim tim aktima jesu odredbe o zabrani diskriminacije,
odnosno svi su dužni da poštuju ravnopravnost i ljudska prava svih pomenutih „ranjivih grupa“ u svim oblastima javnog i privatnog sektora u skladu sa
opšteprihvaćenim odredbama međunarodnog zakonodavstva.
2. – Valja imati na umu da razlike po osnovu individualnosti nužno postoje, da je nejednakost objektivna činjenica i da nije tek puki socijalni proizvod.
Otuda se u nekim slučajevima ne treba boriti protiv diskriminacije u načelu,
već samo protiv pojedinih vidova diskriminacije. Uzroci diskriminacije su, po
pravilu, subjektivnog karaktera, ali mogu biti i socijalne i psihološke prirode.
Proglašenjem pravne jednakosti nisu promenjeni konkretni društveni odnosi
zasnovani na viševekovnoj tradiciji nejednakosti, kao ni stavovi, prenošeni s kolena na koleno, koji su pretpostavljali nejednakost kao primarno socijalno
iskustvo. Manjinska prava su i danas više normativni ideal nego stvarnost.
Zato valja izbeći zamke normativističke iluzije po kojoj će nova zakonska regulativa automatski obezbediti manjinama bolje životne uslove. Nova zakonska
regulativa u toj oblasti jeste nužna, ali nije dovoljna.
Mnoga od proklamovanih manjinskih prava pomenutih grupa ne ostvaruju se iz objektivnih razloga koji postoje u nerazvijenom i siromašnom društvu.
Pojedina od tih prava nestaju u birokratskom trouglu i interesnoj sprezi birokrata
određenih ministarstava, nevladinih organizacija i otuđenih organizacija koje
se bave njihovim pravima. Najzad, društveni i politički pokreti za ostvarivanje
ovih manjinskih prava, svojim rigidnim sve militantnijm nastupima, i u sprezi
sa međunarodnim centrima moći, evoluirali su ka radikalnim ideologijama
i političkom ekstremizmu, tako da je klatno otišlo u drugu krajnost, negirajući
osnovne, emancipatorske principe od kojih se krenulo.
To se posebno odnosi na prava pripadnika LGBT populacije gde su promene u njihovom statusu i pravima najveće. Poznato je da su homoseksualci
u starom i srednjem veku bili diskriminisani, tretirani kao bolesnici, osuđivani od svih religija, spaljivani kao grešnici na lomačama Inkvizicije. Homoseksualni identitet i društveni tretman kao fenomeni modernog zapadnog društva
formirani su tokom XIX veka zahvaljujući medicini. U njoj je homoseksualnost posmatrana s kliničkog stanovišta kao posledica degenerativnih procesa,
te predstavlja biološku anomaliju ili patološku porodičnu pojavu koju treba
lečiti. Na drugoj strani, u pravu, u zakonodavstvu i sudskoj praksi muška homoseksualnost je proglašena krivičnim delom. Homofobija kao mržnja prema
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homoseksualcima bila je viševekovna konstanta. Homoseksualno orijentisani
pojedinci bili su žrtve predrasuda, diskriminacije i progona u većini savremenih društava.
Dakle, na homoseksualnost se vekovima gledalo u negativnom svetlu
– kao na greh, bolest ili zločin. Međutim, tokom šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka, u opštoj klimi redefinisanja polnog identiteta (feminizam, pokret za seksualno oslobođenje) došlo je do radikalnih promena u ovoj oblasti
i formiranja velikog broja homofilnih organizacija i pokreta za oslobađanje
homoseksualca. Podržan od niza organizacija za ljudska prava, moćnih političkih, umetničkih i sl. lobija i tzv. nevladinih organizacija, ovaj pokret je
ubrzo dobijao na masovnosti, značaju i uticaju. On se suprotstavio medicinskom pristupu homoseksualnosti, ukazujući na političke i društvene dimenzije
seksualnosti i različitih seksualnih orijentacija. Štaviše, ovaj pokret je uspeo
da razvije vlastitu ideologiju homoseksualizma kojom se uspešno borio protiv
stigmatizacije i ugnjetavanja.
Namesto naučno ustanovljenog pojma „homoseksualac“, usvojen je izraz
„gay“ (eng. – veseo, radostan) i „gej zajednica“. Patološka medicinska odrednica
je pretočena u političku krilaticu: „dobro je biti gej“. Veliki broj gej i lezbejskih
organizacija raširila se po velikim gradovima; milioni gej muškaraca i žena
počeli su da se politički organizuju i da se u pozitivnom smislu poistovećuju
s odrednicom „gej“. Budući da su mnogi unutar te zajednice smatrali da termin
„gej“ ne obuhvata i ne predstavlja sve one na koje se odnosi, devedesetih godina
je uveden termin „LGBT“ (skraćenica koja se odnos na lezbejke, gej, biseksualne
i transrodne osobe), kao samoimenovanje specifično orijentisanih pojedinaca
sa pozitivnim ili neutralnim značenjem. Poslednjih godina ova skraćenica je
proširena u „LGBTIQ“ kojom se dodatno obuhvataju interseksualne i queer
(kvir) osobe.
Krajem XX i početkom XXI veka u uslovima globalizacije i ideologizacije
ljudskih prava, nekadašnji pokret za oslobođenje homoseksualaca prerastao
je u mnogo brojniji i uticajniji LGBT pokret, koji je oslonjen na radikalni
feminizam, rezultirao političkim homoseksualizmom. Njegovi sve moćniji
i uticajniji nosioci su homoseksualci, lezbejke i drugi pripadnici LGBT populacije, koje podržavaju vodeće ljudskopravaške nevladine organizacije i fondacije
u svetu. Na taj način LGBT zajednica je postala primetna i uticajna društvena
i politička lobistička grupa, a na globalnom ekonomskom planu grupa koja
raspolaže značajnom potrošačkom moći (pink economiy/pink pound/pink
dollar). Od kraja osamdesetih godina XX veka mlađa generacija je počela da
uobličava novu i izazovnu strategiju, „kvir“ teoriju („queer“ theory), „kvir“ politiku („kueer politicis“), počela da vodi „kvir“ način života („queer lifestyl“).
Poslednjih decenija politički homoseksualizam je doživeo uspon, uspeh
na raznim poljima i postao predmet velikih rasprava i kontroverzi. Rezultat
je ogromna moć i veliki uticaj koji predstavnici ovih pokreta imaju u savremenim društvima i međunarodnim organizacijama. Oni su protiv tradicionalne
porodice u kojoj dominiraju „muškarci kao tlačitelji žena“, te se zalažu za
seksualni separatizam, odnosno afirmaciju lezbejske seksualnosti, prava LGBT,
legalizaciju istopolnih brakova i sl. Njihova osnovna ideja je da je biološki
pol nevažan, a da je bitan „gender“ (kod nas je ta reč prevedena kao „rod“),
a „rod“ je društveno konstruisani pol. Dakle, mi izvorno kao da nismo muško
ni žensko, nego nas takvima konstruišu.
7
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Polazeći od tih premisa, oni ističu zahtev za radikalno menjanje standardnih rodnih i polnih uloga, za menjanje tradicionalne porodice i odnosa
u njoj. U tom kontekstu, mnogi istraživači i naučnici zaključuju da politički
homoseksualizam i ovakva „borba LGBT pokreta“ nema nikakve veze sa pravima
homoseksualca, sa nekadašnjim pokretom za oslobođenje homoseksualaca, nego
je reč o političkoj ideologiji koju nameću globalistički centri moći.
Pomenimo da se LGBT osobe danas i dalje u nizu zemalja proganjaju,
stigmatizuju i marginalizuju i pored toga što postoji jasna svest o opravdanosti
njihovih prava i što se način života LGBT osoba sve više prihvata, kao i to da
se sve više vodi politička borba za njihova prava u međunarodnim okvirima.
3. – Od kraja šezdesetih godina prošlog veka povećan je broj teorijskih
rasprava, istraživačkih projekata, napisa i publikacija posvećenih homoseksualnosti – nastale su širom sveta „lezbejske i gej“, odnosno „rodne“ studije
(Nardu i Schneider, 1998, Richardson i Seidman, 2002). Od kada su 1970-ih
godina psiholozi skinuli ljagu sa „bolesnog homoseksualca“ i ponovo skrenuli
pažnju na homofobiju vode se velike rasprave i kontroverze u antropologiji,
medicini, sociologiji, pravu, politikologiji... U svim tim oblastima namnožile
su se rasprave i kontroverze, organizovani mnogobrojni naučni simpozijumi
i međunarodne konferencije (Altman D., et. al. 1989, 2000).
Pada u oči da su uzroci i pojavne manifestacije diskriminacije LGBT
osoba ostali kod nas van optike naučnih istraživanja i monografskih studija.
Ipak, poslednjih godina pojavili su se pojedini autori koji sistematski istražuju probleme statusa, prava i sloboda LGBT osoba. U novije vreme učestale
su rasprave i kontroverze o raznim aspektima društveno-političkog položaja,
pravnog statusa, prava i sloboda ove populacije. O tome se u stručnoj i široj
javnosti iznose argumenti pro et contra.
To su razlozi zbog kojih temat u ovom broju Hereticusa posvećujemo
sporovima i dilemama oko pitanja odstupanja u polnosti, posebno oko statusa
i prava LGBT osoba u Srbiji. U duhu kritičkog preispitivanja otvorenih pitanja i dilema (ne)diskriminacije LGBT osoba, temat ima za cilj da podstakne
interdisciplinarna istraživanja ovog fenomena, da postavi pretpostavke za
upoznavanje čitalaca sa problemima primene antidiskriminacionih zakona
u Srbiji i sporovima koji se vode i dilemama koje postoje u pogledu lošeg uticaja
odstupanja u polnosti na pojedinca i društvo. Šta nam govori istorijska geneza
dominantnog stava prema LGBT populaciji? Da li su odstupanja u polnosti
urođena ili su stečena? Da li su odstupanja u polnosti nešto loše ili dobro?
Zašto i čemu tabuizacija kad je u pitanju istopolna usmerenost? Da li i kako je
moguće prihvatanje raznolikosti u polnosti kao normalnog? Da li su rezultati
radikalnog feminizma i političkog homoseksualizma kontraproduktivni?
U želji da dobijemo što celovitije odgovore na ova pitanja, obratili smo
se većem broju naših stručnjaka iz raznih oblasti zamolivši ih za priloge. Nameravali smo da otvorimo stručnu raspravu u koju bi se uključili predstavnici
nauke i raznih oblasti kulturnog stvaralaštva. U optici te rasprave bila bi danas
najrasprostranjenija mišljenja, s jedne strane u antropologiji, sociologiji, pravu,
politikologiji, i s druge strane, u biologiji, fiziologiji, psihologiji, psihijatriji,
patologiji i drugim granama medicine. Nažalost, samo mali broj pozvanih
autora se odazvao, tako da su neka od pomenutih pitanja ostala, za sada, bez
odgovora. Stranice našeg časopisa ostaju otvorene za sve koji budu spremni
da uzmu učešće u ovoj raspravi.
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Tekstovi koje objavljujemo u temi broja kreću se od opštih pitanja uticaja
odstupanja u polnosti na pojedince i društvo (Dušan Vujošević), preko informacija o kvir teoriji (Dušan Maljković), do konkretnih sporova o diskriminaciji
LGBT osoba. Ti sporovi koji su poslednjih godina vođeni u našoj stručnoj i široj
javnosti fokusirali su se oko slučaja Vladimira Dimitrijevića. On je, naime,
optužen da je iznetim stavovima u svom tekstu „U odbranu prirodne porodice“
(koji takođe objavljujemo u tematu) ugrozio rodnu ravnopravnost, marginalizovao transrodne osobe i propagirao ideje na način koji diskriminiše lica na
osnovu bračnog statusa i seksualne orijentacije. U ovu diskusiju uključio se
glavni urednik Hereticusa koji je slučaj Vladimira Dimitrijevića analizirao
kao primer primene instituta délit d’opinion (delikt mišljenja) u Srbiji.
Nakon temata slede uobičajene rubrike Hereticusa. U rubrici Istraživanja objavljujemo tekst Ivane Petković o saznajnoj (ne)utemeljenosti novih
društvenih pokreta. U Ogledima sociolozi Ivica Mladenović i Velizar Mirčov
pišu o neoliberalizmu kao nosivom konsenzusu vladajuće klase savremenog
kapitalizma. U rubrici Prevodi objavljujemo zanimljivu analizu Viktora Vladimiroviča Bočarova o vlasti u rodnoj dimenziji, a u Tokovima je znameniti
tekst Mihaila Đurića u kojem je on digao glas protiv delikta mišljenja, a povodom suđenja Gojku Đogu. Posle dvogodišnje pauze, nastavljamo saradnju sa
Momom Pudarom koji u Pogledima izlaže svoje stavove o islamizaciji Evrope.
Tu je zapis Radomira Đorđevića o tome kako je Ivo Andrić video prve oblike
fašizma u Evropi.
U rubrici Intervjui nastavljamo da objavljujemo serijal razgovora koje
je Miloš Jevtić vodio sa pravnicima u svojoj emisiji „Gost drugog programa“.
Ovog puta objavljujemo razgovor sa profesorom i akademikom Radomirom
Lukićem (1914–1999). Govor Stefana Dragićevića, izgovoren na Nušićijadi
u Ivanjici 2019. sadržina je rubrike Besede. Rubrika Sećanja posvećena je
uspomeni na znamenitog nemačkog filozofa Karla Jaspersa (1883–1969), povodom 50-godišnjice njegove smrti. Rubrika Dosije sadrži relevantne tekstove
i dokumentaciju slučaja Vladimira Dimitrijevića koji je optužen i javno žigosan
kao diskriminator i kome se stavlja na teret „izvršenje diskriminacije po osnovu
rodnog identiteta, seksualne orijentacije i porodičnog stanja“.
U rubrici Osvrti, prikazi, recenzije Stefan Dragićević se osvrnuo na
knjigu Mirka Magaraševića „Čija je istina“, a Saša Bižić prikazao je novu
knjigu Milana Blagojevića, „Fenomenologija (ne)prava“. Nakon toga su prikazi Jovice Trkulje knjige „Spomenarnik, Prijateljski Milošu Jevtiću“ i knjige
Milorada Đurića o globalizacijskom izazovu demokratiji.
Nastavljajući praksu publikovanja bibliografija značajnih autora,
ovog puta objavljujemo Bibliografiju radova Borislava Mihailovića Lorenca
(1883–1975) koju je pripremio Dobrilo Aranitović. Na kraju su u rubrici In
memoriam sećanja Stefana Dragićevića na Katarinu A. Jovanović i Vladimira
Markovića na Sinišu Jakonića.
Beograd, februara 2020.			

Urednik
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ILUSTRACIJE U OVOM BROJU:
SLIKE LEONIDA ŠEJKE
Leonid Šejka je rođen u 24. aprila 1932. godine u Beogradu. Završio je
Rusku osnovnu školu, nižu gimnaziju i srednju arhitektonsku školu. Diplomirao
je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1960. godine. Slikarstvom se bavio
od 1950. godine, a radio je i skulpturu, objekte, ilustracije knjiga i scenografiju.
Značajne rezultate ostvario je i u teoriji. Objavio je niz članaka u časopisima (Vidici, Polja, Razlog, Danas, Student i Umetnost) i monografiju Traktat o slikarstvu
(1965). Bio je osnivač grupe „Baltazar“ i „Medijale“ (1957), a od 1961. godine bio
je član ULUS-a.
U početku je bio pod uticajem nadrealizma i dadaizma, nastojeći da pronađe
svoj likovni izraz. Bio je „usamljeni erudita enciklopedijskog duha“ i slikanje je
doživljavao kao „oblik molitve“. Zahvaljujući toj posvećenosti uspeo je da početkom
1960-ih godina formira svoj individualni „izraz u kome je bio posebno zaokupljen
problemom uloge predmeta u strukturi slikarske predstave“ (G. Madžarević).
Likovni kritičari su smatrali da je Šejka spiritus movens „Medijale“, slikar koji je
tragao za celovitošću i za sintezom klasičnog i modernog. Izlagao je na izložbama
u Beogradu i brojnim gradovima Jugoslavije, Minhenu, Cirihu, Bazelu i Bernu.
Preminuo je 1970. godine u Beogradu.
Danilo Kiš je o njemu zapisao: „Kroz studije arhitekture, i starih flamanskih
majstora, Šejka otkriva čudesne mogućnosti perspektive i prostora, da bi uskoro
počeo da te prostore raslojava, obasjavajući ih nekim onozemaljskim suncem i dahom tajanstva, nekom intelektualnom i istovremeno lirskom klimom koja zari iz
svih njegovih slika, koja je prisutna u svim njegovim crtežima, i onim najmanjim,
crtanim na kutijama cigareta, kao i u onim, najnovijim, gde u jednoj novoj tehnici,
multiplikacije i op-arta i nove figuracije, postiže isti pikturalni i intelektualni efekat
nekog borhesovskog au delà. Jer čega god se dotakao Šejka, sve se pod njegovom
rukom zaodevalo duhom tajanstva i mašte. Učenik Berđajeva i egzistencijalista,
on je išao kroz život kao mudrac, kao stari mudraci: pomiren sa smrću i izmiren
sa životom: imajući u svom kratkom i bogatom životu kao jedinu prtljagu svoje
duhovno bogatstvo, svoju umetničku savest i svoju beskrajnu dobrotu mudraca.“
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Odstupanja u polnosti
– sporovi i dileme

Amorfna multiplikacija, ulje na platnu, 190x138, 1956.
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Vermerov krčag ili mleko iskoni, ulje-akrilik na platnu, 63x42, 1970.
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DOMINANTAN STAV O ODSTUPANJIMA
U POLNOSTI
Rezime: U ovom radu autor analizira stav o lošem uticaju odstupanja u polnosti na pojedince i društvo. On polazi od dominantnog stava društva koji sažeto glasi:
„Odstupanja u polnosti nisu nešto dobro“. Ovaj dominantan stav svojim najnovijim
zaključcima mahom zastupaju i naši vodeći sociolozi. Nakon toga on se fokusira na
istorijsku genezu tog stava i nastoji da odgovori na sledeća pitanja: Da li je ovaj stav
danas dominantan prosto zato što je tačan? Čemu podučava istorija? Ako se zaključi da bi ovaj stav trebalo preformulisati, kako alternativno kategorisati odstupanja
u polnosti? Posebnu pažnju autor je posvetio analizi argumenata u prilog shvatanju
po kome su odstupanja u polnosti urođena, ali i u prilog shvatanju da su stečena,
kao i istorijskim dokazima „štetne uloge“ istopolne usmerenosti. U zaključku autor
kritikuje nepotrebnu tabuizaciju.
Ključne reči:

seksualnost, odstupanje u polnosti, dominantan stav, biseksualnost,
istopolna usmerenost

Danas nesumnjivo dominantan stav društva sažeto glasi: Odstupanja
u polnosti nisu nešto dobro. Pojedinci čiji polni život odstupa od većinskog, ti
istopolno usmereni ljudi – takozvani gejevi – a sa njima i druge polno atipične
ličnosti, pripadnici eldžibiti populacije – žalosno je, ali istinito – nemaju baš
do kraja ispunjen, društveno odgovoran život. Ne mogu se ostvariti kroz formiranje prave porodice. Sputani su da ostave potomstvo. Neretko skliznu u problematična ponašanja. Narodna mudrost se poziva na neke od njih, pedere,
da označi veliku pokvarenost. Iz njihovih redova regrutuju se izdajnici. Većina ljudi prinuđena je da trpi i toleriše ovu manjinsku populaciju, čak i kad
prema njoj oseti organsku odvratnost. Na nerešiv izazov nailazimo svaki put
kada njihove seksualne poremećaje treba da objasnimo deci.
Širenje gej opredeljenja samo produbljuje belu kugu. Ignorišu se najnovija upozorenja po kojima, ukoliko se nastavi promocija ovog netradicionalnog i protivprirodnog trenda, čak i čovečanstvo može biti ugroženo... Pri
svemu tom, gaze se ljudska prava onih koji sve ovo uviđaju...
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O čemu se radi? Kako dokazati da su opravdane i ove poslednje,
najalarmantnije konstatacije? Ili su one, ipak, preterane? Šta je s ostalim
navedenim konstatacijama?
U tekstu koji sledi analiziraću stav o lošem uticaju odstupanja u polnosti na pojedince i društvo. Je li ovaj stav danas dominantan prosto zato
što je tačan? Šta podučava istorija? Ako se zaključi da bi ovaj stav trebalo preformulisati, kako alternativno kategorisati odstupanja u polnosti?
1. Uvod
Analiza prethodno iznetog dominantnog stava mogla bi biti izvedena u različitim disciplinama. Ovom prilikom sam se opredelio da preskočim dokazivanje da je navedeni stav dominantan – o čemu govore analize javnog mnjenja koje se periodično objavljuju, lično iskustvo svih nas
koji živimo sad-i-ovde, pa čak već i letimični pregledi komentara na vebu.
Dominantan stav svojim najnovijim zaključcima mahom zastupaju i naši
vodeći sociolozi.
Preskočiću i veliko i značajno psihološko pitanje borbe unutar pojedinca u čijem se umu prethodno navedena razmišljanja dinamički sukobljavaju sa pomislima koje su još žešće prema odstupanjima u polnosti,
ili pak s pomislima koje prihvataju pojedina odstupanja u polnosti. Neću
se baviti ni kulturološkim, ni dnevno-političkim, ni pedagoškim, ni sociopravnim aspektima dominantnog stava.
Za početak, fokusiraću se na istorijsku genezu tog stava. Metodološki pristup ću suziti, uz par izuzetaka, na analizu unakrsnih pogleda. No,
pre nego što vidimo šta nam ti unakrsni pogledi sugerišu, odgovorimo,
ukratko, na pitanje: Šta se podrazumeva pod odstupanjima u polnosti?
Pod odstupanjima od polnosti se podrazumeva niz srodnih fenomena koje se odnose na pol i polni život, a za koje je karakteristično da zaobilaze većinu populacije. Jedno takvo odstupanje je transrodnost, koja se
javlja kod između jednog i nekoliko promila ljudi.
Drugo takvo odstupanje je istopolna usmerenost, koja se javlja kod
oko dva, tri posto populacije, češće kod muškaraca nego kod žena. Istopolna usmerenost ranije je označavana rečju homoseksualnost, od koje se
polako odustaje zbog njenog tuđinskog, medicinsko-patološkog i pomalo
pornografskog prizvuka u našem jeziku, u kome termin seks ne označava i pojam pol.
Još jedno odstupanje u polnosti je biseksualnost, koja se javlja u konstantnim polnim potrebama, ili u ponašanju. Kao konstantna polna potreba,
biseksualnost je obično u senci dominantne polne usmerenosti, bila ona
raznopolna ili istopolna, pri čemu se procenjuje da je prisutna kod osam
do deset posto populacije. Kao ponašanje, biseksulanost je nezavisna od
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konstantne polne potrebe pojedinaca i može se, u nekim društvima, javiti
i u više desetina procenata populacije – usled čega se, pored ostalih razlika,
ovaj fenomen ni ne kvalifikuje za odstupanje poput drugih koje navodimo.
Odstupanja u polnosti nailazimo još i kod interseksualnih osoba.
Zatim kod osoba čiji rodni identitet nije ni muški ni ženski, a koje sebe
često opisuju kao kvir. Zatim i kod aseksualnih osoba. I, možda, još kod
nekih osoba.
Već samo iznošenje prethodnih učestalosti bez preciziranja geografskog ili datumskog konteksta sugeriše prilično ravnomernu učestalost
posmatranih fenomena u svetskoj populaciji. Ova ravnomernost utvrđena
je metaanalitički i jedan je od argumenata u prilog shvatanju po kome su
odstupanja u polnosti pre urođena, nego li naučena, uslovljena uređenjem
države ili odabrana od samih pojedinaca. Eto i pukotinice u dominantnom
stavu: premda se često pominje floskula seksualno opredeljenje, za odstupanja o kojima govorimo pre se može reći da su fiksirana rođenjem, nego da su
nečije svesno opredeljenje.
Ima još argumenata u prilog shvatanju po kome su odstupanja u polnosti urođena. Pojedine genetske varijacije, baš kao i neka medicinska
stanja, nesumnjivo će dovesti do toga da se dete razvija u pravcu određenog odstupanja od polnosti. Tehnike kao što su nuklearna magnetna
rezonanca, pozitronska emisiona tomografija i različite encefalografije
ukazuju na konkretne razlike u funkcionisanju mozga ne samo između
ljudi različitog pola, već i između ljudi koji se razlikuju po ispoljavanju
polnosti, pri čemu je priroda bar dela uočenih razlika takva, da su te razlike nesumnjivo urođene.
Dalje, metaanaliza mnogobrojnih statističkih istraživanja pokazuje
da povećana verovatnoća polne atipičnosti ne postoji kod pojedinaca koji
odrastaju u istom socijalnom okruženju, ali postoji kod genetski srodnih
pojedinaca, naročito kod jednojajčanih blizanaca. Osim genetikom, polna
atipičnost je urođena i po tome što je uslovljena drugim faktorima koji deluju prenatalno, poput epigenetskih, hormonskih i imunoloških faktora.
Odnosno, preciznije rečeno, eventualno postojanje polne atipičnosti kod
ličnosti po pravilu je rezultat međudejstava navedenih prenatalnih faktora.
2. Istorijski dokazi štetne uloge istopolne usmerenosti
– Unakrsni pogledi
U XIX stoleću posetioci koji su dolazili iz ostatka sveta uočavali su
u zapadnoj Evropi odsustvo bilo kakvih vidljivih odstupanja u polnosti.
Tako jedan školovani Egipćanin, koji je pohodio Francusku, iznosi stanovište po kome je: među pohvalnim crtama njihovog karaktera, slično kao i kod
Beduina, to što nisu skloni da vole mušku omladinu i da joj pevaju hvalospeve,
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jer je to za njih nešto što se ne spominje i što je u suprotnosti s njihovom prirodom i etikom. Isti Egipćanin brka jezička i društvena pravila misleći da
je jedna od pozitivnih strana njihovog jezika i pesništva to što ne dopuštaju
da se ljubavna poezija kazuje nekome istog pola. U francuskom se jeziku ne
može reći: Voleh mladića, jer bi takav sklop reči zvučao neprihvatljivo i čudno. Stoga, kad neko od njih prevodi kakvu našu knjigu, snalazi se tako što
u prevodu na ovakvom mestu kaže: Voleh mladu ženu, ili: Voleh osobu.
Šireći se po svetu, zapadnoevropska kultura susreće se s društvima koja nisu načelno protiv odstupanja u polnosti. O tome nam svedoči
slučaj koji se odigrao u doba kolonizacije u Africi. Nakon što u kraljevinu
Bugandu, na čijim temeljima će nastati današnja država Uganda, stignu
protestantski, a potom i katolički misionari, te započnu da pokrštavaju
lokalno stanovništvo, mladi kralj Muanga II naići će na otpor pokrštenih
dvorana, koji će sve više odbijati da zadovoljavaju kraljeve istopolne erotske prohteve, podučeni od misionara da su ti prohtevi neprirodni.
Dvadesetosmogodišnji kralj Muanga II, 1886. godine, zahteva od
svojih pokrštenih dvorana da se okanu novog učenja. Dvadesetdvojicu
onih koji na to nisu bili spremni žive spaljuje na jednoj lomači. Englezima će novonastala uskomešanost dobro doći da u Ugandi zavedu svoj
protektorat, a Muanga II, poslednji samostalni kralj Bugande, inače zvanično oženjen sa čak šesnaest žena, umreće u trideset i petoj godini svog
neobičnog života, u izgnanstvu, nakon što je, i on, kršten u anglikanskoj
crkvi i dobio biblijsko ime Danijel.
Specifičnost zapadnoevropske kulture zapada za oko jednom Marokancu, koji se, boraveći u Parizu 1845. i 1846. godine, čudi: Očijukanja, romanse i udvaranja kod njih se odvijaju isključivo sa ženama, jer nisu
naklonjeni momcima i mladim muškarcima. A kako i da budu, uzimajući
u obzir da bi tako nešto, po njihovom rezonovanju, bilo krajnje bezobrazno?
Početkom XIX veka lord Bajron opisuje turska kupatila kao mermerne palate šerbeta i istopolnih odnosa. Jedan drugi ugledan Britanac, nakon što je uložio ogroman trud da upozna islamsku kulturu i prevede
deset tomova Priča iz 1001 noći, rezimira svoje utiske konstatacijom da
su Turci, ni manje, ni više, nego odvratni, jer su rasa urođenih pederasta.
Tokom nekoliko vekova, u poznom Osmanskom carstvu, polno atipični
mladi muškarci mogli su se obučavati za cenjeno zanimanje zabavljača
– čočeka. Često našminkani i u ženskoj garderobi, čočeci su uveseljavali
publiku akrobacijama i plesovima. Po njima, i danas, nosi naziv igra čoček.
Termin grčkog porekla peder, koji je u zapadnoj Evropi – a pod uticajem zapadne Evrope i u današnjoj Srbiji – dobio izuzetno negativnu
konotaciju, u umereno homofobičnom islamskom svetu imao je – veoma
pozitivnu konotaciju. U Osmanskom carstvu, jedan od lepih načina da se
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za nekog kaže da je otac bio je da se kaže da je... Da, baš peder. Do dana
današnjeg upotreba termina peder zadržana je u reči kojom se na savremenom turskom jeziku kaže tast. Kao što se lako može proveriti, recimo korišćenjem aplikacije Gugl prevodilac, na turskom se tast kaže – kajun-peder.
Opisujući Kinu, izvesni francuski lekar u XIX veku nema mnogo
predubeđenja, pa neutralno konstatuje da je u toj zemlji javno mnjenje
potpuno indiferentno prema ovoj vrsti razonode, a ni moral se njome ne bavi
i jedino se može čuti komentar da ona nije za gledanje. Evropljani, uglavnom, ne razumeju odnos kineskog društva spram istopolnih odnosa, te
se tako u XVIII veku neki Englez čudi kako to da u prvi među moralnim
zločinima – vezu koja čoveka spušta ispod nivoa zveri – ljudi u Kini stupaju
sa tako malo osećaja srama.
Među severnoameričkim autohtonim stanovništvom sretano je, vekovima, mnoštvo muško-muških i žensko-ženskih parova. Među kanadskim starosedeocima jedan hroničar je u XVIII veku naišao na posebnu
vrstu prijateljstva, po kojoj su istopolni partneri zajedno živeli u kolibi,
deleći dobro i zlo u lovu i poharama.
Ljudi s primetnim odstupanjima u polnosti među severnoameričkim
Indijancima su nazivani dvodusima. Prema opisima zbunjenih došljaka
iz Evrope, dvodusi su u mnogim plemenima smatrani odabranim članovima zajednice i učestvovali su u verskim obredima. U plemenima naroda Ilinois, zabeležio je jedan istraživač, dvodusi su obavezno uključivani
u svečane ceremonije, na plemenskim većima nije donošena odluka bez
njihovog mišljenja i smatrani su duhovnicima, takozvanim manituima.
U plemenu Oglala, koje je sa drugim Lakotama činilo narod Sijuksa, dvodusi su imali zadatak da daju novo ime pripadniku plemena koji prolazi kroz
nekakvu životnu krizu. U narodima Mvskoke, Navaho i Jokut dvodusi su
imali naročite dužnosti na sahranama.
Dvoduhi ljudi prepoznavani su u detinjstvu po sklonosti da se igraju sa decom suprotnog pola i po interesima karakterističnim za suprotni
pol. Dozvoljavano im je da uče šta žele, pa su tako dvoduhi dečaci mogli
da nauče da kuvaju ili da prave odeću. Zabeleženo je da su se Indijanci
plemena Meskalero iz naroda Apača, koji su nastanjivali današnje Novo
Meksiko i Sonoru: malo sprdali sa njima iza leđa, ali su se, u njihovom prisustvu, ophodili sa njima uz poštovanje.
Posebno mesto u društvu za ovakve ljude omogućavala je pozicija
vrača, često, ne i uvek, po prioritetu dodeljivana polno atipičnim članovima zajednice. Tradicija vračeva pronađena je kod Eskima, sibirskih naroda poput Jakuta i Jukagira, pojedinih korejskih rodovskih zajednica i čukotsko-kamčatskih naroda Čukča i Korjaka. Ona veoma nalikuje tradiciji
dvoduhih vračeva kod starosedelaca Severne Amerike, pa se pretpostavlja
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da ima jedinstveno poreklo i da su je u Ameriku preneli narodi koji su se
preko Beringovog prelaza selili na Aljasku i južnije. Evroazijsko pećinsko
slikarstvo svedoči o rasprostranjenosti institucije vračeva tokom praistorije i u Evropi.
Neki Francuz, koji je između 1777. i 1780. godine proputovao Egipat, sramotom Egipta nazvao je to što u njemu postoji strast protivna prirodi.
On zapaža da: nisu žene te za koje oni prave svoje ljubavne pesmice, ne obasipaju njih svojim čuvstvenim laskanjem, već ih sasvim druga stvar uzbuđuje.
Situacija slična egipatskoj vladala je i u drugim krajevima severne
Afrike koji su bili pod Osmanskim carstvom. Jedan engleski mornar, koji
je 1678. zarobljen i prodat kao rob u Alžiru, dokopavši se slobode nakon
petnaest godina robovanja, zapisao je i da je: odvratan greh iz Sodome toliko
daleko od kazne među njima, da je sastavni deo njihovih običnih razgovora da
se hvale gnusnim akcijama te vrste. Među muškarcima tamo je rasprostranjeno da se zaljubljuju u momke, kao što se ovde u Engleskoj zaljubljuju u žene.
Ako je verovati jednom šesnaestovekovnom zapisu iz Turske na vrhuncu njene moći, javna kupatila bila su poznata po erotskom zbližavanju između žena. Muževi tad nisu bili radi dopuštati svojim suprugama da
posećuju javna kupatila. Doduše, navodno, ne zbog ljubomore, već plašeći
se spletki i zavera koje bi žene zajedno mogle zapržiti.
Najznačajniji evropski poznavalac Kine svog doba, jezuitski misionar,
astronom i matematičar Mateo Riči, više puta tokom svog dvadesetosmogodišnjeg života u Kini, okončanog smrću 1610. godine, piše o vidljivosti
istopolne usmerenosti u kineskom narodu. Tek što je stupio na kinesko
tle on uočava odvratni greh, kome se ovde svi mnogo predaju, pa će, prevodeći božje zapovesti na kineski, on zapovest: Ne čini preljubu, u nameri da
osvesti Kineze, prevesti kao: Ne čini izopačene, neprirodne i pogane stvari.
Umoljen 1606. godine od Kineza da doprinese objavljivanju jedne
knjige tako što će priložiti primere najviših tekovina zapadnjačke kulture,
isti ovaj misionar Riči izabira četiri primera. Jedan od ta četiri najreprezentativnija primera zapadnjačke kulture, na kome treba da se uče Azijati,
jeste – prikaz uništenja grada Sodome u duborezu, uz poruku: Izvitoperena
pohotljivost i pokvarenost navlače na sebe nebeski plamen.
Interesantno je zadržati se na trenutak na temi prikaza koju je misionar odabrao. Ona se naslanja na tumačenje po kome je uništenje Sodome
kazna za homoseksualnost stanovnika tog mitskog grada. Izvorno, prema starozavetnoj priči, stanovnici Sodome bili su kažnjeni za versku jeres
i za negostoljubivost. Novo tumačenje, prema kome su kažnjeni zbog svoje
istopolne usmerenosti, nastaje čak nekih hiljadu godina nakon same priče.
Kada su, zaposevši Filipine, Španci 1598. godine u Manili pohvatali kineske trgovce koji su bili gej, Kinezi su se pokušali braniti ustvrdivši
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da je to što su počinili sasvim uobičajeno u Kini, ali su, ipak, što spaljeni
na lomači, što kažnjeni drugim drakonskim kaznama. Po kineskoj četvrti
Manile istaknuti su natpisi kojima se stanovništvu pretilo smrtnom kaznom za navedeni prestup.
Oku pažljivog posmatrača ovde neće promaći još jedna pukotinica
u dominantnom stavu o odstupanjima u polnosti. Ako širenje gej opredeljenja samo produbljuje belu kugu, kako to, onda, da Kinezi nisu iščezli?
Očigledno je da svi ti vekovi, tokom kojih je istopolna usmerenost bila
prihvatana kao nešto najnormalnije, nisu doveli do smanjivanja populacije Kineza, naprotiv.
Došavši iz sveta u kome je javno ispoljavanje polne atipičnosti bilo
skoro pa satrto, Evropljani se na početku osvajanja Amerike ne mogaše
čudom načuditi društvu u kome su istopolna usmerenost i transrodnost
bili vidljivi, prihvatljivi, pa čak i ovekovečavani u predmetima od dragocenih materijala. Jedan portugalski istraživač Južne Amerike opisao je 1576.
godine formaciju sastavljenu od žena ratnica, koje se šišaju kao muškarci, idu u rat sa lukovima i strelama, a svaka ima ženu koja je služi i za
koju kaže da je njome oženjena. Reku pored koje ih je zatekao nazvao je
Amazonom, po Amazonkama, starogrčkim mitološkim ratnicama sličnog
životnog stila, sa Crnog mora.
Susrećući američke Indijance, već i prvi evropski osvajači su ostavili nemalo svedočanstava o dvodusima. Po ovim svedočanstvima, muški
dvodusi su u nekim zajednicama bili znani po tome što ne žele da ratuju, ali bi oni snažnije građeni učestvovali u pohodima tako što bi, kako je
1564. godine zabeleženo za narod Timukua sa Floride, teglili zalihe hrane, te prenosili u zaklone ranjenike i nastradale koje je trebalo sahraniti.
Godine 1549. Japan je, kao jedan od prvih Evropljana, posetio Franja Havijer, suosnivač jezuitskog reda i katolički svetac, koji neće štedeti
reči pohvale društvenosti, uljudnosti, vojnoj etici i čojstvu japanskog naroda, najboljeg ikada otkrivenog. Čini mi se da među paganima nikada nećemo naići na rasu koja se može meriti sa Japancima, pisao je Havijer. Monasi
jednog zen budističkog manastira bili su ugostili Havijera, pretpostavivši,
nemajući sa svoje strane pojma o zapadnjačkoj kulturi, da je došljak propovednik nekakve indijske budističke sekte. Havijer je na monaško lepo
gostoprimstvo uzvratio time što se – besno izvikao na starešinu i monahe.
Zato što se, kako je rekao, besramno predaju tako gadnom i odvratnom grehu.
Istog ovog Havijera ljubazno je u Japanu jednom prilikom primio
i neki lokalan velmoža, zainteresovan da sazna nešto o hrišćanskom učenju. Havijer, koji se u propovedanju, navodno, najviše inspirisao delima
dalmatinskog katoličkog mislioca Marka Marulića, podvrgao je žučnoj kritici praktikovanje greha istopolne seksualnosti u Japanu, baljezgajući da
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je takva seksualnost nečistija od svinje i bednija od psa i drugih beslovesnih
životinja. Velmožu, ljubaznog domaćina, ovaj je izliv drskosti do te mere
naljutio, da je Havijera i njegove misionare ispratio toliko strogo, da su
se ovi ozbiljno bili uplašili da će biti pobijeni.
Jedan od glavnih argumenata španskih svetovnih vlasti za preuzimanje kontrole nad novim kontinentima bio je suzbijanje odstupanja od
polnosti. U toj eri agresije i opšteg bezumlja spram gejeva i drugih polno atipičnih ljudskih bića, teolog de Vitorija, kasnije prozvan i osnivačem
međunarodnog prava, 1537. godine, obraćajući se studentima Univerziteta
u Salamanki, iznosi stav da španski kralj nije vladar celoga sveta, da američkim Indijancima ne bi trebalo oduzimati zemlju i imanja, te da hrišćanski gospodari ne mogu pokretati rat protiv nevernika na račun grehova protiv
prirode. Argument suzbijanja odstupanja od polnosti bio je jedan od ključnih i za pokretače Krstaških ratova, nekoliko vekova ranije.
Kortes, konkvistador Meksika, u pismu španskom kralju opisuje
stanovništvo današnje meksičke oblasti Verakruz: Načuli smo, pa se i zasigurno uverili, da je svaki od njih gej, te da svi praktikuju taj odvratan greh.
Ratoborni narod Asteci, čija prestonica je u vreme dolaska Evropljana bila
najveći grad na svetu, imali su, pored ostalih bogova, i Šoćipilija, boga gej
ljudi. Šoćipili je, pored gej ljudi, štitio još i muške prostitutke i bio bog
cveća, umetnosti, zabave, plesa, lepote i pesme. Takođe je bio i jedan od
bogova kukuruza i smatran je zaslužnim za prinose u ratarstvu.
Konkvistador de Balboa je 1513. godine u današnjoj Panami, na dvoru lokalnog kralja, zatekao kraljevog brata okruženog muškarcima koji su
bili ukrašeni kao žene i praktikovali istopolne odnose. Naredio je da se četrdesetak ovih muškaraca baci lovačkim psima, poput plena, na čerečenje.
Vest o njegovom činu odjeknula je do Evrope, gde je izazvala polemike.
Kada su stanovnici Amerike počeli masovno da umiru od novih zaraznih boleština na koje su bili potpuno neimuni, a koje su im preneli Evropljani, oholi porobljivači objašnjavali su i da je masovno umiranje božja
kazna za odstupanja od polnosti. Razvila se i čitava polemika oko toga da
li su stanovnici Amerike uopšte ljudi ili su – s obzirom i na to da pokazuju tako iracionalne crte kao što su odstupanja u polnosti – podljudska
bića. Preovladao je stav katoličke crkve da se ima smatrati da je, ipak, reč
o ljudima. Jer, ako bi se smatralo da je reč samo o životinjama, ne bi bilo
opravdano što je već naveliko bilo vršeno pokrštavanje.
Zastanimo, na trenutak, sa unakrsnim pogledima. Ako iz njih polako postaje jasno da je danas dominantan stav o odstupanjima u polnosti
nekakav endemski izum zapadnoevropskog društva, nameće se pitanje:
Koji su razlozi za takav stav? Uzgred, ne mogu se neprimetiti dodatne
pukotine na njemu – odvratnost i pokvarenost polno atipičnih ljudi, baš kao
i njihov nesrećan život, postoje u percepciji zapadnjaka, ali ne i ostalog, na
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razne strane raštrkanog i u različitoj meri razvijenog čovečanstva. Elem, razloge koji su doveli do dominantnog stava upoznaćemo na primeru naših
takoreći komšija – Mletaka.
Kod Mletaka, na vrhuncu njihove moći, istorija nailazi na pokazni
primer homofobije. Mletačka republika je gejeve spaljivala žive tokom
XIV i prve polovine XV veka, da bi zatim odlučila da ih, uoči spaljivanja,
skrati za glavu. Sprovođenju kazne prethodilo bi mučenje, na primer sakaćenje odsecanjem ruku, ili vezivanje za konje i razvlačenje po ulici. Na
jednom od najživopisnijih mesta u Mlecima, pokraj mora, na pjaceti Svetog Marka, između dva kolosalna stuba koje su Mleci opljačkali iz Carigrada početkom Krstaških ratova, nalazila se lomača za koju se smatra
da je na njoj spaljeno više gej ljudi nego na bilo kojoj drugoj ikada igde.
Na vrhuncu Mletačke republike za suzbijanje gejeva bilo je zaduženo Veće desetorice. Ono je bilo neka vrsta centrale službe državne bezbednosti. Bavilo se isključivo trima najvećim opasnostima po državu. Pored
istopolne usmerenosti, još i izdajama i krivotvorenjem novca.
Veće desetorice je 1418. godine rešilo da iskoreni porok istopolne
usmerenosti, tako da se niko više ne usudi čak ni da ga pomene. Samo u XV
veku procesuirano je preko četiri stotine muškaraca koji su imali odnose s muškarcima, a, kao svojevrsna kolateralna šteta, i 34 muškarca koji
su imali nestandardne seksualne odnose sa ženama. Procesuiranja su se
nastavila i u narednim vekovima, ali se njihova učestalost, srećom, smanjivala. Službena evidencija čuva podatke o spaljenim gejevima najrazličitijih zanimanja i iz svih društvenih staleža. Izuzeti od spaljivanja bili su
jedino gej sveštenici. Oni su, u nekim slučajevima, bili tek simbolično kažnjavani. U drugim pak slučajevima bili bi zatvarani u drveni kavez, koji
bi bio okačen za zvonik bazilike Svetog Marka, sve dok počinilac ne krepa. Posle dugih dana jezive agonije, od gladi ili od studeni.
Istovremeno, u Mlecima je bila dozvoljena prostitucija. Silovanje
devojčica kažnjavalo se tek sa par meseci zatvora. Ili, retko kad, sa godinu ili dve godine zatvora.
Razlog za mletački grozan teror fokusiran na gej ljude lako se može
doznati čitanjem sačuvane dokumentacije Veća desetorice. Pošto su svoj
grad podigli na vodi, Mleci su se veoma plašili potapanja grada poplava
ma. Iskreno su verovali da bog šalje poplave kao kaznu za postojanje odstupanja od polnosti. To verovanje potkrepljeno je tumačenjem da je bog
poslao Veliki potop zbog odstupanja od polnosti.
Koliko je oskudno bilo mletačko poznavanje Biblije može se naslutiti i po tome što Veće desetorice u jednom od svojih saopštenja navodi da
je bog prvo spalio Sodomu i Gomoru, te zatim pustio Veliki potop, a što je
obrnut redosled događaja, od onog u Starom zavetu. Osim što su želeli da
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se umile bogu da im ne plavi grad, Mleci su se plašili i da bi im bog zbog
gejeva mogao potapati brodovlje kojim su stekli veliko bogatstvo i posede duž jadranske obale i po istočnom Sredozemlju. Veće desetorice je čak
izražavalo čuđenje, s obzirom na to koliko čest je greh koji izaziva potop:
Kako to da Mletačku flotu božanska pravda još nije potopila?
Dobili smo neočekivano jednostavan, a nesumnjiv odgovor na pitanje zašto su polno atipični ljudi proganjani i likvidirani tokom dela istorije,
u delu sveta: Zbog sujeverja. Sujeverja vezanog za odstupanja od polnosti,
koje je tokom vremena samo menjalo oblike. Sujeverja, koje je opstajalo,
premda je, u svojoj srži, besmisleno. Sujeverja, koje, kao takvo, tinja i danas.
Pođimo sa unakrsnim svedočenjima dalje u prošlost. Putnici sa Zapada koji su krajem Srednjeg i početkom Novog veka posećivali Rusiju
zaprepašćeno su svedočili da su se često susretali sa istopolnim odnosima,
koje rusko društvo nije sankcionisalo.
Zakonik cara Dušana, donet 1349. godine, za razliku od, po tom pitanju, svirepih zapadnoevropskih zakona svog doba, ne zabranjuje istopolnu usmerenost. Danas dominantan negativan stav o odstupanjima o polnosti, koji je i predmet ovog teksta, kod nas se formira, po svemu sudeći,
tek u poslednjih stotinak, dvesta godina.
Papska inkvizicija, oformljena tokom XII i XIII veka u katoličkoj
crkvi se ciljem iskorenjivanja jeresi, uočila je da istočni Hrišćani ne prate njenu žestinu u progonu odstupanja od polnosti. Među prvim žrtvama
inkvizicije bili su bugari, u koje su ubrajani bogumilski hrišćanski vernici
raseljeni s Balkana, stanovnici katoličkih krajeva koji su prihvatili bogumilstvo, ali i svi gej ljudi, koji će od Španije do Skandinavije biti prozvani
bugarima. Naziv bugarin, kao sinonim današnjeg termina gej, preživeće
do dana današnjeg, naravno sa razlikama u izgovoru, u više zemalja.
Kako su baš Bugari poistovećeni sa istopolno usmerenim i polno
atipičnim ljudima? Otkuda je, uopšte, moguća ta neobična veza dva, naizgled, nepovezana pojma? Bogumili su na zapad dolazili iz krajeva u kojima je homofobija bila blaga, pa su se, u skladu sa tim, pojedinci ponašali
dovoljno slobodno da je to bilo uočeno. Istopolna usmerenost povezana
je stoga s bogumilima, koji su, umesto po nazivu svoje verske zajednice,
nazivani po narodu iz koga su mnogi bogumili dolazili.
Apropo predstavljanja eldžibiti populacije kao novog trenda, valja
baciti pogled na upozorenje iz jednog francuskog epa iz XII veka: Uskoro bi bio kraj sveta, ako bi svi muškarci svugde bili takvi. Zanimljivo je da
i dan danas, na vebu, mnogi korisnici postuju slične komentare, ubeđeni
u njihovu aktuelnost... Eto pukotine i na delu dominantnog stava koji se
tiče upozorenja o trenutnoj, akutnoj opasnosti po društvo od odstupanja
u polnosti...
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Zbirka prvih ruskih zakona iz XI i XII veka, poznata i kao Ruska
pravda ili Zbornik velikog knjaza Jaroslava mudrog, ne zabranjuje istopolne
odnose. U Rusiji će ih po prvi put zabraniti, i to prilično blago, tek Petar
Veliki, car školovan na zapadu.
U dijalogu Ljubavi, nepoznatog autora, sastavljenom u III ili početkom IV veka, Herikle, učesnik dijaloga, u prilog svojoj strejt usmerenosti
navodi da je čovečanstvo nekoć u celini bilo raznopolno usmereno, da je
istopolna usmerenost naknadno izmišljena, te da, kao jalova i neplodna,
protivreči prirodi – zveri, ptice i ribe, navodi, verovatno pročitavši neka
slična naklapanja uticajnog filozofa Platona, ne poznaju istopolna parenja,
koja bi, kada bi se proširila, dovela ljude do nestanka. Eto širenja pukotine
koju smo već uočili. Ako, uopšte, još ima na čemu da se javlja pukotina.
Jedan od prvih zagriženih homofoba koje istorija beleži, Filon Aleksandrijski, jevrejski pravnik prestižne karijere, na prelazu iz I veka Stare u I vek Nove ere detaljno razglaba o izgledu i ponašanju feminiziranih muškaraca. Zgražava se što nejevreji takve muškarce poštuju, te ih
s puno mržnje opisuje kako se neprestano šepure po pijaci, ili kako hodaju
na čelu verskih povorki, u pratnji telohranitelja, privlačeći pažnju na sebe.
U spisima Sibilinska proročanstva, jevrejsko zabranjivanje istopolnih odnosa prikazano je oko 30. godine Stare ere kao suprotnost u odnosu na običaje Hananaca i Misiraca – iliti Feničana i Egipćana – koji se
pominju u Starom zavetu kao narodi pod čijim uredbama ne treba živeti. Pored toga, jevrejsko zabranjivanje istopolnih odnosa prikazano je još
i kao suprotnost u odnosu na običaje Rimljana, Grka, Persijanaca, maloazijskih Gala, te cele Azije.
Starozavetni sveti spis Učenje ili Tora, poznat još i kao Zakon, zabranjuje istopolne odnose u glavama 18 i 20 Treće knjige Mojsijeve, takozvane
Knjige levitske, zapisanim u VI veku Stare ere. Glava 18 sadrži odredbu:
S muškarcem ne lezi kao sa ženom; gadno je (stih 3 Moj. 18:22). Termin
gadno iz ove odredbe odgovara, u savremenom jeziku, terminu jeres. Od
značaja iz glave 18 je i odredba koja nagoveštava razlog zabrane: Nemojte činiti što se čini u zemlji Misirskoj, u kojoj ste živjeli, niti činite što se čini
u zemlji Hananskoj, u koju vas vodim, i po uredbama njihovijem nemojte živjeti (3 Moj. 18:3). Jedna odredba upozorava da se zabrane moraju poš
tovati: Da ne izmetne zemlja vas, ako je oskvrnite, kao što je izmetnula narod koji je bio prije vas (3 Moj. 18:28). Tu je i odredba koja propisuje da
zabrane navedene u glavi važe ne samo za Jevreje, već i za ostale ljude:
Nego vi držite zakone moje i uredbe moje, i ne činite ni jednoga ovoga gada, ni
domorodac ni došljak koji se bavi među vama (3 Moj. 18:26). Glava 20 sadrži odredbu koja odrezuje kaznu za nepoštovanje zabrane: Ko bi muškarca
obležao kao ženu, učiniše gadnu stvar obojica; da se pogube; krv njihova na
njih (3 Moj. 20:13).
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Težina kazne koja se propisuje za istopolni odnos u potpunosti prati
duh kazni koje se propisuju za otpadništvo od Judaizma, najveću pretnju po
opstanak jevrejske populacije. Očigledno je da su u polno atipičnom ponašanju muškaraca starojevrejski zakonodavci uskovido prepoznali poštovanje običaja Feničana i Egipćana, od kojih su težili da se potpuno razdvoje.
Naime, ove, starim Jevrejima susedne kulture, bile su mnogoljudnije i organizovanije, pa su se u njima samoorganizovale i okupljale polno atipične osobe. Stari Jevreji su, da bi se što više od suseda razlikovali
i što manje sa njima mešali, naprosto, pored ostalog, u potpunosti zabranili ispoljavanje istopolne seksualnosti. Svoj opstanak zasnovali su na strogom, monolitnom disciplinovanju zajednice, u kome nije bilo mesta za
različitosti. Sticajem okolnosti, njihovo učenje postalo je osnova Hrišćanstva i Islama. U islamskim krajevima i u istočnom Hrišćanstvu zabrana je
u pojedinim epohama takođe surovo poštovana, ali, kao što smo videli,
najčešće je bila labava ili zanemarivana. U zapadnom Hrišćanstvu poprimala je monstruoznu formu, uništavajući nebrojene ljudske živote svugde
gde je zapadna civilizacija ovladala.
Mnoge pukotine na dominantnom stavu navode na pokušaj da se
sagleda njegova alternativa. Ako, prema shvatanju većine čovečanstva tokom istorije proizilazi da odstupanja u polnosti nisu nešto loše, onda, šta
važi? Da su nešto dobro?!?
Kako bismo ispitali alternativan stav prethodnom, potpomognućemo se jednom prirodnom naukom. Pogledaćemo šta ima da kaže biologija, nauka koja je razne tipove polne atipičnosti, od kojih se mnogi ni
ne mogu naći u ljudskoj vrsti, sagledala i dokumentovala za veoma veliki
broj živih vrsti. Među njima – i za većinu ljudima najpoznatijih i najznačajnijih vrsta životinja. Iz sveg tog mnoštva, izabraću svega par primera,
za koje se čini da spadaju među najilustrativnije. Dok se deca uče na basnama, odrasli se mogu učiti posmatranjem stvarnih životinja.
3. Pokušaj prerade dominantnog stava
– Posmatranje prirode radi razumevanja društva
Sa stanovišta izučavanja opstanka polnih atipičnosti širom životinjskog carstva značajni su primeri ptica, riba i gmizavaca, koji su, gdekad,
upečatljiva otelotvorenja principa izbalansiranog polimorfizma. Princip
izbalansiranog polimorfizma mogao bi, naime, objasniti mesto odstupanja od polnosti u društvu. Po izbalansiranom polimorfizmu, otpornija je
ona populacija u kojoj je raznovrsnost među jedinkama, uključujući i raznovrsnost u polnosti – veća.
Ženke, koje su najčešće, ali ne i uvek, te koje biraju partnere, za
partnera ne odabiraju uvek najboljeg mužjaka, već, u mnogo slučajeva,
mužjaka koji je za njih najbolji, to jest partnera koji najviše odgovara
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njihovim ličnim naklonostima. Na eksplicitan primer jedinki sa različitim preferencijama pri parenju nailazi se kod jedne vrste vrabaca (lat.
Zonotrichia albicollis) kod koje, u velikoj većini slučajeva, agresivniji iliti maskulinizovani morfem ženke bira mirniji iliti feminiziraniji morfem
mužjaka, dok feminizirani morfem ženke bira mačo morfem mužjaka.
Drugim rečima, ženka ne traži mužjaka koji je savršen po nekakvom jedinstvenom obrascu, već mužjaka koji će se sa njom najbolje uklopiti u podizanju potomstva. Ova, na prvi pogled, mala razlika, suštinska je za razumevanje prirodne selekcije i fenomena kao što su biseksualnost ili istopolna usmerenost.
Tendencija ka izboru apsolutno superiornog partnera vodi, tokom
generacija, ka sve većoj sličnosti među jedinkama, dok tendencija ka iz
boru partnera koji najviše odgovara ličnim naklonostima jedinke čuva,
tokom vremena, raznolikost među jedinkama. Zašto je raznolikost bolja? Zato što problem sa pretpostavkom da se može birati apsolutno superioran partner leži u tome što ne postoji opštevažeće pravilo šta znači
biti superioran – u jednoj situaciji superioran je onaj ko ima najbolji vid,
u drugoj onaj ko najbrže trči, u trećoj onaj ko izgleda kao da je najsimetričnije građen, u četvrtoj onaj ko je najdomišljatiji, i tako dalje. Superioran roditelj može biti, kako onaj otac koji se mačo borbenošću izbori za dominantan položaj sebe i svog potomstva u hijerarhiji populacije,
tako i onaj otac koji je feminiziran i fokusiran na svakodnevne aktivnosti
u procesu negovanja dece.
Sunčeva riba (Lepomis macrochirus), inače vrlo rasprostranjena vrsta u stajaćim vodama, predstavlja jedan od najinteresantnijih proučenih
primera specijalizacije morfema, iliti rodova, u živom svetu. Sve ženke
ove vrste su slične. Mužjaci, pak, mogu imati jedan od tri vizuelno bitno drugačija morfema. Ikrenje sunčevih riba traje jedan dan godišnje.
Veliki mužjaci agresivno zaposedaju svoje teritorije i pripremaju gnezda
kopajući perajima rupe u blatu, agresivno se na svaka tri minuta tukući sa susedima. Mali mužjaci, pak, vrebaju sa strane i povremeno uskaču
i oplođuju vidljiva jajašca. Njih ima utoliko više, koliko je u staništu više
podvodne vegetacije iz koje se mogu prikradati. Srednji mužjaci se spuštaju ka gnezdima bez ikakvog otpora velikog mužjaka, nekad pre dolaska ženke, a, češće, kad je ženka već došla. Veliki i srednji mužjak vrte se
u krug i do desetak minuta, nakon čega im se priključuje ženka i svi zajedno se vrte. Srednji mužjak je obično između ženke i velikog mužjaka,
sa kojim vrši oplodnju jajašaca.
Prva objašnjenja uloge neobičnog srednjeg mužjaka sunčeve ribe
sugerisala su da njegov po nekim karakteristikama feminiziran izgled zavarava velikog mužjaka, koji misli da je u pitanju ženka. Ovo objašnjenje
je odbačeno, jer sunčeve ribe, budući da love milimetarski sitne račiće,
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imaju dobar vid. Osim toga, parenje jednog velikog mužjaka istovremeno
sa dve ženke ne poznaje rituale udvaranja kroz zajedničko kruženje, niti
kruženje sve tri jedinke. Po svemu sudeći, pravo objašnjenje za ulogu ovog
neobičnog morfema mužjaka je objašnjenje po kome on uliva poverenje
ženki da bude sa velikim mužjakom. Naime, budući da je veliki mužjak
veoma agresivan prema drugim velikim mužjacima, prema malim mužjacima, te, ponekad, i prema ženkama, ženka se s pravom može plašiti
da mu priđe. Ukoliko ga pak vidi kako se udvara srednjem mužjaku, ona
ga doživljava bezbednijim i hrabrije se odlučuje da stupi u ljubavnu igru
baš sa njim. Srednji mužjak ima, dakle, ulogu analognu ulozi katalizatora u hemijskim reakcijama, odnosno ulogu neke vrste provodadžije, koji
olakšava spajanje velikog mužjaka i ženke, a za uzvrat dobija mogućnost
da učestvuje u oplođavanju.
Istopolan seksualni kontakt je učestao među mužjacima jedne vrste slatkovodne ribe pecilije (Poecilia mexicana). Mereći preferencije ženki
pecilije, naučnici su utvrdili da se one radije pare sa šarenim, nešto krupnijim mužjacima, koji su dominantni čuvari teritorije, nego sa drugim
muškim morfemom ove vrste, bledim mužjacima. Međutim, u izboru između bledog mužjaka viđenog da seksualno opšti s drugim mužjakom
i šarenog mužjaka koji je sam, one će se radije opredeliti za bledog mužjaka, pa će on dobiti veće šanse da se razmnožava. Ovakav odabir biće posledica pojave inače poznate kao kopiranje izbora partnera, uočene kod mnogih vrsta, po kojoj se jedinka viđena u seksualnom činu smatra poželjnom
za parenje, verovatno stoga što se dokazala kao zdrava i željna parenja.
Pojedini morfemi mužjaka mogu se nazvati domaćinima i putnicima. Jedna vrsta guštera koji nastanjuju drveće i šiblje (Urosaurus ornatus)
poznaje do devet različitih boja jedinki, od kojih se u pojedinačnoj koloniji može naći i do pet boja. U jednom ispitivanom staništu prvi morfem
čine mužjaci kontrolori vlastite teritorije, domaćini, koji su zdepasti, plavo-narandžasti i vrlo agresivni. Drugi morfem čine mužjaci uletači, koji
su iste ili nešto veće težine od kontrolora, ali su duži, mršaviji i potpuno
narandžasti. Kada je godina kišna, narandžasti mužjaci kontrolišu svoju
teritoriju, doduše manju od teritorije plavo-narandžastih kontrolora. Međutim, ako je godina sušna, narandžaste mužjake jedno izabrano mesto
ne drži duže od dan ili dva, pa ih možemo nazvati i putnicima.
Nameće se zaključak da se domaćini tokom kišnih godina više razmnožavaju, budući da drže veće teritorije pod svojom kontrolom, ali da
putnici tokom sušnih godina imaju veće izglede da prežive, budući da,
lutajući unaokolo, mogu nabasati na mesta sa povoljnijim lokalnim vremenskim prilikama. Vrsta, kao celina, profitira od ovako izbalansiranog
polimorfizma, jer će, bez obzira na vremenske prilike, biti morfema sa adekvatnom prilagodljivošću, pa je povećana verovatnoća da će vrsta opstati.
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U mnogim granama širom životinjskog carstva sreću se bespolne
vrste. Posmatranjem bespolnih guštera iz više vrsta roda guštera trkača
(Cnemidophorus), karakterističnih po repu koji podseća na bič, uočeno je
da kod njih udvaranje i seksualni čin prethode polaganju jaja. Dve bespolne jedinke smeštene zajedno uskladiće svoje hormonske ritmove, tako da
se naizmenično pare i polažu jaja. Ova parenja nisu potrebna radi reprodukcije, ali bespolnim gušterima očigledno više odgovaraju od usamljeničkog života. Bespolne vrste guštera žive relativno mirno, bez hijerarhija,
zaposedanja teritorija i tuča, što je posledica odsustva napetosti između
morfema ili takmičenja unutar morfema.
Mnogobrojne bespolne vrste pokazuju da je, iz ugla površne ekonomičnosti, i sama polnost – nepotreban luksuz. Postojanje polova je,
međutim, itekako korisno, jer, tamo gde se javlja, omogućava mešanje
naslednog materijala.
Sa stanovišta razumevanja opstanka polnih atipičnosti širom životinjskog carstva značajni su i primeri sisara, koji se ističu svojim razvijenim društvenim životom i naprednom inteligencijom, a koji nas navode
da uočimo i princip usložnjavanja svrhe polnosti. Po principu usložnjavanja svrhe, polnost je, pored izvorne uloge mešanja naslednog materijala,
vremenom stekla i druge uloge. Među njima, i važne uloge za formiranje
i funkcionisanje društvene zajednice.
Delfini (Delphinidae) se, primera radi, ističu time što je kod njih istopolna aktivnost mužjaka prisutna isto koliko i raznopolna, ako ne i više.
Posmatrani mužjaci običnog, kljunastog delfina (Tursiops truncatus), dugokljunog pegavog delfina (Stenella longirostris), amazonskog rečnog del
fina (Inia geoffrensis) i drugih vrsta delfina, u adolescenciji se trajno vezuju sa mužjacima svog uzrasta.
Do istopolnog vezivanja dolazi kada imaju desetak godina. Vezivanje, pored ostalog, prebrođuje period tokom koga se mužjak verovatno
neće razmnožavati, budući da se mužjaci pare sa ženkama tek sa napunjenih oko 20–25 godina.
Svoju povezanost delfini mogu ispoljavati višesatnim maženjem,
ali i udruživanjem sa drugim parovima u timove, radi borbe protiv suparničkih timova oko ženki, radi orgijanja ili silovanja. Kod delfina su
primećena i muško-muška sparivanja između pripadnika različitih vrsta,
na primer običnog delfina i dugokljunog pegavog delfina, pri čemu neka
od ovih sparivanja započinju nasiljem, što učesnike ne sprečava da se,
kasnije, sprijatelje i vežu. Takođe su primećene i trajne tročlane veze.
Raznovrsnost istopolnih odnosa postoji i među ženkama delfina. Zabave
žensko-ženskih parova delfina mogu poprimiti obrise spektakularno maštovitog erotskog plesa...
27

Hereticus, 3–4/2019

Dušan Vujošević

Na usložnjavanje svrhe nekog biološkog fenomena naići ćemo i kada
posmatramo ruku, koja nam služi za rad, ali još uvek može služiti i za kretanje, na primer maloj deci, pa čak i za izvornu svrhu – plivanje. Ili, kada
posmatramo usnu duplju, koja nam služi da pričamo, može nam pomoći
da dišemo, a nastala je radi unosa hrane. Sa stanovišta evolucije, princip
da jedna prirodna inovacija tokom vremena poprima nove svrhe i time
biva kompleksnija – nije iznenađujući. Čak naprotiv, celokupna evolucija
bi se mogla podvesti pod ovaj princip.
Ne treba potceniti značaj društvene organizacije za opstanak jedinki i vrste. Reći da, na primer, životinje koje se erotski stimulišu bez oplođavanja rade nešto nepotrebno i protivno svrsi polnih organa, jednako je
netačno kao i kada bi se reklo da je nepotrebno i protivno svrsi to što ljudi svoje prednje noge upotrebljavaju za rad i u druge svrhe, umesto da ih
upotrebljavaju samo za kretanje.
Evolucija spontano kažnjava uzaludno trošenje energije i ne dozvoljava da se nepotrebne pojave održavaju dugo i rasprostiru široko. Zato
se treba dobro zapitati da li je neka uočena aktivnost, ukorenjena kod životinja i ljudi, stvarno bez svrhe, kao što to, možda, na prvi pogled izgleda i kao što to, možda, sugeriše nekakvo kvazimoralno vaspitanje. Kojoj
god vrsti da pripadaju, jedinke provode svoje dane u iscrpljujućoj borbi
da prežive i nikada nemaju vremena na pretek, što znači da, iza naizgled
suludih izvođenja seksualnih kerefeka, ako su rasprostranjene, verovatno, ipak može da se uoči neka svrha.
4. Zaključak
Razmotrivši prethodne argumenate, možemo doneti zaključak. Šta
je zaključak? Zaključak je da, ipak: Ne treba promeniti dominantan stav
o odstupanjima u polnosti! Zašto da ne treba? Zato! Jer se uvek, kad se
želi, može naći razlog. I njihov razlog, za njihov stav, i naš, za naš.
Možda su prethodni argumenti, samo, sugestivno izloženi? Ili istrgnuti iz konteksta? Ko kaže da nisu netačni? Veštim izlaganjem uvek je
moguće obmanuti i dovesti u zabludu. Moždana gimnastika u stanju je
da izvede neverovatne akrobacije.
Bez obzira na izloženo, dominantan stav ostaje dominantan. Naposletku, nismo, valjda, svi u krivu kada, većinski i od pamtiveka, podrazumevamo da odstupanje u polnosti nije nešto dobro!?
Epilog i implikacije
Ako bi neko, ipak, poželeo da preformuliše stav o odstupanjima
u polnosti, verovatno bi rekao da odstupanja u polnosti jesu nešto dobro.
Da doprinose otpornosti populacije, povećajući joj izglede za opstanak.
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U načelu, ali, naravno, ne i u svakom javljanju, budući da se mogu pokazati još i kao beznačajna, pa čak i kao štetna...
Odstupanja u polnosti su, u načelu, nešto dobro? Kakav kontrast
spram dominantnog stava! Sme li se prihvatiti viđenje, ako je sasvim suprotno od onog koje izgleda očigledno? Predlažem da ovde posegnemo za
fundamentalnom naukom. Da vidimo kako iskustva iz fizike pomažu misliocu u nedoumici da li da preformuliše dominantan stav o odstupanjima
u polnosti. Jer, i savremena fizika nas frustrira kada pobliže pogledamo
njena saznanja, koja su toliko frapantno suprotna intuiciji.
Na osnovu ogromnog niza raznih empirijskih merenja fizika govori o neverovatnim stvarima. Kao što je negativna energija. Ili, kao što je
energija praznog prostora. Ili, kao što je kvantna fluktuacija – po kojoj,
u kvantnom svetu, ni iz čega može nastati nešto, pa makar i na tren, pri
čemu taj tren može ostaviti trag i na makro svet...
Vratimo li se nekoliko vekova u prošlost, nailazimo, slično prethodnim neverovatnim saznanjima, na saznanje da se Zemlja okreće oko Sunca.
Iako mi to vidimo – obrnuto... Odemo li još dalje, eto još jednog neverovatnog saznanja – da je Zemlja okrugla. A koliko su, zapravo, kada pažljivije porazmislimo, oba ova saznanja nekada davno bila kontraintuitivna...
Mislilac budne glave, spreman da prihvati preformulisan dominantan
stav o odstupanjima u polnosti, svakako će lakše podneti polne atipičnosti
kod drugih. I kod sebe, ako mu to treba. I neće se oslanjati na nepotrebnu tabuizaciju, kad je u pitanju polna atipičnost. Neće je ni mistifikovati.
I neće videti opasnost u izjednačavanju prava na brak i za istopolne parove. Ili u informisanju omladine da polna atipičnost postoji. Prihvatiće
raznolikost u polnosti kao nešto normalno.
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Dušan Vujošević
THE DOMINANT ATTITUDE
ON VARIATIONS IN SEXUALITY
Summary
In this paper the author analyses the attitude insisting on the negative influence of sexual variations on individuals and society. He is focused on the dominant attitude of society which may be summarised in the following way „variations
in sexuality are not something good“. This dominant attitude is advocated in their
latest conclusions even by Serbian leading sociologists. He is also dedicated to analysing historical genesis of that attitude and he has attempted to answer the following questions: Is this kind of attitude dominant nowadays simply because it is correct? What does history teach us about that? If this attitude should be re-defined
then how should variations in sexuality be alternatively categorised? The author
has given special attention to the arguments confirming sexual variations as innate,
but also to those claiming they are attained, and also to historical evidence on „detrimental role“ of the same sex orientation. In his conclusion the author criticises
unnecessary tabooing.
Key words:
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UVOD U KVIR TEORIJU (S MIŠELOM FUKОOM)
Rezime: Rad nastoji da rasvetli pojam kvir posredstvom jezičke i značenjske
analize, te kako kvir teorija nastaje na pozadini političkog pokreta za gej i lezbejsko oslobađanje koji intenzivno razvija u drugoj polovini 20. veka. Posebno se uzima u obzir uticaj francuskog poststrukturaliste Mišela Fukoa, koga možemo zvati
ocem kvir teorije i njene „dekonstruktivne“ tendencije u odnosu na esencijalističku ideju homoseksualnosti kao istorijski i kulturno nepromenljivog fenomena.
Ključne reči:

kvir, (hetero/homo)normativnost, homofobija, gej pokret, Kinsi, Fuko

Reč, dve o reči „kvir“
Počnimo od objašnjenja samog pojma – šta uopšte znači kvir?1 Engleska reč queer od koje potiče ovaj izraz poseduje (bar) četiri značenja:
1. neobično ili čudno sa konvencionalnog stanovišta; jedinstveno;
2. upitne prirode ili karaktera, sumnjivo;
3. ne osećati se fizički dobro; slabo;
4. mentalno neuravnoteženo ili poremećeno.
U vezi sa ovim „tokom“ četiri različita značenja, možemo da primetimo nekoliko stvari. Prvo, kvir je nešto što se opire konvencionalnosti, ili, još bolje rečeno, normativnosti. To bi bilo prvo, najopštije određenje – kvir je ono što se nalazi s druge strane norme, ono nenormativno.
(Izbegnimo na ovom mestu izraz „nenormalno“ jer on previše asocira, pre
svega u svakodnevnoj upotrebi, na mentalnu bolest koja se pojavljuje na
kraju navedenog niza. Iako su kvir osobe bile označene kao lude – setimo
*
1

Autor je doktorand na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i koordinator Centra za kvir studije.
Treba napomenuti da je i sama reč kvir, koju smo izabrali da tako transkribujemo zato što je Queer Zagreb, organizacija za promociju kvir kulture, izabrala
da prva uvede taj termin u pisani jezik u ovom obliku. Da li je on dobar, da li je
moglo drugačije i tako dalje pitanja su koja se mogu legitimno postaviti, ali se od
pomenutog uvođenja, pre više od petnaest godina, ova reč ustalila u ovom obliku. Zato ćemo dalje da je koristimo u ovom tekstu, a i van njega.
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se da je homoseksualnost u 20. veku dugo smatrana mentalnom bolešću
– danas medicinska nauka kaže drugačije. U pitanju je varijacija seksualne orijentacije.)
Pod seksualnom orijentacijom podrazumevamo standardnu i najrasprostranjeniju podelu seksualnosti prema raznopolnosti/istopolnosti želje
subjekta i onoga na koga je ona usmerena, a podrazumeva homoseksualnost, heteroseksualnost, biseksualnost i aseksualnost. Važno je napomenuti da je termin seksualno opredeljenje namerno izbegnut – seksualnu
privlačnost, naime, ne biramo svesno, i ona nije u najvećem broju slučajeva podložna dramatičnim izmenama: iako vlada popularno shvatanje o
homoseksualnosti kao trendu, niko se ne može probuditi i reći – „Od sada
ja ću biti gej!“ – pa da to magično bude i ostvareno.
To nas odvodi i do drugog određenja kvira – u pitanju su osobe „alternativne“ seksualnosti, koje danas često označavamo akronimom LGBT –
mislimo na lezbejke, gejeve, biseksualce i transseksualne/transrodne2 osobe, a često se danas tome dodaju još dva slova: I za interseksualne3 osobe
i Q za kvir, za one koji izlaze van granica prethodno utvrđenih identiteta.
Tako stižemo do problema – ako su kvir osobe svi navedeni, kako
onda postoji još jedna kategorija, „kvir unutar kvira“? Upravo tako – to
je dvostruka tj. dvosmislena upotreba same reči. U drugom smislu, „kvir
2

3
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„Novija antropološka i istorijska istraživanja polnih i rodnih varijacija, naročito od
devedesetih godina XX veka, pokazala su da dihotomni sistem pola/roda nije univerzalan i da širom sveta i u različitim vremenima postoji mnoštvo različitih kulturnih
odgovora na činjenicu da se neke osobe ne uklapaju u binarnu podelu, tj. da prevazilaze uobičajene kategorije muškog i ženskog. Ta istraživanja takođe pokazuju da
se takve osobe – za koje se može reći da (ni)su „ni muško ni žensko“, odnosno „ni
muškarci ni žene“ – sreću znatno češće i u većem broju nego što se ranije mislilo,
bilo da je reč o odstupanjima koja se odnose na njihovo telo, bilo na ponašanje
i samu suštinu njihovog bića. Štaviše, istraživači i teoretičari poput Tomasa Lakera
i Gilberta Herta ističu da postoje brojni nagoveštaji da se čak ni na Zapadu ne može
govoriti o dimorfizmu u naučnim i popularnim shvatanjima polnosti pre početka
razdoblja modernosti.“ Predrag Šarčević „Izveštaj o polnim i rodnim varijacijama kroz istoriju i u različitim kulturama“, dostupno na veb adresi http://ravnopravnost.gov.rs/analiza-propisa-od-znacaja-za-pravni-polozaj-transpolnih-osoba/.
„’Interseks’ je opšti pojam koji se koristi za različita stanja, po kojima je osoba
rođena sa reproduktivnom ili anatomijom polnih organa koja nije u skladu sa tipičnim definicijama muškog ili ženskog. Na primer, možemo imati novorođenče koje spolja izgleda kao devojčica, ali čija je unutrašnja anatomija tipično muška. Ili, osoba može biti rođena sa genitalijama koje izgledaju negde između tipičnih muških i ženskih – na primer, devojčica može da se rodi sa vidno uvećanim klitorisom, ili bez vaginalnog otvora; ili dečak sa izrazito malim penisom ili
skrotumom koji je podeljen tako da više liči na labiju. Ili, možemo imati bebu
sa mozaičkom genetikom, tako da neke od njenih ćelija imaju XX hromozome,
a neke XY.“ Više informacija dostupno na veb adresi: https://www.transserbia.
org/interseks/792-interseks-sta-je-to.
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unutar kvira“, to bi značilo da se kvir osobe opiru svakoj konvencionalnosti, bila ona heteronormativna ili homonormativna. Šta ova dva nova pojma znače? Heteronormativnost predstavlja skup raznovrsnih institucija
i praksi koje vezujemo za heteroseksualnost – recimo brak, porodica, rodni stereotipi muškog i ženskog, itd. Shvatićemo je kao standardizovanu
„životnu formu“ nastalu na bazi heteroseksualnosti, doživljene kao jedino
ispravne, prirodne, poželjene itd. seksualne orijentacije. Homonormativnost
je, analogno prethodnom, norma koja se uspostavlja unutar gej zajednice
i uključuje gej brak, usvajanje dece od strane istopolnih parova itd, dakle sve ono što podrazumeva i heteronormativnost, samo što je predznak
ovih praksi i institucija „homoseksualan“. Tako su heteronormativnost
i homonormativnost usko povezane i prva utiče na drugu, ali važi i obratno – uobičajena ponašanja u vezi sa pripadnicima LGBT zajednice mogu
i uticala su ina heteroseksualce, oslobodivši ih u da budu otvoreniji u vezi
sa sopstvenom seksualnošću:
„Počev od šezdesetih godina 20. veka postoji sveobuhvatno ujednačavanje životnih uslova ’heteroseksualaca’ i ’homoseksualaca’. Obe grupe, a to važi i za muškarce i žene, razvile su slične životne stilove. Otuda
heteroseksualci, takođe, shvataju da brak i porodično jezgro nisu nužno
jedini izbor; oni se, takođe, razvode i ustanovljavaju različite tipove aranžmana intimnosti i porodica. Oni su, takođe, iskusili promiskuitet i uzastopnu monogamiju, i uspostavljali mrežu prijatelja kao dodatak ili alternativu familijarnim mrežama. Oni su, takođe, uživali u oralnim ili analnim
zadovoljstvima – ili uživali gledajući ih na javnom TV-u. Oni su, takođe,
iskusili rod više kao izbor ili ’mesto igre’ pre nego kao nešto prirodno ili
fiksno. Ukratko: svaka osobina za koju možete smatrati da je specifično
homoseksualna postaje postepeno opšta“.4
Takođe, razlika između heteonormativnosti i homonormativnosti
određena je pre svega homofobijom, diskriminacijom osoba istopolnog seksualnog usmerenja, što proizvodi specifična ponašanja koja postaju „gej
norme“ – tako, pod pritiskom, gej osobe moraju da se kriju i traže i od
pripadnika sopstvene zajednice da budu „diskretni“, da „nemaju gej prijatelje“ itd. Kako se feminizirano ponašanje vezuje za gej muškarce – jer
su oni „izdali“ svoj muški rod – često i sami homoseksualci traže ljude
koji su „nefem“ i to mizogino mesto postaje, nažalost, nešto što kao široka patrijarhalna norma doživljava svoje specifično pojavljivanje unutar
LGBT zajednice. Reč je o internalizovanoj homofobiji, kada kvir osobe – u širem smislu te reči – i sami prihvataju predrasude koje većinska zajednica
4

„Nestanak homoseksualaca“, intervju sa Heningom Behom, QT, Časopis za kvir
teoriju i kulturu, god. I, Nos. 3–4 [Gayten-LGBT, Centar za promociju LGBT prava, Beograd] (2010), str. 258.
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ima o njima – često to vodi samomržnji, omalovažavanju drugih gej ljudi,
pripisivanje raznovrsnih negativnih odlika od kojih je jedna upravo ona
od koje smo krenuli – da su „svi drugi nenormalni“. Sve navedeno su, naravno, žalosne posledice diskriminacije – kako se homofobija smanjuje,
tako i one – optimistično verujemo! – postepeno nestaju.
Kada se govori o homofobijii i internalizovanoj homofobiji, ova dva
pojma obično se razdvajaju na već pomenuti način: prvo se odnosi na
diskriminaciju „spolja“, a drugo na tu spoljnu koja se potom subjektivno
usvaja i pounutruje. Zbog toga, ma kako razni subjekti lično interpretirali homofobiju, ona naprosto nije nikada isključivo nekakav lični, idiosinkratski stav, već je učinak dominantne društvene ideologije koja dolazi pre
ovog subjektivnog i njega oblikuje, te ne prestaje da gubi vezu sa svojim
uzrokom. Dakle, homofobija nikako nije samo „privatna“ mržnja prema
homoseksualcima, nečija emocija ili fobija – mada postoji i kao takva – već
predstavlja široko rasprostranjeni režim diskriminacije svega što odstupa
od heteronormativne matrice. Reč je o široko rasprostranjenom društvenom znanju koje se „usađuje“ posredstvom ideoloških aparata kakvi su
institucija porodice, obrazovni sistem itd. Homofobija se onda različito
internalizuje, te razlika počinje da postoji kada se prepoznaje kao ideologija, kao lažna ideologija – recimo, u vodi prepoznavanja predrasuda ili
konkretne diskriminacije – ili se pak ona usvaja kao istinita, kao znanje
čija se istinitost podrazumeva.
Primetimo nešto zanimljivo: drugi smisao reči kvir – kao osoba koje
su istupile iz polja homo/heteronormativnosti – daje mogućnost i heteroseksualnim osobama da budu kvir, kao i obratno – homoseksualne
i biseksualne osobe mogu se povinovati raznovrsnim normativima i tako
nemati sa kvirom mnogo veze – ili nemati nikakve, u potpunosti biti apsorbovane aktuelnom društvenom normom. Međutim, s druge strane, nije
svako odstupanje od norme kvir – već specifično od konvencija koje stoje
u vezi sa seksualnošću kakva god ona bila. To je preciznija definicija kvira.
Vratimo se sada drugoj tački u nizu značenja pojma kvir. Podsetimo
se, to je „upitna prirode ili karakter, nešto sumnjivo“. Ne samo da ne pripada svetu konvencionalnosti – jer nije svaka nekonvencionalnost nužno
loša – već je ta nenormativnost sumnjive prirode, nije do kraja jasno kakva ima svojstva, nije nešto o čemu se može dati jasan vrednosni sud itd.
Upravo ova vrsta podozrenja predstavlja prelaz koji se dogodio od proste
konstatacije različitosti koja obeležava „prvo“ značenje reči kvir do nečega što izaziva sumnju ili zazor. Takva promena uklapa se u opšti model
pristupa „istoriji homoseksualnosti“ – postoji opšta predstava o „zlatnom
dobu“ istopolnih u doba antičke Grčke koja svojom homoerotizovanom
umetnošću i filozofijom – prisetimo se Platonove Gozbei dan-danas može
izazvati „sablazan“. Međutim, ova idealizovana deo je opšte „romantizacije“
34
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Elade gde je izvesno da su homoseksualni odnosi u nekim gradovima,
kao što je Atina, prihvaćeni kao deo muško-muških odnosa – jer su žene
smatrane „nižim bićima“ – te kao deo političkog „obrazovanja“ mlađih
građana od strane starijih muškaraca kroz instituciju tzv. pederastije, i to
ne nužno uvek i za svakog – robovi su, pored žena, bili isključeni iz domena javnog života, tako da njihova (homo)seksualnost spada u drugačiji domen koji zahteva posebnu analizu.5 Nakon toga, dolazi hrišćanski
moral koji postepeno homoseksualnost počinje da povezuje sa dijaboličnim, a ta duga i složena istorija, podložna raznovrsnim interpretacijama– dovela je danas do izrazito homofobičnih stavova hrišćanskih crkava, poglavito pravoslavne, jasno vidljivo u balkanskoj regiji i delovanju
Srpske pravoslavne crkve.
Srpska pravoslavna crkva i Parada ponosa
Navedimo jedna lokalni primer u vezi sa stavom SPC. Naime, Amfilohije Radović, čuven i ozloglašen svojim homofobičnim izjavama, doveo je
u vezu pobednicu izbora za pesmu Evrovizije 2014. godine Končitu Vurst,
i prirodnu nepogodu u vidu rečne stihije u Srbiji: potonja je, naime, božja kazna za prvu. Ostajući u velikoj meri fascinirani ovim reinstaliranjem
starozavetnog diskursa u javnom prostoru, gde se Bog sveti Srbiji koja nije
učestvovala u ovogodišnjem „Eurosongu“ i nije glasala za austrijsku predstavnicu (te i apsurd ovakve logike bez logike, sem ukoliko Amfilohije ne
vidi Srbiju kao deo dekadentne Evrope koja onda konsekventno ispašta
njena zla, sa čim se on ne bi složio, barem ne svesno), ostajemo zatečeni
ponajviše negativnim reakcijama na pojavu Končite. Ako njen javni performans možemo da redukujemo na drag queen show, gde je jedino što
se „ne uklapa“ brada, pozicionirajući tako njeno telo negde između dva
standardna pola, možemo razumeti da je upravo u tome problem, što je,
dakle, ona između dva sveta, ne pripadajući ni jednom ni drugom (setimo
se da je slovenački trio Sestre bio relativno dobro prihvaćen u Srbiji, ali
sve tri članice bile su in full drag), međupolna avet koja pohodi većinsko
rodno samorazumevanje i izaziva zazorno osećanje (Unheimlich), u čemu
i jeste njena potencijalna subverzivnost, kao i reakcija odbijanja da se taj
osećaj lično preispita, tako da sve što ostaje jeste mržnja i odbacivanje.
Ipak, možda bismo mogli više očekivati od mitropolita crnogorskoprimorskog, ne samo zato što je doktor teologije koji u ovom slučaju ide
korak unazad i samilosnu poruku Hrista zamenjuje gnevom Jehove, možda
ne ni zbog toga da mu je poznat i fenomen virdžina, „zakletih devica“, koje
takođe možemo videti kao transrodne osobe koje se jedinstveno pojavljuju
5

Deo te analize nalazi se u tekstu: Paul Veyne, „Homoseksualnost u Rimu“, QT,
Časopis za kvir teoriju i kulturu, god. I, Nos. 3–4 (2010), str. 29–39.
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baš na teritoriji njegove crkvene jurisdikcije, već zbog toga što njegova
izjava zvuči politički nepromišljeno i na mnogim internet portalima izaziva podsmeh i stav da je reč o sumanutoj tezi (ima, naravno, i osoba koje
ga podržavaju). Daleko inteligentnije i sračunatije, verovatno i efektivnije,
deluje izjava aktuelnog patrijarha SPC, koji kaže da su poplave reakcija
na najavu Parade ponosa u Beogradu i upozorenje da se ona ne održava.
Čini se da ovako formulisana pozicija deluje logičnije, prihvatljivije širem
stanovništvu i da u cilju daljeg ideološkog perpetuiranja homofobije. Setimo se da je i Crkva jedan od državnih ideoloških aparata kojim se održavaju odnosi moći i da je upravo ona jedna od društvenih instanci koja se
bavi „teološkom biopolitikom“ kroz probleme abortusa i duše, bele kuge
i nestanka Srba (ali ne i čovečanstva kao takvog, što bi trebalo da bude
glavna „grupa“ kojoj se hrišćanska crkva obraća, ne partikularnoj naciji).
Ona svakako ima značajan domet jer između ostalog koristi nagomilani
sentiment tragedije izazvan poplavama za koje se krivi i aktivističko-politički organizovan deo tzv. LGBT populacije, ne samo po sebi postojanje
tog „sodomskog smrada“, kako bi Amfilohije rekao.
Razvoj gej pokreta i njegov uticaj
na kvir teoriju/nauku
Poslednja dva značenja reči kvir svedoče od daljoj kretnji ovog pojma i njegovom savremenom razvoju u 19. i 20. veku. Od ideje da je u pitanju bolesno ponašanje – jer odstupa od prirodne reprodukcije kojoj navodno seksualnost „služi“ – a ovo stanovište izvanredno osporava Markiz
de Sad još u 18. veku u Filozofija u budoaru6 stiglo se do ideje da je u pitanju mentalni poremećaj, dakle neka vrsta duhovnog izopačenja, i dalje
utelovljenja, ali pre svega u okvirima nervnog sistema, te se može reći da
se sa „izopačenog“ tela prešlo na slabije uhvatljivu „dušu“. Gej i lezbejski pokret će se iz tog razloga boriti i za depatologizaciju homoseksualnosti, kao deo opšte borbe protiv uvreženih predrasuda koje su ostavile
traga i u nauci, budući da društvena nauka nije politički neutralna i da
često može da služi kao instrument opravdanja raznovrsnih društvenih
nepravdi – tako je, recimo, dijagnoza drapetomanije, „patološke potrebe
robova da beže od svojih gospodara“, služila opravdanju i održavanju robovlasničkog sistema u SAD.
U okvirima liberalno-demokratskih zapadnih društava, moderni pokret za gej oslobođenje konstituiše se krajem šezdesetih godina 20 veka.
To ne znači da ne postoje aktivistički napori i pre tog vremena – kao u Nemačkoj, na primer, u okviru Naučno-humanitarnog komiteta osnovanog
1897. godine. Ta organizacija više puta podnosi inicijativu nemačkom
6
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Markiz de Sad, Filozofija u budoaru, Rad, Beograd, 1989.
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parlamentu za dekriminalizaciju homoseksualnosti, koju su potpisali Albert
Ajnštajn, Herman Hese i Tomas Man (i mnogi drugi), delujući sve do dolaska nacista na vlast. Ovaj „proto-pokret“ na početku je bio izrazito biologistički orijentisan, zastupajući poziciju koja i danas ima odjeka u popularnoj i politički navodno probitačnoj7 ideji tzv. „gej gena“. Jedan od
njegovih najpoznatijih članova, Magnus Hiršfeld, tvorac je ideje o trećem
polu, prelazu između dva „standardna“, muškog i ženskog, koji po njegovom mišljenju predstavlja „pol homoseksualaca“.
Tek savremeni gej pokret artikuliše međunarodno prihvaćenu političku agendu i realizuje stvarne pomake u dekriminalizaciji homoseksualnosti i ostvarivanju prava na brak i usvajanje dece. U tom kontekstu, važno je napomenuti da je depatologizacija, s jedne strane, posledica
rastućih naučnih saznanja u okvirima medicine, psihijatrije, psihologije
i sociologije,8 ali i snažnog uticaja antipsihijatrijskog pokreta (Mišel Fuko
je bio njegov veliki spritus movens), koji je doveo u pitanje mnoge metodske pretpostavke psihijatrije i njene osnovne pojmove, pre svega u vezi sa
granicom „normalnog“ i „nenormalnog“, „zdravog i bolesnog“.9
Nije samo da je reč o promašenoj metodologiji, koja kod prethodno
označenih „ludaka“ vidi homoseksualno ponašanje, te pogrešno zaključuje da je i ono deo patologije (kako smo već napomenuli), već je u kamenutemeljcu psihijatrije 19. veka moralni kod koji etiketira homoseksualnost
kao neprihvatljivo ponašanje i tek uz taj uslov odvija se navedena kategorizacija: svakako da je među „ludacima“ primećeno i heteroseksualno
ponašanje, ali ono, kao opšte prihvatljivo – jer je, pre svega, „reproduktivno“ – nije ni moglo biti svrstano u poremećaje. Takođe, nedostatak homoseksualaca van ludnice/zatvora predstavljao je ozbiljno pomanjkanje
reprezentativnog uzorka.
7

8

9

Značaj deo savremenog gej pokreta insistira na genetskoj teoriji geneze homoseksualnosti za koju još uvek nema konkluzivnih naučnih dokaza. Taj program tvrdi
da je tako homoseksualnost najprihvatljivija široj zajednici, jer je prosto „data“
i „nepromenljiva“, budući zapisana u lancima DNK. Na ovom mestu treba reći
da, bez obzira na to kako je homoseksualnost odnosno heteroseksualnost „dizajnirana“, ona nije stvar svesnog izbora – kao što smo već napomenuli, mi se ne
„opredeljujemo“, nego se seksualno orijentišemo, te je u ovom kontekstu njen uzrok
nevažan. Takođe, genetska teorija otvara niz vrlo problematičnih pitanja – može
li se konzervativni antigej lobi govoriti o genetskom poremećaju i za to naći temelje u biologiji i medicini, da li se taj „poremećaj“ može „lečiti“ npr. prenatalnom intervencijom i sl.
O ovom razvoju, s naglaskom na sociološko proučavanje seksualnosti, od pomoći je izvanredan tekst Ivane Spasić „Homoseksualnost i sociologija: Od patološkog modela do društvenog konstrukta“ u: Gayto (ur. Dušan Maljković), Evropsko
udruženje mladih Srbije, Beograd, 1999, str. 51–65.
Vidi Barton Lejser, „Homoseksualnost i argument o ’neprirodnosti’“, QT, časopis
za kvirteoriju i kulturu, god. I, Nos. 1–2 (2010), str. 79–88.
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Jedna od prekretnica u smeru depatologizacije, ali i paradigme razumevanja homoseksualnosti, odigrala se posredstvom nalaza čuvene Kinsijeve studije Seksualno ponašanje muškarca,10 gde je pokazano da je preko
50% muškaraca i 28% žena imalo neku vrstu homoseksualnog odnosa bar
jednom u toku života, dok je, u zaključku, seksualnost viđena kao kontinuum između dve krajnosti na skali od 1 do 6 – „čiste hetereoseksualnosti“ (1) i „čiste homoseksualnosti“ (6), gde ovoj poslednjoj pripada oko 4%
muškaraca (dok je još 6% bilo između 5 do 6, što ukupno čini danas široko prihvaćenu cifru od 10% homoseksualnih osoba u svetskoj populaciji).
Takođe, seksualnost se na pozadini ovog istraživanja pokazuje kao „mešavina“ homoseksualnog i heteroseksualnog – što naginje onoj popularnoj
Frojdovoj ideji o „izvornoj biseksualnosti“ koja se kasnije uobličava u dominantni hetero/homo model – kao i specifično ponašanje koje može biti
i suspendovano (npr. izlaskom iz adolescencije), ne toliko „utelovljeno“,
kao u ranijoj psihijatriji, gde je, kako Fuko kaže „homoseksualac postao
vrsta“. Po Kinsiju, naime, seksualno ponašanje je uslovljeno i biološkim,
ali i psihološkim i socijalnim faktorima i predstavlja složenu pojavu koja
se opire svođenju na samo jedan od tri navedena domena.
No, drugi uticaj, koliko na društvenu stvarnost, toliko i na naučnu
zajednicu, dolazi od samog gej pokreta, koji počinje (uslovno rečeno) tzv.
Stounvolskom pobunom 1969. godine u Njujorku, kada se na višemesečno policijsko maltretiranje gej muškaraca, lezbejki i transvestitskih kraljica odgovara antidržavnim protestom. Tako se rodio Prajd odnosno Parada
ponosa, koja se danas slavi širom sveta 26. juna.11 Od tada, istopolni pokret
10
11
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Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Sexual Behavior in the Human Male. Philadelphia: W B. Saunders, 1948.
U kontekstu Srbije, misleći o Prajdu, možda bismo mogli poći od preispitivanja
samog imena Parade ponosa. Sigurno smo još daleko od šarenih scena parada iz
Ria de Žaneira, dovedenog do cirkusko-turističke atrakcije, ili Njujorškog prajda, verovatno najvećeg i najkomercijalizovanijeg, koga podržavaju kapitalistički
brendovi, posmatrajući ga kao dobru marketinšku investiciju. Međutim, to nužno i nije loše: političnost ovih manifestacija kao da je odavno iscrpljena, a u Srbiji
danas još uvek ima mesta i za političku diskusiju i za političku povorku, marš ili
neko drugo, prikladnije ime, koje bi i ponos – ne zbog onoga što jesmo u smisli
seksualne razlike, nego u kontekstu hrabrosti za borbu u vezi sa tom razlikom
– možda smenilo nekim drugim označiteljem, čak i onim najradikalnijim, po uzoru
na američki gay shame, dakle sramotom, sramotom koju osećamo jer smo potlačeni i dalje po mnoštvu osnova unutar zatvora kompleksne društvene stvarnosti,
gde radimo, imamo seksualne odnose, osećamo, zaljubljujemo se, kriziramo, krvarimo, razboljevamo se i umiremo, imajući za života razna tela, od onog dečijeg
do staračkog – ili pak bolesnog, „invalidnog“ – razne društvene uloge radnika ili
neradnika, dakle svu onu fluidnost života unutar političe zajednice koja zahteva
i složen odgovor koji se ne iscrpljuje parolom „Ljubav je ljudsko pravo“, već traži
od nas i promišljanje, čitanje, „učenje, učenje i samo učenje“ (Lenjin) kako bi se
prakse Prajda i (kvir) teorije dovele u relativno jedinstvo i kako bi sve rezultovalo stvarnom socijalnom promenom.

Uvod u kvir teoriju (s Mišelom Fukoоm)

traži priznavanje homoseksualnosti kao normalne varijacije seksualne orijentacije, konačno usvaja i termin „gej“ koji predstavlja odstupanje od medicinskog „homoseksualac“ i tako pravi distancu prema tom „spoljnom“
označavanju i bira da se pozitivno, afirmativno samoetiketira (jer engleska reč gay znači veseo, vedar). Takođe, on pokušava da u javnosti prikaže
homoseksualce kao „obične i normalne“ ljude koji generalno ni po čemu
ne odstupaju od ostatka populacije, te tako dekonstruiše rasprostranjene
predrasude (o promiskuitetu, pedofiliji i sl). Ovakav politički uticaj mnogi konzervativci smatraju pritiskom „gej lobija“ na nauku i pitaju, na prvi
pogled opravdano, kakve veze imaju politika i nauka – ne bi li u idealnom
slučaju one trebalo da budu razdvojene i da nemaju nikakav međusobni
uticaj? Ne upuštajući se u zamršenu problematiku odnosa na relaciji politika-nauka – kako se, recimo, nauka finansira i sa kojim ciljevima, i šta
ona može politički produkovati (u skeniranju javnog mnjenja i donošenju
političkih odluka na osnovu toga, na primer) – primetićemo da je u slučaju
psihijatrije njena saznajna osnova upravo posredovana političkim uticajem
prilikom klasifikacije homoseksualnosti kao bolesti, jer aktuelni moral svakako bitno odlučuje prilikom donošenja političkih odluka, ali i vice versa.
Izvor homofobije nije isključivo zasnovan na moralnom kodeksu
– recimo, na moralizatorskom stavu hrišćanske crkve, koji se menjao tokom vremena, imajuću ambivalentnu poziciju – već se politizacija homoseksualnosti dešava i sa rađanjem nacionalne države, brigom o natalitetu,
u trenutku kada država smatra da treba da vodi računa o seksualnosti
svojih građana (i kontroliše je, nadzirući i kažnjavajući), jer je u noj sadržan i „rasplodni“ potencijal (Fuko o ovome govori kao o „rađanju biopolitike“). Homoseksualnost je tada viđenja kao pretnja razmnožavanju i
opstanku nacije, pa je psihijatrijski diskurs idealno poslužio da je izopšti
iz domena normalnog, tako „naučno“ legitimišući već postojeći odijum
u „viktorijanskim“ evropskim društvima. S druge strane, kriminalizacija
predstavlja neposrednu pravno-državnu intervenciju, koja stoji u očevidnoj protivrečnosti sa patologizacijom (zašto bismo bolesne ljude kriminalizovali?), ali ipak opstaje u svojoj suprotstavljenosti ne bi li homoseksualnost totalno društveno isključila – naime, kao što je „klinika“ mesto
spoja zatvora i bolnice gde se u 19. veku polako razdvajaju „povremeni
prekršaji“ od telesnog utelovljenja transgresije protiv koga se subjekat izopačenosti ne može izboriti jer je „takav kakav jeste“, tako je homoseksualac bio efikasno sankcionisan bivajući smeštan ili pod istraživačku lupu
psihijatrijskog azila, ili pod strogu palicu represivnog državnog aparata
– policije i zatvora.12
12

Na ovo razgraničenje lepo se nadovezuje i sledeća prilično eksplanatorna alegorija: „Najavljujući novo kolo u svojoj ediciji popularnih knjiga, list ’Politika’ nam
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Fuko, homoseksualnost, pokret
Kako smo u uvodnu priču o kviru i pratećoj teoriji upleli Fukoa, „oca
kvir diskursa“, završićemo odnosom koji je on imao prema gej pokretu
i zahtevima koji on upućuje državi, često isticanih u okviru Prajd manifestacija. Za Fukoa, javni govor o seksualnosti i podstrek da se o tome priča i učini važnim delom ličnosti i naučnog istraživanja produkuje diskurs
o homoseksualnosti koji takođe obrazuje granice onoga što se može na
ovu temu reći, utvrđene „rituale“ kakvi su coming out – gde gejevi i lezbejke „priznaju“ da su homoseksualni“ – sve do konstrukcije „dobrog homoseksualca“, kada se ističe da je njegova seksualnost samo deo ličnosti,
da ga ne treba redukovati samo na tu dimenziju itd. Na taj način pomera
se i granica između normalnog i nenormalnog – ostaje npr. „problem lezbejskog sadomazohizma“13 koji se smešta s druge strane moralno prihvatljivog u talk show programima kakvi su Opra, gde stručno lice – psiholog,
psihijatar itd. – objašnjava šta je prihvatljivo a šta nije, publika aplaudira,
javnost polako prihvata novu granicu itd.14
Fuko progovara protiv ovakve postavke stvari bar dvostruko. S jedne
strane, on smatra da seksualnost ne otkriva nikakvu dubinsku istinu bića,
iako ljudi i dalje smatraju da je to tako – pre bi analiza diskursa seksualnosti otkrila šta mi smatramo duboko lično istinom koja je tu „oduvek“,

13

14
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ukratko prepričava zaplet romana ’Poljubac žene pauka’, argentinskog ’majstora lepe reči’ Manuela Puiga (1932–1990). ’Dva sagovornika’, kaže se u članku,
’zatvorenika iste ćelije zatvora u Buenos Ajresu, 26-godišnji politički aktivista…
i 37-godišnji homoseksualac… vode, malo je reći, zanimljiv dijalog... Homoseksualac
dobija zadatak od zatvorskih vlasti da od političkog zatvorenika sazna podatke
značajne za režim...“. O glavnim likovima iz romana saznajemo gotovo jedino koje
su starosti, ne navode se čak ni njihova imena, i uopšte, čini se da autor smatra
da su dve identitetske reference, koje se odnose na politiku, odnosno seksualnost
– one o kojima bi čitaoce najpre trebalo obavestiti, da su one u kontekstu romana važnije od, recimo, njihovog zanimanja, boje kože, rase, nacionalnosti, nivoa
obrazovanja, klasne pripadnosti itd. Pretpostavimo da autor članka ima za to dobre razloge, ali postavimo ujedno pitanje – šta će se dogoditi sa ovakvim identitetskim apostrofiranjem, ili svojevrsnom identitetskom redukcijom, onda kada
’politički zatvorenik’ i ’homoseksualac’ napuste zatvor, odnosno dati kontekst?
Da li će na slobodi biti slobodni od ovih identitetskih karakteristika koje su im
najbolje pristajale iza rešetaka? ’Politički zatvorenik’ to svakako više neće biti,
u najgorem slučaju bi bio ’bivši politički zatvorenik’. Ali ’homoseksualac’? Da li
on može postati barem ’bivši’?“ D. U. Aničić, „Reč priređivača“, QT, časopis za
kvir teoriju i kulturu, god. I, Nos. 1–2 (2010), str. 9.
Da nema većih „nevolja s lezbejskim sadomazohizmom“, već da on jeste validan
izbor koliko i bilo koja druga seksualna praksa, te potencijalno i umetnički vrlo
inspirativan može se videti u zbirci priča Peta Kalifije Mačo kučke, Rende, Beograd, 2001.
Elzbet Prozbin, „Mišel Fuko i upotrebe seksualnosti“, QT, časopis za kvir teoriju
i kulturu, god. II, Nos. 5–6 [Centar za kvir studije, Beograd] (2011), str. 83–97.

Uvod u kvir teoriju (s Mišelom Fukoоm)

a koja se de facto istorijski menjala u skladu sa promenama diskursa o seksualnosti. S druge strane, Fuko se antihumanistički podsmeva ideji da
u redukciji nekih homoseksualaca na sopstvenu seksualnost – oko čega se
može opleti čitav životni stil, kao u nekim varijacijama S/M podkulture –
ima nečeg pogrešnog, pojavljujući se kao kritičar „integralnog razvoja ličnosti“, „mentalne higijene“ i ostalih psiholoških i pop-psiholoških opštih
mesta savremenosti. U ovakvim podkulturama on vidi subverzivni potencijal jer one radikalno odstupaju od normiranog moralnog koda, dajući
homoseksualnosti inventivnost van malograđanskih klišea koji nudi gej
mejnstrim pokret kada zahteva istopolno priznavanje braka i porodice.
Međutim, Fuko ne bi bio Fuko kada ne bi imao daleko nijansiranije gledište. Nasuprot prethodnom rečenom, on se ne protivi gej pokretu,
podržava promenu pravnog sistema – ali na vrlo specifičan način:
„Drugo, pokret homoseksualaca mogao bi da usvoji kao svoj cilj
postavljanje pitanja o tome koje mesto u datom društvu imaju određeni
seksualni izbor, seksualno ponašanje i učinci seksualnih odnosa između
ljudi obzirom na njihov odnos prema individui. Ova pitanja su temeljno
nerazjašnjena. Pogledajte, na primer, svu tu zbrku i dvosmislenost koja
okružuje pornografiju, ili nejasnost koja određuje pitanje o pravnom statusu koji bi se mogao dodeliti vezama između dvoje ljudi istog pola. Ne
mislim da cilj treba da bude legalizacija braka između homoseksualaca;
bilo bi bolje reći da ono s čime ovde imamo posla jeste čitav niz pitanja
koja se odnose na problem, kojem se moramo obratiti, na problem uvođenja i priznavanja – u pravnom i društvenom okviru – različitih odnosa
između individua.“15
Njega, dakle, zanima ne samo „legalizacija“ gej odnosa kao različitih u odnosu na heteroseksualni obrazac, već ga zanima čitav niz potencijalnih odnosa koji se može uspostaviti između individua i njihov odnos
prema pravnom poretku (i obratno). Zato će Fuko postaviti pitanje sledeće pitanje: a zbog čega ne usvojiti odraslog, zašto samo dete može biti
uvedeno u ovaj tip odnosa?
„Zar ne bih usvojio prijatelja deset godina mlađeg od sebe? Pa čak
i da je deset godina stariji! Umesto da podržavamo ideju da su prava fundamentalna i podređena individui, trebalo bi da zamislimo i da stvaramo
nova ’prava na odnos’ (relational rights) koja bi dozvolila postojanje svih
mogućih tipova relacija, a ne da budu osujećena, zaustavljena ili poništena osiromašenim institucionalnim odnosima“.16
15
16

Mišel Fuko i Džejms O’Higins (intervju), „Seksualni izbor, seksualni čin: Fuko
i homoseksualnost“, Ženske studije – časopis za feminističku teoriju, No. 13 (2000),
str. 56.
Mišel Fuko, „Društveni trijumf seksualnih prohteva“ (intervju) u: QT, časopis za
kvir teoriju i kulturu, god. I, Nos. 1–2 (2010), str. 119.
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Francuski Pakt o solidarnosti približava se ovom programu, budući
da je njime dozvoljeno priznavanje i vanbračnih i neseksualnih zajednica
– kakva je recimo suživot dve sestre, koje onda dobijaju određene povlastice koje uživaju i „standardni“ bračni parovi itd. Svakako da ovo Fukoa
ne bi zadovoljilo, budući da je reč o dvojnim zajednicama, što je to daleko
od njegove vizije „svih mogućih tipova relacija“, koje bi svakako uključivala i tzv. „otvorene veze“, „trijade“ i poliamorične grupacije,17 posredstvom kojih se dekonstruiše institucija monogamije, toliko dominantne
i dan-danas kada su u pitanju afektivno-seksualni odnosi. Čini se da je lakše
prihvatiti i istopolne brakove i usvajanje dece, od polno-ljubavnih odnosa
u kojima postoji kompleksnija i zahtevnija dinamika tri ili više članova.
Na kraju…
To je još jedna od perspektiva koju nam otkriva kvir teorija – mogućnost da obrazujemo nove, originalne emotivno-seksualne odnose van
onih normativnih, da se upustimo u avanturu „postajanja homoseksualnim“, što kako Fuko ističe, znači pre svega „stvarati nove životne forme“. Takođe, kvir teorija u svom daljem razvoju ide u izučavanje seksualnosti i van evropskog okvira, ulazeći delom u kulturnu antropologiju
i postkolonijalne studije, proučavajući kako izgleda istopolni – ili neki drugi
Eros – u raznovrsnim kulturama rasutim diljem planete i istorijskog vremena. U tim analizama – kako se pokazuje u tekstu Li Volis „Otkrivanje
homoseksualnosti: međukulturna usporedba i povijest seksualnosti“18 –
isplivava daleko složenija i za razumevanje zahtevnija globalna povest seksualnosti koja nam stavlja u zadatak ponovno promišljanje i „naše evropske“ – ili preciznije moderne evro-američke – sa svim specifičnostima
unutar ove opet difuzne i raznolike sfere.

17
18
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Ne mislim, naravno, na tradicionalne poligamije i poliandrije prisutne u različitim kulturama/istorijskim periodima, već na savremene, netradicionalne i neobičajne, istopolne ili raznopolne ljubavne zajednice.
U: Povijest gej i lezbejskog života i kulture, Sandorf, Zagreb, 2011, str. 250–269.

Uvod u kvir teoriju (s Mišelom Fukom)

Dušan Maljković
AN INTRODUCTION TO QUEER THEORY
(WITH MICHEL FOUCAULT)
Summary
The paper is focused on explaining the meaning of the term „queer“ by
using linguistic and semantic analysis. It also attempts to explain how the queer
theory emerged in the background of the political movement for gay and lesbian
liberation that developed quite substantially in the second half of the 20th century. Special attention has been given to the influence of the French post-structuralist Michel Foucault who could be considered father of the queer theory and
to its „deconstructive“ tendency to an essentialist concept of homosexuality seen
as a phenomenon that is unchangeable in historical and cultural terms.
Key words:

queer (hetero/homo) normativism, homophobia, gay movement,
Kinsey, Foucault
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U ODBRANU PRIRODNE PORODICE*
Rezime: Tekst se bavi odbranom prirodne porodice od nasrtaja protiv porodične ideologije političkog homoseksualizma, potkrepljene „džender“ teorijom,
koja biološki pol svodi na socijalnu konstrukciju. Ideologije političkog homoseksualizma i radikalnog feminizma imaju za cilj prodor u školski sistem Srbije, čime
se vrši nova ideologizacija obrazovanja, slična onoj za vreme komunizma. Građani
Srbije imaju pravo da znaju o čemu je reč, i da brane pravo na prirodnu porodicu
od novih ideoloških jurišnika. Ovaj tekst je poslužio kao osnova za tužbu Višem
sudu u Beogradu koju je protiv autora istog podnela NVO „Da se zna“.
Ključne reči:

prirodna porodica, politički homoseksualizam, radikalni feminizam

Rodna ravnopravnost
i propaganda homoseksualizma
Pred čitaocem je tekst nastao uoči donošenja Zakona o rodnoj ravnopravnosti pripremljenog za usvajanje u 2018. godini i niza pratećih dokumenata čije će posledice po našu, ionako razorenu porodicu, biti ogromne. S obzirom na činjenicu da se ovo pitanje postavlja sa svom oštrinom
na našem terenu, a da većina čitalaca nije dovoljno upućena o čemu je
reč, on ima za cilj da građane obavesti o najstrašnijem nasrtaju totalitarne
vlasti na porodicu, koji se može porediti samo sa komunističkim udarcem
na duhovne i porodične vrednosti.
Jer, danas su na vlasti (makar veronauka bila u školama), sledbenici „debelog mrtvaca Groza“ (kako je Vladika danilo zvao Tita), koji Srbiju
vode u laž zvanu Evropska Unija (Vladika Nikolaj je Evropu bez Hrista zvao
Bela Demonija), kao što su je nekad zvali u laž zvanu „besklasno društvo“.
Sada se, umesto komunizma, Srbima nameće homoseksualizam, i to
pod vidom priče o „rodnoj ravnopravnosti“, čije su propagatorke kod nas,
kao što vidimo, „LGBT aktivistkinje“ (http://borbazaveru.info/content/
view/10261/1/).
*
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Sajt www.vladimirdimitrijevic.com, 12.1.2018.

U odbranu prirodne porodice

Moj prijatelj, Branislav V. Vujić, kaže zbog čega je tako u jednom
od elektronskih pisama koje mi je poslao:
„Poštovani gospodine Dimitrijeviću,
nedavno sam pogledao, na ‘jutjubu’, Vaše odlično predavanje o pornografiji i „smrti Srbije“ i samo bih primetio nešto što ima veze sa onim
o čemu ste govorili.
Ne postoje homoseksualne veze bez seksa, dok se heteroseksualne
veze održavaju i bez njega. Homoseksualne veze nisu iskreno emotivne,
nego požudne, sitnosopstveničke, hedonističke i potrošačke. One pre svega, svojom razvratnošću proširuju polje potrošnje, a ono se širi tako što
razara sve što je prepreka slobodnom kretanju kapitala, pa tako uništava
i porodične odnose. Pri tom – propagandno – menja (izvrće) sistem vrednosti, kao i kriterijume službene ‘normalnosti’. Zato LGBT parove ne možemo da tretiramo kao ‘ravnopravne’, niti smemo dozvoliti da usvajaju
decu. Biti roditelj više je od posedovanja deteta kao ‘ljudskog kapitala’.
Uveren sam da oni nisu u stanju da se izdignu iznad toga. Ovakav duh
trenutno dominira u međuljudskim odnosima proizvod je globalizacije,
širenja (i po površini i u intenzitetu) kapitalizma, odnosno progresivnog
jačanju tehničkog sistema. Dvadeseti vek je iza nas ne samo hronološki,
nego sâmom prirodom promena koje su se dogodile u poslednjih dvadesetak godina. Reč je o ‘presecanju svih korena’, ukidanju svake pouzdane
‘referentne tačke’, potpunom iskorenjivanju ljudi iz zajednice i izolovanju (individualizaciji) pojedinca u društvu. Dvadeset i prvi vek je ubrzano ispunjavanje našeg svakodnevnog života ‘novom geometrijom’, koja je
u stanju da efikasno suzbije spontane revolte nezadovoljnih masa i svakog
oblika spontanosti. Dok se jedni bore za opstanak, Zapad i dalje vredno radi
na tome da nas dovede do ‘kraja istorije’. Teza o ‘kraju’ je podstaknuta
njihovim uverenjem da treba i da je moguće istoriju prevesti u biologiju.
Danas istorija okreće glavu od sebe, i fokusira se na pitanja koja pripadaju
drugim oblastima, ne na pitanja vezana za organizaciji našeg svakodnevnog života, nego na ona o životu kao takvom. Rešava probleme koje opterećuju savremenog čoveka, pitanja vezana za rađanje, razmnožavanje,
smrt, ona koje su temelj naše biologije, probleme vezane za abortus, načine
udvaranja, ‘seksualnog uznemiravanja’, ‘rodnu ravnopravnost’ i pravo na
eutanaziju (dobrovoljnu smrt). I to radi „u skladu sa zahtevima kapitala“,
odn. potrebama tehničkog sistema, na način da mu „izađe u susret“. Danas
Zapad nije opterećen ‘iskupljenjem’, ili „klasnom borbom“, nego jednim
izmišljenim, ne i stvarnim „konfliktom“ između muškaraca i žena, kao
i sukobima vezanim za autoritarno nametanje „rodne ravnopravnosti“, pri
čemu je LGBT „populacija“ ravnopravnija od „prozaičnih heteroseksualaca“. Rat između polova i rodova polako opasniji od onog hladnog i mnogih sadašnjih „vrelih“ ratova. On raslojava i razara društvo, tako da je ta
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podela na polove i rodove mnogo radikalnija i destruktivnija od onih na
klase i generacije, uprkos tome se to nevešto pokriva propagandnom pričom o „jednakosti“, kojom se pasivizuje „javno mnjenje“ i ljudska masa
pretvara u publiku koja refleksno svaku (kvazinaučnu, propagandnu) laž
„guta“ kao istinu...“
Odbrana prirodne porodice
Mi se moramo boriti protiv laži maskiranih u „naučne“ istine. Cilj
je da se brani prirodna porodica, za koju američki stručnjaci Alan K. Karlson i Pol T. Meru kažu: „Mlad čovek i mlada žena osećaju naklonost jedno prema drugom. Žele da postanu jedno. Kada se sretnu, radosni osmeh
im obasja lice. Osećaju nagoveštaj radosti. Kada su sami, osećaju se nepotpuno, nedovršeno. Kada su zajedno, osećaju se ispunjeno. Svoju zajednicu proslavljaju svadbenim veseljem. Razmenjuju bračne zavete jedno s drugim, a zavetuju se i rodbini i bližnjima, i dvoje postaje jedno telo.
Vremenom, njihova radost i strast podleže ispitu životnih okolnosti
i iznenađenja. Zajedno će plakati, nekad od sreće, nekad od tuge. Spoznaće šta znači bolest, možda se suoče i sa siromaštvom, prinudnom selidbom
ili prirodnom katastrofom; možda ih rastavi rat. U vreme tuge ili gubitka
nalaziće snagu jedno u drugom. Suočeni sa smrću, naći će duhovnu utehu
koja će ublažiti bol fizičke rastavljenosti. Bračna veza zasnovana na vernosti, uzajamnoj obavezi i poštovanju omogućiće i jednom i drugom da ostvare punoću svoje ličnosti, da postanu, po promislu Božijem, celovito biće.
Kroz brak se rađa nova porodica, dom, prva i osnovna jedinica ljudskog društva. Muž i žena sada grade svoje malo domaćinstvo. Oni dele teret materijalnog obezbeđenja porodice koristeći svoja interesovanja, snagu
i veštine. Stvaraju dom koji za njih dobija poseban značaj. U prethodnim
vekovima, imanje ili radionica predstavljali su uobičajeni izraz ovog objedinjenja polnog i ekonomskog aspekta života. Danas, najčešće je u pitanju
kuća ili stan u gradu ili predgrađu. Ipak, malo domaćinstvo i dalje predstavlja središte svakodnevnog života. Muž i žena grade svoj dom i kao duhovno mesto. Svesni su da su porodica i vera, u suštini, neodvojivi. Suštinski dom se zasniva na pobožnosti, služenju Bogu i molitvi.
Iz ove prirodne zajednice rađa se novi život. Deca su glavni cilj i svrha braka. Mladi roditelji s divljenjem prate kako se njihovo prvo dete razvija u majčinoj utrobi. Kada prvi put ugledaju novorođeno dete, plod njihove ljubavi, radost i divljenje potiskuju sumnju i strah. Oboje su ugradili
deo sebe u to dete; ono sada postaje nova i jedinstvena ličnost. Otac preuzima ulogu zaštitnika majke koja je u ovom periodu posebno ranjiva. Nakon teškoća koje porođaj podrazumeva, sledi osećanje sreće kada majka
počinje da doji svoje dete a otac prvi put miluje novorođenče. Usvajanje
deteta budi slična osećanja. Počevši od ovih posebnih trenutaka roditelji
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postaju prvi učitelji svog deteta, a njihov dom detetova prva i najvažnija
školu. Oni dete uče veštini življenja i upoznaju ga sa lepotom pričanja,
čitanja, razmišljanja i istraživanja sveta.
Nadahnut ljubavlju, bračni par se odlučuje da svoj dom uveća i ispuni sa još dece. Uvećavajući dom, oni uvećavaju i čovečanstvo. Ovi roditelji znaju kakva je radost gledati braću i sestre kako uzrastaju jedni uz
druge. S mešavinom ponosa i brige posmatraće kako njihova deca prave
prve korake, pokušavaju da obave prve kućne poslove, preuzimaju prvu
odgovornost. Naravno, biće i modrica na kolenima, prepirke oko igračaka, izgubljenih mečeva, suza i smeha. Uzrastajući, deca postepeno postaju
deo šireg sveta, roditelji postaju vodiči i čuvari, a dom utočište i središte
njihovog zajedničkog života.
Prirodna porodica spremno prihvata i druge bližnje. Ljubav i briga kojima roditelji obasipaju malu decu nalaze svoj odraz u ljubavi i brizi
koju odrasla deca pružaju ostarelim roditeljima. Istinski bogata porodica
oslanja se na snagu tri ili više generacija. Ova porodica se stara o svojim
članovima. Svaka naredna generacija je karika u neprekinutom lancu, duž
kojeg se ovakva porodica prostire kroz vekove.
Zbog svega toga, prirodna porodica predstavlja pravi put koji vodi
u valjan život, istinsku sreću, i blagostanje. Živeći u zajednici, članovi ovakve porodice uče se čovekoljublju, dajući se bez razmišljanja o sebi. Dobrota
se uzvraća dobrotom, iz čega nastaje domostroj ljubavi. Rođaci dele sve što
imaju, ne očekujući ništa za uzvrat, a samim tim dobijaju više nego što su
ikad mogli očekivati. To je ljubav koja majkama mami blistav osmeh na lice
i koja očeve čini ponosnim što njihova deca izrastaju u karakterne mlade
ljude. To je ljubav koja podstiče milosrđe, dobra dela, istinsku zajednicu.
I to je blagodat koja ublažava tugu onih čiji su bližnji prešli u večni život.
Ovakva porodica je i izvorište ispravnog političkog života. Upravo
ovde je koren suvereniteta. Ovakav dom izvor je uređene slobode, prave
demokratije, rasadnik vrlina. Komšije i selo predstavljaju prvobitni izraz
šireg političkog života, gde porodice nadgledaju jedne druge a autonomija njihovih domova ostaje netaknuta.
U tom smislu, idealno upravljanje i jeste lokalnog karaktera. Čak je
i nacija „samo skup porodica unutar granica jedne zemlje.“ Države postoje s ciljem da zaštite porodice i da podstaknu njihov razvoj i integritet.“
To je i put Srbije: odbrana prirodne porodice. Drugog puta nema!
Šest godina posle Antonićeve knjige
Još 2011, naš ugledni sociolog Slobodan Antonić objavio je knjigu
„Kritika radikalnog feminizma“, u kojoj je sjajno protumačio gramatiku
savremene laži o „rodnoj ravnopravnosti“. (Knjiga se u celini može naći
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na ovoj adresi: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:2783/bdef:Content/
get). A šta se dešava u Srbiji šest godina posle Antonićeve knjige? Radikalni feminizam ide dalje u osvajanju vlasti. On je prošao kroz više faza.
U početku, on je tražio da se polovi izjednače u pravima – od aktivnog
i pasivnog biračkog prava do prava na zapošljavanje, i to je moglo da se
razume. Međutim, na Zapadu, pre svega u SAD, javio se novi talas feminizma, iza koga su stajale radikalne feministkinje, od kojih su mnoge bile
lezbejke i aktivistkinje pokreta za lezbejska prava. Njihova osnovna ideja
je da je biološki pol nevažan, a da je bitan „gender“ (naše feministkinje
su tu reč prevele kao „rod“, iako reč „rod“ u srpskom jeziku ima sasvim
drugo značenja, i jezgro je iz koga potiču mnoge ključne reči: od porodice
do rodoljublja). „Rod“ je društveno konstruisani pol. Mi izvorno kao da
nismo muško ni žensko, nego nas takvima konstruišu. U svojoj „Teoriji
književnosti“ Džonatan Kaler stav Džudit Batler ovako objašnjava: „Imenovanje devojčice pokreće čitav proces devojčenja, stvaranja devojčice,
propisivanjem kompulzivnog ponavljanja rodnih normi, moćnog citiranja
norme.“ Šta to konkretno znači u društvu na Zapadu?
Evo šta, između ostalog: u mnogim vrtićima zapadnih zemalja dečake od tri godine primoravaju da nose haljinice, kao i da se igraju sa
lutkama, i obrnuto, a zatim deci daju mogućnost da menjaju pol već sa
petnaest godina, čime je Cipras nedavno iznenadio Grke, i doveo do bure
u Grčkoj Crkvi i na Svetoj Gori.
Cilj im je ulazak u škole
U okviru novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti, traži se nametanje „džender“ ideologije čitavom društvu. Glavni cilj je da se duše osvoje
kroz školu. Evo šta piše u nacrtu Zakona: “3.1. Obezbeđivanje rodne ravnopravnosti u oblasti obrazovanja i nauke (Član 35).
Organi javne vlasti koji obavljaju poslove u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke i tehnološkog razvoja dužni su da: obezbede poštovanje
rodne ravnopravnosti u postupku donošenja nastavnih planova i programa,
odnosno studijskih programa, prilikom utvrđivanja standarda udžbenika, nastavnih metoda i normativa školskog prostora i opreme i da u nastavne programe i materijale, na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja,
uključuju sadržaje vezane za rodnu ravnopravnost u cilju prevazilaženja
rodnih stereotipa i predrasuda, negovanja uzajamnog poštovanja, nenasilnog razrešenja sukoba u međuljudskim odnosima, sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i poštovanja prava na lični integritet, na
način prilagođen uzrastu učenika; 1) obezbede podršku obrazovnim programima koji se finansiraju iz javnih sredstava koji doprinose promovisanju rodne ravnopravnosti i dekonstrukciji rodnih stereotipa; 3) obezbede izmenu sadržaja nastavnih planova i programa, odnosno studijskih
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programa i udžbenika i drugog nastavnog materijala tako da afirmišu ravnopravnost i povećavaju vidljivost ženskog doprinosa nauci i tehnološkom
razvoju i 4) preduzimaju, u skladu sa zakonom, mere koje obuhvataju:
(1) integrisanje rodne ravnopravnosti u nastavne planove i programe uključujući prepoznavanje i ohrabrivanje za prijavu rodno zasnovanog nasilja i nasilja prema ženama, u okviru: a) redovnih nastavnih predmeta
i vannastavnih aktivnosti, b) planiranja i organizacije različitih oblika obuke u svim obrazovnim ustanovama, centrima ili organizacijama u kojima
se školuje nastavni kadar;(2) korišćenje rodno osetljivog jezika u udžbenicima i nastavnom materijalu, kao i u svedočanstvima, diplomama, kvalifikacijama, zvanjima, zanimanjima i licencama, kao i u drugim oblicima vaspitnog rada; (3) procenjivanje sadržaja udžbenika i drugog nastavnog
materijala sa aspekta njihovog uticaja na promociju rodne ravnopravnosti;
(4) kontinuirano stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih u obrazovanju za podsticanje rodne ravnopravnosti, prepoznavanje i zaštitu od
diskriminacije kako po osnovu pola odnosno roda, tako i po drugim ličnim
svojstvima, povećanje osetljivosti na sadržaj nastavnog plana i programa
i nastavnog materijala, ljudskih prava, rodne diskriminacije, položaja i zaštite osoba sa invaliditetom, vršnjačkog nasilja, rodno zasnovanog nasilja
i nasilja prema ženama i sl.“
Kad LGBT – dženderisti uđu u škole, dobiće podlogu za svoju propagandu kakvu nikad do sada nisu imali. A svi znamo kako su izgledali
njihovi „obrazovni paketi“ maja 2016. godine.
Imamo pravo!
Roditelji imaju pravo da podižu svoju decu i da ih štite od totalitarnih upliva i lažnih ideologija. Zato ključna svetska i domaća pravna dokumenta na to podsećaju:
1. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima UN, član 26, stav 3
– Roditelji imaju prvenstveno pravo da biraju vrstu obrazovanja
za svoju decu. 2. Ustav Republike Srbije, član 43, stav 5 – Roditelji i zakonski staraoci imaju pravo da svojoj deci obezbede versko
i moralno obrazovanje u skladu sa svojim uverenjima.
2. Ustav Republike Srbije, član 64, stav 1 – Deca uživaju ljudska
prava primereno svom uzrastu i duševnoj zrelosti.
3. Ustav Republike Srbije, član 64, stav 3 – Deca su zaštićena od
psihičkog, fizičkog, ekonomskog svakog drugog iskorišćavanja ili
zloupotrebljavanja.
4. Ustav Republike Srbije, član 65, stav 1 – Roditelji imaju pravo i dužnost da izdržavaju, vaspitavaju i obrazuju svoju decu, i u tome
su ravnopravni.
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5. Krivični zakon Republike Srbije, član 185, stav 1 – Ko maloletniku proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način učini
dostupnim tekstove, slike, audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.
6. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, član 18,
stav 4 – Države ugovornice ovog Pakta se obavezuju na poštovanje slobode roditelja, odnosno zakonskih staratelja, da obezbede
versko i moralno vaspitanje svoje dece u skladu sa svojim ubeđenjima.
7. Konvencija o pravima deteta, član 14, stav 2 – Strane ugovornice će poštovati prava i obaveze roditelja i, u određenim slučajevima zakonskih staratelja, radi usmeravanja deteta na ostvarivanje
njegovog prava na način koji je u skladu s razvojnim sposobnostima
deteta.
U Srbiji, zemlji u kojoj je, od popisa 2002. godine do danas, preko
400 000 ljudi manje, i u kojoj svake godine umre 34 000 ljudi više nego
što ih se rodi, i u kojoj ima preko milion nezaposlenih i ko zna koliko onih
koji su na ivici da izgube posao, porodica, kao osnovna ćelija društva, zahteva naročitu pažnju i zaštitu, što je u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima (Član 16, stav 3): „Porodica je prirodna i osnovna ćelija društva i ima pravo na zaštitu države i društva“), sa Konvencijom
UN o pravima deteta („Porodici, kao osnovnoj jedinici društva i prirodnoj
sredini za razvoj svih njenih članova, a posebno dece, treba da bude pružena
neophodna zaštita i pomoć kako bi mogla u potpunosti da preuzme odgovornost u zajednici“), kao i članom 5 iste Konvencije, u kome jasno stoji da će
„strane ugovornice poštovati odgovornosti, prava i dužnosti roditelja, članova
šire porodice ili zajednice, kako je predviđeno lokalnim običajima“, Ustavom
Republike Srbije i njenim Zakonom o porodici.
Zato svim silama ustanimo u odbranu porodice i porodičnih vrednosti. Kako radili, tako nam Bog pomogao!
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IN DEFENSE OF TRADITIONAL FAMILY
Summary
This article deals with a defense of a natural family from the ideology of
the political homosexuality which is against family, supported by „gender“ theory which brings biological gender down to a social construction. The goal of the
ideology of political homosexuality and radical feminism is to infiltrate into the
Serbia’s schooling system, by which the new educational ideology, similar to the
one from the period of communism, is implemented. The citizens of Serbia have
the right to know what’s happening and to defend natural family from the new
ideological assailants. This article was used as a base for a lawsuit at the High court
in Belgrade against the author of it by the NGO „Da se zna“ („Let it be known“)
Key words:

natural family, political homosexuality, radical feminism
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POVRATAK DELIKTA MIŠLJENJA U SRBIJI:
SLUČAJ VLADIMIRA DIMITIRIJEVIĆA
Rezime: Sloboda misli i izražavanja je jedno od temeljnih i neotuđivih ljudskih prava. Istovremeno kao ljudsko pravo to je višedimenzionalno pravo koje štiti
individualnu i kolektivnu dimenziju slobode (forum internum i forum ex ternum).
Obe ove dimenzije zagarantovane su ustavima svih demokratskih zemalja, temeljnim aktima međunarodnog prava i članom 10 Evropske konvencije za zaštitu
ljudskih prava i osnovnih sloboda. Polazeći iz perspektive tekovina liberalne, pluralističke demokratije i vladavine prava, u ovom radu autor piše o ograničavanju
slobode mišljenja i izražavanja u Srbiji i istražuje pojavu političke represije i duhovne opresije u vidu delikta mišljenja. On posebno analizira slučaj dr Vladimira
Dimitrijevića koji je optužen da je iznetim stavovima u svom tekstu „U odbranu
prirodne porodice“ ugrozio rodnu ravnopravnost, marginalizovao transrodne osobe i propagirao ideje na način koji diskriminiše lica na osnovu bračnog statusa
i seksualne orijentacije. Na temelju navedenog istraživanja i preciziranja značenja sintagme „delikt mišljenja“, autor je prikazao ovaj slučaj kao primer primene
instituta délit d’opinion (delikt mišljenja) u Srbiji. Njegov zaključak je da je Dimitrijević koristio prirodno pravo da javno iznese svoje mišljenje i da se sloboda
govora i misli ne može kvalifikovati kao diskriminacija.
Ključne reči:

verbalni delikt, delikt mišljenja, diskriminacija, prirodna porodica,
rodna ravnopravnost, radikalni feminizam, politički homoseksualizam, LGBT zajednica

Dobro je poznato i često se ističe da je sloboda misli i izražavanja
jedno od temeljnih i neotuđivih ljudskih prava, koje ima presudni značaj
za život pojedinca i za društvo koje teži da osnaži demokratsku diskusiju, ideju slobode i pluralizma. Istovremeno kao ljudsko pravo to je višedimenzionalno pravo koje štiti individualnu i kolektivnu dimenziju slobode
(forum internum i forum ex ternum). Obe ove dimenzije zagarantovane su
ustavima svih demokratskih zemalja, temeljnim aktima međunarodnog
prava i posebno članom 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava
i osnovnih sloboda.
Poslednjih godina prisustvujemo u Srbiji oživljavanju relikata nekadašnjih totalitarnih i autoritarnih vremena. Brojne su manifestacije
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u našem javnom životu primene mehanizama političke represije i duhovne opresije na autonomne kritičke pojedince koji se odvaže da otvoreno
i slobodno raspravljaju o bitnim društvenim pitanjima. Ponovo su na sceni
perfidni vidovi te opresije i progona nepodobnih pojedinaca čije su posledice tragični vidovi usamljenosti progonjenog i bespomoćnog pojedinca
naspram autoritarne vlasti.
U tom kontekstu, sve su češći slučajevi progona kritičkih ljudi i suđenja za delikt mišljenja. Jedan od slučajeva je sudski proces protiv dr
Vladimira Dimitrijevića koji je optužen da je iznetim stavovima u svom
tekstu „U odbranu prirodne porodice“ ugrozio rodnu ravnopravnost, marginalizovao transrodne osobe i propagirao ideje na način koji diskriminiše
lica na osnovu bračnog statusa i seksualne orijentacije. Na temelju relevantnih teorijskih uvida i preciziranja značenja sintagmi „verbalni delikt“
i „delikt mišljenja“, analiziraćemo ovaj slučaj kao primer primene instituta délit d’opinion (delikt mišljenja) u Srbiji.
1. Od načela Cogitationis nemo poenam patitur
do instituta crimen laese maiestatis i délit d’opinion
1. – Termin „delikt“ (lat. delictum) ima dugu tradiciju i bogata, različita značenja. U najširem smislu i najčešće označava protivzakonito
delo, prestup, zločin. Reč je o činu ili radnji koja je u suprotnosti s pravnom normom.
U rimskom pravu delikt je označavao svaku protivpravnu povredu ličnih ili imovinskih prava pojedinca. Rimski pravnici su razlikovali
građanski postupak (iudicium privatum) u kojem sam oštećeni nastoji da
ostvari svoje pravo (novčanu kaznu) za delo koje mu je učinjeno (delict
privatum). Na drugoj strani, postojala su i protivpravna dela protiv javnog
poretka, tzv. javni delikti (delictum publicum) koja je u posebnom javnom
postupku (iudicium publicum) progonila i kažnjavala država, a za koje je
nadležna sudska vlast izricala javnu kaznu (poena publica).1
Ova značenja i podele delikta preuzete su i ugrađene u temelje modernog prava. U građanskom pravu termin delikt je štetna radnja na osnovu
koje izvorno i samostalno nastaje odgovornost za štetu. To podrazumeva
novi odnos između štetnika i oštećenog, odnosno svaki postupak štetan
po tuđa imovinska ili neimovinska dobra, stvarajući obavezu za štetnika
da oštećenom nadoknadi štetu. U krivičnom pravu termin delikt u širem
smislu koristi se kao sinonim za protivpravno ponašanje (krivična dela,
1

O različitim značenjima pojma delikt videti: Pravni leksikon, Leksikografski zavod
Miroslav Krleža, Zagreb 2007, str. 199, Pravni leksikon, Savremena administracija,
Beograd, 1970, str. 164, Pravna enciklopedija, Savremena administracija, Beograd,
1980, knjiga 1, str. 225–226.
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prekršaji, privredni prestupi). U užem smislu, njime se označava prestup,
tj. krivično delo lakše od zločina a teže od prekršaja.
U savremenoj pravnoj teoriji postoje mnogobrojne definicije i klasifikacije delikta. Nažalost, veoma su česti sporovi i konfuzije u pogledu
značenja pojedinih vrsta delikata. Za potrebe ovog rada preciziraćemo značenje i distinkciju između verbalnog delikta i delikta mišljenja.
Verbalni delikt u širem smislu je svako krivično delo učinjeno verbalnim izražavanjem (uvreda, kleveta, iznošenje ličnih i porodičnih prilika,
širenje lažnih vesti, povreda ugleda države i sl.). U užem smislu, verbalni delikt označava političko krivično delo učinjeno pisanom ili izrečenom
rečju a koje nije u skladu sa oficijelnom ideologijom i opasno je za sigurnost države. Ovo značenje je neprecizno i neodređeno. U krivičnom pravu se ređe upotrebljava, ali je u široj javnosti i medijima opšteprihvaćeno.
Verbalni delikt u širem smislu je široko zastupljen u svim krivičnim
zakonima, u svim epohama i svim državama. U njima se verbalni delikt
tretira kao pravo krivično delo, sa svim bitnim elementima krivičnog dela.
Najkarakterističnija dela verbalnog delikta su krivična dela protiv časti
i ugleda (uvreda, kleveta, iznošenje ličnih i porodičnih prilika, omalovažavanje prebacivanjem za krivično delo i sl.), kao i krivična dela širenje
lažnih vesti, povreda ugleda države, pozivanje ili podsticanje na obaranje
vlasti, protivustavnu promenu društvenog uređenja i sl. Kao takav, verbalni delikt je ušao u krivično zakonodavstvo modernih zemalja koje su
uzor pravne države i vladavine prava.
Za razliku od navedenih primera verbalnog delikta, delikt mišljenja
(délit d’opinion) predstavlja odgovornost za samu misao koja tek nastaje
ili je nastala, bez obzira na to da li je javno izrečena ili ne, i koji je povod
njenog nastanka. Njime se kriminalizuje samo mišljenje, lični stav, svest
o nečemu čak i kada nije objavljena. Kod delikta mišljenja nema krivičnog
dela, niti umišljaja, nema namere da se ono počini. Reč je o ličnom stavu
i pogledu pojedinca na konkretna zbivanja u zemlji, bez pretenzije da se
poziva ili podstiče na obaranje vlasti, na protivustavnu promenu društvenog i državnog uređenja, na podrivanje bezbednosti zemlje i sl. Zato se delikt mišljenja ne sme kriminalizovati, jer se njime ne čini nijedno krivično
delo, već se samo izražava subjektivni stav pojedinca, što je preduslov za
obezbeđivanje slobode i demokratskog poretka jedne zemlje.
Delikt mišljenja karakterističan je za totalitarne i autoritarne režime u kojim se verbalno izražavanje i iznošenje vlastitog mišljenja, koje
nije u skladu sa vladajućom ideologijom i oficijelnim mišljenjem, smatra
opasnim za sigurnost države. On je bio pravni osnov za represiju i progon
političkih protivnika, „moralno-politički nepodobnih“ i uopšte slobodoumnih građana koji su javno kritikovali oficijelnu ideologiju i vlast.
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U savremenim demokratskim društvima pravne države i vladavine
prava delikt mišljenja nije kriminalizovan, jer je to u suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima. Nasuprot proklamovanoj slobodi misli i izražavanja, on zatire svaku slobodnu kritiku i kritičko mišljenje.
2. – Podsetimo da su antički filozofi i rimski pravnici nasuprot deliktu mišljenja istakli načelo: Cogitationis nemo poenam patitur koje znači:
Mišljenje ne podnosi kažnjavanje, odnosno u Ulpijanovoj interpretaciji
„Niko se ne kažnjava zbog mišljenja“.2 Ovo načelo je, s jedne strane, izražavalo prirodno pravo čoveka na autonomiju i slobodu naspram države
i njenog poretka. Ono se ostvaruje valjanim zakonima i drugim pravnim
merama za zaštitu pojedinih (ličnih) prava čoveka pojedinca i obezbeđivanje njegovog dostojanstva. S druge strane, ono podrazumeva slobodu
mišljenja i izražavanja – pravo pojedinca da slobodno misli i izabere svoj
pogled na svet. Ovo pravo se manifestuje na razne načine korišćenjem
ostalih prava i sloboda (slobode veroispovesti, govora, štampe, naučnog
i umetničkog stvaranja udruživanja, biračkog prava). Zahvaljujući tome,
ovo načelo je imalo ključnu ulogu u razvoju društva i napretku nauke, filozofije, umetnosti i ljudske civilizacije u celini.
Nasuprot načelu Cogitationis nemo poenam patitur, u krivičnom
pravu od vremena rimskog principata do apsolutne monarhije, poznata
je ustanova crimen laese maiestatis (uvreda veličanstva), koja je štitila državnog poglavara (cara, kralja, kneza) i njegove doglavnike). Poreklo ovog
instituta se vezuje za arhaični magijski tabu vladara, za njegovu nedodirljivost koja ga brani od agresije. Kasnije sa nastankom jednobožačkih religija i pretenzijom monarha na božansku legitimaciju svoje vlasti, uz realni napad, inkriminiše se i verbalni napad kao jedan od oblika svetogrđa.
Na taj način puka verbalna „povreda veličanstva“, pa čak i sama pomisao
na uvredu postaje krivično delo. Počinilac tog dela je okrutno proganjan,
optuženi se ostavlja na milost i nemilost vlasti, tj. bez ikakvih mogućnosti
zaštite ili pravnih garantija u krivičnom procesu.3
Institut crimen laese maiestatis prihvatila je krajem XII veka Katolička crkva u borbi protiv jeresi. Četvrti lateranski koncil 1215. godine
(u vreme kada se u Engleskoj donosi Velika povelja o slobodama) doneo
je odluku da se jeres i pripadnost njoj moraju kažnjavati prema normama rimskog prava.
Ovaj institut je postojao do XIX veka, a njegova primena u krivičnom
pravu je obrazlagana time da se uvredom poglavara države ugrožava opšti
interes, a kraljeva ličnost je otelotvorenje državnog suvereniteta. Prelaskom
2
3

Albin Vilhar, Latinski citati, Matica srpska, Novi Sad, 1991, str. 55.
Vid. Saopštenje Filozofskog društva Srbije povodom suđenja Mihailu Đuriću,
„Cogitationis nemo poenam patitur“, Filozofija, Beograd, br. 2/1972.
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na republikanske oblike vladavine ovaj institut se postepeno napušta. Budući da u republici poglavar nema nikakve privilegije i podložan je pravu
kao svaki građanin – preovladalo je stanovište po kome nema nikakvog
razloga verbalni napad na ličnost poglavara države tretirati kao krivično
delo. Stoga je u većini republikanskih zakonodavstava ono dekriminalizovano. Kod nas je ovo delo napada na čast i ugled poglavara bilo inkriminisano članom 91b Krivičnog zakona Kraljevine Srbije od 1860. i postojalo je tokom osamdeset godina monarhije na ovom tlu, do 1941. godine.
3. – Iako je institut crimen laese maiestatis napušten u novovekovnom
društvu u pravnim državama koje se baziraju na vladavini prava, neretko
su se ustoličavali totalitarni politički režimi koji su počivali na suđenju
ljudskom mišljenju. U tom smislu ostali su zapamćeni represivni zakoni
francuskih vlada iz devedesetih godina XVIII veka, koji su ostali poznati
kao „zločinački zakoni“ („Les lois scelerates“), zatim „Zakoni protiv socijalista“ („Sozialistengesetz“) u Nemačkoj 1878, nacifašistički zakoni tridesetih godina XX veka u Nemačkoj, staljinistički krivični zakoni u SSSR-u,
koji su preuzimani i primenjivani u SFRJ. Represija je u svim tim slučajevima bila usmerena protiv slobode misli i izražavanja, sa osnovnom namerom da diskredituje „prevratničke ideje“ kao običan zločin koji treba
iskoreniti iz društvenog života. Državni sudovi u tim režimima imali su
zadatak da zadiru u oblast čovekove savesti i da uz pomoć aparata prinude nameću pojedincu „službeno mišljenje“.4
Ovi istorijski primeri ukazuju na zakonitost da autoritarni i totalitarni poreci počivaju na ideologiji a ne na ekonomiji ili pravu. U teoriji se
ta društva nazivaju ideološkim, jer je „u njima ideologija postala neprikosnovena instanca sa koje se usmerava i kontroliše čitav društveni život.
Celo društvo je obavijeno mrežom ideologije. Ona je jedina mera stvari
i mera istine, pomoću nje se ocenjuje prošlost, određuje sadašnjost i dopušta budućnost“.5 U tim društvima delikt mišljenja postaje ključna poluga vladavine, „prirodno“ i „normalno“ sredstvo kojim se inkrimiše samo
mišljenje, koje je ili slobodno ili ga uopšte nema. Otuda je delikta mišljenja, kao efikasno sredstvo koje omogućava pretvaranje slobodnog duha
u predmet inkriminacije, uvek nepogrešiv pokazatelj prirode datog društva.6
Jasno je da se u takvoj situaciji autoritarni poreci ne mogu bez terora, progona i robijanja: Oni su sistemski i sistematski primenjivali nasilje pokušavajući da svim sredstvima zatru kritičko mišljenje i žrtvuju slobodu, čast i život za račun oficijelne ideologije i njenih istina. Autoritarni
4
5
6
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vladaoci dobro znaju da „slobodna reč doista ugrožava ideološko društvo,
za nj je kritička misao smrtna opasnost. To nepogrešivo osećaju politički
vlastodršci i njihovi ideološki najamnici. Tu ih instinkt vladanja i dominacije nikada ne ostavlja na cedilu. Pa zar bi bilo prirodno da tako olako
i nepromišljeno dozvole potkopavanje samih osnova svoje moći i svog položaja, samog izvora svog postojanja?! Zar se od ideološke tiranije može
očekivati da toleriše ili čak potpomaže slobodno i kritičko mišljenje?!“7
Čitava dosadašnja istorija nosi pečat političke represije i duhovne
opresije na autonomne kritičke pojedince koji se odvaže da dovedu u pitanje ove istine i službeno mišljenje. Međutim, zahvaljujući liberalnim
idejama, konstitucionalizaciji političke vlasti i vladavini prava, postepeno
je sazrevala svest da se ideje ne mogu anulirati represalijama i zastrašivanjem. Kao rezultat tih ideja, emancipatorskih, liberalnih i demokratskih
pokreta od kraja XVIII veka sloboda ljudskog mišljenja i izražavanja postala je jedna od osnovnih tekovina evropske civilizacije, potvrda građanske
i ljudske emancipacije čoveka pojedinca. Od tada do danas ona je osnova
i izraz integriteta i identiteta ljudske ličnosti, elementarna je pretpostavka društvenog i kulturnog života, naučnog i umetničkog stvaralaštva, demarkaciona crta između demokratskog i autoritarnog poretka.
Zahvaljujući tome u liberalno-demokratskom poretku, u liberalnoj
i pluralističkoj demokratiji, ne samo da je vlast države, oličene u sudu,
proterana iz unutrašnje sfere čovekove savesti (forum internum), već se
svakom građaninu garantuje neprikosnoveno pravo da slobodno saopšti
svoje mišljenje. To pravo uživa međunarodnopravnu zaštitu koja počiva,
pre svega, na Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima,
koji ovo pitanje uređuje u članu 18 i na Evropskoj konvenciji o ljudskim
pravima, koja u članu 9 i članu 10 definiše ovo pravo i postavlja njegove
domete. Naime, pravo na slobodu misli i izražavanja, kao i sloboda savesti
i veroispovesti, obuhvata dva pojavna oblika: unutrašnju sferu ove slobode, autonomiju opredeljenja u pogledu zastupanja određenih idejno-filozofskih i religijskih stavova (forum internum) i pravo izražavanja i ispoljavanja pripadništva nekoj ideologiji, filozofiji i religiji (forum externum).
Unutrašnja sfera, dakle, idejna uobličenost misli pojedinca je nepovredivo,
apsolutno zagarantovano i zaštićeno pravo koje sublimira osnovna individualna prava svakog građanina. Ono je takođe i pravo negativnog statusa,
što znači da vlast ima obavezu da se uzdrži od svakog vida zadiranja, narušavanja i ograničenja ovog prava, što nije opravdano, i što po obimu ne
zadovoljava zahteve konkretne situacije.
Dakle, sloboda misli i izražavanja kao neotuđivo pravo koje pripada
svim ljudima čini temeljni kamen strukture ljudskih prava i zbog toga je
7

Isto.
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nenadomestiv faktor kada je reč o dobru pojedinca i društva kao celine,
a jednako tako i ličnog ispunjenja svakog pojedinca. Kao građansko pravo,
sloboda izražavanja osigurava zaštitu individualne i kolektivne dimenzije
slobode, što ukazuje na činjenicu da je sloboda misli i izražavanja u sebi
višedimenzionalno ljudsko pravo. Otuda su sloboda izražavanja i pravo na
slobodno kritičko mišljenje ugrađeni u same temelje demokratskog društva, a iz slobode misli i izražavanja izvedena su sva druga politička prava.
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
(„Evropska konvencija“) posebnu pažnju posvećuje slobodi misli, savesti
i veroispovesti (član 9) i slobodi izražavanja (član 10) kao temeljnim i neotuđivim pravima. Sloboda izražavanja u njoj je zajemčena i formulisana
na sledeći način: „1. Svako ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo
uključuje slobodu posedovanja sopstvenog mišljenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez mešanja javne vlasti i bez obzira na granice. Ovaj
član ne sprečava države da zahtevaju dozvole za rad televizijskih, radio
i bioskopskih preduzeća“. Drugi stav člana 10, sa druge strane, postavlja
određene dužnosti i odgovornosti, prema kojima se ova sloboda može: „[…]
podvrgnuti formalnostima, uslovima, ograničenjima ili kaznama propisanim
zakonom i neophodnim u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbednosti, teritorijalnog integriteta ili javne bezbednosti, radi sprečavanja
nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, zaštite ugleda ili prava
drugih, sprečavanja otkrivanja obaveštenja dobijenih u poverenju, ili radi
očuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva“ (kurziv – J. T.).
Kao što vidimo, uprkos tome što Evropska konvencija štiti pravo
na slobodu izražavanja i primanja i saopštavanja informacija bez mešanja
javne vlasti, ona omogućuje nadležnim državnim organima da tu slobodu
ograniče u trenucima kad je to neophodno radi zaštite određenih interesa. Bitno je napomenuti da svaka mera odstupanja od sloboda zajemčenih
Evropskom konvencijom mora da bude u najnužnijoj meri u datoj vanrednoj situaciji i da te date mere ne budu u neskladu sa drugim obavezama
iz međunarodnog prava (član 15 Evropske konvencije).
Moderna demokratska pravna država se razlikuje od totalitarne i despotske po tome što priznaje razlike u mišljenju i što njihovo javno izražavanje ne kažnjava. Zato se delikt mišljenja ne sme kriminalizovati, jer se
njime ne čini nijedno krivično delo, već se samo izražava subjektivni stav
pojedinca, što je preduslov za obezbeđivanje slobode i demokratskog poretka jedne zemlje. Borba protiv delikata mišljenja je u suštini borba protiv ideološkog društva i samo kao takva ona može imati smisla i uspeha.8
8
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Posle Drugog svetskog rata, u većini demokratskih zemalja prihvaćeno je načelo da delikt mišljenja (délit d’opinion) ne može biti gonjen kao
drugi delikti. Važan korak na tom putu bila je praksa Evropskog suda za
ljudska prava u Strazburu koji se stara o doslednoj primeni članova 9 i 10
Evropske konvencije. Poslednjih godina Sud u Strazburu je u sve većem
broju slučajeva pozivan da se pozabavi pitanjima obima i sadržaja člana 9
i člana 10, a sudske odluke i presude u tim predmetima pružaju mogućnost
da se još jednom naglasi centralni značaj koji idejna, verska, politička, filozofska i sl. uverenja imaju u evropskom društvu i da se istaknu ključne
vrednosti pluralizma i tolerancije.9
Iz tih razloga je važno praviti distinkciju između verbalnog delikta
i delikta mišljenja.10 Za razliku od verbalnog delikta, delikt mišljenja kažnjava sve ono što je zakonom izričito određeno da ne potpada pod verbalni delikt. Autoritarni i totalitarni režimi su pomoću izopačene, sofističke
dijalektike uspevali da svako osporavanje njihove strahovlade proglase za
neprijateljsku delatnost protiv naroda i države („neprijateljska propaganda“, „moralno-politička nepodobnost“ i sl.) i da ga progone kao subverzivni i krivičnopravni čin. Oni nisu razlikovali kritičku reč od subverzivnog, antidržavnog krivičnog dela. Razlika je jasna: „uvreda i kleveta jesu
verbalni delikt, ali nisu delikt mišljenja; špijunaža jeste verbalni delikt,
ali nije delikt mišljenja“.11 Nažalost, u našim medijima i publicistici se ne
uočava ova razlika i, po pravilu, termin „verbalni delikt“ upotrebljava se
za pojam delikt mišljenja.
2. Delikt mišljenja u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji
1. – Bivša Jugoslavija (FNRJ i SFRJ) bila je tipičan primer zemlje
u kojoj je delikt mišljenja služio kao pravni osnov represije i progona
9

10

11

Iz brojne literature od radu Evropskog suda za ljudska prava, posebno su značajne knjige: Monica Macovei, Sloboda izražavanja, Vodič za primjenu Člana 10
Evropske konvencije za ljudska prava, Priručnik iz oblasti ljudskih prava, br. 2, srpsko izdanje, Generalni direktorat za ljudska prava i pravne poslove, Savjet Evrope,
Strazbur, 2008, str. 58; Jim Mordocha, Zaštita prava na slobodu misli, savesti i veroispovesti u okviru Evropske konvencije za ljudska prava, Priručnik iz oblasti ljudskih
prava, srpsko izdanje, Savet Evrope, Strazbur 2013, 91 str. i Nuoale Mile, James
Reynolds, Zoran Pažin, Priručnik o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, Član 10 Evropske konvencije za ljudska prava, – pravo na slobodno izražavanje,
CEDEM, Centar za medije i ljudska prava, Podgorica, 2014, 115 str.
O distinkciji između verbalnog delikta i delikta mišljenja argumentovano i dokumentovano pišu advokati Srđa Popović u knjizi Put u varvarstvo, Helsinški odbor
za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2003, str. 134–137, Rajko Danilović u knjizi
Upotreba neprijatelja – Politička suđenja u Jugoslaviji 1945–1991, Agencija Valjevac,
Valjevo, 1993, str. 84–85 i Dragoljub Todorović u članku „Knjiga o deliktu mišljenja“, Hereticus, br. 1, 2003, str. 222–225.
Srđa Popović, Put u varvarstvo, str. 136.
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političkih protivnika od 1945. do 1990. godine. U tom periodu krivično
zakonodavstvo je u kontinuitetu poznavalo nekoliko inkriminacija koje
se mogu svesti pod pojam delikta mišljenja. Najpoznatija među njima je
bila neprijateljska propaganda predviđena članom 133 Krivičnog zakona
SFRJ. Ona je u ovom članu12 imala dva oblika: (1) u prvom se verbalnim
sredstvima (natpisom, letkom, crtežom, govorom i sl.) poziva ili podstiče na obaranje vlasti radnog naroda, na protivustavnu promenu društvenog uređenja, svrgavanje državnih organa (verbalni delikt), (2) i drugom
se pomenutim verbalnim sredstvima zlonamerno i neistinito prikazuju
društveno-političke prilike u zemlji (delikt mišljenja). Za ovo delo je bila
predviđena kazna od jedne do deset godina i ona je relativno često primenjivana u svim jugoslovenskim republikama, najčešće u Srbiji.
Delikt mišljenja je u komunističkoj Jugoslaviji i Srbiji bio osnov za
proizvodnju neprijatelja, za progone, hapšenja, suđenja, osuđivanja i upućivanja na robiju mnogih autora naučnih, filozofskih, književnih i umetničkih dela, novinarskih i publicističkih tekstova i sl.13 Poznato je da je
u jednopartijskim društvima, kao što je jugoslovensko od Drugog svetskog
rata do 1990. godine, delikt mišljenja striktno primenjivan, pa je sudski
progon, prvenstveno, kao i drugi vidovi progona neistomišljenika, postao
obeležje tog političkog modela vlasti. Delikt mišljenja je postojao u tri tipična oblika: (1) suđenje za delikt mišljenja, (2) sudske zabrane novina, knjiga,
časopisa, filmova i pozorišnih predstava i (3) kulturno-politički slučajevi.14
Ovaj institut je pogađao ne samo javne ličnosti, nego i obične građane koji su završavali na robiji zbog pevanja „nepodobnih pesama“, pričanja
12

13

14
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Krivično delo predviđeno ovim članom 133 kolokvijalno je nazivano „verbalni delikt“, a on je glasio: „Ko natpisom, letkom, crtežom, govorom ili na drugi način
poziva ili podstiče na obaranje vlasti radničke klase i radnih ljudi, na protivustavnu promenu socijalističkog samoupravnog društvenog uređenja, na razbijanje
bratstva i jedinstva i ravnopravnosti naroda i narodnosti, na svrgavanje organa
društvenog samoupravljanja i vlasti ili njihovih izvršnih organa, na otpor prema
odlukama nadležnih organa vlasti i samoupravljanja koje su od značaja za zaštitu i razvoj socijalističkih samoupravnih odnosa, bezbednost i odbranu zemlje, ili
zlonamerno i neistinito prikazuje društveno-političke prilike u zemlji, kazniće se
zatvorom od jedne do deset godina.“
„Od netrpeljivosti prema drugačijem mišljenju samo je jedan korak do proizvodnje neprijatelja. Tu su začeci podele na prijatelje i neprijatelje, što je stanje rata,
i što može biti opravdano u odnosu između država u ratnom stanju ili u stanju
pripreme za rat. A kada to postane uobičajena podela u vreme mira u jednoj državi, tada je to najpouzdaniji znak autoritarne i nedemokratske vlade i vladavine.“ Rajko Danilović, nav. delo, str. 84.
Vid. Marinko Arsić Ivkov, Krivična estetika, Rečnik s primerima iz prakse, Aurora
Novi Sad i Centar za unapređivanje pravnih studija Beograd, 2003, str. 118–145,
Marko Lopušina, Crna knjiga. Cenzura u Jugoslaviji 1945–1991, Službeni list SRJ,
Beograd, 1991, str. 9.
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„političkih viceva“, pisanja ili izgovaranja „nepodobnih parola“ i sl. Jasno
je da je u pitanju bio progon ljudi sa drugačijim političkim uverenjem i da
se, zapravo, radilo o obračunu sa političkim mišljenjem, koje je različito
od zvaničnog mišljenja vladajuće partije i političke oligarhije.
U brojnim procesima suđenja za delikt mišljenja ovaj kvazipravni
institut korišćen je za disciplinovanje nepodobnih građana, autonomnih,
kritičkih stvaralaca u raznim oblastima, uklanjanje političkih protivnika, sprečavanje kritike vlasti i političke oligarhije. Delikt mišljenja je kao
Damaklov mač lebdeo nad svim intelektualnim stvaraocima i javnim delatnicima. Ukoliko bi se pak neko i usudio da kritički i javno iznese svoje mišljenje i u skladu s njim dela, sledila je represija (suđenje, zabrane,
stvaranje moralno-politički nepodobnih slučajeva). Tako je delikt mišljenja postao moćno sredstvo u „preventivnoj kontrarevoluciji“, „represivnoj
toleranciji“ i kontroli. Po nekim procenama, u komunističkoj Jugoslaviji
zabeleženo je preko dve hiljade procesuiranja delikata mišljenja.15
2. – Odredbe formulisane u članu 133 KZ i način kako je on primenjivan postao je predmet oštre kritike dela naučnika i stručnjaka, jer je
omogućavao arbitrarnost i samovolju sudova, koja se u praksi izražavala
u ograničavanju slobode misli i izražavanja, kao i strogim zatvorskim kaznama. Kritika se posebno odnosila na drugi deo člana 133, odnosno na
delikt mišljenja. Bilo je jasno da se njome narušava ustavno zajemčeno
pravo slobode mišljenja i poriče svaka slobodna kritika i kritičko mišljenje.
Početkom 1980-ih godina otpočeo je mukotrpni proces borbe protiv
primene delikta mišljenja u pravnom poretku Srbije i Jugoslavije. Prvo je
grupa uglednih građana uputila Peticiju Predsedništvu SFRJ za ukidanje
člana 133 KZ SFRJ.16 Zapravo oni su, pozivajući se na Ustav SFRJ, pokrenuli inicijativu za donošenje Zakona o izmenama člana 133 KZ. U obrazloženju svog predloga oni su povukli jasnu razliku između verbalnog
delikta (prvi oblik krivičnog dela u članu 133) i delikta mišljenja (drugi
oblik krivičnog dela u članu 133) koji treba brisati. Po njihovom mišljenju
osporeni propis ugrožava Ustavom i međunarodnim propisima zagarantovana prava (slobodu naučnog i umetničkog stvaralaštva, slobodu savesti,
slobodu mišljenja, slobodu javne reči, slobodu štampe, načelo jednakosti
građana pred zakonom bez obzira na njihova politička uverenja i pravo
jugoslovenskih građana da budu aktivni politički subjekti). Zato su u opštem interesu društva predložili brisanje osporenog propisa KZ.17
15
16
17

Marinko Arsić Ivkov, str. 118–119.
Peticija Predsedništvu SFRJ za ukidanje člana 133 KZ SFRJ, u: Srđa Popović, Put
u varvarstvo, str. 49–56.
Isto, str. 55.
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Budući da ova Peticija nije prihvaćena, 1984. godine osnovan je Odbor za odbranu slobode misli i izražavanja koji je imao važnu ulogu u borbi
protiv delikta mišljenja.18 On je formiran kao slobodna zajednica kulturnih, naučnih i javnih radnika, spremnih da javno brane slobodu mišljenja
i izražavanja. Odbor je to činio u „veri da sloboda misli, kao temeljno ljudsko pravo, predstavlja jedan od bitnih uslova svih drugih sloboda i prava,
izraz ljudskog dostojanstva, koje se ispoljava i saglasnošću između misli
i javne reči, između javne reči i ljudskog dela.“19 Ideja vodilja u radu Odbora bilo je uverenje da „sloboda mišljenja i izražavanja nije vlasništvo,
dar i privilegija nijedne klase, društvene grupe, partije i državne vlasti; ta
sloboda i to pravo je sveljudsko, pa je i njihovo ostvarivanje ili ugrožavanje stvar umnosti i savesti svih građana društvene zajednice.“20
Jedan od osnovnih razloga za osnivanje Odbora bila je borba protiv ograničavanja slobode misli i izražavanja i suđenja za delikt mišljenja.
Neposredni povod za osnivanje Odbora bilo je izricanje osmogodišnje zatvorske kazne Vojislavu Šešelju u Sarajevu i suđenje „beogradskoj šestorki“. U svom relativno kratkom delovanju 1984–1989. Odbor je ostvario
značajne rezultate u odbrani ljudskih prava i demokratije, te je odlučujuće
doprineo ukidanju delikta mišljenja u srpskoj legislativi.
Nije nimalo slučajno što su tada u borbu protiv delikata mišljenja
ustale najprogresivnije snage društva i istaknuti autonomni i slobodni pojedinci. Boreći se za dekriminalizaciju delikta mišljenja oni su se samim
tim zalagali za demokratsko, pluralističko društvo i vladavinu prava. Smatrali su da se jedino „tako može stići do društva koje ne počiva na jednoumlju, već na višeglasju, ne na podaniku, već na slobodnom građaninu“.21
Kao rezultat višedecenijske borbe progresivnijih snaga društva i istaknutih autonomnih i slobodnih pojedinaca, delikt mišljenja je formalno
ukinut u Srbiji 1990. godine donošenjem Ustava Republike Srbije. Taj Ustav
je pisan po uzoru na savremene liberalno-demokratske ustave i oslobođen je ideološke obojenosti. Na planu slobode misli i izražavanja i ostalih
ljudskih prava napuštena je dotadašnja praksa semantičke ustavnosti i reafirmisan je liberalni koncept vladavine prava čiji postulat su sloboda misli i izražavanja kao pretpostavke osnovnih ljudskih prava i dostojanstva.
18

19
20
21
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Odbor za odbranu slobode misli i izražavanja osnovali su 1984. godine u Beogradu
akademici, univerzitetski profesori, književnici, slikari i naučni radnici. Oni su
se borili za ljudska i građanska prava, za radikalne demokratske promene Titove
Jugoslavije, za pluralističko i prosvećeno društvo i pravnu državu.
Iz osnivačkog akta Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja, u: Odbor za
odbranu slobode misli i izražavanja, Saopštenja i drugi dokumenti, priredio Kosta
Čavoški, Službeni glasnik, Beograd, 2009, 520 str.
Isto.
Danilo Basta, nav. delo, str. 2.
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Ustav Republike Srbije iz 2006. godine otišao je korak dalje u ovim nastojanjima. Naime, konstitucionalizacijom međunarodnog prava, opštom
tendencijom harmonizacije i unifikacije ljudskih prava i osnovnih sloboda, ovim ustavom je pravo na slobodu misli i izražavanja zagarantovano
kao apsolutno pravo.
Međutim, dok je sloboda misli i izražavanja u Srbiji na ustavnom
nivou relativno uspešno određena i u skladu s evropskim standardima,
stanje na zakonskom nivou i u sudskoj praksi nije na zadovoljavajućem
nivou. Analiza zakonodavne regulative instituta slobode misli i izražavanja u savremenoj Srbiji ukazuje na deficite srpske legislative u toj oblasti
i na brojne prepreke na putu ostvarivanja tog ustavnog načela. Posebno
je složeno i delikatno pitanje ograničavanja slobode misli i izražavanja,
gde se jasno uočavaju deficiti naše legislative i sudske prakse. Oni su posledica autoritarne vladavine koja traje u kontinuitetu od 1990. do danas
u različitim pojavnim oblicima. Ispoljavanje idejnih, filozofskih i religijskih uverenja može se ograničiti, pod određenim uslovima, izuzetno, i to
isključivo zakonom (član 43, stav 4 Ustava). Međutim poslednjih godina se
široko tumači ova ustavna odredba i stav 2 člana 10 Evropske konvencije,
tako da su sve češći slučajevi u kojima se ovo pravo ograničava, a građanin je onemogućen da postupa u skladu sa svojim mislima i shvatanjima
ili se kažnjava zbog javnog izražavanja.
U toj situaciji u Srbiji se na mala vrata ponovo uvodi delikt mišljenja. U političkoj i sudskoj praksi sve je više slučajeva koji upozoravaju
da se Srbija nije odmakla od nekadašnje prakse delikta mišljenja – kada
se odgovaralo za izgovorene reči, stavove i mišljenja, a naučna i umetnička dela bila zabranjivana sudskim presudama. Oni koji misle da je délit
d’opinion davna prošlost u Srbiji, varaju se. Jedan od primera tog instituta
je predviđen u Zakonu o zabrani diskriminacije iz 2009. godine, član 11
u vidu „govora mržnje“ prema seksualnim i drugim manjinama. Način na
koji se ove odredbe Zakona o zabrani diskriminacije primenjuju, faktički
vraćaju u našu sudsku praksu delikt mišljenja.
3. Slučaj Vladimira Dimitrijevića
1. – Jedan od tipičnih primera delikta mišljenja sankcionisan
Zakonom o zabrani diskriminacije je slučaj dr Vladimira Dimitrijevića,
uglednog publiciste i profesora čačanske gimnazije, zbog komentara
na svom veb-sajtu koji se odnosi na homoseksualne brakove i mišljenje
o „LGBT ljudima“.22 Na početku svog komentara Dimitrijević je istakao
22

Vladimir Dimitrijević, „U odbranu prirodne porodice“, www.vladimirdimitrijevic.
com, dana 12.1.2018.
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da je tekst napisao uoči donošenja Zakona o rodnoj ravnopravnosti pripremljenog za usvajanje 2018. godine i niza pratećih dokumenata „čije
će posledice po našu, ionako razorenu porodicu, biti ogromne“. Stoga je
njegov cilj „da građane obavesti o najstrašnijem nasrtaju totalitarne vlasti
na porodicu, koji se može porediti sa komunističkim udarcem na duhovne
i porodične vrednosti (...) kao i da se umesto komunizma, Srbima nameće homoseksualizam, i to pod vidom priče o ‘rodnoj ravnopravnosti’.“23
Za razliku od savremenih sve dominantnijih tendencija da se homoseksualizam shvati, ne kao polna izopačenost nego kao seksualna orijentacija koja ima jednaka prava na javno ispoljavanje i uvažavanje, Dimitrijević
se zalaže protiv takvih tendencija i stavova kao štetnih u našem društvu
i pogubnih za našu porodicu.
U obrazloženju ovih teza, Dimitrijević se poziva na istraživanja ruske
istoričarke Natalije Naročnicke i sociologa Slobodana Antonića. Stavove
Srpske pravoslavne crkve o ovom pitanju je navodio kao svoj lični stav:
„homoseksualne veze su grešne i podležu osudi“, „homoseksualne težnje
se leče, kao i ostale strasti koje muče palog čoveka“, „povremeno se izopačenosti ljudske seksualnosti ispoljavaju u formi bolesnog osećanja pripadanja suprotnom polu, čiji je rezultat pokušaj da se promeni pol (transseskualizam)“ i sl.
Dimitrijevićev tekst je svojevrsni pledoaje za odbranu tradicionalne porododice kao „prirodne zajednice“ muškarca i žene i u tom smislu
treba razumeti njegove reči: „Iz ove prirodne zajednice rađa se novi život.
Deca su glavni cilj i svrha braka. Mladi roditelji s divljenjem prate kako
se njihovo prvo dete razvija u majčinoj utrobi. Kada prvi put ugledaju novorođeno dete, plod njihove ljubavi, radost i divljenje potiskuju sumnju
i strah. Oboje su ugradili deo sebe u to dete; ono sada postaje nova i jedinstvena ličnost. Otac preuzima ulogu zaštitnika majke koja je u ovom periodu posebno ranjiva (...) Oni dete uče veštini življenja i upoznaju ga sa
lepotom pričanja, čitanja, razmišljanja i istraživanja sveta... Uzrastajući,
deca postepeno postaju deo šireg sveta, roditelji postaju vodiči i čuvari,
a dom utočište i središte njihovog zajedničkog života. Prirodna porodica
spremno prihvata i druge bližnje. Ljubav i briga kojima roditelji obasipaju malu decu nalaze svoj odraz u ljubavi i brizi koju odrasla deca pružaju
ostarelim roditeljima. Istinski bogata porodica oslanja se na snagu tri ili
više generacija. Ova porodica se stara o svojim članovima. Svaka naredna generacija je karika u neprekinutom lancu, duž kojeg se ovakva porodica prostire kroz vekove. Zbog svega toga, prirodna porodica predstavlja pravi put koji vodi u valjan život, istinsku sreću, i blagostanje. Ovakva
porodica je i izvorište ispravnog političkog života. Upravo ovde je koren
23
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Isto, str. 1.
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suvereniteta. Ovakav dom izvor je uređene slobode, prave demokratije,
rasadnik vrlina. Komšije i selo predstavljaju prvobitni izraz šireg političkog života, gde porodice nadgledaju jedne druge a autonomija njihovih
domova ostaje netaknuta.“24
Budući da je porodica osnovna ćelija društva, ona, po Dimitrijeviću,
zahteva naročitu pažnju i zaštitu, što je u skladu sa osnovnim dokumentima o ljudskim pravima koji su temelj savremenog međunarodnog prava.
On citira član 16, stav 3 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima: „Porodica je prirodna i osnovna ćelija društva i ima pravo na zaštitu države
i društva“ i član 5 Konvencije UN o pravima deteta: „Porodici, kao osnovnoj
jedinici društva i prirodnoj sredini za razvoj svih njenih članova, a posebno dece, treba da bude pružena neophodna zaštita i pomoć kako bi mogla u potpunosti da preuzme odgovornost u zajednici“ (član 5).25
Polazeći od ovakvih etičkih i pravnih principa o „prirodnoj porodici“, Dimitrijević izvlači zaključak da se moramo odlučno boriti protiv
laži o „gej brakovima“ i „gej porodicama“ maskiranih u „naučne“ istine
i ideologizovanu priču o ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti. U tom
kontekstu, Dimitrijević posebno kritikuje radikalni feminizam i politički homoseksualizam.
Na tragu istraživanja Slobodana Antonića, Dimitrijević smatra da
je tzv. radikalni feminizam prošao kroz više faza da bi u novije vreme stigao do faze osvajanja vlasti. U početku, on je tražio da se polovi izjednače u pravima – od aktivnog i pasivnog biračkog prava do prava na zapošljavanje, i to je bilo sasvim razumljivo. Međutim, radikalni feminizam
potom ide dalje i ističe zahtev za radikalno menjanje standardnih rodnih
i polnih uloga, pri čemu se muškarci generalno tretiraju kao tlačitelji žena.
Rezultat toga je zalaganje za seksualni separatizam, odnosno afirmacija
lezbejske seksualnosti, prava LGBT i sl. „Na Zapadu, pre svega u SAD, javio se novi talas feminizma, iza koga su stajale radikalne feministkinje,
od kojih su mnoge bile lezbejke i aktivistkinje pokreta za lezbejska prava.
Njihova osnovna ideja je da je biološki pol nevažan, a da je bitan ‘gender’
(naše feministkinje su tu reč prevele kao ‘rod’, iako reč ‘rod’ u srpskom
jeziku ima sasvim drugo značenje, i jezgro je iz koga potiču mnoge ključne
reči: od porodice do rodoljublja). ‘Rod’ je društveno konstruisani pol. Mi
izvorno kao da nismo muško ni žensko, nego nas takvima konstruišu.“26
U tom kontekstu, Dimitrijević pojam politički homoseksualizam koristi
u značenju koji mu je dala Natalija Naročnicka da bi naglasila da „savremena
borba LGBT pokreta nema nikakve veze sa pravima homoseksualca, nego
24
25
26

Vladimir Dimitrijević, „U odbranu prirodne porodice“, str. 1–2.
Isto.
Isto.
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je reč o političkoj ideologiji koju nameće globalistička imperija Vašington–
Brisel, s tim da razori prirodnu porodicu, ostvari planove o tzv. ‘zlatnoj
milijardi’ i nametne kulturu smrti umesto kulture života“.27
U celini posmatrano, Dimitrijević je u ovom tekstu sumirao svoje
idejne, etičke i teorijske stavove koje u kontinuitetu poslednjih decenija
javno zastupa i koje je objavljivao u svojim brojnim stručnim i publicističkim tekstovima. Treba imati u vidu da su stavovi koje je on izneo u ovom
tekstu stavovi velikog dela srpskog društva i intelektualne elite. Većina
njih je učestvovala i učestvuje na stručnim skupovima i javnim raspravama
o ovim temama, posebno u raspravama o predlogu Zakona o rodnoj ravnopravnosti i drugih „genderističkih“ zakona. U tim raspravama Vladimir
Dimitrijević je zajedno sa Slobodanom Antonićem, Milom Lomparom,
Mišom Đurkovićem, Branislavom Ristivojevićem, Milošem Kovićem, branio
jedno legitimno stanovište o rodnoj ravnopravnosti, tradicionalnoj porodici, odnosima muškarca i žene, homoseksualizmu i radikalnom feminizmu.
Po njima, „rodni“ pokret je izraz želje da se bude podložan, da se bude
in. On, u suštini, predstavlja najprimitivniji deo naše elite i tako treba da
ih gledamo. U stvari, podrška ovom međunarodnom pokretu je pokazatelj
želje za ropstvom, nestanka morala i izlaska iz sopstvenog civilizacijskog
kruga, jedan od vidova srpskog samoporicanja. Otuda oni zaključuju da
u svakom slučaju treba pružiti otpor i odbaciti navodnu „rodnu ravnopravnost“ i nastaviti učvršćenje odnosa muškarca i žene u okviru porodice. Prema tome, jasno je da Dimitrijevićevi „stavovi nisu stavovi usamljenog ekstremiste i mrzitelja, nego su ‘iz glave cijela naroda’ (Njegoš)“.28
2. – Udruženje građana „Da se zna“, koje se bavi zaštitom prava
LGBT osoba29 obratilo se pritužbom povereniku za zaštitu ravnopravnosti,
a kojom se dr Vladimiru Dimitrijeviću stavlja na teret izvršenje diskriminacije „po osnovu rodnog identiteta, seksualne orijentacije i porodičnog
stanja“. Kao diskriminatorski ocenjeni su njegovi vrednosni stavovi izneti
u autorskom tekstu „U odbranu prirodne porodice“ koji je objavljen na sajtu www.vladimirdimitrijevic.com, jer oni, prema oceni Udruženja „Da se
zna“, vrše diskriminaciju i stvaraju „neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje“ za pripadnike LGBT zajednice.30
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Vladimir Dimitrijević, Odgovor na tužbu „LGBT zaštitara“ ili Ponovo o „Аs Long
As There Is One Hundred“, www.vladimirdimitrijevic.com, 30. мај 2018.
Udruženje „Da se zna“ formirano je marta 2016. godine sa „ciljem da se napadi
na LGBT osobe evidentiraju i procesuiraju u skladu sa zakonom, kao i da se LGBT
zajednica osnaži i podstakne da prijavljuje ove slučajeve“. Težište njihovog rada
je na dokumentovanju i procesuiranju slučajeva zločina i govora mržnje prema
LGBT osobama u Republici Srbiji. Videti: www.dasezna.lgtb
Pritužba Povereniku za zaštitu ravnopravnosti protiv dr Vladimira Dimitrijevića,
1020–2, broj: 070-02-93/18 od 22.3.2018.
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Postupajući po pritužbi Udruženja „Da se zna“, poverenik za zaštitu ravnopravnosti je sproveo postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35, stav 4 i članom 37,
stav 2 Zakona o zabrani diskriminacije. Kao prvi korak, Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti je uputila dopis Vladimiru Dimitrijeviću
u kojem ga obaveštava da su primili pritužbu od Udruženja „Da se zna“
povodom njegovog teksta „U odbranu prirodne porodice“ u kojem je on
iznetim stavovima ugrozio ravnopravnost, marginalizovao transrodne osobe i propagirao porodicu kao jedinu vrednost. Zbog toga „podnosioci pritužbe smatraju da se idejama koje su izražene u tekstu vrši diskriminacija na osnovu bračnog i porodičnog statusa, rodnog identiteta i seksualne
orijentacije, kao i da se stvara neprijateljsko, ponižavajuće okruženje.“31
U toku postupka pribavljeno je izjašnjenje dr Vladimira Dimitrijevića,
koji je u svom izjašnjenju na pritužbu dostavio internet adresu koja vodi
ka tekstu na njegovom sajtu pod nazivom „Odgovor na [pri]tužbu LGBT
zaštitara“ i obrazložio svoje osnovne teze iz teksta „U odbranu prirodne
porodice“.32 Nakon toga, poverenik, utvrdivši „činjenično stanje“, 19. juna
2018. godine protiv dr Dimitrijevića pokreće postupak zbog diskriminacije
(član 40, stav 4 Zakona o zabrani diskriminacije). Naime, poverenik daje
mišljenje da je došlo do kršenja odredbe Zakona o zabrani diskriminacije
uz preporuke za njihovo uklanjanje.33
Na osnovu analize Dimitrijevićevih stavova u pomenutom tekstu
poverenik iznosi sledeći stav: „Antidiskriminacioni propisi garantuju poštovanje ljudskog dostojanstva i zabranjuju svaku diskriminaciju. Danas
je nedopustivo da se osobe drugačije seksualne orijentacije, na eksplicitan
ili implicitan način nazivaju izopačenima i bolesnima, kao što to u svom
izjašnjenju čini autor, upravo kada govori o savremenom društvu, citirajući pritom druga lica i prenoseći navodne stavove Crkve.“34 Poverenik posebno ističe da ne postoje smetnje da se autor Dimitrijević zalaže za porodične ili bilo koje druge vrednosti, sve dok ne dira u prava drugih lica.
Međutim, po njegovom mišljenju, autor podstiče stereotip da poštovanje
prava jedne grupe lica nosi sa sobom gubitak prava za druge. Odnosno
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Dopis pomoćnice Poverenika za ravnopravnost, Mirjane Kecman, broj: 070-0293/20180-2 od 4 5 2018. godine, str. 112.
Vladimir Dimitrijević, „Odgovor na [pri]tužbu“, https://facebookreporter.org/
/2018/05/19/vladimir-dimitrijevic-odgovor-na-tuzbu-lgbt-zastitara-ili-ponovo-as-long-as-there-is-one-hundred/
Brankica Janković, Mišljenja i preporuke u postupku po pritužbama – Seksualna
orijentacija 2841–8 D.S.Z. protiv V.D. zbog diskriminacije na osnovu seksualne
orijentacije u oblasti javnog informisanja i medija, 2.8.2018. ravnopravnost.gov.
rs/obavestenje-za-javnost-portal-evrsac-rs-diskriminisao-vladimir dimitrijevic/
Isto.
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da će ostvarivanje prava na privatni i porodični život osobama drugačije
seksualne orijentacije, na neki način ugroziti ista prava heteroseksualnih
osoba. Pri tome, u tekstu ‘U odbranu prirodne porodice’, koji je predmet
pritužbe, autor upozorava na dramatične podatke o padu nataliteta, stvarajući na taj način privid da je pad nataliteta u društvu u vezi sa pokretima
za zaštitu ljudskih prava osoba drugačije seksualne orijentacije i osnaživanje žena. Takvi stereotipi su pogubni za društvo u celini. Naime, poverenik ukazuje da populaciona politika, podrazumeva mehanizme podsticanja rađanja, koji obuhvataju i žene i muškarce ravnopravno, kao i brigu
o porodici i odgovornom roditeljstvu, i tome ni na koji način ne može biti
smetnja zalaganje manjina u društvu za poštovanje svog dostojanstva i prava na porodični život.“35
Budući da se Dimitrijević u svom tekstu pozivao na međunarodne izvore prava, i to najčešće na pravne propise Ujedinjenih nacija, poverenik pokušava da kritikuje njegove teze pozivanjem na deklaraciju
Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2008. godine koja osuđuje kršenje ljudskih prava zasnovanih na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. On se posebno poziva na Principe iz Džogdžakarte da „svako ima
pravo da svuda bude pravno priznat kao pravni subjekat. Osobe različite seksualne orijentacije i rodnih identiteta će imati pravnu sposobnost
u svim životnim aspektima. Samodefinisana seksualna orijentacija i rodni identitet je integralni deo njihovih ličnosti i jedan je od najosnovnijih
suštinskih aspekata samoodređenja, dostojanstva i slobode. Niko neće biti
podvrgnut pritisku da poništi, suzbije ili odbije svoju seksualnu orijentaciju i rodni identitet“ (Princip br. 3).36 Naposletku, poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje i na „presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Vejdeland i drugi protiv Švedske (presuda od 9. februara
2012. godine).“37
Na osnovu ove argumentacije poverenik je zaključio da je Dimitrijević stavovima iznetim u tekstu „U odbranu prirodne porodice“, „povredio
član 12 Zakona o zabrani diskriminacije, te mu daje sledeću preporuku:
(1) Da na svom sajtu javno uputi izvinjenje osobama drugačije seksualne orijentacije zbog iznetih stavova koji predstavljaju povredu dostojanstva grupe lica na osnovu ličnog svojstva; i (2) Da se ubuduće suzdrži od
akata i izjava koje predstavljaju diskriminaciju lica na osnovu bilo kog
ličnog svojstva“.38
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Isto.
Vejdeland i drugi protiv Švedske, (Vejdeland and other v Sveden) presuda od
9. februara 2012.
Mišljenju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o slučaju Vladimira Dimitrijevića.
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Pada u oči da Udruženje „Da se zna“ u svojoj pritužbi, kao i poverenik u svom Mišljenju ističu da je Dimitrijević prekršio odredbe člana 10
Evropske konvencije. Štaviše, ključni argument u Mišljenju Poverenika jeste
pozivanje na presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Vejdeland
i drugi protiv Švedske i na stav Suda „da je diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije podjednako ozbiljna kao i diskriminacija zasnovana na
rasi, poreklu i boji kože, te da „napadi“ na određene osobe počinjeni vređanjem, ismevanjem ili klevetanjem određenih grupa stanovništva mogu
biti dovoljni kako bi se vlasti opredelile da suzbiju ovakav govor i u onim
slučajevima kada u govoru nema poziva na čin nasilja ili druga krivična
dela“.39 Pri tome, poverenik previđa da u praksi Evropskog suda postoji
više predmeta koji se svode na kršenje člana 10 a koji se tiču prava ljudi
LGBT orijentacije. Kada se pažljivo analiziraju svi ti slučajevi, zapažamo
da se oni odnose na zaštitu prava seksualnih manjina u kontekstu parada
ponosa (gay pride) i slična događanja.40 Međutim, kada je reč o obezbeđivanju suštinske ravnopravnosti za ljude LGBT orijentacije (o čemu piše
u svom tekstu Dimitrijević), Sud je stao na stanovište da istopolni parovi
nemaju pravo na stupanje u brak, niti imaju pravo na neki vid registrovanog partnerskog odnosa.41 U nekoliko potonjih presuda Evropski sud
je doneo presude u kojima se ističe da pravo na brak za homoseksualce,
lezbejke i ostale „nestandardne seksualne orijentacije“ ne spada u korpus
temeljnih ljudskih prava.
3. – Ovi stavovi poverenika izazvali su oštru reakciju i osudu stručne i šire javnosti u Srbiji. Među prvima je reagovao Slobodan Antonić 29.
maja 2018. godine. On je u svom tekstu „Nema slobode u Srbiji, a u kojoj
koloniji je ima“,42 reagovao na pismo koje je poverenik uputio Vladimiru
Dimitrijeviću u kome se kaže da se na njega žali izvesna NVO i da se okrivljuje što je na svom sajtu objavio tekst u kom, između ostalog, stoji da je
„jedino prirodna zajednica između muškarca i žene“. Time se, navodno,
„vrši diskriminacija na osnovu bračnog i porodičnog statusa, rodnog identiteta i seksualne orijentacije“. Antonić je posebno kritikovao tezu u poverenikovom pismu da, prema odgovarajućem Zakonu (član 45, stav 2), kada
je neko optužen da je izvršio akt diskriminacije, tada „teret dokazivanja –
da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakosti, odnosno načela
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Vejdeland i drugi protiv Švedske, (Vejdeland and other v Sveden) presuda od
9. februara 2012.
Bačovski i drugi protiv Poljske (Baczkowski and other v Poland), presuda od
3. maja 2007, Aleksejev protiv Rusije (Aleskeyev v Russia), presuda od 21. oktobra 2010.
Šalk i Kopf protiv Austrije (Schalk and Kopf v Austria), presuda od 24. juna 2010.
Slobodan Antonić, „Nema slobode u Srbiji, a u kojoj koloniji je ima“, Srbin info,
Srpske brze internet novine, 29. 5. 2018.
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jednakih prava i obaveza – snosi onaj za koga se tvrdi da je izvršio diskriminaciju“. Antonić s pravom zaključuje da u datoj situaciji „dr Dimitrijević
uopšte ne može da se odbrani, ili bar ne može na logičan način“.43
Četiri dana kasnije Zoran Čvorović je objavio tekst „I ja sam Vladimir
Dimitrijević – optuži me!“44 u kojem je prvo analizirao šta se u pravnom
poretku Republike Srbije smatra diskriminacijom. Nakon toga on je kritikovao poverenika za zaštitu ravnopravnosti što je pokrenuo postupak
protiv dr Dimitrijevića na osnovu sledećih stavova koji su navedeni u pritužbi: „homoseksualne veze nisu emotivne i da su razvratne“, „menjaju
sistem vrednosti“, „da je jedino prirodna zajednica između muža i žene“.
Po Čvorovićevom mišljenju, poverenik Brankica Janković ove stavove i navode iz pritužbe ocenjuje kao dokaz koji na prvi pogled (prima
facie) sa odgovarajućim stepenom verovatnoće čini osnovanom pretpostavku da je došlo do diskriminacije. Postupajući na ovaj način protiv dr
Dimitrijevića po pritužbi LGBT udruženja, „Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je već u prvoj fazi postupka za postojanje diskriminacije tražio
manje od onoga što zahteva Ustav Srbije, jer ustavni pojam diskriminacije, kao narušavanja pravne jednakosti, proširuje na narušavanje društvene ili rečju Sen-Žista – prirodne jednakosti. Pri tom se vrednosni stavovi
V. Dimitrijevića kvalifikuju kao protivpravni, iako oni u pogledu prava na
zaključenje braka predstavljaju parafrazu važeće ustavne norme. Ovim je
Poverenik izašao van granica prava i od zaštitnika ravnopravnosti, pod
velom javne funkcije i sa parama poreskih obveznika, postao diskriminator građana.“ Stoga Čvorović naglašava da je poverenik, „tražeći manje od
onoga što Ustav zahteva da bi postojala diskriminacija, samovoljno snizio
standard dokaza prima facie i time učinio privilegovanim procesni položaj
LGBT Udruženja. S druge strane, proširivanjem diskriminacije van normativnog okvira čl. 21 Ustava, Poverenik je protivpravno otežao procesni
položaj građanina Dimitrijevića i već sada mu povredio pravo na slobodu
misli, savesti i veroispovesti iz čl. 43 Ustava Srbije.“45 Na kraju, Čvorović
je svoju analizu zaključio rečima: „I ja sam Vladimir Dimitrijević, optuži me, jer delim i javno ispovedam iste stavove o braku, porodici i političkom homoseksualizmu!“46
U ovoj raspravi, nažalost, nije uočen ozbiljan pravni problem koji je
stvoren Zakonom o zabrani diskriminacije. Naime, u članu 2, tačka 1 ovog
Zakona diskriminacija je određena kao „svako neopravdano pravljenje razlike
43
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Zoran Čvorović, „I ja sam Vladimir Dimitrijević – optuži me!“, nedelja, 3. jun
2018. u: Građanin nepokorni, Slučaj Vladimira D. pred Višim sudom u Beogradu,
priredio Vladimir Dimitrijević, Duhovni lug, Kragujevac, 2019, str. 154–162.
Isto.
Isto.
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ili nejednako postupanja u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliskih lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se
zasniva na rasi, boji kože... rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji...“47
(kurziv – JT). Ovako određen pojam diskriminacije neodoljivo podseća na
„zlonamerno i neistinito prikazivanje društveno-političkih prilika u zemlji“, kao delikta mišljenja iz člana 133 Krivičnog zakona SFRJ. Kada se zakon napiše na ovaj način nastaje veliki problem za sudije koji treba da ga
primene u praksi. Većina sudija je protiv delikta mišljenja, ali kada imaju
pred sobom ovako zakonski određen pojam diskriminacije, teško je očekivati da i u slučaju Vladimira Dimitirijevića nadležne sudije ne presude
da njegovo pisanje jeste ono „svako neopravdano pravljenje razlike u odnosu na lica i grupe koje se zasniva na njihovoj rodnoj i seksualnoj orijentaciji.“ Dakle, nije problem u sudijama nego u zakonu, kao što je i nekada
problem bio zakon, tj delikt mišljenja iz člana 133 KZ SFRJ.
U celini posmatrano, pokazuje se da su Udruženje „Da se zna“ i poverenik imali nameru da spreče javno izražavanje mišljenja koje je drugačije
od njihovog. Postupajući na ovaj način poverenik za zaštitu ravnopravnosti
je dr Vladimira Dimitrijevića proglasio za diskriminatora, čime se uključio
u progon slobode mišljenja i izražavanja. Na drugoj strani, Dimitrijević
je potvrdio da odlučno stoji iza svojih stavova, odlučno je odbio optužbe
da je diskriminator, nije uputio izvinjenje osobama drugačije seksualne
orijentacije zbog iznetih stavova i nije postupio po preporuci poverenika.
4. – Budući da Vladimir Dimitrijević nije postupio po datoj preporuci u zakonskom roku, ni nakon opomene, poverenik za zaštitu ravnopravnosti u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, obaveštava 17.
januara 2019. godine o tome javnost. Nakon toga, Udruženje „Da se zna“
podnelo je tužbu za diskriminaciju Višem sudu u Beogradu 30. januara
2019. godine protiv dr Vladimira Dimitrijevića. Tužilac zahteva od suda da
utvrdi da je dr Vladimir Dimitrijević, „tekstom U odbranu prirodne porodice
objavljenim na veb-sajtu www.vladimirdimitrijevic.com dana 12.01.2018.
godine i tekstom Odgovor na tužbu LGBT zaštitara ili Ponovo As Long There
Is One Hundred dana 30. 05. 2018. izvršio težak oblik diskriminacije – ponovljenu diskriminaciju pripadnika i pripadnica LGBT populacije po osnovu seksualne orijentacije.“48
Tužilac se pozvao na član 21 Ustava RS, na član 2, stav 1, tačka
1, član 12 i član 13, tačka 6 Zakona o zabrani diskriminacije i član 14
Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Prema
navodu tužioca, Dimitrijević je izvršio akt diskriminacije time što je u javno
47
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Zakonom o zabrni diskriminacije, Službeni glasnik RS, br. 22/20009, čl. 2.
Tužba Udruženja „Da se zna“ protiv dr Vladimira Dimitrijevića Višem sudu
u Beogradu, 2P Br. 410/19, 30.1.2019.
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publikovanim tekstovima preneo istraživačke uvide o negativnim društvenim posledicama propagande ideologije političkog homoseksualizma pojedinih svetski poznatih autora iz oblasti društvenih nauka koji su navedeni u tužbi, od Alana K. Karlsona i Pola T. Merua do Slobodana Antonića
i Natalije Naročnicke.
Shodno takvom razumevanju prava, tužilac traži od suda da naloži
dr Vladimiru Dimitrijeviću da sa svog veb-sajta ukloni proskribovane tekstove, te da mu zabrani da ubuduće na bilo kom mestu javno iznosi slične
vrednosne stavove. Doduše, tužilac ne navodi nikakve konkretne razloge
kojima bi potkrepio ovu svoju pretpostavku, već samo uopšteno tvrdi da je
„diskriminator“. Na osnovu citata iz Dimitrijevićevog teksta koji se u optužnici navode, nije jasno kakvi su to protivpravni i diskriminatorski stavovi
na koje misli tužilac i na osnovu kojih on zahteva da mu se izrekne sankcija i zabrani da ubuduće javno iznosi ovakve stavove. U stvari, iznoseći
svoje mišljenje u tekstu-pledoajeu za prirodnu porodicu, on se rukovodio
onim istim razlozima kojima se već pune dve decenije upravlja u svojoj
naučno-pedagoškoj, publicističkoj i, uopšte, javnoj delatnosti. Sveukupna
njegova životna orijentacija izgrađena je na narativu antičke Grčke i pravoslavnog hrišćanstva kao izvorištu najviših saznajnih, etičkih i estetskih
načela i kao ključnom uporištu moderne evropske kulture. To što se on zalaže za kritiku pojava u našem društvu kojima se negiraju ova načela, nije
nikakav dokaz za prisustvo nekih „diskriminatorskih namera“ kod njega.
Uprkos tome, nastavljen je progon dr Vladimira Dimitrijevića sada
uz pomoć suda, a u skladu sa nekadašnjom praksom delikta mišljenja.
Dimitrijeviću se, naime, sudskim putem želi zabraniti da iznosi kako
svoj pogled na „politički homoseksualizam“, tako i na moralnu afirmaciju ove vrste seksualnih praksi. Krajnji smisao ovog sudskog progona dr
Dimitrijevića jeste ograničenje slobode misli i govora i zastrašivanje svih
onih koji se usude da pomisle ili kažu nešto što se nalazi izvan propisane
„političke korektnosti“.49
5. – Imajući sve ovo u vidu, jedan broj uglednih intelektualca i javnih
ličnosti je sa ogorčenošću primio vest da je nastavljen progon dr Vladimira
Dimitrijevića, a sve u najgoroj totalitarnoj tradiciji obračuna sa neistomišljenicima. Oni su odlučno digli glas protiv ovog progona i povratka delikta mišljenja u pravosuđe Srbije.
Nekadašnji osnivač Odbora za slobodu misli i izražavanja i osvedočeni borac za ljudska prava, Kosta Čavoški, kao amicus quriae dostavio
je Višem sudu u Beogradu svoje „Mišljenje o tužbi Udruženja ‘Da se zna’
49
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Slobodan Antonić, „Pokazni progon“, Građanin nepokorni, Slučaj Vladimira D. pred
Višim sudom u Beogradu, priredio Vladimir Dimitrijević, Duhovni lug, Kragujevac,
2019, str. 61.
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protiv Vladimira Dimitrijevića“ i u deset tačaka ukazao na pravnu neosnovanost ove tužbe.50 Profesor i dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu,
Branislav Ristivojević, kome je takođe suđeno zbog delikta mišljenja51,
oglasio se tekstom „Nije problem što je država duboka, već što je tuđa, ili:
Svi smo mi Vladimir D.“52 Ubrzo su svoje stavove o progonu Vladimira
Dimitrijevića iznele pojedine ličnosti iz zemlje i inostranstva: Slobodan
Antonić, Milo Lompar, Aleksandar Lipovski, Miša Đurković, Miloš Ković,
Nikola Živković, Dejan Mirović, Radomir Baturan, Ranko Gojković, Stoiljko
Kajević, Anja Filimovnova, Aleksej Komov.53
Najzad, početkom februara 2019. godine pojavila se peticija protiv
sudskog postupka koji je započet protiv dr Vladimira Dimitrijevića, posebno protiv zahteva tužioca koji traži od suda da naloži Dimitrijeviću da sa
svog veb-sajta ukloni proskribovane tekstove, te da mu zabrani da ubuduće na bilo kom mestu javno iznosi slične vrednosne stavove. Peticiju je
potpisalo 104 potpisnika iz kulturnog i javnog života zemlje, (95 iz Srbije
i devetoro iz inostranstva) koji smatraju da „ovakav tužbeni zahtev jasno
pokazuje da tužilac ima nameru da uz pomoć suda spreči javno izražavanje
svakog mišljenja koje je drugačije od mišljenja grupe koju on zastupa“.54
Stoga oni poručuju javnosti Republike Srbije, ali i nadležnom sudu, „da
50
51

52

53

54

Kosta Čavoški, „Mišljenje o tužbi Udruženja ‘Da se zna’ protiv Vladimira Dimitrijevića“, podnesak Višem sudu u Beogradu, 2 P broj 410/19, 14. april 2019.
Udruženje Da se zna! podnelo je pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti
protiv prof. Ristivojevića zato što „njegov tekst predstavlja govor mržnje prema
LGBT osobama i da istovremeno predstavlja povredu dostojanstva osoba kojim se
stvara neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje za LGBT osobe.“ Nakon
toga, novembra 2017. Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti je podnela
tužbu protiv prof. Ristivojevića Višem sudu u Novom Sadu, koji ga je u prvostepenom
postupku osudio za govor mržnje. U oktobru 2018. godine Apelacioni sud u Novom
Sadu odlučio je da prof. Ristivojević nije diskriminisao žene i LGBT zajednicu, već
da je izneo vrednosni sud na koji ima pravo u skladu sa slobodom izražavanja.
Branislav Ristivojević, „Nije problem što je država duboka, već što je tuđa, ili:
Svi smo mi Vladimir D.“, Građanin nepokorni, Slučaj Vladimira D. pred Višim sudom u Beogradu, priredio Vladimir Dimitrijević, Duhovni lug, Kragujevac, 2019,
str. 33–40.
Njihovi tekstovi su objavljeni u knjizi Građanin nepokorni, Slučaj Vladimira D. pred
Višim sudom u Beogradu, priredio Vladimir Dimitrijević, Duhovni lug, Kragujevac,
2019: Miro Lompar, „Ugrožena sloboda mišljenja“ (str. 61), Slobodan Antonić,
„Pokazni progon“ (str. 61), Aleksandar Lipovski, „Optužba za nepostojeći prestup
(str. 62), Miša Đurković, „Dimitrijevića progone kao hrišćanina“ (str. 63), Miloš
Ković, „Novi vid totalitarizma“ (str. 64), Nikola Živković, „Zbog delikta mišljenja“
(str. 64), Dejan Mirović, „Primitivna hajka“ (str. 65), Radomir Baturan, „U Srbiji
je ponovo ugrožena sloboda mišljenja“ (str. 65), Ranko Gojković, „Povratak zlokobnog delikta“ (str. 68), Stoiljko Kajević, „Podržavam stav i mišljenje Vladimira
Dimitrijevića (str. 69), Anja Filimovnova, „LGBT inkvizicija protiv srpskih intelektualca“ (str. 70), Aleksej Komov, „Pismo podrške“ (str. 74).
Otvoreno pismo javnosti Republike Srbije, str. 1.
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postupak u kome se dr Dimitrijeviću sudi zbog napisanih vrednosnih stavova doživljavaju kao suđenje našem neotuđivom, od Boga darovanom pravu na slobodu misli i izražavanja i na kraju zaključuju: „Kao što je nekada
Volter pozivao ‘tribunal javnog mišljenja’ da prati suđenje Žanu Kalasu,
mi ovde potpisani pozivamo sve građane Republike Srbije da pomno prate
suđenje slobodi misli i izražavanja jednog od nas. Sudski postupak protiv
dr Vladimira Dimitrijevića pokazuje da je danas i te kako aktuelno upozorenje Aleksisa de Tokvila, da samo od nas, građana Republike Srbije,
zavisi hoćemo li imati republiku liberalnu ili tlačiteljsku, republiku koja
ugrožava sveta prava vlasništva i porodice ili republiku koja ih priznaje
i potvrđuje“.55
Potpisnici peticije smatraju da slučaj Vladimira Dimitrijevića nije,
ili nije samo njegov privatni problem. Tu je reč o problemu slobode misli i izražavanja u Srbiji, slobode da slobodno mislimo i izražavamo kroz
sredstva javnog informisanja svoje stavove o svetu i društvu u kome živimo. Ovaj slučaj je jedan od indikatora koji ukazuju da je Srbija zemlja
suspendovane demokratije i zemlja koja je prešla crvenu liniju autoritarizma. Sve ovo što se dešava dr Dimitrijeviću i sličnim „verbalnim delinkventima“ predstavlja pokušaj vlastodržaca i jednog broja kompradorskih
nevladinih organizacija da disciplinuju građane, da stave pod apsolutnu
kontrolu sve one koji govore otvoreno i kritički o aktuelnoj vlasti. Ovo su
usamljeni glasovi ostataka građanskog društva u Srbiji koji se još uvek suprotstavljaju oholim vlastodršcima i bore za temeljne vrednosti srpskog
društva. Sa pomenutim mišljenjem poverenika za ravnopravnost, pritužbom i tužbom Udruženja „Da se zna“ i medijskom osudom Dimitrijevića
pre suđenja – na mala vrata se u naše pravosuđe vraća delikt mišljenja
a to je nespojivo sa načelima moderne demokratske pravne države i vladavine prava.
4. Akademska nasuprot sudskoj raspravi
Po našem mišljenju, sloboda govora i misli ne može se kvalifikovati
kao diskriminacija. Kada je u pitanju Ustav Republike Srbije treba imati
u vidu da on u članu 21 diskriminaciju definiše kao pravnu nejednakost,
time što proklamuje da su „pred Ustavom i zakonom svi građani jednaki i da svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije“. Ukoliko se činjenice koje su navedene kao dokaz da je dr Vladimir
Dimitrijević izvršio akt diskriminacije podvedu pod ustavni pojam diskriminacije kao pravne nejednakosti, jasno proizilazi da dr Dimitrijević nije
svojim tekstom izvršio diskriminaciju. Na to jasno ukazuje analiza njegovih
stavova koju smo gore prezentovali. U njima nema nijednog protivpravnog
55
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elementa koji bi činio biće nekog krivičnog dela koje može da se izvrši na
verbalni način. Niti je pozivao na nasilje, niti je propagirao uskraćivanje
bilo kog prava pripadnicima LGBT zajednice, osim onog koje im već ne pripada po Ustavu RS – pravo na zaključenje braka (član 62, stav 2). Dakle,
u njima nema diskriminatorskih tvrdnji u pogledu „rodne ravnopravnosti“.
Niti ima ma kakvih neistina o ličnostima koje je pomenuo.
U Dimitrijevićevoj kritičkoj analizi pogubnog uticaja autoritarne
vlasti, radikalnog feminizma i političkog homoseksualizma u svetu i Srbiji
na tradicionalnu porodicu i njene vrednosti, ima izvanrednih i lucidnih
zapažanja. Njegovo preispitivanje i kritika velikih promena u svetskom
i našem zakonodavstvu u ovoj oblasti poslednjih decenija zbog globalnog
političkog pritiska, takođe je bogato dubokim uvidima i britkim analizama.
Moguće je da izvesni stavovi i formulacije u njegovom tekstu nisu najbolje i najsrećnije formulisani i da pojedinim nagoveštenim tezama nedostaje potpunije obrazloženje. Načinu kako je napisao tekst i argumentovao pojedine stavove mogu se uputiti primedbe i o tome se može voditi
akademska rasprava.
Pomenimo neke od mogućih primedbi. Šta znači sintagma „prirodna porodica“? U sociologiji porodice i društvenoj nauci sporan je termin
„prirodna“, jer je prirodna funkcija porodice samo jedna od niza drugih
funkcija (ekonomska, socijalna, moralna, emotivna, psihološka, pedagoška i dr.). Sam koncept porodice za koji se zalaže Dimitrijević širi je od
onog što naziva „prirodna porodica“.56 U tekstu nema ni reči da je porodica društvena grupa, da je društveno uslovljena i determinisana. Ono
što danas nazivamo porodicom u prošlosti nije postojalo, ili je postojalo
na bitno drugačiji način.57 U tom kontekstu, kada govorimo o odnosima
u porodici, posebno o homoseksualnosti i homoseksualizmu, moramo imati u vidu da pojam homoseksualizam kojim se prvenstveno bave seksolozi
i psiholozi ne može da se razume bez kulturnog i društvenog konteksta,
bez tzv. kulturnog relativizma.58
56
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U društvenoj nauci nema jedinstvene tipologije porodice, već se u zavisnosti od
aspekata koji se posmatraju razlikuje: patrijarhalna, tradicionalna, moderna, nuklearna, proširena, individualna, komunalna porodica itd. U novije vreme pominje
se, pored nuklearne i proširene porodice, kao poseban tip reorganizovana porodica
sa tri podoblika: „uzastopna porodica, različiti načini zajedničkog življenja (tzv.
komune) i zajednice osoba istog pola“. („Obitelj“, Pravni leksikon, str. 864).
Podsetimo da izraz „porodica“ ne postoji u Vukovom Riječniku (mada se pominje
u izvorima iz XIV veka) što svedoči o novini pojave. Zapravo, obrazac savremene porodice je nastao od sredine XX veka, kao rezultat procesa industrijalizacije
i urbanizacije koji su omogućili univerzalizaciju zapadnoevropskog modela male,
privatne porodice i on je kao dominantan tip porodice prihvaćen u svim društvima i kulturama savremenog sveta.
O tome argumentovano piše Ljubomir Erić u svom Leksikonu ljubavi i seksualnosti,
Službeni glasnik, Beograd, 2017, 413 str. U ovoj knjizi autor osvetljava problem

75

Hereticus, 3–4/2019

Jovica Trkulja

Od dr Vladimira Dimitrijevića kao naučnika i istraživača očekivali
smo da na ovoj liniji argumentuje svoje stavove oslanjajući se na principe
naučne metodologije. U njegovoj argumentaciji prevladavaju ne indikativni već vrednosni sudovi sa kojima se ne može naučno polemisati. Umesto
naučno utemeljenih, intersubjektivno proverljivih sudova, on često navodi
„dominantne stavove“, stereotipe, religiozne principe i sl. Na primer, u argumentaciji svojih teza on polazi od dominantnog stava da su odstupanja
u polnosti zlo suprotno vrednostima i principima na kojima počiva „prirodna porodica“, hrišćanstvo, Srpska pravoslavna crkva. Štaviše, ukoliko
se nastavi promocija ovog netradicionalnog i protivprirodnog trenda biće
ugroženo samo čovečanstvo i njegov opstanak. Odatle se izvodi zaključak
o neophodnoj tabuizaciji polne atipičnosti, o opasnosti i kobnim posledicama izjednačavanja prava na brak za istopolne parove, ili u informisanju
omladine da polna atipičnost postoji. Pri tome, van njegove optike ostaju
istorijski dokazi protiv štetne uloge istopolne usmerenosti, inkvizitorski
progoni homoseksualaca, grubo kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda ove populacije.
Kritikujući polne atipičnosti kao izopačeni oblik seksualnosti, kao
neprirodan i nezdrav vid seksualnog opštenja, Dimitrijević smatra da je to
aksiomatski jasno. Zato se i ne trudi da u svojoj kritici kaže više od toga,
da svoje stavove teorijski i naučno utemelji.
U argumentaciji svojih teza Dimitrijević se poziva na stavove Srpske
pravoslavne crkve što je legitimno. Ali, to nije naučni pristup koji se od
njega očekuje. Pripadnik druge konfesije bi u svom shvatanju „prirodne“
porodice mogao da navede sasvim drugačije pa i suprotne argumente i karakteristike porodice za koju se on zalaže.
Ovakav teorijsko-metodološki pristup Dimitrijevića imao je za posledicu da su njegove ključne teze ostale nedovoljno utemeljene. Teza da
je homoseksualnost bolest i da se može lečiti ostala je bez argumentacije. Ni reči o nauci i naučnicima koji misle drugačije.59 Pomenuli smo da
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odnosa biološkog i kulturno uslovljenog u čoveku, ukazujući na kulturni relativizam. Pod odrednicom homoseksualnost on daje pregled različitih, često suprotstavljenih stavova, uključujući i one koje je napustila savremena medicinska nauka i psihijatrija. Zahvaljujući rezultatima višedecenijskog istraživanja prof. Erića,
stručna i šira javnost može da se upozna s jedne strane sa stereotipima i predrasudama prema homoseksualnosti i, s druge strane, sa stavom svetskih stručnjaka po ovom pitanju.
„Novija antropološka i istorijska istraživanja polnih i rodnih varijacija, naročito
od devedesetih godina XX veka, pokazala su da dihotomni sistem pola/roda nije
univerzalan i da širom sveta i u različitim vremenima postoji mnoštvo različitih
kulturnih odgovora na činjenicu da se neke osobe ne uklapaju u binarnu podelu,
tj. da prevazilaze uobičajene kategorije muškog i ženskog. Ta istraživanja takođe
pokazuju da se takve osobe – za koje se može reći da (ni)su ‘ni muško ni žensko’,
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su homoseksualci u srednjem veku spaljivani na lomačama Inkvizicije.
Setimo se da je homoseksualnost u XX veku dugo smatrana mentalnom
bolešću. U našoj zemlji homoseksualizam među licima muškog pola bio
je krivično delo do 1994. godine,60 a mnogi ga i dalje smatraju poremećajem ličnosti.
Danas u medicinskoj i pravnoj nauci prevladavaju drugačiji stavovi. One govore o jednoj od varijacija seksualne orijentacije, pod kojom se
podrazumeva homoseksualnost, heteroseksualnost, biseksualnost i aseksualnost. Poznato je da je Svetska zdravstvena organizacija 1990. uklonila homoseksualnost sa liste bolesti i da se ona zvanično smatra jednim od
oblika seksualnosti, odnosno jednom od seksualnih orijentacija. U većini
savremenih demokratskih država homoseksualnost je dekriminalizovana.
U Srbiji je sa promenama u okviru Krivičnog zakona 1994. godine brisan
član 110 čime je dekriminalizovana homoseksualnost i u našem pravu.
Razume se, pravo je Dimitrijevića da o ovim pitanjima ima drugačiji stav od oficijelnog i preovlađujućeg u savremenoj nauci i pravu. Ali se
u stručnoj raspravi očekuje da ih metodološki korektno obrazloži i argumentuje, da pokaže da su nauka i pravo promenljivi, da podležu ideologizaciji i instrumentalizaciji globalne moći, te zato ne mogu biti merodavni
u oceni (ne)istinitosti i valjanosti njegovih stavova.
Teza da homoseksualizam uništava tradicionalnu porodicu i da promoviše pornografiju i dečiju seksualnost, takođe nije dovoljno argumentovana. Najzad, Dimitrijeviću se mogu uputiti određene primedbe koje
se tiču načina na koji je obrazlagao svoje teze i govorio o LGBT osobama i njihovim organizacijama. On upotrebljava teške reči i prejake izraze
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odnosno ‘ni muškarci ni žene’ – sreću znatno češće i u većem broju nego što se
ranije mislilo, bilo da je reč o odstupanjima koja se odnose na njihovo telo, bilo
na ponašanje i samu suštinu njihovog bića. Štaviše, istraživači i teoretičari poput
Tomasa Lakera i Gilberta Herta ističu da postoje brojni nagoveštaji da se čak ni
na Zapadu ne može govoriti o dimorfizmu u naučnim i popularnim shvatanjima
polnosti pre početka razdoblja modernosti.“ (Dušan Maljković, „Uvod u kvir teoriju (s Mišelom Fukoom)“, Hereticus, br. 3–4, 2019, str. 32–33). Iz brojne literature o rezultatima novijih istraživanja homoseksualizma, polnih i rodnih varijacija i sl. pomenimo nekoliko naslova: Faucault Michael, Povjest seksualnosti 1,
Volja za znanjem, DOMINO, Zagreb, 2013; Dragmar Hercog, Seksualnost u Europi
dvadesetoga stoljeća, Udruženje Zagreb Pride, Zagreb, 2015; Jack Descher, Out of
DSM: Depatologizing homoseexualitiy, Behaviorel Sciences: www.mdpi.com/2076328x/5/4/565/pdf (26.3.2017); Predrag Šarčević „Izveštaj o polnim i rodnim varijacijama kroz istoriju i u različitim kulturama“, dostupno na veb-adresi http://ravnopravnost.gov.rs/analiza-propisa-od-znacaja-za-pravni-polozaj-transpolnih-osoba/
Krivični zakon SR Srbije iz 1977. je homoseksualizam tretirao kao krivično delo.
SFR Jugoslavija prepustila je republikama i pokrajinama da se same opredele po
ovom pitanju. SR Srbija, SR Makedonija, SR BiH i AP Kosovo imale su krivično
delo „protivpravnog bluda“ između lica muškog pola.
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koji su uvredljivi i omalovažavajući za LGBT osobe. Takvim izrazima posredno se baca senka na znamenite stvaraoce u oblasti nauke, filozofije,
umetnosti i dr. koji su zadužili našu civilizaciju a nisu bili heteroseksualni. Dakle, umesto odmerene stručne analize fenomena odstupanja od
polnosti, Dimitrijevićeva argumentacija je opterećena nepotrebnom tabuizacijom, kad je u pitanju polna atipičnost. Međutim, mesto za kritičko preispitivanje njegovih stavova nije sudnica već akademska sredina
u kojoj će stručnjaci u naučnoj rasrpavi izreći svoj sud o tim stavovima
i o tzv. slučaju Vladimira Dimtirijevića.
U tom smislu slučaj Vladimira Dimitrijevića mogao bi da bude povod da se otvori stručna rasprava u koju bi se uključili predstavnici nauke
i različitih oblasti kulturnog stvaralaštva. U tu raspravu valjalo bi uneti
barem dve grupe stavova koji su rezultat društvenih i prirodnih nauka.
U optici rasprave moraju se naći danas najrasprostranjenija mišljenja,
s jedne strane u sociologiji, pravu, politikologiji i, s druge strane, u medicini, fiziologiji, psihijatriji, patologiji i drugim granama medicine. Psihologija
i antropologija bi se tu našle negde na sredini, tako što bi povezale društveni i biološki ugao analize.
Osnovna pitanja od kojih bi se pošlo bila bi određenje porodice. Tu
bi, pre svega, valjalo dati kratak istorijski osvrt na evoluciju obrasca porodičnog života, a sa ciljem da se ustanovi u kom postoji veća mogućnost
za pojavu sklonosti ka istom polu ili oba pola, transseksualnosti, ali i drugih oblika seksualnih anomalija ili odstupanja u polnosti kao što su: incest, snahočestvo, grupno opštenje, opštenje parova, poligamija, poliandrija, pedofilija, promiskuitet, prostitucija, pornografija i sl. Jednom rečju
sve ono što se u hrišćanskoj kulturi, od čijih pretpostavki polazi Vladimir
Dimitrijević, smatra patološkim, bolesnim, nenormalnim i nemoralnim
u oblasti seksualnog ponašanja.
Zaključak
Jedan od slučajeva ograničavanja slobode mišljenja i izražavanja
u Srbiji jeste progon dr Vladimira Dimitrijevića i sudski proces u kojem
je optužen da je svojim stavovima u tekstu „U odbranu prirodne porodice“ ugrozio rodnu ravnopravnost, marginalizovao transrodne osobe i propagirao ideje na način koji diskriminiše lica na osnovu bračnog statusa
i seksualne orijentacije.
Po našem mišljenju, Dimitrijević je koristio pravo da javno iznese
svoje mišljenje. A sloboda govora i misli ne može se kvalifikovati kao diskriminacija. Mišljenje Poverenika za ravnopravnost, tužba Udruženja „Da se
zna“ i sudski proces protiv Dimitrijevića imaju za cilj da spreče izražavanje svakog mišljenja koje je drugačije od oficijelnog. Time se direktno krše
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osnovna prava na slobodu misli i izražavanja koja su definisana međunarodnim pravom, Ustavom Republike Srbije, kao i članom 18 Univerzalne
deklaracije o ljudskim pravima i članom 9 i 10 Evropske konvencije, a koji
garantuju slobodu misli i izražavanja, slobodu savesti, verovanja i ispoljavanja svoje vere.
Samo iz perspektive jednog izrazito humanističkog, hrišćanskog i patriotskog shvatanja, koje se nalazi u osnovi čitave Dimitrijevićeve kritike nasrtaja autoritarne vlasti u svetu i Srbiji na tradicionalnu porodicu,
radikalnog feminizma i političkog homoseksualizma – mogu se razumeti težina i ozbiljnost njegove uznemirenosti zbog ugrožavanja temeljnih
vrednosti tradicionalne porodice i hrišćanskih vrednosti. U njegovim stavovima koje je izneo u tekstu „U odbranu prirodne porodice“ nema diskriminatorskih tvrdnji u pogledu „rodne ravnopravnosti“, niti neistina
o ličnostima koje je pomenuo. Činjenica je da su pojedini stavovi u njegovom tekstu nedovoljno teorijski utemeljeni, da neke ključne teze nisu
potpunije obrazložene, da njegove formulacije nisu u skladu sa standardima „političke korektnosti“ i sl.
Za javnu i stručnu raspravu o ovoj temi bilo bi bolje i plodotvornije
da je Dimitrijević konsultovao i druge naučne pristupe i poglede na status
i prava LGBT osoba, čime bi svoju polemiku podigao na viši nivo, ubedljivije kritikovao protivničko i branio sopstveno gledište. Štaviše, njegovi
tekstovi bi mogli da posluže kao predložak, pledoaje za stručnu raspravu
u koju bi se uključili predstavnici društvenih i prirodnih nauka, filozofije,
teologije i drugih oblasti kulturnog stvaralaštva. Međutim, kritičko pretresanje njegovih shvatanja i eventualno njihovo korigovanje ima smisla
samo u akademskoj sredini, u krugu stručnjaka, pred sudom nauke, a nikako u (dis)kvalifikacijama državnih organa, posebno ne u sudskoj dvorani
u sudskom postupku. Suđenje Vladimiru Dimitrijeviću je suđenje ljudskom
mišljenju – povratak delikta mišljenja u sudnice, u sudsku praksu Srbije.
Slaba je uteha što povratak suđenja za delikt mišljenja za sada nije
dobio državnu podršku, pa možda neće ni uspeti da dobije na širem značaju. Viši sud u Beogradu još uvek – osamnaest meseci od podnošenja tužbe
– nije doneo presudu. Zabrinjavajuće je, međutim, pa i zastrašujuće to što
se tako nešto uopšte moglo dogoditi – da se o stavovima jednog uglednog
autora sudi u sudnici, da se i danas može tražiti zabrana javnog istupanja
i iznošenja svojih stavova.
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THE RETURN OF THOUGHT CRIME AS A PROSECUTABLE OFFENSE
IN SERBIA: THE CASE OF VLADIMIR DIMITIRIJEVIĆ
Summary
The author pleads that the freedoms of thought and expression are to be
unconditionally respected as the core values of any civilized society that aspires
to be democratic, highlighting the lawsuit against Vladimir Dimitrijević, who has
been taken to court for publicly affirming the traditional, natural family. The author first offers an exhaustive overview of the historical evolution of the concept
of thought crime and of the ways in which it has been abused for suppressing
free critical thinking in authoritarian regimes. He points out that the European
Convention on Human Rights guarantees freedom of expression, as well as the
right to receive and impart information and ideas without interference by public
authority, and that a modern, democratic and lawful state differs from a totalitarian one in that it acknowledges differences of opinion and does not penalize their
public expression. This becomes particularly relevant at the moment when the
organs tasked with the protection of human rights adopt censorial competences
to impose a decreed brand of „political correctness“. The author provides a comprehensive overview of the history of thought crime in former Yugoslavia and
Serbia. This is followed by a detailed survey of the case of Vladimir Dimitrijević,
who was been sanctioned in accordance with the Anti-Discrimination Law (Law
on Prohibition of Discrimination) for publicly opposing initiatives for legalizing
same-sex marriage.
He concludes that Dimitrijević used his natural right to publicly state his
opinion and that freedom of speech and thought cannot be qualified as discrimination. The Opinion of the Commissioner for the Protection of Equality and the lawsuit against Dimitrijević aim to prevent the expression of any opinion that might
differ from the official narrative. This stands in direct violation of the basic right
of freedom of expression, as defined in international law, the Constitution of the
Republic of Serbia, Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, and
Articles 9 and 10 of the European Convention on Human Rights, which guarantee freedom of thought and expression and freedom of conscience, belief and
manifesting one’s religion. It is entirely possible that some views and phrases in
Dimitrijević’s text were not formulated as well as they could have been and that
some of his claims lack more exhaustive explanations. However, a critical evaluation of his views and their potential rectification would make sense only in an
academic milieu, among experts, at a court of knowledge and scholarship, not in
(dis)qualifications of public organs and certainly not in a courthouse as a criminal case. The lawsuit against Vladimir Dimitrijević is a lawsuit against human
thought – a return of thought crime to the courthouse.
Keywords:
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САЗНАЈНА (НЕ)УТЕМЕЉЕНОСТ
НОВИХ ДРУШТВЕНИХ ПОКРЕТА
Резиме: Рад представља покушај да се једна широко распрострањена
друштвена појава, какви су нови друштвени покрети, која има дуго историјско
трајање, анализира из неколико углова. То је философска перспектива марксистичког хуманизма, етичка перспектива руске религиозне философије и она
савременог православног богословља, конкретно усредсређена на кључне философске проблеме и токове последњих пет векова, кратку историју нововековне
философије. Све три покушавају да објасне овај феномен у оквиру властите
философије културе и философије историје. Социолошко-историјска перспектива је укључена само на феноменолошкој равни, навођењем конкретних
видова и облика испољавања ових покрета у историјској стварности. У тексту
се не бавимо типологијом нити појединачним врстама истраживане појаве,
већ само њеним заједничким идејним темељима. Одређене врсте се само повремено помињу као илустрација.
Кључне речи: сазнање, основ, нови друштвени покрети, метафизика, онтологија,
православно богословље

Појам истине са становишта
основних облика сазнања
Трагање за срећом у овом свету је универзална људска потреба
и један од најважнијих антрополошких феномена. Она се, на појединачном
плану, испољава као лична животна борба, а на друштвеном и историјском
– као активност бројних друштвених покрета. То настојање се нарочито
интензивирало од друге половине 19. века, а његови носиоци су нови
друштвени покрети. Бројне анализе савремених друштвених покрета
19, 20. и 21. века углавном се усредсређују на њихов историјски настанак, делатност и развој у друштвеној пракси, повремено и на психолошке аспекте. Међутим, тиме се сужава могућност да се једна важна
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и дуготрајна друштвено-историјска појава обухватно сазнајно анализира
и објасни, чиме би задобила стабилан положај у историји друштвених
збивања, науке и социјалне философије. Како их онда анализирати?
У објашњењу једне појаве животне праксе, потребно је поћи од или
доћи до њених идејних основа. Другим речима, језиком философије,
херменеутика објашњава феноменологију (конкретног); а оним науке
– уопштавајући принцип, теоријско становиште, које стоји у основи
неке појаве, објашњава начин њеног пројављивања у конкретној стварности. Због тога и у анализи постављеног проблема, нових друштвених покрета, треба повезати суштински (а не само појавни) циљ којем
теже са основним критеријумом истине. Најдубљом анализом њихових
идејних темеља ређе се баве философи марксистичког, ирационалистичког или богословског усмерења.
Овај текст се осврће на неке од тих покушаја осветљавања и преиспитивања њихових теоријских полазишта. Да ли су, како и колико
друштвени покрети сазнајно засновани? Дакле, бавимо се њима полазећи
од основног питања које се поставља у свим дисциплинама које се баве
питањем сазнања, а то је питање истине; одговарамо на питање да ли
је и шта истина у идејној основи нових друштвених покрета. А с обзиром на то да се они односе на друштвену праксу, делање у стварности,
претходно одговарамо на питање шта је истина у теорији.
Да би се на њега одговорило, треба поћи са различитих сазнајних
позиција, становишта различитих облика сазнања: здравог разума, логике, науке, филозофије, мита, уметности, идеологије и религије. Здрав
разум појаве у стварности региструје и схвата, а потом процењује, са
становишта свакодневне животне праксе и нагомиланог искуства. За
мит (и, у специфичном смислу, уметност) то је, међутим, само први
корак у расуђивању о стварности, јер он покушава да појаве протумачи
из перспективе једне више и невидљиве духовне стварности, божанског порекла, и тако сваку појединачну манифестацију доведе у везу
са космичким збивањем. За разлику од науке, која је објективна, вредносно неутрална и усмерена на објашњење појава у стварности, мит
има изражену афективну ноту и етичку позадину. Зато је на практичном плану он снажно кохезивно начело којим се успоставља заједница
чланова групе и њена веза са Космосом; уметност тај циљ покушава
да постигне теоријски разумевањем унутрашњег смисла. Док је делокруг науке садржински и формално ограничен, мит тежи да се веже
за целину бивствујућег.
Идеологија, као облик сазнања, се у историји мишљења појављује
у двоструком значењу – позитивном и негативном. Са једне стране, то
је учење о идејама и пореклу сазнања, а са друге, облик мишљења, који
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је под утицајем предрасуда или ужих интереса, постао искривљен.1 За
разлику од мита, као једног од најстаријих облика сазнања, идеологија
је појава новијег доба и везана за прагматичан, утилитаран и инструменталан однос према свету. Као резултат симбиозе заосталих облика
митског мишљења и доминантног култа науке и технике, настају модерне политичке идеологије, битно различите од древних и класичних
митова, како по свом пореклу, тако и по својој суштини и циљу.
У условима обоготворења, идолатрије науке и технике, модерне
идеологије представљају израз кризе европског рационализма. Оне нису
резултат натприродног, божанског надахнућа, већ планског и смишљеног
делања уске и моћне политичке и економске мањине зарад доминације
над обезличеном масом великих, каткад и светских колектива. Не служе спајању са Космосом и учвршћењу унутрашње кохезије групе, већ
ниским циљевима поништења личности појединца и идентитета колектива. Зато би идеологија, по својим основним обележјима, условно
могла да се сматра егоистичким (нихилистичким) митом нашег доба,
али не и митом у пуном смислу те речи, какав је био у древно доба као
доминантан, чак и једини облик мишљења.2
У случају здравог разума и идеологије однос према овој појави
ипак је, пре свега, утилитаран – то јест, битно је колико је практично
употребљива у одређене сврхе позитивне или негативне манипулације
стварношћу. Тај сврсисходан однос задржан је и у вишим облицима
сазнања, какве представљају наука, философија, мит и религија, али је
у њима далеко сложенији, а његов смисао дубљи. Овде ћемо се укратко
осврнути на становиште историје, социологије и психологије, да бисмо се потом задржали на становишту философије, руске религиозне
философије и православне теологије.
Наука друштвене покрете анализира са њихове друштвено-историјске и друштвено-психолошке стране, дакле, из перспективе спољашњих манифестација и унутрашњих покретачких мотива, а заједно
узев, са становишта друштвеног устројства, социјалних односа, друштвене праксе. Филозофија их посматра апстрактно, са становишта метафизике и онтологије, оног што стоји у темељу њиховог бића. У свим
овим случајевима полази се са рационалистичких позиција, без обзира
на ниво општости. Међутим, како примећује Семјон Франк, ниједна
истинска философија не може бити неверујућа, јер тад прераста у псеудофилософију.3 Отуда је рационалност филозофског полазишта само
1
2
3

В. Михаило Ђурић, Утопија измене света. Мит, наука, идеологија, Изабрани
списи, књ. 6, Службени гласник, Београд 2009, 317, 320–321, 338–340.
В. Ibid., 320–321.
В. Семјон Људвигович Франк, Светлост у тами: Огледи из хришћанске етике
и социјалне философије, Логос-Бримо, Београд 2004, 12–13.
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једна страна гледања на проблем, а тек повезивањем са богословљем
осветљавају се најдубљи темељи истраживане појаве или феномена.
Тај спој је у философији постигла руска религиозна философија, која
је објединила философију и православље, а у случају Семјона Франка
из угла етике и социјалне философије.
Дакле, овде заступамо став да најпотпунији и најобухватнији одговор на питање сазнајне заснованости било које појаве у свету, па и нових друштвених покрета, може дати богословље. „Тада му говораху: Ко
си ти? И рече им Исус: Почетак што вам и кажем.“ (Јн. 8, 25)4 „Имам
много да говорим о вама и да судим; али је истинит онај који ме је
послао, и ја говорим свету оно што сам чуо од њега... ништа не чиним
сам од себе, него говорим оно што ме је научио Отац“ (Јн, 8, 26, 28).5
Остала полазишта могу дати одговор који се не сме игнорисати, али га
треба схватити као услован, јер посматра само једну страну феномена;
међутим, уколико се наметне као једини, искључив, доминантан, апсолутан, долази у непосредан сукоб са истином и прераста у идеологију.
Реч или појам истина у философији се појављује у двоструком
и супротном значењу. Она је најпре подударање садржаја мишљења са
њеним предметом, датим у стварности. То значи да истина може бити
само оно што се може практично проверити. На томе се заснива читаво нововековно схватање науке и технике у свом позитивном смислу
као теорије и праксе сазнања стварности и овладавања њоме у сврху
олакшања и побољшања човековог материјалног живота.
Међутим, кад би се човек свео само на ту димензију постојања,
битно би осиромашио сопствени идентитет и на крају изгубио највредније
својство своје природе, својство личности, које задобија само као духовно биће, у сфери духовног постојања. Чак и у философији, која је
рационална област сазнања, постоје правци који доводе у питање овакво
схватање истине – на пример, скептицизам. Ако идемо још даље и више,
ка православном хришћанском предању и култури источнохришћанског
света, увиђамо да се у тој традицији сазнању спољашњег света не придаје
особит значај и да оно може бити чак и опасно кад се претвори у странпутицу и заврши у заблуди.
Оваквом уском схватању истине противе се и друштвена пракса и сâм живот. Чак и западни свет, који већ више од пет векова живи
у стварности, обликованој у духу прагматички, сврсисходно, научнотехнички схваћене истине, након бројних експеримената извршених
у животној пракси, заснованих управо на таквим претпоставкама, по погубним последицама у материјалном свету, душевном животу и духовном
4
5
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устројству, осећа и увиђа наличје тог схватања и пута. Отуда негативна
истина, ако се уопште таква може сматрати и звати истином, не само
по својим практичним манифестацијама, већ и у погледу своје логичке
заснованости, представља једну контрадикцију, јер завршава у обмани.
Прецизније, она остаје истина по нечем што је реално присутно и видљиво, али није по његовом суштинском значењу, значају и вредности.
„’Истина’ која може да доведе до разарања живота, истина која
поткопава саме темеље нашег бића – таква истина у другом, дубоко
суштинском смислу уопште и није истина.“6 Да би се дошло до основног и најдубљег значења истине, до њене суштине, која стоји у темељу
стварности, свеколиког света, не треба путем мишљења упознавати
спољашњу стварност, већ изнутра, кроз освешћивање и осведочење у личном животу, чиме се „укључујемо у истинску реалност“.7 Тако се унутрашњим озарењем, просветљењем, открива истински живот, на основу
којег се онда може организовати и искуство у спољашњем свету.
Дакле, да бисмо могли говорити о свим ужим и релативним схватањима истине, морамо кренути од најобухватнијег, најопштијег, темељног.
Шта је истина у богословљу, речено је у Јеванђељу. Пред Пилатом Исус
одговара: „Ја сам се за то родио, и за то дошао на свет, да посведочим
за истину. Сваки – ко је од истине – слуша мој глас“ (Јн. 18, 37),8 након
чега (се) Пилат пита: „Шта је истина?“ (Јн. 18, 38).9
А на другим местима, Исус поводом тога, каже: „Ја сам пут и истина и живот“ (Јн. 14, 6)10 и „Ја сам светлост света; ко иде за мном неће
ходити по тами, него ће имати животну светлост“ (Јн. 8, 12).11 Због тога
је подударност истине и живота најбоље сведочанство обухватности
богословске перспективе у анализи било којег феномена стварности.
Феноменологија друштвених покрета:
време, простор и врсте
Да бисмо одговорили на питање конкретне истине нових друштвених покрета, треба најпре да укратко укажемо на њихов садржај и друштвено-историјско, а потом и идејно порекло.
„Друштвени покрети су облик колективног деловања усмерен на
друштвену промену. Основна обележја су им неформалност чланства
6
7
8
9
10
11

Семјон Људвигович Франк, 91.
Семјон Људвигович Франк, 92.
Нови завет, 225.
Ibid.
Ibid., 216.
Ibid., 200.

85

Hereticus, 3–4/2019

Ivana Petković

и јавност деловања... Не постоји јединствена, консензусна дефиниција
друштвеног покрета. Они су велике, понекад неформалне, групације
индивидуа или организација са фокусом на специфичне политичке
или друштвене промене. Другим речима, они изводе, одупиру се или
поништавају друштвене промене. Они пружају начин за темељне друштвене промене унутар нација... Друштвени покрети могу бити дефинисани као ’организационе структуре и стратегије које могу да оснаже
потлачене популације тако да се успоставе ефикасни изазови и да се
одупру моћнијим и напреднијим елитама’.”12 „Израз ’друштвени покрет’
или његов еквивалент у другим западним језицима се уобичајено користи да означи широку разноликост колективних покушаја који хоће да
доведу до промене у извесним друштвеним установама или да створе
потпуно нов поредак... Ипак, кад је израз први пут ушао у употребу,
у раном деветнаестом веку, имао је специфичније значење: друштвени
покрет значио је покрет нове индустријске радничке класе, са њеним
социјалистичким, комунистичким и анархистичким тенденцијама“. 13
Овај феномен је доста изучаван у друштвеним наукама, како
теоријски, тако и емпиријски. Он је понајвише предмет истраживања
и анализе социологије и политичких наука, док их историја и психологија, нарочито социјална, изучавају из другог угла и својом посебном
методологијом. Ипак, свима је заједничко да се доводе у везу са политичким и привредним устројством модерног друштва – прецизније, својим
покушајем утицаја на њих, у циљу промене. На основу тих истраживања
уочавају се мерила за поделу друштвених покрета: обим, тип промене,
метод деловања и временски оквир.
У складу с њима је настала типологија. Према садржају и носиоцима деловања покрети се деле на: класне, националне, расне, културне
и верске, а по свом односу према друштвеним променама на: револуционарне, реформистичке, конзервативне и реакционарне. Такође, они
могу бити усмерени ка појединцима и друштву. Ако се томе придружи степен промене, то јест, да ли је у питању делимична или потпуна,
разликују се: алтернативни, месијански, реформаторски и револуционарни. Први се боре за ограничене, а други за корените промене дела
друштва. Циљ трећих су ограничене, а четвртих радикалне промене
целог друштва.
Најзад, најопштију поделу даје Ален Турен, који разликује: грађански, раднички и нове друштвене покрете. Критеријум од којег полази
12
13
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јесте историјска етапа у развоју модерног друштва, на основу чега се
одређују и њихови циљеви. Први се појављује у раном капитализму
и бори за слободу нове грађанске класе; други, који се бори за социјалну правду свих класа, а посебно пролетаријата, јавља се у развијеном
капитализму; а трећи, чији су циљеви самоуправа и аутономија посебних делова друштва, карактеристичан је за постиндустријско друштво.14 Из те основне матрице развили су се бројни потоњи нови друштвени покрети, усредсређени на специфичне проблеме, настали као
резултат померања тежишта или спајања са другим покретима и слојевима у друштву.
Из овог кратког прегледа типологије и критеријума, на којима
она почива, види се да су врло релативни и да је зато немогуће успоставити апстрактну класификацију друштвених покрета, поготову нових.
Једина стабилна је анализа њиховог развоја која уочава етапе: настанак,
спајање, бирократизацију и опадање. Општа подела је и она на старе
и нове покрете, а полази од нивоа друштва на којем делују и циљева,
али нема сагласности поводом тога какви покрети се сврставају у коју
групу. Стари су карактеристични за индустријско друштво, а њихови
циљеви се односе на регулисање правног, социјалног и економског положаја, пре свега, маргинализованих и угрожених делова друштва. Нови
делују у већ развијеном, привредно и политички стабилнијем друштвеном миљеу, па се и њихови циљеви усредсређују на друге проблеме,
везане за наличје технолошког развоја, као што су нуклеарна претња,
загађење животне средине, културна униформност, отуђење, светски
и локални ратови, на пример.
Као врсте нових или алтернативних покрета издвајају се: еколошки,
студентски, контракултурни, (нео)феминистички, (анти)глобализацијски,
мировни, антинуклеарни, покрети за алтернативну технологију и енергију,
покрет за алтернативну економију, покрет за аутономију, грађанске
иницијативе и покрети за грађанска права и слободе, покрети за расну једнакост и равноправност, покрет за алтернативну школу, покрети за алтернативну медицину, анти-психијатријски покрет, покрети
за психолошку подршку, покрети за здраву храну, покрети за здраво
тело, покрети за равноправност маргинализованих сексуалних група,
нови урбани покрети, религијски и неорелигијски покрети и мистички
и окултни покрети.15
14
15

„Друштвени покрет“, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Друштвени_покрет, 27.6.2020.
Vukašin Pavlović, „Društveni pokret“, u: Milan Matić (gl. red.), Enciklopedija po-
litičke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, str: 275. О њиховој подели и циљевима в. шире у „Друштвени покрет“, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/
Друштвени_покрет, 27.6.2020.
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Најважнији друштвени покрети, сходно критеријумима способности да покрену масе према циљевима којима се битно и позитивно
мења њихов живот, али и показаном политичком утицају, јесу: еколошки, покрет за заштиту животне средине, који није ограничен само
на природну средину, већ и на насеља; покрет за заштиту права човека, који обухвата више њих: женски покрет, покрет за успостављање
и одржање идентитета и достојанства и једнак третман свих људи без
обзира на расу, пол, старост, језик, територију; мировни, комунитарни, покрет за праведнију организацију производње и расподелу добара
и услуга.16 Такође је општа, и због тога једна од прихватљивих подела
на напредне и назадне, еманципаторске и конзервативне, леве и десне, либералне и демократске, ауторитарне и тоталитарне,17 с тим да
критеријуми различитих подела не стоје обавезно у узајамној вези.
Због свега тога сваки покрет има и антипокрет, који се не заснива само на идеолошком и политичком усмерењу, већ и на односу спрам затеченог поретка, то јест, да ли се бори за његову промену,
одржавање или регресију, уназађење или враћање на превазиђене облике друштвеног стања и организације.18 Такође је важна још једна
црта савремених друштвених покрета, која се састоји у сталној будности према стварности: у раздобљима друштвене стабилности и напретка њихов набој је латентан, а покреће се и разбуктава у периодима
кризе. У таквим временима обично се активирају и конзервативни покрети, па се друштвена борба претвара и прераста у ону између снага
које се залажу за стварање новог типа друштва и оних које се боре за
повратак традиционалних вредности, дакле, између, у основи, левих
и десних снага. Али, без обзира на оријентацију, друштвени покрети
изражавају сукоб два света – живота и система, друштва и државе, човека и апарата бирократије, технике и науке стављене у службу јачања
и ширења привредне моћи, најпре у сопственој земљи, а онда и на све
ширем простору.19
16
17
18
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Из ових подела се уочавају време и простор настанка и деловања
друштвених покрета. Они су друштвено-историјски феномен модерног
доба. Њихово родно тло је грађанско и демократско друштво, чије су
главне одлике тржишно привређивање, политички парламентаризам,
вредносни релативизам и плурализам погледа на свет. По томе се амбијент
њиховог настанка разликује од традиционалног и прединдустријског
друштва у којем је уска политичка елита носилац друштвене промене.
Индустријско друштво је културни феномен европске, пре свега,
западне цивилизације, који одликује специфичан однос према природи
и историји.20 Темељи његовог развоја постављени су на почетку Новог
века, а претпоставке су се стекле знатно раније.
Основне одлике су: друштвени напредак, који се огледа у материјалном освајању и потчињавању људским потребама света природе путем науке и технике. То је однос према свету који је формулисао философ Френсис Бекон крилатицом Знање је моћ и позивом на
рушење нечег што је назвао идолима старог доба и поретка, а под чиме
је подразумевао разне врсте веровања које је сматрао предрасудама.
Тако редукована стварност је започела свој развојни пут у 15. веку,
а довршила га, са својим противречностима и последицама, на почетку
21. столећа. У свакој од историјских етапа њено наличје се све више
испољавало, упоредо са позитивним резултатима.21
Половином 20. века учврстила се њена привредна констелација,
оличена у развоју поделе рада, специјализацији, тржишној и планској
рационалној организацији производње и потрошње. У том, истовремено оптимистичном и агресивном еволуционизму Ален Турен је видео потпуно искривљено тумачење хуманизације света, оличено у супротстављању свету природе или денатурализацији. Вештачки, технички
свет за човека новог доба постао је примаран у односу на свет природе,
из којег је и потекао и стално се обнавља живот.22
Идејна основа нових друштвених покрета
Сада ћемо покушати да одговоримо на средишње питање идејног
утемељења нових друштвених покрета. Како се на њега одговара у науци, пре свега, социологији и политикологији; затим, са становишта
философских праваца као што су марксизам, нихилизам и анархизам;
и, најзад, у руској религијској философији и богословљу? Друштвени
20
21
22

Ibid., 8, 201.
Овај концепт је касније проширен и на социјалистичка друштва, настала по
истом, револуционарном моделу.
Ibid., 8.
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покрет се у науци одређује као „организовани покушај групе људи да
спроведу неку промену суочавајући се с отпором друге групе људи“.23
Према другим учесницима у политичком животу покрет се односи само као према противнику, и главна одлика тог односа јесте
противречност, непомирљивост, антиномија, која се изражава у опречним легитимацијама: они–ми, да–не, победа–пораз, сад–никад итсл.
Преговори, компромиси, реформе су у таквој констелацији односа немогући. А такође и зато што „ништа не могу да понуде заузврат за
било који уступак, који је направљен у складу са њиховим захтевима“.24
Њихов основни покретач је друштвена криза, криза политичког система и привредне организације, која се на плану ужих група појављује
као немогућност да се задовоље различите политичке, привредне, културне и друге друштвене потребе, првенствено нижих и маргиналних
друштвених слојева и делова друштва, међу којима доминира она „за
слободом и демократијом“.25 Тако друштвени покрет започиње своје
деловање потребом да задовољи ове потребе, али се током његовог развоја
показује да су у питању дубље потребе, које се састоје у угрожавању
и непроналажењу идентитета, односно места у друштву, и обликовања
особеног профила групе који би био признат и прихваћен. Дакле, криза друштва је видљив, а криза идентитета невидљив покретач и мотив
друштвених покрета и промена.26
Кључно средство остваривања циљева покрета чини револуција,
која се манифестује различито у складу са природом циљева, али је
увек у средишту поменутог сукоба између света државе (и науке, технике, институција, интересно заснованог друштва), на једној, и света
живота (природе и безинтересне заједнице), на другој страни.27 Алберто
Мелучи одређује друштвене покрете путем категорије конфликта. „Ја
дефинишем колективну акцију у строгом смислу као скуп различитих
типова понашања у друштвеном систему који су засновани на конфликту. Колективна акција имплицира постојање борбе између два актера
за присвајање и усмеравање друштвених вредности и ресурса, а притом
сваког актера карактерише специфична солидарност... Колективна
акција такође укључује све типове понашања који прекорачују норме
које су институционализоване у друштвеним улогама, који иду изван
правила политичког система и/или који атакују на структуру класних
односа у друштву.“
23
24
25
26
27
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Активност која задовољава само први услов за аутора је „на конфликту заснована акција“, док друштвени покрет задовољава оба. Због
тога је за овог аутора он „аналитичка конструкција а не емпиријски
објект“.28 Овде је врло јасно истакнут анархистички карактер покрета
– у сфери праксе, а нихилистички – на плану идеје. „Конфликт није
првобитни облик друштвене егзистенције, већ ту чињеницу треба објаснити
друштвеним односима... Детерминизам и хуманизам, позитивни или
негативни, су негације социологије.“29 Тако у основи друштвеног покрета стоји конфликт, што га чини противречним феноменом, како
изнутра, по својим нихилистичким темељима, тако и споља, по путевима свог остварења у пракси. Конфликтни карактер друштвених покрета се изражава у „јасно одређеним противницима“ и „раскиду са
преовлађујућим културним вредностима или институционалним правилима“. Истовремено, „многе побуне и устанци су знаци унутрашње
кризе и реорганизовања друштвеног система“.30
На ову везу сукоба и промене упућује и одређење Вукашина Павловића: „Друштвени покрет је колективна, јавна, добровољна, масовна,
мање или више спонтана акција људи која израста из незадовољених потреба, изражава одређене сукобе интереса, покреће решавање значајних
друштвених питања и стреми мањим или већим друштвеним променама“. 31„Култура протеста је најважнији елемент ове утопије, коју можемо назвати утопијом алтернативних животних могућности“.32
Природа и распрострањеност ове појаве говори и о духу епохе,
која је изразито динамична, заснована на сталним променама, зато што
је њен доминантан идејни систем наука, која се и развија управо кроз
непрекидно истраживање непознатог. Експеримент је главни метод
науке, настао у модерно доба, а посматрање, проверавање и поређење
објективног важења у стварности – кључни поступак у доказивању истинитости једне претпоставке. Тај принцип важи за све појаве и феномене.
Док је у средњем веку религија била теоријско полазиште и извор
организације животне праксе, у новом добу секуларизације, у којем су
философија и религија потиснуте са јавне сцене и из људских душа,
ту улогу преузима јавно мњење, које реагује на сваки поремећај тако
што се организује у друштвене покрете. А како је у једној динамичној
епохи и друштвени – политички, привредни и вредносни – систем нестабилан, грађанско друштво обилује аномалијама, па су и друштвени
покрети бројни.
28
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Таква мотивација маса је у почетку позитивна, јер усредсређује
њихову друштвену енергију и усмерава је ка квалитативним променама
тренутног стања. Зато су „са становишта друштвеног развоја, друштвени
покрети кључни актери друштвене динамике и најважнији социјални
субјекти друштвених промена“.33
Као што грађанско друштво представља спољашњи, тако је утопија
унутрашњи предуслов нових друштвених покрета. Основно идејно обележје нових утопија представља премештање остварења идеалног циља из
будућности у садашњост. Античко схватање времена и историје било је
цикличко, живот се одвијао по затвореном кругу ограниченог простора, а тако је обликована и свест о вечној промени и повратку на почетак. Хришћанство је прво у однос времена и простора увело развојну
перспективу, идеју прогреса, али не схваћеног на начин нововековне
философије, као једнодимензионално усавршавање материјално-техничког
света, већ као стално стремљење ка вишој, духовној стварности, што
је уједно враћање времена, човека и света на почетак у развијенији,
савршен облик постојања, какав је био приликом стварања.34
На друштвеном плану, то је било изражено средњевековним витешким идеалом – феудални систем је дисао духом есхатона, ишчекивања будућег царства у вечности. Модерно грађанско друштво поставља
оперативне циљеве: овладавање светом се одвија у садашњости. То је
кључна одлика нове свести епохе. У садашњости се сусрећу традиција
и иновација, прошлост и садашњост као пројекат будућности у којем
неће бити места за прве, већ само за њихово одбацивање и промену.
Тако су нови друштвени покрети поставили захтев за неодложном променом стања, извршили неку врсту суспензије историјског тока и довели до „стапања историје са утопијом“ у тренутној стварности.35
Најтипичнији облици философског објашњења ове појаве су прецизан план рационалне утопије или теорија историје која предвиђа неизбежан долазак новог друштва без детаљне разраде његовог облика.
Заједничко овим системима мишљења је њихова инхерентна логичка
конзистентност, усредсређеност на монокаузално објашњење већине
друштвених проблема и склоност да се верује како ће промене у друштвеним установама донети коначно решење свих људских проблема.36
Идејни основ нових друштвених покрета постављен је у дужем
историјском процесу, који је започео у Ренесанси, развио се у Новом веку,
добио подстицај у епохи Просветитељства и Рационализма, а врхунац
33
34
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доживео у ничеанству. Нововековни нихилизам је идејни феномен европске културе. То је назив „за повесни догађај којим се окончава више
него двехиљадугодишња владавина метафизике, којим се исцрпљује традиционални онто-теолошки хоризонт разумевања стварности... Истина
бића губи обавезујућу снагу и привлачност“,37 чиме европски човек
остаје без сигурних темеља сопственог постојања.
То је „епохални удес Запада“, којим се руше темељи европског
идентитета. Његове последице су почеле да се све снажније испољавају
од друге половине 19. века кроз дубоку духовну кризу, пре свега, у систему вредности, а онда и у друштвеном устројству. „Ниче није измислио нихилизам, нити је припремио његов долазак, нити је прокрчио
пут његовој превласти у нашем времену. Његова заслуга је само у томе
што је први јасно препознао нихилистичко лице савременог света, што
је први отворено проговорио о растућој пустињи модерне безбожности,
што је први гласно установио да је Запад изгубио веру у виши смисао
живота.“38 Завршила се владавина натчулног, категорије ума су изгубиле обавезујућу снагу, престале да буду критеријум истинитости. Због
тога је нихилизам корен револуције модерног доба и основно философско учење 20. века. Његова суштина се састоји у Ничеовој тврдњи
да не постоји Апсолутна Истина, Апсолут нити ствар по себи, те да је
свака истина релативна.39
Суштина нихилизма је у негативном апсолуту. Овај проблем је
у философији уочен пре Ничеа, а изражен у језгровитом образложењу:
да или постоји Бог, у Којем је усредсређена сва воља, која се не може
ни доказивати ни оповргавати, јер измиче рационалној анализи, или
пак Бога нема и у том случају човек постаје бог, чија се воља претвара
у апсолут. А будући да човек, као биће ограничених могућности, не
може да се трајно одржи, неизбежан је суноврат у ништавило. Дакле,
самообоготворење није реалност. Готово подударно схватање налази се
у Злим дусима Достојевског и представља темељ идејног уобличавања
анархистичких и нихилистичких тежњи и струјања предреволуционарне Русије.40
Међутим, Ниче је проблем проширио са појединца на свет, јер
је у томе видео питање кризе смисла и будућности западног света. Он
је нихилизам схватио као „кретање тоталног порицања“, које завршава
у „одбацивању сваког упоришта и извесности... темељно отклањање
37
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сваког објективног смисаоног и вредносног поретка“.41 „Нихилизам
разбија и уништава све што постоји, све што важи за обавезно и неопходно. Под удар нихилистичког кретања тоталног порицања долази
најпре вера у Бога, а потом и у културне вредности уопште... завршава у потпуном губитку вере у виши смисао живота, тако да је безверје
крајњи производ његове превласти“.42
Једина вера коју нихилизам признаје јесте вера у бесмисао и безвредност света и људског живота. То је најдубље значење његовог закључка да је Бог мртав. Под тим он није подразумевао само хришћанског
Бога већ и трансцендентни свет, надземаљски ред ствари, најшири свет
идеја, идеала, начела, норми, циљева, вредности, читав један смисаони поредак вредности и устројства света изнад чулног овоземаљског
света, који служе као руководећи принципи за његову организацију
и темељни принципи којима се осмишљава сваки људски чин и целокупно постојање. Тај свет је „изгубио делотворну снагу, натчулно царство
смисла је испражњено и опустошено, безвремено и вечно је престало
да буде темељ временског и пролазног“.43 Отуда је и људски живот изгубио смисао и вредност.
Премда је Ниче констатовао опште опустошење европског духа
и културе, а многи пре и после њега суноврат система вредности, Маркс
је први понудио конкретно решење које је видео не у повратку на старе
вредности, већ у револуцији, порицању грађанског друштва и коренитој
промени услова човековог постојања. А њу је схватио као довршење
нихилизма. Дакле, сматрао је да треба извршити радикалан раскид
са прошлошћу како би се градила истинска будућност. Зато између
анархизма, нихилизма и револуције постоје везе узајамне сличности,
повремено и условљености, али и суштинске разлике. Приближавају
се у погледу основних питања радикалне критике света, одбацивања
традиције, порицања свега постојећег и покушаја насилног мењања
стварности.
Међутим, Маркс је упућивао озбиљне замерке творцима анархизма поводом важних философских, друштвено-економских и организационо-политичких питања међународног радничког покрета.44 Разлике
се продубљују у погледу дубљих, ширих и апстрактнијих питања која
се односе на карактер и дух капиталистичке цивилизације. За разлику
од анархиста, чије је становиште било искључиво практично, Маркс је
оцртао разрађено философско гледиште, које обухвата питања логике
41
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капитализма, особито његове привредне организације, и аксиологије,
система вредности који стоји у његовим темељима. Такође, његово становиште представља особену философију историје Новог века, посматрану из нарочитог угла какав је организација физикалног – прецизније,
привредног – света.
У капитализму је, осим дехуманизације, видео и претпоставке за
могућност изградње новог и до тада непостојећег света. Под тим је, пре
свега, подразумевао материјални и технички развој, који ће омогућити
раст животног стандарда, чиме би се човек ослободио прекомерног
и ропског рада те отворио простор слободног времена за осмишљање
и практично деловање у остварењу новог, идеалног типа друштва. Према
њему, капитализам се разликује од свих претходних епоха по томе што
је човек ослобођен свих видова друштвене везаности, који су му у прошлости били наметнути, чиме се ствара могућност за промену самог
система. Пожељну страну капитализма видео је у томе што је на економском плану одбацио све традиционалне видове социјалне предоређености,
са којима појединац долази на свет и нема могућност да их током живота напусти: сталешке, класне, полне и друге разлике.
Најзад, интернационални карактер марксизма је такође потенцирао брисање свих националних, расних, верских и других разлика
и потчињености. Али, ове вредности је, скоро два миленијума пре њега,
прокламовало хришћанство, и то у далеко дубљем, обухватнијем и потпунијем смислу. Истовремено, капитализам их никад није доследно
спровео у дело, јер то ни не одговара његовој најдубљој логици, због чега
је ова идеална могућност „скока из царства нужности у царство слободе“ премештена у будуће високо привредно и технолошки развијено
друштво и тиме прерасла у утопију.
Однос Маркса и Ничеа такође је обојен овом наглашено поништавајућом цртом. Заједничко им је увиђање да су мрачне силе света
снажно присутне и да се супротстављају исконској људској доброти.
Разлика у томе што ничеанство не верује у афирмацију добра будући
да је људска природа дубоко егоистична, а марксизам да јесте, али уз
помоћ насилних метода, које су израз зла.
Зато је С. Љ. Франк (С. Л. Франк)45 револуцију сматрао демонским утопизмом, јер се њоме разуздавају силе зла са намером да се
оствари постављени идеал. И она завршава у тиранији мањине, често
једног човека са својим уским апаратом, који је претходно побунио
масе на промену, а којом наставља да манипулише. Сваки профани
хуманизам, који одбацује апсолутне и објективне вредности, и служи
само субјективним и људским, у себи садржи претпоставке нихилизима
45

Семјон Људвигович Франк, 50–51, в. шире 48–49.
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као „негације самог начела светиње и поклањања светињи“. Зато је лак
прелазак из веровања у остварење раја на земљи у порицање свега постојећег, то јест, из марксизма у нихилизам.
Анархизам и нихилизам, који су узајамно много ближи, разликују
се у погледу свог односа према теорији и пракси. Нихилизам је више
теоријско, идејно полазиште и становиште, док се анархизам више усредсређује на практичну борбу за укидање сваког ауторитета. Дакле, нихилизам је мисаон, а анархизам делатан. Појам анархије је стар и води
порекло из друштвено-политичке стварности старе Атине из 404. године пре Христа, кад је означио успостављање друштвеног стања без
архоната у ком се наметнула страховлада тзв. Тридесеторице олигарха.
Зато је основно значење анархије негативно друштвено стање нереда
и безвлашћа, а тек онда и порицање сваког ауторитета и поретка.
Као појава новијег доба, анархизам је резултат друштвено-историјске климе грађанског друштва 19. века. Као идејно становиште он је изнутра противречан управо због своје основне црте – одбацивања сваког
поретка и ауторитета, борбе за успостављање таквог устројства света
у којем неће бити поретка. Зато ни његова теоријска полазишта није
могуће разврстати ни по каквом основу, па је и теоријски неплодан.
Једини аутор који је пружио његово филозофски утемељено становиште био је Јохан Каспар Шмит (Johann Kaspar Schmidt), познатији под
псеудонимом Макс Штирнер (Max Stirner). Најдубљи узрок, идејну
суштину и језгро анархистичке побуне видео је у егоизму. Тако је раскинуо са идејном традицијом Запада и разобличио грађанску метафизику субјективности.46
У Штирнеровом делу се потпуно растворио историјски свет и као
једина преостала историјска могућност људског постојања остао субјективитет. Након растакања светске историје, једини који је остао
на попришту историјске борбе био је оништављен и духовно испражњен појединац, који је назван „ослобођеним“ управо због одрицања
свих веза са традицијом. Са тим је требало да започне ново раздобље
света.47 У погледу схватања положаја човека у свету одбацио је сваки
вид учења о слободи – грађански политички, пролетерски социјални
46
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и космополитски хуманистички, јер еманципују човека од једне врсте
зависности и ропства да би га ставили у другу.48
Међутим, питање нихилистичког става о смрти бога као проблематичности свеопште егзистенције у новим условима епохе није поставило само ничеанство већ и савремени марксизам. Маркузе је тежиште
ставио истовремено на опстанак у овом свету и спасење на оном, на
невидљив најдубљи извор и видљиву манифестацију ове појаве: “када
су богови мртви, када кривица и искупљење изгубе своје значење, шта
можемо супротставити утилитаризму или хедонизму“?49 Тако је стигао
до идејних темеља нихилизма.
Западно друштво је започело свој еманципаторски пут грађанским
револуцијама, али се он показао као краткотрајна и бурна историјска
епизода која је завршила у затвореном производно-потрошачком друштву, које човека двоструко поробљава: експлоатацијом, у сфери производње, и конформизмом у области потрошње. На Истоку су социјалистичке револуције завршиле у новом тоталитаризму. Процес који
почиње поништавањем окончава у расулу – нихилизам је почетна, анархизам крајња тачка тог процеса и хода кроз време. Старији друштвени покрети устајали су против поробљавања друштва, а нови против
унижавања личности, не схватајући да је друго тек последица првог,
то јест, да су у питању само различите етапе у развоју једне исте идеје,
у чијој основи стоји побуна. Зато је основна заблуда свих утопијских
и превратничких покрета у томе што верују да се апсолутно добро може
остварити у свету одбацивањем религиозне вере уопште и само на основу објективно спознате природе света, вером у човека и његове моћи,
дакле хуманизам без Бога.50
Међутим, свет није постао такав одједном, већ је последица световног хуманизма који се обликовао вековима. Његова суштина лежи у томе
што је процес рационализације доведен до крајњих граница сопствених
могућности, након чега почиње да се извргава у властиту супротност.
Док је Ренесанса покушавала да помири средњевековни са модерним
погледом на свет, то јест хришћанство и световни хуманизам, Нови
век је у теорији и пракси потпуно развејао ту (не)могућност на штету
хришћанства. Декартова и Беконова замисао да се рационалним путем
може овладати стварношћу и потчинити је човеку поражена је у пракси,
па је рационализам сменио ирационализам, а хуманизам – субхуманизам.
48
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Основне световне идоле новог доба Серафим Роуз (Seraphim Rose)
видео је у три врсте лажне вере: у културу или цивилизацију, у науку
или разум, и у историјски прогрес, односно у технику, као њихов конкретан израз, који онда обликује и читав живот и његов етос. Отуда
је нихилизам пресудан, јер се непосредно односи на фундаментално
питање Истине, без којег нису могући ни мишљење ни делање. Ако
је тако, као што тврди Ниче, онда истина може бити само релативна,
а она се најпотпуније изражава у науци, најважнијем сазнајном продукту модерног доба. Наука не трага за апсолутном истином нити је
може досегнути, већ може само проверавати делимичне истине у пракси које су стога релативне.51
Нови друштвени покрети појављују се управо у једној епохи која је
духовно битно редукована и сведена на свој екстремни материјалистички
израз. Нихилизам и анархизам су идејни изрази савремене духовне
декаденције и кризе културе, која се састоји у доминацији логоса над
митосом. Мит, философија и религија потиснути су или подређени,
па чак и обесмишљени и обезвређени у свакодневном животу. Главно
обележје модерне културе постаје непрекидна рационализација. У таквом
свету су наука, техника и индустрија најмоћније силе, а материјални
прогрес највиша вредност и главни циљ. Тиранија науке над стварношћу
тече упоредо са појавом низа лажних религија, а обе имају магијски
карактер и циљ да брзом практичном интервенцијом промене стварност према сопственим замислима. А крајњи циљ је стварање земаљског
раја, подређивање духа телу, божанског света људском.52
Зато се савремена борба против Бога води много суптилнијим
и опаснијим средствима, оним идејним – стварањем сурогата културе, философије, религије, вере и живота. Псеудокултура, философија,
религија, вера, хришћанство, живот, постају перфидна замена за истинске, а у најновије доба доминације информатичке технологије, посебно се интензивирају њеном средишњом категоријом – виртуелним
светом. Човеку овог тренутка и света намеће се привид, вештачки створен свет на темељима истинског, па била то физичка природа, староставни друштвени односи и институције – или пак исконска осећања.
Суштина нихилизма је таква да је неизмерна, па је постнихилистичко
доба доба празнине после празнине.53 У испражњени простор (позитивно)
ирационалног, из којег су прогнани најстарији и најобухватнији облици сазнања, усељава се упрошћен и искривљен поглед на свет, оличен
у идеологији као „проблематичној замени за мит под окриљем ума“.54
51
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У атмосфери доминације вештачки створеног света над светом
живота долази до њиховог сукоба и побуне која захтева промену стања.
Тако се појављују друштвени покрети, чија је идејна водиља визија идеалног поретка или утопија. На друштвеној сцени оживљава мит као
„симбол вере једног колективног покрета који хоће да створи нов друштвени поредак, нове установе и нове односе“.55
Опасност замене мита идеологијом лежи у чињеници да су слични
по облику, али не и по садржају, и да савремени човек живи у стварности потпуно другачије обликованој од древне митске, према чему
се одређује и његов доживљај света. Идеологија је у стању чак и да
апсорбује знатно старије и обухватније облике сазнања, као што су мит,
философија и наука – због своје претензије на истинитост, рационалну утемељеност, свеобухватност, са једне, и манипулације осећањима
и вером, са друге стране. Све су то разлози њене делотворности и жилавог одржавања у друштвеној стварности.
Серафим Роуз је у нихилисте сврстао разне правце и покрете:
хуманизам, скептицизам, агностицизам, револуцију, разне уметничке
и философске правце, научни и технички прогрес. Свима је заједничка
тежња да идејно критикују и одбацују хришћанску догматику и учење,
а практично да га револуционарно и насилно униште, одстране из стварности и замене различитим сурогатима земаљског раја. „Њихов циљ је
исти: поништавање Божанског Откровења и припремање новог поретка у коме неће бити трага ’старом’ погледу на ствари, у коме ће човек
бити једини бог.“56 Главни противник хришћанске вере није логика, која
и сама полази од Истине, већ супротна вера; јер, ако би логика заратила против Апсолутне Истине, порекла би саму себе.
Нихилизам пролази кроз неколико етапа. Почиње уништењем
старе вере и света, заснованог на хришћанским вредностима, да би припремио терен за стварање новог поретка света и типа човека, а то је свет
у којем је човек једини бог. Његови историјски облици су либерализам,
реализам, витализам, анархија и деструкција. Либерализам задржава
неке вредности старог поретка, али их лишава некадашњег значења
и смисла. У фази реализма се више вредности одбацују и своде на ниже
облике постојања, на материју и физички свет – његове најпознатије
видове оличавају натурализам и позитивизам.
Либерализам и реализам завршавају у антиутопијама, нељудском,
технолошки поробљеном свету, у којем је људска душа изгубила сваку вредност. Зато се као реакција на пребрзи развој науке и технике
и њихово потпуно овладавање животом и светом појављује витализам.
55
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Манифестује се као покушај оживљавања древних култова природе
и тела, али у новим условима. Он је, пре свега, еклектички систем, јер
из бројних учења, древних пракси и култура узима само фрагменте,
и то произвољно и пристрасно, према субјективним мерилима, због
чега је комбинован са знатном дозом фантазије лажно представљене
као „духовни узлет“ у недокучива подручја. Примери су егзотизам, бит,
хипи-покрет, разне појаве источњачког псеудомистицизма, као што су
психоделија, медитација, јога, и томе слично.
Међутим, витализам не постиже циљ ради којег настаје, а то је
обнављање живота цивилизације, већ је пре симптом њеног умирања.
Зато га смењује етапа нихилизма разарања, оличеног највише у тоталитарним идеологијама и авангардним покретима 20. века: фашизму, стаљинизму, уметности авангарде између два светска рата, окултизму, психоанализи, панк-култури. Протест против цивилизације он
претвара у позив на њено потпуно уништење и свођење на „тотално
ништавило“.57 Свака варијанта нихилизма припремана је вековима,
њене претпоставке су се стекле у ранијим епохама. Ренесансни хуманизам је породио либерализам, Реформација и Просветитељство реализам, витализам има корене у окултизму Ренесансе и Просветитељства,
а нихилизам разарања потиче од екстремних ставова модерне и нововековне философије.58
Док се досадашње истраживање кретало у равни науке и философије,
сада треба испитати духовне основе нихилизма, полазећи од основних
појмова и феномена, какав је онај револуције. Природа нихилистичке вере је непосредно супротстављена хришћанској, па се, можда не
може ни сматрати ни називати вером, већ најприкладније – негативном вером или метафизиком. То показују њихова основна обележја.
„Док је хришћанска вера радосна, сигурна, искрена, љубавна,
смерна, трпељива, у свему покорна вољи Божијој, њена нихилистичка
копија пуна је сумње, подозрења, гнушања, зависти, љубоморе, гордости, нетрпељивости, бунтовништва, хуле – једна или више ових одлика
доминирају у било којој конкретној личности. То је став незадовољства
собом, светом, друштвом, Богом; зна само једно: да неће прихватити
ствари какве јесу, већ мора уложити своје снаге или да их промени или
да од њих побегне... Нихилистичко бунтовништво је, као и хришћанска
вера, коначан и непроменљив духовни став, који има и извор и снагу
у себи – и, наравно, у натприродном ’организатору’ бунтовништва.“59 Његов
извор лежи у „првобитној сатанској вољи за порицањем и побуном“.60
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Нихилизам одбацује хришћанску веру и установе не само зато што
у њих не верује већ што устаје против ауторитета, који их представља,
и буни се против послушности њему. Суштина нихилистичке побуне
лежи у чињеници да Бог, са свим Његовим установама, треба да буде
збачен, а на његово место постављен човек, који треба да влада по сопственим законима. Ова „изврнута, негативна вера“ не устремљује се „толико на уништавање философских и теолошких темеља Старог поретка
колико на уништавање супарничке вере која јој је дала живот“.61 Зато
је „нихилизам неуспешан све док истинска хришћанска вера постоји
макар у једном човеку; јер ће тај човек бити жив пример Истине, што
ће сва импресивна световна достигнућа за која је нихилизам способан
показати ништавним. Својом личношћу он ће оповргнути све доказе
против Бога и Царства Небеског“.62
Теологија и смисао нихилизма укратко се могу изразити као „рат
против Бога, објава владавине ништавила, тријумф недоследности и апсурдности“.63 Али, како се на вечитој негацији не може темељити постојање
стварности и човека, нихилизам има известан „позитиван“ циљ, који се
састоји у стварању потпуно новог света и човека. Његов исход је свет
потпуно подређен човеку. Али, кад се такав свет успостави, завршава у подређивању човека човеку, још више, нељудском свету – дакле,
новом ропству, још горем од оног Старог поретка, који су нихилизам
и анархизам толико одбацивали и разарали. „Људи без Бога обликују
хладан, нељудски свет, у коме су свуда организованост и ефикасност,
а нигде нема љубави и поштовања.“64
Видљиве одлике таквог света представљају: доминација науке над
вишим облицима мишљења и доживљаја света, и технике, као вештачки створеног света над природом, која је Божје дело; а као њихова последица – функционална модерна архитектура и дизајн, тотално планирање, генетски инжењеринг, контрола рађања, контрола људских
гена и ума, потрошачки менталитет, материјално благостање као једина
и највиша вредност којој је подређен читав живот и сви људски односи. Дакле, нови облик суптилне тираније, а заправо субхуманистичка
култура, друштво потчовека, сведеног на најниже потребе, лишеног
идеала. Оваква тоталитарна владавина и организација могућа је само
тамо где се претходно уклони Истина из света и људског живота. Први
кораци ка томе били су стаљинизам и нацизам, а на привредном плану
–„апсолутни деспотизам световности“, непрекидни циклус производње
61
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и потрошње – што се, на крају, преноси и у сферу мишљења кад се човек
убеди да ван тог света не постоји други и бољи. То је „најсавршенији,
највећи и најефикаснији затвор“, из којег се нема куда побећи.65
Нихилистичко насиље, разарање, уништавање и поништавање су
само почетне етапе и средства далеко опаснијег циља. У будућности можда неће бити ни потребне револуције зато што ће већ бити успостављен
нови тип човека који пасивно и мирољубиво прихвата сва решења каква му се нуде и, што је најважније, којим се (човеком) лако може манипулисати путем савремене технологије, пре свега, информатичке. „Најдубље антихришћанство је псеудохришћанство, као циљ револуције.“66
А то ће се постићи не више директним нападима на Бога и његове земаљске облике постојања, укључујући институције, већ – уласком светског духа у Цркву, као тело Христово, увлачењем нихилизма и конформизма у људске душе, потискивањем Бога и вере у магловиту вечност,
те, уместо тога, поробљавањем људских душа вредностима овог света.
Особина као што је стрпљење и процес ишчекивања спасоносне
будућности, чиме се вековима побеђивао привремени свет, престаће
да буду подвижнички идеал и саставни део живота и полако падати
у заборав. То је и духовно значење Ничеовог става да је „Бог мртав“.
Стари поредак, у којем је читав људски живот на земљи био схватан
и доживљаван само као припрема за вечни, при чему је сва нада полагана у Бога, као више биће, замењује се сурогатом живота где је једина људска преокупација привремена удобност, након које нема ничег – ништавило.
Историјски развој и промењен смисао деловања
Када друштвени покрет постигне циљ – да измени део или друштвени поредак у целини, он постаје институција, а његове вође део политичке елите или сама та елита. Тако утопијска идеја прераста у системску идеологију. Колико то важи за савремене друштвене покрете,
означене као еманципаторске?
Планетарно ширење и инструментализација нових друштвених
покрета обележавају последњу деценију 20. и прве две 21. века. На граници миленијума битно су се изменили њихов положај и улога. Остали
су један од доминантних видова спонтаног и неформалног удруживања
људи изван институционализованих центара моћи у друштву, чему је
један од разлога изразита нестабилност водећих друштвених институција,
какви су држава и привреда, политички и економски систем, нација
и породица.
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Са друге стране, управо су најмоћнији привредни и политички
субјекти западног друштва почели да злоупотребљавају нове друштвене
покрете за спровођење сопствених негативних глобализацијских циљева.
У таквој атмосфери реафирмисани су национални покрети, у почетку
знатно мање успешни у свом јавном деловању. То је изменило и однос
(нових) друштвених покрета према категоријама времена и простора.
У етапама свог позитивног деловања, они су инспирацију налазили
у будућности и глобалном друштву, док су се национални окретали прошлости и традицији посебних простора и народа. Током последњих 30
година национални покрети су претрпели доста критика, док су нови
задуго били афирмисани и оправдавани као друштвено напредни. Међутим, животна и историјска искуства нагоне нас да се запитамо: јесу ли
ови први толико негативни и назадни, а ови други без остатка пожељни,
како се често приказују?
Нови друштвени покрети су настали у развијеном индустријском
и грађанском друштву Запада, али на прелазу из другог у трећи миленијум
имају снажну тенденцију да се прошире изван граница националних
друштава и држава, на читав свет, све донде докле допире друштвени
поредак који је њихов циљ, и тако прерасту у цивилизацијски, а не само
феномен одређене културе,67 што представља нов облик идеолошког
и културног империјализма, по својој суштини истоветан са економским
и политичким. Да ли су применљиви у друштвима прединдустријског
менталитета, какав чини скоро три четвртине планете? Док су на свом
матичном тлу донели извесне повољне резултате, у неразвијеним традиционалним и прединдустријским друштвима, уз погодне, имају низ
негативних последица.
Рудолф Хеберле је још пре скоро пола века нагласио да су они
покрети, који свесно циљају да измене друштвени поредак „из корена“ могући само онда када се друштвени поредак не сагледава као
Божје дело већ као резултат човековог рада и предмет људске воље.68
Зато су овакви покрети удружени са секуларизацијом мишљења. То
је разлог зашто су се на Западу појавили тек од 18. века, а на Истоку
тек недавно, као резултат културних контаката са Западом. Због тога
ни сви ранији покрети, повезани са борбом нижих класа и слојева за
побољшање друштвеног положаја, нису задирали у темеље друштвеног
поретка. Они су често били део миленаристичких верских или назовиверских секти, и стога се заснивали и на вери у небеско, а не само
земаљско царство и правду. Данас се срећу само у оним крајевима где
67
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модернизација заостаје за светским токовима. Из тих разлога њихове
акције завршавају неуспехом, осим ако не усвоје организацију, тактику
и идеологију савремених покрета.69 Другим речима, овде се традиција
показује јачим фактором од друштвене иновације.
Али, како је за позитиван друштвени развој, осим неговања локалне
баштине, потребно и увођење универзалних планетарних достигнућа,
у традиционалним друштвима је ограничено побољшање положаја човека и посебних група могуће постићи таквом модернизацијом која
би се заснивала на позитивним искуствима традиције, провераваним
и у пракси потврђеним вековима, и комбиновати их са селективном
модернизацијом и њеним афирмативним тековинама, преузетим из
западних друштава, а не некритичким преузимањем или наметањем
решења из друштава сасвим другачијeг културног наслеђа и менталитета. Нови национални покрети у друштву и етно-трендови у култури
олако се и острашћено етикетирају као десничарски, шовинистички
и фашистички, губећи из вида или намерно прећуткујући и њихову
конструктивну улогу, која се углавном састоји у томе да представљају
културни одговор на покушаје насилне глобализације, било којег смера,
са Истока или са Запада, из тоталитарног социјализма или либералног
капитализма, којом се брише сваки траг особеног културног наслеђа
и вековни идентитет великих људских скупина, то јест национални колектив као личност.
Са друге стране, претерана афирмација нових друштвених покрета резултат је наглашене интернационализације, коју заговарају творци тзв. „Новог светског поретка“. Пут који су прешли односи између
ових покрета и грађанског друштва, колико у теорији толико и у пракси, показује наглашене осцилације и варијације у релативно кратком
историјском раздобљу. Дакле, друштвене покрете треба довести у везу
са тренутном политичком и привредном констелацијом глобалног света.
То само иде у прилог основној тези да је домет друштвених покрета ограничен, како временски тако и просторно, јер зависи од духа
времена и природе доминантног светског система, пре свега политичког
и привредног. Масовност и популараност нових друштвених покрета
у 20. веку дугује се чињеници да су и капитализам и социјализам били
светски системи и да је свет био подељен на блокове, па су се у таквом
амбијенту и миљеу створили и афирмисали нови друштвени покрети,
који су, међутим, остали ограничена критика оба система, а понекад
и прикривено идеолошко оруђе два система у њиховим узајамним борбама. Заблуда, чак и егзистенцијална трагедија, леже у чињеници да су
ови покрети искоришћени за циљеве против којих су се највише борили – а то је манипулација човеком на разним плановима.
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Већина нових друштвених покрета престала је да врши пожељну
улогу у друштву са престанком тзв. Хладног рата и прерасла у дегенеративне рецидиве друштва и цивилизације у процесу спољашњег распада
и унутрашњег урушавања. Тренутно доминантна западна, евро-америчка цивилизација, само пролази пут којим су прошле све империјалне
културе у свом развоју и нестанку. У чврсто структурисаним друштвима, попут некадашњег социјалистичког или ваневропских, у којима
је традиција снажна, њихове измењене и екстремне варијанте имале
су искључиво деструктивну улогу рушења држава и система а да заузврат ништа ново и конструктивно нису понудиле као решење.70 У том
смислу су били један од важних судеоника у њиховом разарању: поред окупационе војске која је војно, политички и физички уништавала
земљу, поред транснационалних компанија које су разарале привреду,
тзв. НВО су одиграле улогу идеолошких убица, јер су активно радиле на
уништавању морала и традиције народа који живе на тим просторима.
У таквим околностима дошло је до извртања перспективе, јер су
друштвени покрети, који су почетком ’90-их стигли на просторе бивше СФРЈ у распаду и у друге земље некадашњег Источног блока, убрзо
прерасли у противпокрет и негативну утопију, јер више нису играли
друштвену улогу због које су настали, а то је борба за остварење права и бољег живота маргинализованих друштвених категорија, већ су
представљали оруђе владарâ из сенке за идејно и морално урушавање
система, државе и нације.71 Са друге стране, покрети који се последњих
година и деценија појављују у Србији72 сачињавају пример националних покрета који по својим полазним идејама одговарају аутентичним,
70
71
72

Пример је бивша СФРЈ, а у новије доба блискоисточни свет, тзв. „Арапско пролеће“, које није никакво пролеће, већ сумрак доскора најстабилнијих и најуређенијих друштава у том делу света, често и врло богатих.
Примере таквих тзв. НВО оличавају: Хелсиншки одбор за људска права, Фонд
за отворено друштво, Центар за културну деконтаминацију, Жене у црном
и сличне групације.
На пример: Светло, Достојни Србије, Патриотски блок, еколошки покрети,
антивакцинашки покрет (тзв. антиваксери) и томе слично; или више конзервативни и десничарски, који се залажу за превасходну изградњу друштва на
традиционалним националним темељима, попут организација Наши, Образ
или 1389. У посебну групу би се могла сврстати савремена иницијатива неких
кругова и појединаца унутар СПЦ за очување вишевековног духа Источне цркве
пред екуменистичким, секуларизацијским, глобализацијским тенденцијама, које
долазе са Запада и условљене су политичким тенденцијама одређених центара
моћи, као и специфични методи борбе – мирољубиве литије, верске процесије,
са елементима националног фолклора. Такав је био и Богомољачки покрет
пре Другог светског рата, који је деловао у сличној духовно-социјалној клими
и чији су се предводници, попут Владике Николаја Велимировића, и чланова,
пре свега, из редова српског сељаштва, борили за очување традиционалног
аутентичног српског православља.
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прилагођеним овом поднебљу, али се залажу и за неке универзалне
вредности, због чега се могу сматрати делом антиглобалистичког покрета, који већ дуже време постоји у западном свету.
Данас се најраспрострањенијим и најутицајнијим антиглобалистичким новим друштвеним покретом у свету може сматрати покрет
суверениста, који у свакој земљи настоји да оживи традиционалне вредности тог друштва. У том смислу се може сматрати неком врстом националног покрета који се залаже за обнављање позитивне традиције
сваке државе. Његови носиоци су конкретни државници, владари, или
неформални ужи и локални покрети унутар једне земље и народа те
њеног расејања.
Због таквог свог карактера, он можда не би ни требало да спада
у нови друштвени покрет, будући да се залаже за повратак на старе
и проверене вредности и тековине, али, како делује на неформалном
плану, у условима дегенерације затечених институција – он се условно
сврстава у њих. Тако се борба између националних и глобалистичких
кругова и центара моћи и друштвене енергије пренела на планетарни
план и задобила онтолошки карактер борбе примарних категорија добра и зла. Први се боре за афирмацију верске и националне традиције, као и исконских вредности, попут породице, или, у крајњем исходу
– афирмацију живота; други пак за негативне вредности попут друштвеног расула, диктатуре уског круга финансијске олигархије, манипулације људима, замену религије идеологијом, уништење породице и њену
замену истополним везама и браковима, смањење броја људи на планети – за смрт човечанства и планете.
Премда би се, по свим мерилима западне социологије, покрети суверениста могли окарактерисати као конзервативни и десно оријентисани,
они уносе позитивну промену у друштвену стварност, али не засновану
на наметању глобалних интернационалних вредности и привреднополитичких модела, већ на афирмацији традиције, примерене једном
особеном поднебљу, другачијем од осталих. Са друге стране, у светлу
своје измењене улоге, већина традиционално нових друштвених покрета прерасла је у нове тоталитарне идеологије тзв. Њу ејџа (New Age),
не само због свог садржаја већ и услед облика деловања, који се огледа у притиску на мишљење и општу обавезност и прихваћеност. Они
подривају традиционална прединдустријска друштва и подржавају грађанско друштво у етапи корпоративног капитализма, политичког и војног униполаризма и идејног расизма и фашизма.73
73
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Фонд за цивилно/отворено друштво злоћудна је употреба термина којим се
Карл Попер служио у другачијем контексту. Исто важи и за магловито срочен
термин тзв. људских права, који самозване НВО злоупотребљавају или користе
сасвим произвољно. Парадокс је да се традиционалне међународне институције,
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Међутим, да би се схватио, у најбољем случају, ограничен успех
активности досадашњих нових друштвених покрета у пракси, треба
дубље загребати по њиховим теоријским основама. На феноменолошкој,
друштвено-историјској равни, њихов смисао и улога се мењају зависно
од конкретних прилика, од духа епохе и начина живота једног простора. Али, свака таква раван је хоризонтална, затворени систем у којем
се појаве објашњавају другим појавама или целином исте такве, онтолошки „хоризонталне“, физичке и друштвене стварности. Тако се не
долази до објашњења суштине ниједне појаве у свету, па ни покрета.
Тиме се објашњава и промена њиховог карактера са променом епохе
и простора деловања. У анализу се мора увести вертикална перспектива,
јер се једино тако може допрети до суштине ових покрета и њиховог
најдубљег циља.
Кад се стигне до полазних претпоставки, уочава се њихова противречност која се састоји у томе што желе да сруше старо да би градили ново, ограниченог трајања, које подлеже истом принципу – (само)
уништења. Други показатељ њихове суштинске неутемељености лежи
у чињеници да у пролазном свету покушавају да успоставе вечан. Најзад,
у вези са овим, стоји и чињеница да су материјални и духовни свет непосредно супротстављени. Пошто су нихилизам, као поништавање, и
анархизам, као деструкција и безвлашће, идејно полазиште, са сазнајне
стране гледано, они су најдубље неутемељени, засновани на негацији
и уништењу постојећēг, без изградње нечег новог у замену.
Незаснованост, дакле, потиче из два извора: један су нихилистички темељи, који све поричу, чак и сâм акт порицања, дакле, саме
себе; а други непомирљивост Цркве и света, царства Божјег у човеку,
који је кренуо Христовим путем, и непријатељског света, који се бори
против Христа, а у којем он мора да живи, макар привремено, и ту
остварује свој спасоносни задатак. Дакле, уколико би се доследно остварио пројекат било којег покрета, то би било одрицање Благе вести и његова карикатура – јер се царство и поље добра и зла не могу измирити, већ само постојати у истом свету, али никако међусобно прожети
– зато што би то подразумевало њихов компромис.
Ово је немогуће, не из било којих вредносно и афективно обојених
разлога, већ због њихове логичке неспојивости – два противречна става не
могу оба бити истинита. То је једна од основних сазнајних претпоставки
попут Амнести интернешнала (Amnesty International), боре за проналажење
и рехабилитовање несталих и киднапованих, а да тобоже неформалне и тзв.
НВО прећуткују, прикривају или искривљено приказују такве појаве као што
су отмице цивила, укључујући и децу, са циљем трговине органима или педофилије, на пример.
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науке, која је основни рационални облик сазнања и по дефиницији
вредносно неутрална; још више, етике, као философске дисциплине,
и теологије. Како се, међутим, претпоставке Царства Божјег не могу испитати нити доказати логичким и рационалним путем, то само увећава
постављени проблем. Дакле, ово је и кључно питање методе сазнања
стварности: док се материјални свет сазнаје разумом, духовни се спознаје
искуственим опитом „ума који пребива у срцу“.
Збрка (нових) друштвених покрета повећава се и чињеницом да не
постоје јединствени критеријуми њихове класификације. Разнородни су
по више основа. Нису се сви појавили у исто време нити су подједнако
трајали; њихова масовност није била подједнака у исто време, а неки
од њих више не постоје у првобитном идејном и организационом облику. Конкретни циљеви за које се боре остали су различити, а једино
што их повезује је маргиналан положај ових група у друштву и борба
за бољи свет у којем би сваки од покрета остварио своја права.
Друштвене покрете 19. века, пре свега феминизам, инспирисали
су анархизам и марксизам. Авангардни уметнички покрети и хипи-покрет у свом су темељу ничеански и анархистички. Међународни раднички и синдикални покрет, покрет за еманципацију црнаца и покрети за ослобођење колонијалних народа и модернизацију сиромашних
земаља такође су инспирисани струјама унутар марксизма.
Опет, еколошки покрет би посредно могао да се доведе у везу са
марксизмом, али и културама Истока и њиховим односом према природи. То показује почетну разједињеност, неутемељеност у заједничкој
идеји, а што је све последица одрицања од заједничке хришћанске традиције. Пошто је напуштено средишње духовно учење и животна пракса, која је обједињавала европске народе, у тај испражњен простор
уселио се плурализам вредносних система.
Нови друштвени покрети играју извесну друштвено-историјску
улогу, померају границе хуманости, чак имају релативног моралног
смисла и оправдања, али је њихов суштински проблем, који завршава
у егзистенцијалној и супстанцијалној трагедији, што се боре за циљ
који није трајан нити стабилан, будући да су временски и просторно
ограничени. Преко те границе они лако могу да се извргну у властиту
карикатуру, супротност и негацију.
Посматрани из холистичке перспективе, не воде коначном разрешењу
напетости која се не може ни превазићи у свету какав јесте, због основног дуализма Благе вести, Евангелиона.74 Крâј сваког нихилизма лежи
у порицању самог бесмисла, јер више ни он није известан. Вера и невера су изједначене, смисао и бесмисао такође, што је препознатљив
74
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савремени екстремни релативизам, брисање границе добра и зла.75 То
је кључ и за тумачење ћорсокака у који су запали неки од нових друштвених покрета.
Социјализам је завршио у тоталитаризму; феминизам се поцепао
унутар себе и у неким екстремним облицима застранио у идеологије које
афирмишу сексуална изопачења и уништење исконске људске установе, каква је породица, и биолошког феномена свих живих бића, какав
представља рађање потомства; еколошки покрет је постигао ограничене реформе само у најразвијенијем делу света, док је већи део претворен у његову депонију; покрет за права црнаца, у најбољем случају,
донеће побољшање њиховог положаја само у најразвијенијим земљама,
и то првенствено зато што је бела мањина најстаријих досељеника на
америчком континенту у упадљивом демографском паду; а студентски
завршава у претерном афирмисању културе младих и маргинализовању
или чак и уништењу популације старих и средовечних – без указивања
на кризу савременог друштва, које више не може да се избори са нараслим економским проблемима.
Све ове последице имају јединствен узрок у пренебрегавању чињенице
да се коренит преображај света може остварити само унутрашњим преображајем појединца и Божјом интервенцијом. На антрополошком плану пут изрођавања тече од избацивања Бога из човековог унутрашњег
и спољашњег света, преко пражњења људске душе до стварања новог
устројства света потпуно усмереног на материјалне вредности. Тиме је
људско биће сведено на примарни егзистенцијални ниво елементарних
физичких потреба, чија је једина заокупљеност она материјалним светом.
На томе се и заснива стварање тзв. новог светског поретка, а њему
претходе и бројни нови друштвени покрети. Они почињу варљивим
обећањима о свеопштој срећи и правди, а служе као припрема за поредак који потпуно поробљава и дехуманизује човека, лишава га његових
(нај)виших својстава. У томе и леже заблуда и странпутица нових друштвених покрета, која се не показује увек јасно у пракси. Због њихове
разнородности неки доносе извесне позитивне промене, али је проблем у томе што су оне достигнуте искључиво у хоризонталној равни,
без откривењског надахнућа, без везе са Богом, на Којег је човек већ
заборавио или га поредак на то присиљава.
Временом се на таквим полазним претпоставкама гради и тзв.
„нова духовност“, која се на практичном плану манифестује као екуменизам и глобализам, уједињавање света у једну државу и религију. Тако
се заокругљује стварање новог поретка света, чије су спољне одлике
материјални и технички напредак, раст животног стандарда и лажна
75
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духовност, чије је порекло духовно, описано у Еванђељима као три главне врсте искушења: хлеба, чуда и власти.76 А стварање новог поретка
света представља резултат кризе стварности доба Модерне и непосредна
„последица напуштања апсолутне Истине и заборављања Бога“, која се
„може превазићи само на бојном пољу људске душе“.77
Најдубљи корен кризе лежи у самом човеку модерног доба, а то
је двоумљење којим путем да крене, „прихватање или неприхватање
Христа“.78 На идејном плану, ова се криза испољава у разним учењима
и покретима, идејама и видовима друштвене праксе, који су само задржали назив Истине, али испражњен од свог првобитног садржаја,
релативизован, због чега се олако користи за разне (под)садржаје.
Због тога сви ови погледи на свет претендују на пуноважност
и зато се рационалним путем не може ни постићи досезање истине
у стварности. Истина се открива само на плану теологије, а она је
идеално решила кључна питања за која се залажу друштвени покрети, као што су: положај полова, посебно жене, достојанства личности,
права на живот, заштиту еколошке средине и бројна друга – али, на
другачији начин од разних антропоцентричких и материјалистичких
учења и пракси.
Ново обличје света и тип човека не могу се остварити негативним
путем, насиљем, деструкцијом, јер су њихов крајњи резултат друштво,
култура и цивилизација потчовека, субхуманизам. То су показала бројна
искуства од почетка Новог века наовамо: грађанске и социјалистичке
револуције, либерални капитализам и дириговано привређивање, а на
идејном плану – тоталитарни системи, много гори и нељудскији од
античког ропства и феудализма. Они су, практично, човека вратили
у камено доба, а начини на које су то чинили само су постајали још
опаснији и суровији.
Уз помоћ све развијеније технике, потпомогнуте развојем науке,
светски ратови су све чешћи и разорнији по својим дугорочним последицама. У њима се води беспоштедна борба за личну надмоћ која не
признаје никаква витешка правила борбе: биотероризам, метеоролошки рат, економска дестабилизација, поред класичног оружаног рата,
вештачки створен проблем избеглица тек су неки од видова. Коначан
и најпогубнији исход чини „рашчовечење“, које људско биће своди на
прождрљивог потрошача какав негује култ тела и конформизам.79
76
77
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Нихилизам је, као и свако друго учење које пориче Бога, заснован на
обмани. Он не може понудити ослобођење, као што то чини хришћанство,
већ искључиво ново ропство. Од те лажне надмоћи човек се може ослободити једино животом у Богу, Христу, спознајом Њега и еманципацијом
од света. Дакле, редослед је: унутрашња спознаја Бога, оличносњење
и победа над светом путем његовог надвладавања, а не овладавања њиме.
То је једна вертикална перспектива, узлет, трансценденција. Докле год
човек остаје у оквирима света и у њему покушава да оствари савршен
свет без Бога, он (п)остаје његов заробљеник.
Повољна страна тог процеса огледа се у идеализму и полету нових
друштвених покрета који користе сва достигнућа модерне епохе: науку,
демократију, либералан морал, да би се борили за светски мир, братство међу народима, толеранцију, правду, једнакост, чисту и заштићену
природу и животну средину, губећи из вида да су све те вредности
још пре 2.000 година прокламоване у хришћанству, а неке од њих још
у Старом завету и античкој Грчкој.80 Основни покретач ових позитивних
стремљења јесте световни, земаљско благостање. Ако се ове вредности
поставе као једини циљ, почињу духовно да штете, јер човека одвајају
од стремљења ка вечности и спасењу душе. „Човеков истински и вечни дом није у овом свету; истински мир, љубав и радост у Христу, које
верник познаје још у овом животу, потпуно су другачије природе од
световних пародија што испуњавају ’новог човека’ узалудним надама.“81
Зато је крајњи и најпогубнији исход нихилистичког програма
– заустављање у видљивом и физички и социјално уређеном свету. Нико
не пориче да и спасење душе треба обезбедити подношљивим условима
материјалног живота на земљи, али је спорно што се тиме мења однос
циља и средства – тачније, средство поставља као једини и крајњи циљ.
Тиме човек престаје да буде и духовно биће, које је Бог створио по
свом лику и обличју, а свет и земаљска добра му дао на располагање
и господарење, ради лакшег остварења заједнице са Богом, али не као
сврху самом себи. А кад се покаже његово наличје, креће се у нове
револуције и покушаје измене света. Тако се нихилистички програм
показује као један затворен процес, цикличко схватање света и живота, а не истински прогрес.
Савремено друштво је толико обухватно и дубински захваћено
процесом богоотпадништва да је човеку у њему веома тешко да схвати
у каквом окружењу и амбијенту живи. Рационалним и логичким путем
80
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се до тог сазнања не може стићи, већ се најдубља и највиша Истина,
апсолутна, може достићи само унутрашњим созерцањем, доживљајем
Бога, сусретом са Њим. Пут до Христа креће од разоткривања нихилизма у самом себи, објављивања унутрашњег рата и победе над самим собом, да би се тек потом деловало у свету. Укратко, без вере
у хришћанског Бога човек постаје ништа, раствара се у ништавилу.
Због тога је савремени човек на страшном раскршћу – да изабере Божји
пут или отпадне од њега те утоне у свет у којем је сâм бог – управо
оно о чему су говорили Ниче и Штирнер, а у пракси чинили анархисти и марксисти.
Идеје и покрети у чијој су основи комунизам, нихилизам и анархизам обећавају да се радикалном друштвеном мотивацијом и ангажовањем може спасти човечанство. Међутим, погубна историјска искуства
разних облика тоталитаризма у којима су завршили пружају довољно
доказа да је у питању опасна утопија и заблуда, која гуши и квари личност, а у чијој основи стоји порицање апсолутних вредности и духовних основа постојања. Такав пут се разликује од замисли која полази
од позитивног преумљења личности, а која би онда могла да преображава и свет око себе. Једини покретач историјског напретка може бити
промена система духовног живота и његових владајућих идеја – човечанство и планету не могу спасти никакве војне и политичке акције.
Овакво схватање би се могло окарактерисати као „разумевање
животно-историјског искуства у духу хришћанске вере повезано са философском интуицијом метафизичког реализма“.82 Та концепција је
супротна материјализму, позитивизму, апстрактном идеализму и религиозном пантеизму. Она полази од тога да је свет Божје дело, због чега
је израз његове најсветије суштине, а да је у свом земаљском постојању,
као израз палости, опкољен грехом. Такво устројство се може спознати и победити само духовним путем. Човекова најдубља природа је
Богочовечанска и Богосиновска, захваљујући чему се успоставља заједница са Богом и другим људима у којој човек постаје личност.
Међутим, од Ренесансе и Новог века човек је заборавио на своје
порекло и основу, због чега је и почео да се осећа трагично усамљеним
у свету. Блага вест, коју је у свет донео Христос, представља једину
истинску револуцију која се десила у Космосу. Сви каснији преокрети
само су позајмљивали овај основни мотив, али га нису примењивали
у потпуном, доследном и исправном облику.
Блага вест је проглашавала човеково узвишено достојанство и господарство у свету, а не ништавност и безнадежност његовог положаја.
Сродство са Богом, Богочовечанска основа људског бића, најдубљи је
82
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духовни извор свих покрета који се боре за слободу човека и успостављање
његовог достојанства, али не у спољашњем смислу, како су их схватили и покушали да остваре, него у најдубљем онтолошком смислу.
„Заблуда утопизма се састоји у његовом покушају да успостави немогуће,
савршени закон, да савршеност света достигне кроз закон, принудну
организацију света.“83
У свету се Божији закон, који влада њиме, појављује у природном
праву као „онтолошки укорењеним нормативним начелима светског
постојања“.84 Природна права су постојана и непроменљива, исконска
и својствена човековом бићу. А будући да је човек Богостворено биће,
она су израз Божје воље. Људи се могу од њих удаљавати или их нарушавати, али их не могу мењати.85 Са друге стране, конкретни друштвени
поредак и облик организације у којем се она испољавају и примењују
врло је променљив. Природно право треба разумети као „општа, идеална, руководећа начела, која, у зависности од емпиријских услова места
и времена неминовно имају многолике конкретне облике остварења
у реалном позитивном праву, у институцијама, обичајима и свакодневном животу“.86 У том погледу су природна права непроменљива, док су
конкретни облици и садржај њиховог испољавања променљиви и бројни.
Као таква, идеална суштина, природно право изражава најразумнији, најправеднији и најистинитији поредак, највише својствен људској суштини, која се изражава кроз два начела: да је човек Божје дело,
врхунац стварања, преко којег Бог утискује свој печат у творевину,
а како је Бог (апсолутна, савршена) Љубав, и човек, као највише биће
у свету, руководи се тим начелом. Али, авај, како се људско делање
у свету удаљава од тог идеала! У покушају да се оствари разуман поредак у условима несавршеног света, природно право се манифестује
путем права сваке појединачне личности да се позитивно оствари као
Боголико биће истовремено не нарушавајући такво право других људи.
Дакле, солидаран и хармоничан живот у друштвеној заједници, заснован на компромису, уједно је и максимум могућности остварења природног права у свету, али и пут спасења и задобијања вечног живота.
„Другим речима, суштина или основни смисао природног права
састоји се у највећој могућој усклађености начела слободе и солидарности
(или општих услова заједничког живота) и у коме се солидарност или
општа регулација не остварује на рачун гушења индивидуалне слободе.“87
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Испољавање природног права у конкретном друштвеном животу састоји се
у регулисању животних услова спољашњим законима, у таквом њиховом
нормирању у којем ће максимално бити обезбеђено поштовање два
основна начела: „светости људске личности и љубави према ближњима“.88
Да свет, након првородног греха, који се пренео на све људе, није постао
пропадљив, човеково постојање би било израз Божје суштине, потпуно
заснован на начелу љубави, а самим тим и на поштовању права другог,
па би онда потреба за ограничавањем људских права постала сувишна.
Али, у пропадљивом свету, којим господари огреховљена људска природа, чије су тежње увек субјективне, само се у релативном смислу
може остварити начело поштовања личности преко правног, законског
регулисања заједничког живота.
Такво устројство света и односа изражава се сталним осциловањем
човека између паганског, старозаветног и хришћанског природног права,
међу којима постоје суштинске разлике. Природно право, утемељено
на хришћанској вери, почива на поменута два начела, личности и љубави. Из њих се изводе начела поштовања слободе појединца и њихове
једнакости, на једној страни, и солидарности и моралне одговорности,
у заједничком животу, на другој. Из тих основних начела природног
хришћанског права исходе бројне моралне и правне норме, као што
су: осуда ропства, полигамије, тираније мушкарца у браку и породици,
сиромаштва и експлоатације, на пример.89 А управо на њима заснивају
своју практичну борбу и савремени друштвени покрети.
Међутим, често се управо хришћанство прозива као главни противник ових идеја и њихове примене у стварности. То је зато што хришћанско учење има јасан став у погледу схватања ауторитета, хијерархије, субординације и револуције у друштву; идентитета и улоге
полова у њему, места и задатка полова и генерација у породици и породице у друштву. Пошто се сваки конзервативни поредак позива и на
религијске (у западном друштву хришћанске) вредности, друштвени
покрет, ратујући са поретком, ратује и са хришћанством.90 Овде је посреди суштинско неразумевање светог предања и Светог писма, који
су израз Божјег откривења и основ хришћанског живота, који превазилази сваки земаљски, па и друштвени поредак.
Са друге стране, хришћанство, које се понекад, у површним научним анализама ове појаве, сврстава у њу, не спада у друштвени покрет,
88
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већ представља јединствен, непоновљив догађај у историји Космоса.
То је догађај обзнањен још првом човеку Адаму у Рају, који је наговештаван кроз читав Стари савез/завет, да би се конкретизовао у Новом,
појавом Исуса Христа. Он се разликује од свих друштвених покрета
у једној суштинској особини, која онда мења и његову феноменологију, практично испољавање и манифестацију: не тражи нити се бори
за успостављање раја на земљи, већ управо супротно – превазилажење
земаљског живота и света твари који служи само као место припреме
задобијања вечног живота, полигон спасења. У том онтолошком смислу
хришћанство је једини истински покрет трајног карактера – зато што
радикално помера границе свести и душевног устројства, што се потом
преноси и на спољни свет, који ће, у свом крајњем исходу, такође променити и сопствено обличје, не само духовно већ и физичко. Оно не
може бити друштвени покрет из још једног разлога – не односи се само
на друштвени живот, већ обухвата читав створени свет, како видљиви,
материјални, тако и духовни; дакле, и свет природе.
Порекло овог сукоба и разилажења лежи у идејној историји западноевропске културе најмање шест векова уназад. Од времена Ренесансе и Реформације, а касније нарочито у времену Просветитељства
и Рационализма, управо захваљујући уском, утилитарном схватању
истине, о којем је било речи на почетку, дошло је до удаљавања и узајамног супротстављања хуманизма и хришћанства. Оно није потекло
од хришћанства, (само)свесног своје онтологије личности и љубави,
поштовања појединца и солидарности, које извиру из Бога, Који је Љубав
и (Тројична) Заједница, него од хуманизма, који полази од знатно суженог, редукованог схватања човека као прагматички усмерене јединке,
негативног субјективитета, који се свуда бори само за остварење сопственог права, у овом случају сведеног на интерес, игноришући притом
друга бића или користећи их само као средство. Ово је значајно зато што
сви савремени друштвени покрети извиру из тако схваћеног хуманизма, а то је последица непознавања и несхватања суштине хришћанства
као савршеног и потпуног хуманизма, који се може остварити само
у заједници са Богом и другим људима, дакле као Богочовечност.
Такав став је, у крајњем исходу, довео до дегенерације западне
културе, која се испољава на двострук начин: као хладна равнодушност
према злу, спремност на покоравање злу у свету, у циљу постизања
конформизма, са једне стране, и фанатизам негативног утопизма, са
друге, који почиње илузорном жељом за остварењем земаљског раја,
а завршава у негативном аскетизму – порицању човека и света и њиховом поробљавању и уништењу, разарању, деструкцији. А то значи изневеравање хришћанства као религије Богочовечанства и Богооваплоћења, што значи засноване на љубави човека и Бога, света и небесâ,
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на којем темељу почива сагласност два опречна става – апсолутне божанске правде над стихијама света и Божјег односа према огреховљеном
свету, заснованом на љубави и трпељивости тог несавршенства, а које
Бог схвата као творевину у процесу и домостроју спасења.
Древно незнабоштво почивало је на обавези људског покоравања
божанској вољи, правило разлику између добра и зла и обавезивало
човека да обуздава своје инстинкте у тежњи ка том циљу. Савремено
незнабоштво је непосредна побуна против Христа и његове правде, заснована на порицању ауторитета, хијерархије и било каквог божанства.
Оно је „принципијелна негација воље и правде Божије, величање култа
самодовољне људске самовоље, што је у суштини једнако поклоњењу сатани, ’кнезу овога света’.“91 Осим тога што је негативно, рушилачко, оно
је и пролазно, променљиво, онтолошки непостојеће, илузорно, лажно.
А идеал правде Христове представља вечну, постојану моралну
основу света, реалан је. Управо је грађанско друштво то које одбацује
хришћанство као учење, систем вредности и животну праксу. Оно је
потпуно секуларизован друштвени систем, који хришћанство уклања
из јавног живота, смешта у приватну сферу и своди на културни додатак свакодневном животу, додатак ограниченог обима и садржаја
– другим речима, хришћанство не утиче на организацију живота секуларног грађанског друштва у било којој сфери, иако у њему постоје
хришћанске институције.
У тој празнини и процепу појављују се утопијски пројекти и покрети. У најширем смислу, утопизам је присутан свуда где се, у име
апстрактног идеала, игноришу конкретни услови постојања или чак
врши насиље над њима. „Вредност моралног чина воље никад није у неком општем, апстрактном принципу, него увек и само у његовој истинској
прикладности реалној животној потреби.“92
Европска култура, упркос њеним дегенеративним застрањивањима, почива на хришћанским вредностима, а онда и нови друштвени
покрети покушавају да их остваре у пракси: укидање ропства, забрана
мучења и угрожавања интегритета личности сваког човека, афирмација
моногамне породице и равноправност полова, правна заштита, равноправност раса, класа, нација, држава, афирмација принципа одговорности друштва за сваког појединца и обратно, начело солидарности, које
обавезује појединца на одговорност према заједници, све су то вредности које је успоставило хришћанство и које зато значе приближавање
идеалу Христове истине. Свет се може усавршавати само ако се заснује
на односу са Богом.
91
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Бог припада области надљудскōг, трансценденције, а у свету делује на невидљив начин. Истовремено, као стваралац света, Бог је њему
и иманентан, а то се показује кроз позитивно деловање творевине, стваралаштво, понајвише човека, у свету. Пошто се Бог видљиво пројављује
у свету само кроз обличје и обрасце света, а то није савршено појављивање, свет остаје заробљен тамом која га чини несавршеним и тако ће
остати до краја и коначног преображаја света. Међутим, пошто је Бог
утиснуо своју светлост у творевину, она не може нестати али творевина има сталан задатак усавршавања, то јест кретања ка божанском
идеалу савршенства. Тако устројен свет резултат је слободе коју је Бог
дао човеку, а не присиле, јер то логички није могуће, пошто је Бог апсолутна љубав.93
Утопијски полет друштвених покрета почива на неувиђању суштинске разлике између два потпуно супротна идеала: коначног преображаја
и спасења света, који превазилазе људске моћи, и покушаја остварења
апсолутне истине у оквирима данашњег света спољашњом организацијом
и људским напорима. Емпиријска историја пружа много примера да
су такви покушаји завршавали у сопственој негацији зато што су покушавали да успоставе Царство Божје на земљи људским напорима, што
такође није логички могуће. Премда су такви покрети започињали високим идеалима, инспирисани људском несрећом, опет су завршавали
у тиранији мањине и самопорицању, уз истовремено губљење огромне
енергије и жртве. А узрок тог неуспеха лежао је у чињеници што су
преображај, који може остварити само надљудска Божја сила, преносили
на људски створене законе и тако једно ропство замењивали другим.
Други проблем је представљало питање методе – што се таква
земаљска правда спроводила насилним путем. Задатак који себи постављају састоји се у уништењу зла у свету. Али, то је зло толико разгранато да се не може уништити без уништења самог света, који га увек
изнова обнавља. Из тих разлога, задатак позитивне изградње новог света
постаје неостварив, одлаже се у све даљу будућност, а смењује га процес
непрекидног рушења, разуздавање ентропијских сила.94 То можда још
више наглашава апсурдни и изнутра противречни и самопоричући карактер сваког утопијског покрета, будући да доводи до резултата, готово
супротних почетним циљевима. Практично, покрет завршава у ономе
против чега се бори, најчешће у конзервативним и традиционалним
вредностима и поретку, из најмање два разлога: зато што је друштво
органска целина, која се еволутивно развија, као део макрокосмоса;
и зато што једина истинска револуција, са трајним позитивним последицама, може потицати од Божије, а не људске интервенције.
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NOETIC (NON)FUNDEDNESS
OF NEW SOCIAL MOVEMENTS
Summary
The paper is an attempt to analyze, from several quarterсs, a widespread social
phenomenon, such as new social movements, which have an extensive historical
background. It is the philosophical perspective of Marxist humanism, ethical
perspective of Russian religious philosophy and that of contemporary Оrthodox
theology, specifically focused on the key philosophical problems, trends of the last
five centuries and a brief history of modern philosophy. All three try to explain this
phenomenon within their own philosophy of culture and philosophy of history.
The socio-historical perspective is included only on the phenomenological plane,
by specifying concrete aspects and forms of manifestation of these movements in
historical reality. The text does not deal with typology or individual types of the
phenomenon under study, but only its common conceptual foundations. Certain
categories are only occasionally mentioned as an illustration.
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NEOLIBERALIZAM KAO NOSIVI KONSENZUS
VLADAJUĆE KLASE SAVREMENOG KAPITALIZMA:
PRILOG KRITICI JEDNE IDEOLOGIJE
Rezime: U ovom radu kritički je proučena neoliberalna ideologija, njena
idejna predistorija, kao i ključni događaji i procesi koji su doveli do njenog uspona.
Porast društvenog i ekonomskog uticaja ideologije neoliberalizma posmatran je
u kontekstu društvenih grupa (klasa) koje aktivno prihvataju i predstavljaju glavne
nosioce neoliberalnih ideja, i posebnih materijalnih i idejnih interesa koje rečena
ideologija brani i pomaže kod tih društvenih grupa. Epistemološko-teorijski okvir
ovog rada je sociologija saznanja, dok je kao uži teorijski okvir korišćena paradigma svetskog sistema Imanuela Volerstina, kao i teorije ekonomske globalizacije.
Ekonomska globalizacija i slabljenje političke snage radničkog pokreta određeni
su kao najvažniji procesi koji su omogućili uzlet neoliberalnih ideja. Kao ključne
društvene grupe koje promovišu i imaju najviše koristi od neoliberalnih ideja i politika određene su finansijsko-bankarski deo kapitalističke klase, krupna buržoazija u realnom sektoru ekonomije, kao i direktori i menadžeri najvećih svetskih
korporacija.
Ključne reči:

neoliberalizam, ideologija, klase, proletarijat, država

Uvod
Nijedna ideologija, u krajnjem, ne obezbeđuju društveni legitimitet
zbog neodoljive snage svoga sadržaja. Svaka ideologija, da bi imala mobilizacijski potencijal, u značajnoj meri mora da odgovara potrebama, interesima, pa i idealima određenih grupacija, koje je zatim usvajaju i postaju
njen društveni nosilac. Dakle, samo uz pomoć kolektivno organizovanih
socijalnih aktera ideologija može postati društveno delatna. S druge strane,
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ideologija, da bi ostvarila dominaciju nad konkurentskim svetonazorima,
mora biti prihvaćena od onih grupacija koje imaju moć da njene postulate
prevedu u političke stavove: „bilo da ta njihova moć proizilazi iz podrške
naroda, iz mogućnosti prinude, iz nekih sposobnosti koje zaslužuju poštovanje, ili se pak zadobija nekim drugim sredstvima“ (Hughey, 1983,
p. 112). U svakom klasnom društvu vladajuća ideologija je, u stvari, ideologija vladajuće klase. U društvima „dirigovane demokratije“ (Šeldon
Volin, Sheldon Wolin) vladajuća klasa, po inerciji socijalnog položaja koji
joj je imanentan, nastoji da reprodukuje monopol koji ima nad svojim
privilegovanim egzistencijalnim uslovima pomoću klasne funkcije ideologije. Ona to čini predstavljajući sopstvenu ideologiju kao univerzalnu
i opravdanu; kao ideologiju koja služi opštim interesima.
Da bi se razumela klasna funkcija neoliberalne ideologije, nije dovoljno koncentrisati se samo na njen doktrinarni sadržaj, mikro „osovinska doba“ (Karl Jaspers, Karl Jaspers) i glavne istorijske popularizatore (kako je to najčešće slučaj u politikološkoj literaturi), nego je nužno
obratiti pažnju i na dublju društvenu osnovu ideja na kojima se temelji
ova ideologija, kao i na njene sadašnje nosioce (s obzirom na strukturne
i društvene promene u savremenom kapitalizmu koje su istu stavili u sam
centar globalnog društvenog uticaja).
U tom ključu, naš rad orijentisaće se na nekoliko ključnih pitanja:
koji su ideološki izvori neoliberalnih ideja? Koji su društveni uslovi doveli do uspona neoliberalizma? Koje društvene grupe aktivno prihvataju
i predstavljaju glavne nosioce neoliberalnih ideja? Koje posebne materijalne i idejne interese ideologija neoliberali-zma brani i pomaže kod tih
društvenih grupa?
Naš osnovni pristup u proučavanju teorijskih i praktičnih aspekata
neoliberalne ideologije kreće se u spektru „kritike ideologije“ i, šire, sociologije saznanja kao zasebne sociološke discipline.
Ideološko-kritički pristup
Da bismo došli do kritike ideologije, moramo najpre da krenemo
od sociologije saznanja. Vojin Milić posmatra sociologiju saznanja kao
„proučavanje razvoja racionalno-iskustvene misli o stvarnosti i mogućnostima njenog menjanja u skladu sa ljudskim potrebama i težnjama“
(Milić, 1986, p. 413).
Počevši od Marksa (Karl Marx), upravo je koncept klasnog interesa
postao centralni stub sociologije saznanja u misli njenih najznamenitijih
predstavnika. Ipak, da bi se izbegla vulgarizacija, treba odmah napomenuti
da interesi, iz te perspektive, nisu ograničeni na usko ekonomsko značenje, niti su određeni samo položajem u distribuciji materijalnih dobara,
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već izviru iz šireg socijalnog položaja društvenih grupa, a naročito klasa
ili njihovih frakcija. Ono što povezuje kritiku ideologije i sociologiju saznanja je to da:
„misao nije autonomna, tj. da ona ne nastaje i ne razvija se po nekim svojim imanentnim zakonima koji bi se ostvarivali nezavisno
od društvenih uslova i društveno-istorijskih razvojnih tokova, nego
da je povezana s društvom, s njegovim društvenim bićem“ (Milić,
1978, p. XX).

U sociologiji je poznato da se društvene klase pojavljuju kao ključni
element pomoću kojeg treba tumačiti funkcionalnu povezanost društvenog
bića i društvene svesti, tj. političko-društvene stvarnosti i teorija koje istu
pokušavaju da objasne. Mi smatramo da je suština ideologije određena
njenim programsko-propagandno-političkim karakterom, te je samim tim
nužno vezana za ostvarivanje određenih ideja u praksi. U skladu sa Marksovim shvatanjem da društvena formacija koja ne reprodukuje uslove
proizvodnje istovremeno sa proizvodnjom, ne bi postojala ni godinu dana,
naša teza je, nadovezujući se na altiserovsku tradiciju (Altiser, 2009), da
ideologija predstavlja substancijalan deo u procesu proizvodnje tih uslova,
odnosno društvene nadgradnje, koji je nužan za legitimaciju određenog
materijalnog stanja stvari. Na taj način, ideologija nije isključivo sistem
ideja, nego ona sama poseduje i materijalnu egzistenciju s obzirom da
putem ideoloških aparata daje smisao ili upravlja materijalnim praksama
društvenih subjekata. U tom smislu: ideologija je sveprisutna, a to što pojedinci ne vide sebe kao eksponente ili objekte ideologije i veruju da su
izvan nje, samo po sebi pokazuje koliki delatni potencijal ona zaista ima.
Izvori razilaženja u humanističkim naukama se nalaze u tome, kako
je podvlačio Majnhajm (Karl Mannheim), što se sa pojedinih klasnih pozicija i uz njih povezanih interesa, politička zbivanja, u svom totalitetu,
posmatraju iz različitih, a često i međusobno isključivih, perspektiva. Na
taj način dolaze do izražaja drugačiji uže-klasni interesi, a u skladu s njima se naglasak stavlja i na različite delove celine koji se logično tumače
s određenom isključivošću. Ipak, u sociološkom tumačenju ovakvih saznanja i stanovišta ne treba biti jednostran. Naime, uprkos tome što su
istorijsko-politička saznanja, stanovišta, pozicije itd. uvek dominantno klasno uslovljena, bilo bi pogrešno i neopravdano negirati svaki vid istinitosti
ili saznajni karakter koje ona sadrže. Jer u kritici ideologije istraživanje
uticaja društvenih uslova na konkretnu misao ne može biti adekvatno
i celovito ukoliko se gnoseološkim putem ne utvrde njeni saznajni kvaliteti
(Milić, 1978). Generalno, nije uopšte osnovano uzimati interese isključivo
kao elemente koji potiru saznajnu funkciju i negiraju svaki momenat istine u nekoj misli. Interesi su u ljudskoj svesnoj delatnosti uvek prisutni,
ali od karaktera tih interesa zavisi da li će oni sprečavati ili podsticati put
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istinitom saznanju. Kao što nauka nije autonomna u odnosu na društvene interese, tako ni interesi nisu automatski smetnja istinitosti saznanja
(Kuljić, 1983, p. 17).
Treba još naglasiti da se kritika ideologije ne ograničava samo na
razobličavanje veze ideja i društvenih uslova, nego sadrži i kritičko poređenje pojedinih ideoloških shvatanja s rezultatima objektivnijih proučavanja iskustvenih sadržaja na koje se ta shvatanja odnose. Tako se može
videti da li je i u kojoj je meri proučavana stvarnost u nekoj analizi tumačena na objektivan način, a koliko je uslovljena partikularnim (klasnim)
interesima koji se kriju iza konkretnih ideologija. Milić iznosi stav da svaka ideologija predstavlja racionalizaciju suštinski iracionalnog oblika dominacije koji se održava kombinacijom prinude i manipulacije (Milić, 1978:
XXI). Naš je stav da se ovako tumačenje svakako može primeniti na ideologiju neoliberalizma. Ono što je suštinski odvaja ovu ideologiju od drugih
je da je neoliberalizam
„istorijski jedinstven u uzvišavanju tržišnog principa na poziciju
kompletne dominacije nad ekonomijom i, po mom mišljenju, nad
svakom oblašću javnog i privatnog iskustva (...) tržište (...) postaje
tiranska i destruktivna sila koja utiče na sve naše umove i životne
uslove. Tržište postaje ideologija“ (Hawkes, 2003, p. 1–2).

Čvrsta klasna vertikala: Od klasičnog liberalizma,
preko (greške) socijal-liberalizma, do neoliberalizma
Društveni uslovi za nastanak liberalizma nastaju sa jačanjem ekonomskog i političkog značaja kapitalističke klase – buržoazije, te se u tom
smislu radi o prvoj klasnoj ideologiji u istoriji čovečanstva. Američka i francuska revolucija predstavljaju ključne događaje za uspon liberalizma, jer
su to prve uspešne implementacije liberalnih ideja, to jest, ekonomska
moć buržoaske klase po prvi put je uspešno pretvorena u političku vlast
(Tadić, 1996). Zbog sposobnosti da u svoj sistem obuhvati i integriše širok spektar uverenja i vrednosti, brojni autori ga čak nazivaju „metaideologijom“ (Hejvud, 2004, p. 86). U najkraćem, dakle, klasični liberalizam
je ideologija nove, potentne, uspinjuće građanske klase koja je u datom
istorijskom trenutku bila sposobna da objektivno osigura razvoj proizvodnih snaga, a time i revolucionisanje društvenih odnosa prema svestranijoj humanizaciji sveta.
Džon Lok (John Lock) i Adam Smit (Adam Smith) najvažniji su
rani zastupnici ideja liberalizma. Lok je smatrao da država i vlada treba
da sprovode prirodni zakon. To se najbolje ostvaruje preko podele vlasti i zaštite svojine. U Lokovoj filozofiji svojina obuhvata život, slobodu
i imovinu pojedinca. Svojina proizilazi iz prava na samoodržanje, a ne
i iz rada, pa ima auru božje zapovesti (Molnar, 2001). Adam Smit je spojio
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ideje prirodnog prava sa idejama prosvetiteljstva. On je smatrao da država
treba da ima što manje funkcija, kako bi se zaštitile slobode pojedinaca.
Država treba samo da služi stvaranju opštih preduslova napretka (pravo,
uprava, prihodi i vojska). Pojedinci će sledeći svoje sebične interese, a vođeni „nevidljivom rukom tržišta“, doprineti napretku celokupnog društva
(Smit, 1952). Liberalizam svoje ime duguje engleskom terminu liberty, koji
se, pre svega, odnosi na političke slobode. Sloboda, u ovom značenju, se
definiše negativno (sloboda od, a ne sloboda za), tj. kao odsustvo prisile.
Sloboda u liberalizmu označava pravo svakog čoveka da odlučuje o sopstvenoj sudbini i da, bez ograničenja, koristi svoju imovinu kako bi, na
tržištu, ostvario najveću korist za samog sebe. Bilo kakvo zadiranje države
u privatnu imovinu pojedinca znači i ugrožavanje individualne slobode
(Tadić, 1996, p. 506). Sloboda tako postaje osnova političke i ekonomske
teorije liberalizma.
Klasični liberalizam, međutim, izjednačava privatnu imovinu i političku slobodu. Sledstveno tome, liberali su se u 18. i početkom 19. veka
zalagali za ograničavanje političkih prava, a pre svega prava glasa, samo
na one koji su imali privatnu imovinu dovoljnu da budu ekonomski nezavisni (Ili, 2007). Takav elitistički pristup omogućavao je buržoaziji da
pretvori ekonomsku moć u političku moć, jer je sprečavao siromašnu većinu da učestvuje u političkom procesu.
Za kratak istorijski presek pređenog puta od klasičnog liberalizma
do neoliberalizma, može se iskoristiti „teorija svetskog sistema“ Imanuela
Volerstina (Immanuel Wallerstein) i njegovo konceptualno razmatranje
perioda od Francuske revolucije do 1989. godine (Valerštajn, 2005). On
smatra da je posle Francuske revolucije došlo do razvoja tri ideološka odgovora (liberalizam, socijalizam i konzervatizam) na novouspostavljene
klasne odnose (promene), koje su bile u srži te revolucije. Posle revolucija
iz 1848. godine dolazi do onoga što Valerštajn naziva liberalni konsenzus (Valerštajn, 2005). Liberalni konsenzus značio je pomirenje ove tri
suprotstavljene ideologije. U tom ideološkom konsenzusu dominantnu
ulogu imale su liberalne vrednosti. Suštinski dolazi do ideološkog približavanja i stvaranja političke (klasne) stabilnosti unutar svetskog kapitalističkog sistema. Ključne praktične posledice ovakvog kompromisa bile su
integracija proletarijata u društveni, ekonomski i politički sistem preko
davanja prava glasa i blage preraspodele viška vrednosti prema radničkoj
klasi. Period liberalnog konsenzusa traje sve do studentskih protesta 1968.
godine (Valerštajn, 2005). Drugim rečima: u zonama centra svetske ekonomije, petrifikovan je liberalni konstitucionalizam koji je utemeljen na
manjem ili većem (u zavisnosti od nacionalnog konteksta) kompromisu
između države, kapitala i radništva, tj. sve većim koncesijama radničkoj
klasi u građanskom društvu (Ili, 2007).
123

Hereticus, 3–4/2019

Ivica Mladenović, Velizar Mirčov

Neoliberalizam je ideološka reakcija na ojačanu posleratovsku državu socijalnog staranja (koja je bila ideološki pravdana čak i u stanovištima
socijal-liberalizma), kada se verovalo da je ortodoksni stav laissez-faire-a
u ekonomiji stvar daleke prošlosti (Liedman, 1983), a liberalizam Smita,
Spensera (Herbert Spencer) i Kobdena (Richard Cobden) nepovratno mrtav.1
Kao centralne ličnosti, ili „klerike neoliberalizma“, ovde ćemo označiti Fridriha Hajeka (Friedrich Hayek) i Miltona Fridmana (Milton Friedman).2
Kao noseći stubovi neoliberalne ideologije u misli ovih autora, izdvajaju se
pojedinac i tržište, a njen osnovni cilj je „minimalna država“ i neregulisani tržišni kapitalizam, koji su u takvoj vizuri jedini sposobni da obezbede
delotvornost, privredni rast i široko bogatstvo. Na taj način, neoliberalni
autori „slobodnoj ruci tržišta“ suprotstavljaju „mrtvu ruku države“ koja
navodno a priori guši inicijativu, konkurentnost, preduzetništvo i produktivnost, a mešanje vlada u ekonomiju, ma koliko iste bile „dobronamerne“,
može jedino štetu da nanosi u privrednom i opšteljudskom delanju. U tom
smislu, neoliberalna krilatica „privatno je dobro, zajedničko je loše“, logično vodi plediranju za svojinske politike koje se baziraju na masovnim
privatizacijama svih sredstava za proizvodnju i javnih dobara, ali i krajnji individualizam koji se iskazuje npr. u poznatoj izjavi Margaret Tačer
(Margaret Thatcher): „Društvo ne postoji, već samo pojedinci i njihove
porodice“ (Hejvud, 2004, p. 100). Ekonomska uloga države „noćnog čuvara“ bi na taj način trebala da se svede na manje-više dve glavne funkcije:
obezbeđivanje uslova da novac bude stabilno sredstvo razmene (uz nisku
ili nultu inflaciju) i podršku konkurenciji kontrolom monopola, kako bi
se koncepcija ekonomskog čoveka u punoj meri realizovala.3
Oba autora, u duhu liberalne tradicije najviše zastupaju vrednost
slobode. U kontekstu već pomenute neoliberalne intencije da se sloboda
redukuje na negativnu slobodu, Hajek razlikuje slobode (u klasičnom liberalnom smislu, dakle) i slobode u smislu moći, te smatra da je opasno
mešati ove dve koncepcije slobode. Naime, Sloboda za, iliti sloboda u smislu
1
2
3
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„Ukoliko biste 1945. ili 1950. godine ozbiljno predložili neke od ideja i politika
koje se danas vezuju za neoliberalizam, u najmanju ruku biste bili ismejani ili
poslati u ludnicu“ (George, 2016, p. 1).
Za ilustraciju neodvojivosti neoliberalnih teorijskih doktrina i konkretnih neoliberalnih politika, važno je podvući činjenicu da je Fridman radio i kao savetnik
američkih predsednika.
Ova ideja o homo oeconomicus-u kao biću (pojedinačnom čoveku, a ne čoveku kao
članu neke grupe) koga u osnovi zanima samo korist i novac i koji će, ukoliko
nije pod prinudom, uvek nastojati da maksimizira ličnu korist, u klasičnom liberalizmu je shvatana u opozitu prema represivnoj državi i institucionalizovanoj
religiji, dok u neoliberalizmu predstavlja osnov za neprihvatanje većine javnih
institucija koje čine savremenu javnu sferu. Liberalizam i neoliberalizam u tom
smislu nemaju istog protivnika (Liedman, 1983, p. 105).
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moći, daje sposobnost pojedincima da samovoljno menjaju društveni poredak. Socijalizam je odgovoran za nastanak ovakvog viđenja slobode. Ona
je loša jer potire urođenu individualnu slobodu kao fundamentalnu vrednost (Hajek, 1998: 21–24). Hajek kritikuje pokušaj države blagostanja
da ostvari „potpunu sigurnost“ građana, putem socio-ekonomskih mera.
Ovakve mere dovode do „nejednakosti“ u postupanju prema ljudima i uzrokuju nastanak neslobodnog društva (Hajek, 1998, p. 224), jer je sloboda
pojedinca važnija od njegovog blagostanja (Vujačić, 1998, p. 458). Na sličan način i Fridman posmatra slobodu. Sloboda se kod njega pre svega
ostvaruje unutar slobodnog tržišta. Socijaldemokratija i država blagostanja ograničavaju slobodno tržište, pa tako dovode do gušenja individualne
slobode. (Fridman, 2012).
U suštini, rečeno redukcionističko insistiranje neoliberala na slobodi per se i jednakosti u smislu isključivo pravne jednakosti (ili jednakosti
pred zakonom), pri čemu je demokratija u drugom planu, ključno je za
razumevanje i objašnjenje njihove ideologije i političkog delanja. Ovakvi
koncepti su u praksi imali vrlo jasnu društvenu i političku funkciju: služili su, logično, da se na kostur tada sve potentnijeg političkog delanja
u korist dominantnih klasa, stavi teoretska i ideološka osnova koje će ne
samo da racionalizuje i podupre dato delanje, nego i da mu dâ osećaj svrsishodnosti i usmerenosti. U najkraćem, hegemona socijalna klasa je u radovima „neoliberalnih sveštenika“ našla teorijsku formulaciju svojih problema i težnji.
Karakter stvarno postojećeg neoliberalizma
i oblici njegove kritike
Nakon Drugog svetskog rata SAD su bile jedina velika sila koja je
izbegla ratna razaranja na svojoj teritoriji i koja je očuvala privredu i industriju. Takav ishod rata omogućio je SAD da se, prirodno, nametnu kao
najjača svetska sila, u političkom, ekonomskom, vojnom i svakom drugom
smislu. SAD su zajedno sa Sovjetskim Savezom, Velikom Britanijom i Francuskom stvorile osnove posleratnog međunarodnog poretka. Podela interesnih sfera između Zapada i Sovjetskog Saveza, kao i stvaranje Ujedinjenih nacija trebali su da služe sprečavanju novih svetskih ratova. SAD,
Velika Britanija i Francuska postigli su Bretonvudski sporazum, kojim su
formirane Svetska Banka i Međunarodni monetarni fond. SAD su, preko
Maršalovog plana, bili glavni kreditor obnove ratom porušene Evrope.
Noam Čomski (Noam Chomsky) smatra da je odmah posle Drugog
svetskog rata došlo do uspona neoliberalnih politika i ideja, a sve u proklamovanom duhu „demokratizacije“ drugih zemalja. Ono što se nalazilo
iza takve demokratizacije bio je sistematski pokušaj nametanja američkih
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vrednosti, kako bi se proširio politički uticaj i ekonomska moć SAD. Cilj
SAD (i američkih korporacija) posle Drugog svetskog rata bio je proširenje
bogatstva i moći Amerike i njenih korporacija, a to se ostvarivalo pomoću
eksploatacije resursa drugih zemalja, proširenja kupovne moći zapadnoevropskih zemalja, kako bi mogle da kupuju američke industrijske proizvode, i preko postavljanje na vlast, u državama širom sveta, konzervativnih,
kapitalističkih i protržišnih snaga. Kako bi se ostvario taj plan SAD su koristile sve metode, uključujući i direktna ratna dejstva (Koreja, Vijetnam).
„Morao se vratiti tradicionalni, desničarski poredak, gde vlada biznis, gde je radnička klasa iscepkana i oslabljena i gde je teret obnove podjednako raspodeljen na pleća radnika i sirotinje“ (Čomski,
1999, p. 19 ).

Širenje američkog uticaja nije uvek vršeno nasilnim sredstvima,
a najbolji primer toga je plan posleratne obnove Zapadne Evrope poznat
kao Maršalov plan. Čomski smatra da je Maršalov plan omogućio obnavljanje kapitalistička privrede Zapadne Evrope, čime se, istovremeno, proširila
moć SAD, ali i sprečilo širenje socijalističkih ideja na Zapadnu Evropu.
Volerstin, sa druge strane, smatra da je za istorijski prelaz sa socijalliberalnog konsenzusa, kao „diskontinuitetne greške“, na neoliberalizam,
presudna 1968. godina. Tada se dešava „Druga svetska revolucija ‘68“,
u vidu mnogobrojnih protesta koji su se istovremeno dešavali u širom
sveta. Ovi protesti su, sa strane levice, doveli u pitanje liberalni klasni
konsenzus. Oni ga nisu potpuno urušili, ali su započeli njegov brzi slom.
U tom istorijski turbulentnom periodu, koji je istovremeno obeležen tihom
entropijom real-socijalističkih društava Istočne Evrope i pojačanom ofanzivom dominantnih klasa na Zapadu, na glavnu scenu stupa sve delatnija
neoliberalna ideologija. Zastupnici ove ideologije ograđuju se od „klasnog
oportunizma“ socijalnog liberalizma, označavajući prethodni period, kao
period pseudoliberalizma. Tako, neoliberalna ideologija postaje važna karika u lancu organizovane i delotvorne kampanje racionalizacije i sistematizacije brojnih interesnih odluka, procena i interpretacija praktičnog
života koji dolaze od strane ponovno ojačane i osavremenjene vladajuće
klase u kapitalizmu.
Osim ova dva događaja (završetak Drugog svetskog rata i revoluciju
1968. godine), drugi autori uzimaju različite događaje kao prelomne za početak prevlasti neoliberalnih ideja i politika – ukidanje zlatnog standarda
za američki dolar 1971. godine, „naftnu krizu“ 1973. godine, dolazak na
vlast Margaret Tačer i Ronalda Regana (Ronald Reagan) u Velikoj Britaniji i SAD, i na kraju, raspad real-socijalističkih sistema u periodu 1989–
–1991. godine. Međutim, neoliberalne ideje i politike su postepeno jačale
tokom celog perioda posle Drugog svetskog rata, pa sve do danas. Razlika je jedino u trenutku u kojem su te politike i ideje postale dominantne
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u različitim državama, kao i u metodama, brzini i žestini sa kojom su sprovođene u svakoj od država. Ključna strukturalna promena koja je dovela
do slabljenja delatanog potencijala proletarijata unutar najbogatijih kapitalističkih zemalja je seljenje industrijskih postrojenja iz zemalja centra
u zemlje periferije. Ova promena, kao i porast imigracije, dovela je, ne
samo do povećanja straha od nezaposlenosti kod običnih radnika, već i do
smanjenja realnih mogućnosti radnika da utiču na kapitalistički proizvodni
proces. Proletarijat je izgubio mogućnost da efektno ugrozi kapitalistički
poredak delatnošću sindikata, štrajkovima i protestima, jer se industrijska
proizvodnja lako mogla preseliti u drugu državu.
Neoliberalne politike, kao nosivi konsenzus savremenih vladajućih
klasa, imaju dalekosežne posledice na funkcionisanje svetskog društva
u celini. Praktična primena neoliberalnih ideja u zemljama drugog i trećeg sveta najčešće se označava sintagmom „strukturnog prilagođavanja“.
Strukturno prilagođavanje je tako postalo mantra iza koje se kriju politike sprovođenja privatizacija manjeg ili većeg obima (koje su uslovljene snagom pokreta otpora u konkretnim nacionalnim kontekstima), kao
i smanjivanja javnih davanja i prilagođavanja svih društvenih sfera logici tržišta i profita. Međunarodni monetarni fond (MMF) i Svetska banka
(SB) „preporučuju“ ovaj model. Ove dve organizacije, sa sedištem u SAD,
predstavljaju najvažnije globalne finansijske institucije. Dati procesi primetni su ne samo unutar nacionalnih okvira „razvijenog sveta“, nego se
u naročito rigidnoj formi nameću i post-socijalističkim i drugim zemljama u razvoju od strane najbogatijih i najmoćnijih država koje se nalaze
u centru svetskog kapitalističkog sistema. Sprovođenje neoliberalne ideologije kroz „strukturalno prilagođavanje“ dovelo je do stvaranja enormnih
ekonomskih razlika, kako unutar država, tako i između država (up. Milanović, 2007).
Drugim rečima kazano: mali broj bogatih, zahvaljujući novoj ekonomskoj ortodoksnosti, poseduje enormno bogatstvo, najsiromašnijih je
sve više, a i društveno raslojavanje dostiže svoj maksimum u poslednjih
nekoliko decenija4. Osim kvantitativnih pokazatelja preraspodele bogatstva i zarada, treba podvući i ostale devastirajuće efekte neoliberalizma:
ekološko uništavanje i klimatske promene; ratna razaranja koja dovode
do ogromnog broja mrtvih, ranjenih i izbeglih; prisilno oduzimanje imovine, uništavanje radničkih i socijalnih prava; ogromni porast eksternog
duga većine zemalja; ekonomsko, društveno i kulturno propadanje Subsaharske Afrike.
4

Prema podacima za 2016. godinu jedan procenat najbogatijih u svetu poseduje
vrednost imovine veću nego 99 procenta populacije planete. Identična struktura
preraspodele bogatstva je i u SAD. Osam najbogatijih milijardera u svetu poseduje
imovinu veću nego siromašnija polovina populacije planete (Oxfam, 2017, p. 2).
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Najveći dobitnici, u ekonomskom smislu, neoliberalne oluje koja je
preplavila svet bili su pripadnici transnacionalne kapitalističke klase – finansijsko-bankarski deo kapitalističke klase, kao i direktori i menadžeri
najvećih svetskih kompanija.5 Ekonomska globalizacija omogućila je da ove
dve podgrupe kapitalističke klase steknu ogromno ekonomsko bogatstvo
i moć da utiču na svetske ekonomske tokove. Finansijsko-bankarski sektor
veći je nego ikada, a svetsko tržište valuta, kredita i akcija firmi doživelo
je ogroman porast za samo nekoliko decenija. Sa druge strane, globalizacija i menadžerizacija kapitalizma omogućili su direktorima i menadžerima da enormno uvećaju svoja primanja, privilegije i moć, kao i sposobnost da lako menjaju pozicije kako unutar firme, tako i da odlaze u druge
firme i zemlje. Bogatstvo i moć, ali i mogućnost da ih očuvaju i prošire,
obe ove struje kapitalističke klase ključno zavisi od ukidanja protekcionizma i carina, i stvaranja svetskog ekonomskog sistema koji funkcioniše po, više ili manje, istim pravilima. Najkrupniji kapitalisti koji posluju
u sferi realne ekonomije imali su, takođe, ogromne koristi od uspona neoliberalizma, pa je tako broj svetskih milijardera učetvorostručen za samo
tri decenije. Mnogi političari i birokrate, kako u nacionalnim državama,
tako i u međunarodnim organizacijama (UN, STO, MMF, Svetska banka)
podržavaju neoliberalne ideje, ali oni nisu direktni dobitnici neoliberalnih mera, već ih prihvataju jer bi, u suprotnom, ostali bez ekonomske
i političke podrške transnacionalne kapitalističke klase. Ekonomisti, i drugi
društveni naučnici koji promovišu neoliberalnu ideologiju imaju profesionalni i ekonomski interes jer dobijaju pomoć u svom radu od korporacija
i njima bliskih fondacija i instituta. Položaj visoko obrazovanih profesionalaca i sitne buržoazije ostao je, relativno gledano, uglavnom isti. Iako
se razlika između njih i najbogatijeg dela kapitalističke klase veoma povećala, naglo pogoršanje položaja radničke klase dovelo je do toga da su
efekti neoliberalizma na njih uglavnom neutralni.
Zaključak
U radu smo krenuli od epistemološke i teorijske pretpostavke da
svaka ideologija, bez obzira na svoju popularnost i raširenost, na kraju,
mora da ispunjava interese vladajućih slojeva društva, kako bi postala dominantna. Liberalni konsenzus koji je trajao nešto duže od jednog veka
omogućio je kompromis između rastuće moći buržoazije, koja je upravljala
kapitalom i radničke klase, od koje je zavisila ekonomska proizvodnja. Ovaj
kompromis doveo je do dugotrajnog i stabilnog povećanja ekonomskog
5
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Pojam transnacionalne kapitalističke klase uveo je u sociologiju Lezli Skler (Leslie
Sklair), ali se naše određenje sastava te klase donekle razlikuje od njegovog viđenja
(Sklair, 2002).
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položaja radnika, poboljšanja njihovog društvenog položaja i širenja političkih prava, a pre svega, prava glasa. Uključivanje zemalja periferije
i polu-periferije u industrijsku proizvodnju dovelo je do gubljenja delatnog
potencijala proletarijata u zemljama centra. Sa druge strane industrijalizacija periferije nije omogućila ovim zemljama da izađu iz neokolonijalnog
položaja. Lokalni krupni kapitalisti u zemljama periferije jesu profitirali,
a mnogi od njih su postali i milijarderi, ali većina običnog stanovništva
ostala je siromašna, potlačena i obespravljena.
U zemljama centra radništvo i sindikati su izgubili društveno-političku moć koju su imali, dok je sa druge strane finansijsko-bankarski sektor
i transnacionalna kapitalističko-menadžerska klasa značajno uvećala svoju moć i bogatstvo. Bankari i finansijski špekulanti, direktori i menadžeri
najvećih svetskih kompanija i najkrupniji kapitalisti, bez obzira da li dolaze
iz zemalja centra ili periferije, glavni su idejni i delatni nosioci, kao i branitelji ideja i praktičnih politika neoliberalizma. Neoliberalizam je ideologija koja je uspela da ostvari (skoro planetarni) vrednosni konsenzus oko
ideja neograničenog protoka novca, kredita, investicija, roba i prekomerne
potrošnje (konzumerizma), a to je ostvareno putem interesnog kompromisa različitih frakcija kapitalističkih klasa i političkih i intelektualnih
elita, kako unutar pojedinačnih država, tako i na internacionalnom nivou.
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Ivica Mladenović, Velizar Mirčov
NEOLIBERALISM AS GUIDING CONCENSUS
OF GOVERNING CLASS IN MODERN CAPITALISM:
A CONTRIBUTION TO A CRITIQUE OF AN IDEOLOGY
Summary
In this paper we studied the neoliberal ideology, its ideological prehistory,
as well as key events and processes that brought about its dominance. The rise
of social and economical influence of ideology of neoliberalism was explored in
context of social groups (classes) that actively indorse and champion neoliberal
ideas, and special material and value oriented interests that ideology of neoliberalism defends and supports within those social groups. Epistemological and
theoretical framework in this paper is sociology of knowledge, while using theoretical paradigm of Immanuel Wallerstein’s world systems theory and theories of
economical globalization as theoretical basis of our enquiry.
Ideology of neoliberalism traces back its routes to ideology of liberalism
that was formed in the end of 19th century, which was created and fueled by newly created capitalist class. Liberal consensus that lasted from the middle of 19th
to the middle of 20th century lead to long lasting compromise between interests
of capitalists and workers. That was achieved by integration of proletariat into
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social, economical and political system, especially by granting suffrage, and by
mild transfer of surplus of value to the working class.
This liberal consensus was shattered after the Second World War. Milton
Friedman and Friedrich Hayek, main creators and propagators of ideology of
neoliberalism, pressured for abandonment of all of protectionist and solidarity
policies that was implemented in the time of liberal consensus demanding unrestricted economical freedoms. Economical globalization and weakening of political
power of workers movement were key processes that enabled surge of neoliberal
ideas and breakdown of liberal consensus. Key social groups that promote and
benefit from propagation of neoliberal ideas and policies are financial segment
of the capitalist class, biggest capitalist in real sector of economy and directors
and managers of world’s biggest corporations. Strongest capitalist states and the
most important international financial institutions pressure other states to adopt
neoliberal policies, by political, military and economical means.
Neoliberal ideology succeeded in realizing (almost planetary) ideological
consensus around ideas of unlimited flow of money, credits, investments and
commodities and around superfluous consumption (consumerism), by creating
interest based compromise of different fractions of capitalist classes and political and intellectual elites; this is happening on the national level, but also on the
international level.
Key words:

neoliberalizm, neoliberal ideology, classes, proletariat, political
system

131

Hereticus, 3–4/2019

Ivica Mladenović, Velizar Mirčov

Multiplikacija, ulje na platnu, 90x73, 1956.
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Državni univerzitet u Sankt-Peterburgu

VLAST U RODNOJ DIMENZIJI**
Vlast muškaraca, upravljanje žena. Teza o tome da je vlast muškarca nad ženom uslovljena prirodnim uzrocima, u prvom redu razlikama
u njihovoj psihofiziologiji, kao što je poznato, nije prihvaćena od strane
antropologa feminističke orijentacije. Oni, pozivajući se na svoje preteče iz
19. veka, Bahovena, Maklenana i Morgana, – koji su na ovaj ili onaj način
podržavali ideju matrijarhata, – smatraju da su prvobitno žene dominirale u društvenom životu, ali se zatim stanje stvari usled različitih uzroka
korenito izmenilo u korist muškaraca. Ovu ideju zastupao je i marksizam
usled čega su politički režimi, koje je on inaugurisao, u prvom redu u Rusiji, uvek pridavali veliki značaj rešenju „ženskog pitanja“.
Međutim, etnografski podaci, a takođe i etnoistorijski izvori, jednoznačno svedoče o tome da je kod različitih kultura postojao (i postoji)
ovaj ili onaj stepen muške dominacije. To važi samo za „spoljašnji prostor“, ili prostor „izvan kuće“, dok je u „unutrašnjem životu“, po pravilu,
dominirala žena. Istina, ovde bi pre trebalo govoriti ne o kategorijama
„vlasti“ već o kategorijama „upravljanja“. Ima se u vidu to da je zvanični
dominantan položaj pripadao muškarcu (mužu) dok je žena delovala neformalno (zakulisno), i samim tim efikasno usmeravala delatnost muža.
U nekim kulturama socijalna kontrola, koju žene vrše nad muževima, bila je veoma jaka. To u punoj meri važi i za rusku kulturu. U ruskom
folkloru „ženski“ i „muški“ prostor čine vaseljensku harmoniju: „Žena
i mačka u kući, muž i pseto u dvorištu“, „Domaćin miriše na vetar, domaćica
na kuću“. Stoga je muž „predstavnik svoje porodice u svim poslovima sa
susedima, sa svetom, sa vlastima. Žena ne zna ni za kakve brige van kuće.
„Sačuvaj Bože muža i uzduž i popreko, ja bez njega ne umem ni prag prekoračiti“. Muževljevom smrću žena je morala da vrši i „spoljašnje političke
*
**

Viktor Vladimirovič Bočarov (1949), doktor istorijskih nauka, profesor Sankt-Peterburškog Državnog univerziteta. Živi u Sankt-Peterburgu.
Objavljeno u časopisu Neva, Sankt-Peterburg, 2014, br. 5.

133

Hereticus, 3–4/2019

Viktor Vladimirović Bočarov

funkcije“ koje joj nisu svojstvene što se smatralo „udovičkom nevoljom“.
U kući žena daleko od toga da je obespravljena, štaviše, ona u suštini rukovodi mužem: „Lošoj ženi muž na peći leži, a dobra žena ga sateruje“. Ali
rukovođenje mužem se vršilo na neformalnoj osnovi, takoreći zakulisno:
„Žena muža ne bije već mu svoju ćud nameće“ (Желебовский 1892: 2–3).
Obično se smatra da je kod muslimana uticaj žena na ponašanje
muškaraca minimalan, uključujući sve sfere delatnosti. Koran nedvojbeno učvršćuje vlast muškarca u porodici: „Muževi su iznad žena zato što je
Alah dao jednima prednost u odnosu na druge... Žena ne može da napusti
muža čak ni kada on čini neprilična dela...“ (Sura 24). Međutim, moj vlastiti
terenski materijal dovodi u sumnju ovakav postulat. Za vreme ekspedicije
u Abhaziji 1980. godine, bili smo pozvani u goste od strane mule. Nakon
posluženja razgovarao sam s njegovom ženom koja je bila znatno mlađa
od svog muža. Dotakli smo se i položaja žene. Ona je otprilike rekla ovo:
„Da, ja ne sedim za stolom, ništa ne mogu da naredim mužu što se tiče
domaćinstva, ali gde ja okom – on skokom“. Vlast žene u kući obuhvatala
je i decu a takođe se proširivala i na mlađu žensku čeljad.
Može se uočiti da su i neke „spoljnopolitičke“ funkcije ženâ fiksirane
u tradicionalnim kulturama. One su se svodile na održavanje raznovrsnih
odnosa (ekonomskih i socijalnih) između domaćinstava. Drugim rečima,
žene su, kontaktirajući međusobno, rešavale neka pitanja koja su uticala
na odnose u socijumu u celini.
Ukratko rečeno, u osvitu ljudske istorije stvoren je određeni balans
između vlasno-upravljačkih funkcija koje vrše polovi. Ako su se muškarci
bavili politikom na nivou socijuma, žene su se bavile kućom. Ovo uzajamno
dopunjavanje obezbeđivalo je realizaciju genetičkih programa svojstvenih
muškim i ženskim osobama u principu.
Dok žene, po mišljenju Geodakjana (Геодакян 1965: 105–113) obezbeđuju prostu reprodukciju vrste, muškarci obezbeđuju njen razvoj putem inovacija. U socijalnoj sferi to je dolazilo do izražaja u tome što su
žene, realizujući vlasno-upravljačke funkcije kuće, trošile svoju energiju
prvenstveno na rađanje i primarnu socijalizaciju potomstva (prosta reprodukcija), muškarci su pak stvarali spoljašnje „političke“ strukture: klase
prema uzrastu, muške družine, lovačke družine, tajne družine itd. (inovativna delatnost – proširena reprodukcija).
Muška aktivnost je na taj način omogućila uspostavljanje političkog sistema stvarajući nove oblike odnosa vlasti. Međutim, vršeći svoja
punomoćja u „spoljašnjoj“ sferi, muškarci su ipak za to crpeli resurse kod
žena. Drugim rečima, žene su igrale značajnu ulogu u odnosima vlasti
koji su se u prvotnom socijumu formirali između muškaraca „van kuće“,
to jest, tamo gde su oni u potpunosti dominirali. Ovaj članak posvećen je,
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u prvom redu, iznalaženju mehanizama pomoću kojih su žene ostvarivale
tu ulogu u ranom socijumu, drugo, iznalaženju dokaza u prilog tome da
one umnogome određuju i ponašanje savremenih ljudi.
***
Brak i pravo na vlast. Materijali o tradicionalnim kulturama, a takođe
i etnoistorijski izvori, svedoče o tome da su muškarci sticali visok status
u socijumu samo zahvaljujući ženi. Štaviše, muškarac je imao mogućnost
da se održi u svojstvu socijalnog subjekta samo posredstvom žene.
Punopravni član socijuma muškarac je postajao samo nakon sklapanja braka. Ostati neženja smatralo se sramotnim. Praktično su se svi
prema njemu odnosili s velim prezrenjem i sažaljenjem. U ruskom folkloru „neženja je isto što i pomahnitao čovek“, „neženja je polučovek“.
U judaizmu onaj koji još nije formirao porodicu nije u pravom smislu
čovek (Тюгашев 2006). Neženje su nastavljale da žive u statusu dečaka.
Pomenuti arhetip ponašanja, koji je verovatno nastao još u osvitu
ljudske istorije, zapaža se i u ponašanju savremenika. To dolazi do izražaja, na primer, u prednostima koje uživaju oženjeni muškarci pri zapošljavanju, naročito u nekim sferama delatnosti. Pri tom kadrovska služba
u preduzećima ocenjuju neženje polazeći od stereotipa ponašanja omladinske (mladićke) subkulture s njenom agresivnošću, negiranjem autoriteta, maksimalizmom (ekstremizmom) itd. Stoga da bi obezbedio karijeru u sovjetsko vreme muškarcu je bio potreban status oženjenog, to jest
socijalno punovrednog prema tradicionalnim merilima.
U ovoj ili onoj meri ovog „nepisanog zakona“ pridržavaju se danas
praktično predstavnici svih kulturâ. U tom pogledu teško da možemo pronaći
neženju koji se nalazi na čelu države i uopšte na vrhu državne hijerarhije.
Taj princip je očuvan i u savremenim monarhističkim režimima, što
je potpuno prirodno. Monarh koji seda na presto mora da bude socijalno
punovredan subjekt, to jest, da ima ženu. Nepoznavanje ove običajnopravne norme katkada dovodi istoričare do pogrešnih zaključaka pri oceni
ovih ili onih zbivanja u prošlosti. Navešću jedan primer.
K. F. Šacilo, doktor istorijskih nauka, analizirajući dnevnike poslednjeg ruskog imperatora Nikolaja II, piše da on predstavlja poseban primer
izuzetne „emocionalne nedotupavosti“. Kao osnova za ovakav zaključak
poslužila mu je činjenica što se Nikolaj venčao s Aleksandrom Fjodorovnom odmah nakon smrti svoga oca, imperatora Aleksandra III, koji je
preminuo 20. oktobra 1894. godine, u vreme žalosti za pokojnikom. Šacilo
navodi tekst iz Nikolajevog dnevnika: „22. oktobar, subota: Došlo je do
pometnje po pitanju gde organizovati moju svadbu. Mama, neki drugi i ja
smatramo da je najbolje da je udesimo u tišini, dok je još dragi Papa pod
kućnim krovom...“ (Dnevniki 1991:10). Šacilo komentariše: „Dragi Papa“
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se još nije ni ohladio, leži na prvom spratu, voljeni sin i ne pomišlja da
se svadba može odložiti... i spreman je da se veseli sprat iznad leša svoga
oca“. S tačke gledišta hrišćanskog morala bilo bi neophodno pričekati četrdeset dana dok duša umrlog ne otputuje na onaj svet.1
Po svoj prilici, budući imperator i njegovi najbliži srodnici su se
pridržavali arhetipskog modela ponašanja. Za taj mentalitet, formiran
u okvirima ideoloških predstava kulta predaka, nasuprot hrišćanskim shvatanjima, ovakvo ponašanje je sasvim ispravno. „Papa“ je svedok tog radosnog događaja kada njegov potomak, stičući socijalno-politički status, to
jest, stupajući u brak, preuzima njegovu dužnost.
Autor komentara, ocenjujući Nikolajevo ponašanje, polazi od hrišćanskih vrednosti. Razume se, Šacilo je u pravu u tome da Nikolaj, lider
pravoslavne zemlje viševekovne istorije, nipošto ne treba da polazi od „paganskih“ vrednosti. Pa ipak se ovakav arhetip ponašanja, kao što vidimo,
čvrsto održava na različitim etapama razvoja društvenih sistema.
Drugi primer – slučaj sa dolaskom na presto novog kralja Maroka,
Muhameda Šestog, 30. jula 1999. godine nakon smrti oca Hasana Drugog.
Kako su javljala brojna zapadna sredstva masovnog informisanja, ceremonija proglašenja novog kralja održana je s izvesnom zadrškom pošto
je mladi monarh navodno morao da se oženi na brzinu. Radilo se o tome
da je, prema tradiciji dvora, kralj mogao postati samo oženjeni prestolonaslednik. Uzgred rečeno, urgentno je (kako se govorkalo) morao da se
oženi i pokojni Hasan pre nego je seo na tron 1961. godine. Marokanske
vlasti su zvanično demantovale ovakve glasine izjavljujući da je u pitanju
„falsifikat uperen na podrivanje autoriteta vladajuće dinastije i novog suverena“ i da svadba nije mogla da bude održana za vreme četrdesetodnevne žalosti (Muhammed VI: 2005).
Na ovom primeru se, po svoj prilici, opet suočavamo s fenomenom
kulturnog pluralizma. Izvor „kompromitijućih glasina“ moglo je da bude
samo stanovništvo Maroka koje se pridržava datog arhetipa ponašanja.
S druge strane, s tačke gledišta islama, ovakvo ponašanje je neprihvatljivo. Drugim rečima, opet se suočavamo s kulturnim konfliktom ali se ovde
stvarno ponašanje razlikuje od arhetipskog: iako se brak kralja, očigledno,
desio nakon njegovog ustoličenja, on se ipak od strane narodne kulture
tumači prema pređašnjem sistemu vrednosnih koordinata.
Tradicionalna shvatanja sticanja zrelosti muškarca tek nakon stupanja u brak potiče iz arhaičke socijalne organizacije. Etnografska građa,
koju su otkrili antropolozi u 19–20. veku, pružila je osnovu za pretpostavku da je prvobitni socijum počivao na sistemu takozvanih uzrasnih klasa.
1
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U početku su takva društva fiksirana u Istočnoj Africi (Калиновская 1976)
a zatim su se tragovi prisustva uzrasnih klasa počeli otkrivati i u drugim
regionima sveta.2
Kako se pretpostavlja, uzrasne grupe (klase) su se sastojale iz jedinki
istog biološkog uzrasta. Bilo ih je nekoliko – deca, omladina (neoženjena),
zreli muškarci, starešine i starci. Prelazak iz klase u klasu zbivao se istovremeno i nakon određenog vremena, prosečno 6–8 godina. Ovaj prelazak
je praćen posebnim ritualima („ritual prelaza“) nakon čega su svi članovi
grupe dobijali novo ime, znake razlikovanja, sticali druga prava i obaveze
(Калиновская 1976).
U skladu s njihovim pomeranjem po uzrasnoj lestvici, prava povezana s donošenjem upravljačkih odluka, a takođe i status grupe, bili su
u porastu dostižući svoj vrhunac na stupnju starešinstva (40–45 godina).
Nakon toga su ponovo opadala. Starci kao i deca bili su sasvim isključeni iz upravljanja društvom. Na primer, kod Hala (Istočna Afrika) oni su
nazivani „nemim“, to jest, kao i deca koja nisu imala glas pri donošenju
odluka (Bočarov 2000: 53–59). Praktično oni su bili lišeni glasa i u ruskoj
kulturi (Belov: 1984).
***
Brak i uzrast u arhaičkom društvu. Uporedna kulturna analiza ubedljivo svedoči o tome da je socijalna manja vrednost svuda markirana u kategorijama uzrasta (dečak – rob).3 U staroslovenskom, češkom i slovačkom
jeziku reč otrok takođe je označavala rob. Etimologija reči otrok znači – onaj
koji ne govori, beslovesni, onaj koji nema pravo da govori, to jest nema
pravo da učestvuje u upravljanju društvenim poslovima. U drevnoj Rusiji otrocima su se nazivala ne samo deca, već i inoplemeni zarobljenici,
u suštini robovi. „Čeljad“, kako tvrde lingvisti, takođe potiče od reči deca,
to jest ljudi koji nemaju nikakvih prava. U pregovorima Rusije s Vizantijom pod rečju čeljad podrazumevali su se robovi-zarobljenici. Najzad, i reč
holop takođe potiče od reči dečaštvo, holop – holopec, to jest dete. Holop
za razliku od čeljadeta jeste rob, koji potiče od svojih, to jest iz lokalnog
stanovništva (Bočarov 2001: 527).
Rekonstrukcija ranih oblika socijalnosti pruža osnovu za pretpostavku da se prvobitno stupanje u brak kod svih muškaraca određenog uzrasta
(određene uzrasne klase) dešavalo istovremeno. Tako su pripadnici date
grupe mladića postojali punopravni muškarci. Dok su pre toga učestvovali
2

3

Daleko od toga da svi istraživači dele ovo stanovište smatrajući da je uzrasni princip uistinu bio određujući u prvobitnim društvenim strukturama, ali to nije značilo
da se svi oni nekada nisu sastojali od institucionalnih uzrasnih tvorevina (uzrasnih
klasa) (Bočarov 2000:54–55).
U originalu: ребјонок – раб, nap. prev.
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u ratnim poduhvatima, učestvujući po naređenju starijih u napadu na susede, ili su se bavili napasanjem stoke i drugim sličnim poslovima, sada
im je dozvoljeno da učestvuju u donošenju upravljačkih odluka.
Primer takve organizacije bračnog procesa Evropljani su mogli da
posmatraju još u 20. veku kod Zulua (Afrika): „Mladići su se okupljali
u ratničke grupe po kraljevoj volji... delovali su i kao vojska i kao policija
i kao radni timovi... učestvovali su u okršajima protiv neprijatelja i vršili
napade na tuđa stada... Devojke, kao i mladići, takođe su se udruživale
u uzrasne grupe ili odrede, ali je to kod devojaka bilo samo nominalno.
Odrasle devojke otprilike istog uzrasta, koje nisu pripadale nijednoj grupi, dobijale su od kralja grupno ime... Kada bi raspuštali neki odred, to
jest, dozvoljavali njegovim pripadnicima da se žene... kralj je naređivao
starijoj ženskoj grupi da od tog trenutka vežu kosu u čvor na temenu...
i dozvoljavao da se udaju. Bez kraljeve dozvole niko – ni devojke ni mladići – nije imao pravo da stupi u brak“ (Брайант 1953: 128–131).
***
Ponovni brakovi kao „socijalno podmlađivanje“. Po mišljenju naučnika, čvrst arhaički sistem, kada je cela grupa mladića istovremeno stupala
u brak nakon postizanja određenog biološkog uzrasta, nastajala je u skladu s jačanjem rodovskog principa u organizaciji socijalne strukture tradicionalnog društva.
Primarnu ulogu počeo je da igra materijalni faktor. Sada nisu svi
mladi ljudi mogli da stupe u brak „blagovremeno“ jer je to postalo zavisno od njihovih bioloških otaca, od mogućnosti ovih poslednjih da plate
otkupninu za nevestu. Ako otac porodice to nije bio u mogućnosti da učini, onda su njegovi sinovi, bez obzira na biološki uzrast, nastavljali da „se
kreću s dečacima“, to jest nisu prelazili na sledeći uzrasni stepen. Ponekad
očevi naprosto nisu hteli da se liše svog privilegovanog socijalnog položaja
i nastavljali su da eksploatišu rad svojih sinova. Zato su se antropolozi,
posmatrajući socijume koji su očuvali arhaičku strukturu vlasti sve do
20. veka, neretko susretali s činjenicama da su u biološkom pogledu zreli
muškarca i dalje tretirani kao socijalna deca, to jest, nisu imali nikakvih
upravljačkih prava.
Tako se, na primer, M. Vilson, proučavajući Njakuse u Južnoj Africi suočio sa slikom kada su stari vođa i njegova generacija bili na vlasti
iako je njegovo vreme davno prošlo. Oni su objašnjavali da omladina „još
nije sazrela“ kako bi mogla da ih zameni iako je „mladićima“ bilo blizu
40 godina. Ovde je do „zastoja“ u tradiciji došlo pod uticajem Engleza
koji su nastojali da staru generaciju zadrže na vlasti, to jest, vođe s njihovim „dvorom“ koji su predstavljali jednu generaciju. Pri tom su starci
(u biološkom pogledu) stupali u brak sa ženama koje su bile namenjene
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njihovim sinovima. Na taj način su oni „podmlađivali“ sebe socijalno pošto
je upravo brak s datom grupom žena, s tačke gledišta prethodne tradicije,
simbolizovao pravo na sticanje višeg statusa, to jest vlasti (Bočarov 1992).
Drugim rečima, žene su istupale kao svojevrsne „čuvarke“ vlasti koju
su muškarci mogli da steknu samo ako stupe s njima u brak.
Odraz takvog arhetipskog fenomena M. M. Misjugin je pronašao
u folkloru Starog Egipta, posebno u mitu o Ozirisu i Izidi. Stariji „brat“
Oziris ima „sestru“ – ženu Izidu,4 a njegov mlađi „brat“ Set (predstavnik
silazne uzrasne klase i Ozirisov legitimni naslednik), koji treba da ga zameni, ima nevestu Neftidu. Ali se Oziris ženi i Neftidom čime Seta lišava
prava nasleđa i na taj način produžuje svoju vladavinu. Drugim rečima,
njegovo „vreme“ se produžava ponovnim brakom.
Po svoj prilici, tradicija produžavanja vladavine novim brakom sa
mladom ženom, formirana na određenoj etapi, utemeljila je instituciju
poliginije što je, sa svoje strane, iznedrilo predstavu o besmrtnosti bogova: „Očigledno da je u tom „ključu“ bila arhaička predstava o „besmrtnosti bogova“, poput bezbrojnog ponavljanja brakova, na primer, nebrojeno
mnoštvo žena starogrčkog boga Zevsa“.
Drugim rečima, socijalna besmrtnost, stečena putem sklapanja sve
novijih i novijih brakova, počela je da poprima smisao kao biološka besmrtnost (Мисюгин 1998: 120). Ubistvo Ozirisa od strane Seta takođe se
može tumačiti kao odraz arhetipskog ponašanja u sistemu odnosa vlasti
kada je prethodni vladar ritualno ubijan. To je fiksirano u mnogim afričkim tradicionalnim kulturama (Bočarov 1992).
***
Žena kao „čuvarka“ vlasti. Drugim rečima, „sestre“ su u početku predstavljale uzrasnu grupu (klasu) žena s kojima je stupala u brak grupa „braće“. „Sestra-žena“, budući „čuvarka“ statusa vlasti, zauzimala je dosta visok
položaj u socijumu. S razvojem pak socijalno-političke organizacije brak
sa „sestrom“ produžava legitimizaciju prava vladara na vlast.
Ovaj fenomen ponašanja se razotkriva u pravom svetlu u instituciji sestre-savladarke u kome je „čuvarka“ vlasti i sáma mogla takođe da
realizuje punomoćja vlasti. Po mišljenju L. E. Kubelja, u slučajevima savladarstva karakteristično je sledeće: ako žena vladara raspolaže širokim
pravima u administrativnoj i sudskoj oblasti, ona tim pravima raspolaže
pre kao careva sestra ili – nakon smrti muža – kao majka njegovih naslednika, nego kao supruga (Ksenofontova 2006).
4

Po mišljenju V. M. Misjugina termin srodstva u pomenutom slučaju ne ukazuje na krvno srodstvo već na klasifikaciono-identifikujuće bračne grupe „braće“
i „sestara“.
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Instituciju sestre-savladarke fiksirali su etnografi kod mnogih naroda
Afrike od juga do severa, od zapada do istoka (Куббель 1960: 149–151).
Ona je takođe fiskirana u staroj Kini, u drevnoj Sparti, Indiji, u Severnoj
Americi, na ostrvima Mikronezije (Ksenofontova 2006). U ovoj instituciji,
s jedne strane, očuvan je brak sa „sestrom“, zahvaljujući kome je muškarac sticao status vladara, a s druge pak strane, budući „čuvarka“, ona je
i sáma mogla da koristi deo vladarskih punomoćja. Pri tom je bila dužna
da se pozicionira kao muškarac pošto je vladar mogao da bude samo muškarac. Izrazit primer za to je staroegipatska carica Hatšepsut (1525–1503
g. p.n.e.) koja je nakon smrti svoga brata-muža Tutmosa II postala faraon. Primivši titulu faraona, Hatšepsut se počela prikazivati s ureusom5
na kruni i sa lažnom bradom. Ove simbole „maskulinosti“ carica je često
stavljala za vreme zvaničnih ceremonija. Na sličan način su se ponašale
i sestre-savladarke (Kubbelь 1960).
Funkcija žene kao „čuvarke“ muškog statusa-vlasti mogla je da poprimi i drugačije forme. Zanimljiv primer pruža etnička grupa Kačina (Burma) kod kojih je nekoliko rodova jedne grupe bilo bračnim vezama povezano s drugim rodovima koji su pripadali grupi koja je bila niža po svom
socijalnom položaju. Uzajamni interes se sastojao u sledećem: u zamenu
za žene koje su oni ustupali rodovima koji su bili niži po socijalnom položaju, i koju su želeli da imaju žene uzvišenijeg porekla, visokopostavljeni
rodovi su dobijali bračnu kompenzaciju čije su razmere direktno zavisile
od socijalnog položaja ustupljenih žena (Rulan 199: 107).
Analognu ulogu je igrala žena i kod starih Rimljana: „Ako bi otac
ćerke jedinice umro a da nije posinio nikoga, niti bi ostavio testament,
stari zakon je propisivao da njegov naslednik bude najbliži srodnik ali je
taj naslednik bio dužan da se oženi njegovom ćerkom... Ona nije lično bila
naslednik već se preko nje prenosio kult i nasleđe“ (Фюстель де Куланж
1906: 79–81).
Iscrpan materijal, zasnovan na evropskoj istoriji, takođe svedoči
o tome da je bilo koji „upravljač sa strane“, pa bilo da je stranac, zavojevač,
uzurpator itd. „mogao da svoju vlast učini legitimnom u očima članova
socijuma samo stupajući u brak sa ženom s odgovarajućim rodoslovom“
(Grot 2009: 132–194). Klasična primer „čuvarke“ predstavlja Homerova
Penelopa zbog koje se ogorčeno takmiče muškarci koji se trude da dobiju
njen pristanak na brak koji izabraniku obećava visok status i bogatstvo.
Odjek pomenutog arhetipskog sloja fiksiran je i u ponašanju savremenika. Kao dobra ilustracija može da posluži bračno ponašanje boljševika nakon Oktobarske revolucije. Već dvadesetih godina 20. veka novi
5
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„upravljači“ su počeli da odbacuju svoje „radnice“ i da se žene predstavnicama plemićkog staleža. Ta praksa je poprimila ozbiljne razmere. Pomenuti
problem je čak bio predmet raspravljanja na jednom od partijskih foruma Sveruske komunističke partije boljševika (VKP(b)). „Mogu se navesti
i brojčani podaci da se drugovi razvode od radnica i žène bivšim ženama
generala, ženama oficira, trgovkinjama i kim god hoćete“ (Партийная этика
1989: 211). To je očigledno bilo izazvano potrebama za novom socijalnom
samoidentifikacijom radi sticanja tradicionalnih (običajno-pravnih) simbola statusnosti. Drugim rečima, novi upravljači su, kao što se vidi, sámi
osećali ovu potrebu a takođe su i nastojali da na taj način ubede okruženje u legitimnost svog novog položaja u društvu pribegavajući u ljudskoj
kulturi kodiranom načinu delovanja gde se žena javlja kao glavni signifikator socijalno-političkog statusa muškarca.
S tim u vezi interesantne podatke navodi etnograf E. Paneš u svojoj studiji o etničkim grupama Zapadnog Kavkaza u SSSR. Prema njegovoj građi Bžedugi6 u sovjetskom periodu su praktično monopolisali paritijsko-državni aparat „određenog administrativno-teritorijalnog rejona“,
zauzimajući u njemu sve položaje. To je imalo za posledicu da praktično
nije bilo moguće da tamo dospu pripadnici bilo kojih drugih plemena. Pri
tom je, po njegovim rečima, dolazilo do imitacije krvno-srodničkih odnosa u prilog uspostavljanja svojevrsnog oblika egzogamije kada su muškarci, koji su vršili vlast, stupali u brak prvenstveno s Ruskinjama (Paneš 1995:31). Izbor bračnih partnera određivao se etničkom hijerarhijom
koja je postojala u Sovjetskom Savezu u kojoj su, kao što je poznato, Rusi
imali svojstvo „starijeg brata“. Otuda je prirodno što su brakovi s njegovim „sestrama“ u svesti predstavnika okolnih plemena učvršćivali pravo
Bžeduga na glavarstvo.
Sada je aktuelna težnja savremenih „gospodara života“ da svoj status legitimišu brakom sa ženom iz, prema ranijim merilima, prestižnih
socijalnih sfera: kulture, obrazovanja, nauke itd. a takođe i sa ženama sa
plemićkim korenima pa čak i sa onima koje pripadaju porodicama bivše
partijske i sovjetske nomenklature.
***
Seksualnost i vlast u arhaičkom mentalitetu. Prethodno je bilo reči da
je pojava institucije poliginije povezana s procesom socijalne diferencijacije kada se nastala personalna vlast počela legitimisati putem braka sa
ženama namenjenim narednom pokolenju. U antičkoj mitologiji se iz ove
osnove formira ideja besmrtnosti koja se pripisuje bogovima koji imaju
neograničeno mnoštvo žena. Jednom rečju, fenomen poliginije počeo je
6

Бездухи, буздуки – pripadnici jednog čerkeskog plemena – nap. prev.
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da se identifikuje sa sakralnim statusom. Stoga ne čudi što su svuda kod
arhaičkih lidera (vođâ, monarhâ) postojali najveći haremi koji su služili
kao marker pomenutog statusa.
Sticanje dominantne pozicije na ovakav način arhaička svest je poimala pomoću magičnih predstava koje potiču iz kulta plodnosti čije postojanje etnografi fiksiraju skoro na svakom mestu. On je povezan sa
ispoljavanjem seksualnosti, s polnim aktom kao kreativnim kosmičkim
principom. U skladu s tim broj žena služio je kao jedan od glavnih markera
sakralne Moći arhaičkog lidera pomoću koje je on obezbeđivao prirodnu
i socijalnu plodnost. Za mnoge tradicionalne kulture karakteristični su
falički obredi u čast bogova plodnosti koji su bili praćeni seksusualnim
orgijama. Muške genitalije, posebno polni organ, simbolizovale su moć,
potenciju, vlast, opšti oduhotvoravajući princip koji za sobom nije povlačio obavezno rađanje dece. U crtežima urezanim u stenama iz kamenog
doba muškarci višeg socijalnog ranga prikazivani su sa velikim polnim
organima (Kon 1988).
Jednom rečju, prisustvo Moći kod poglavice u izvesnom smislu se
poistovećivalo sa seksualnim zdravljem na čije je stanje društvo budno
motrilo. Nije se smelo dopustiti da se lider pokaže „nemoćnim“. Na primer, ako bi starešini, koji u nekim afričkim plemenima nadzire poglavičin
harem, bilo očigledno da je poglavica posve iznemoćao, čekala ga je nezavidna sudbina. On nije dalje mogao ostati na vlasti pošto bi se, s tačke
gledišta njegovih saplemenika, njegova polna nemoć negativno odrazila
na stanje celog socijuma. U to su verovale i sáme poglavice. Postoje svedočanstva o tome da ih je sustizala psihogena smrt kada bi kod sebe primetili odsustvo Moći. Zbog toga su ritualni postupci u toku kojih su lideri
bili obavezni da demonstriraju svoje „zdravlje“, bili široko rasprostranjena
praksa u arhaičkim sistemima. Iz arapskih izvora se zna za „snošaj cara
Rusa u prisustvu svojih „saboraca“, čime se demonstrirala careva fizička
moć. O tome je svedočio i broj žena i naložnica cara Rusa i kneza Vladimira“ (Фроянов 1996: 94–95). Mnogo toga je napisano o sličnim „podvizima“ koje je na očigled prisutnih izvršio poznati afrički poglavica Čakojzulu (Ritter 1968).
Pomenuti mentalni sloj zapaža se i u ponašanju savremenih muškaraca. Broj „osvojenih“ žena u muškoj sredini služi kao značajan marker
statusa. T. B. Ščepanska piše o pomenutom fenomenu u subkulturi hipika.
Po njenim zapažanjima, autoritet lidera žurke,7 pored ostalog, zavisi od
broja „osvojenih“ žena: „svaki od njih obično ima mnoštvo mladih obožavateljki“. Uspon u socijalnoj hijerarhiji opet je povezan sa ženom koja
se javlja u svojstvu „ulova“: „Tada se povećanje statusa od „pionira“ do
7
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„matorca“8 može opisati kao približavanje (ili pak olakšavanje dostupa)
„objektu lova“. „Pioniru“ je lov zabranjen... On dobija... pristup gerlama
ali samo kad dostigne stepen „matorosti““.
Prema zapažanjima ove autorke, upravo rezultati „lova“ su određivali
status muškarca u zajednici: „za jedne postoji jednostavno izobilje seksualnih partnerki, za druge – uspešni brak; za muzičare i umetnike – sticanje
vatrenih obožavateljki (i, kao posledica, profesionalna samoafirmacija).
Upravo su tim putem stekli početnu slavu mnogi umetnici-avangardisti
i muzičari koji su potekli iz hipi sredine“ (Щепанская 2005:255–258).
Arhetipsko ponašanje, orijentisano na demonstraciju Moći (seksualnog zdravlja) široko je zastupljeno danas u ponašanju muškaraca u poodmaklim godinama. Neretko se mogu čuti hvalisanja o vezama s mladim
ženama što je, nesumnjivo, motivisano nastojanjem da se uzdigne status
u muškom kolektivu.
To je posebno uočljivo u ponašanju visokostatusnih persona – političara i uspešnih biznismena. Oni se ili okružuju mladim ženama ili preko
specijalnih agentura iznajmljuju mladu („prezentabilnu“) ženu radi učešća
u različitim akcijama od javnog značaja. Ona je pozvana da demonstrira
Moć svog partnera koja mu obezbeđuje „životni uspeh“.
Slično ponašanje svojstveno je i političarima u poodmaklim godinama. U državama Istoka često se takvi političari prikazuju na portretima
kao muškarci „u naponu snaga“ bez obzira na njihove poodmakle godine.
(To dobro pamte bivši sovjetski građani koji su upravo takvim videli svoje
vođe na portretima a koji su u stvarnosti bili oronule starkelje). U ovim
državama informacija o zdravstvenom stanju vrhovnog poglavara uvek
je bila strogo tabuisana. Mlada žena pak overava „fizičko zdravlje“ vlasti.
U komunističkoj Bugarskoj 80-ih godina prošlog veka novine su se
šarenele od fotografija lidera zemlje Todora Živkova, u to vreme oronulog
starca, zajedno sa svojom mladom ženom.
Ovakvo ponašanje prikazano je na još kontrastniji način u komunističkoj Kini. Prema široko rasprostranjenoj mitologiji, Mao Cedung je
imao na raspolaganju čitav harem mladih devica čija je seksualnost, kako
se tvrdilo, služila kao faktor podmlađivanja ostarelog vođe. Ovo tumačenje,
po mom mišljenju, najdirektnije se nadovezuje na prethodno pomenute
drevne mitove koji su vezivali mnogoženstvo sa besmrtnošću.
Uzgred da kažem da i ponašanje ostarelog generalnog sekretara
KPSS Leonida Brežnjeva, prema sećanjima očevidaca, koji je naročito demonstrirao svoju vezu s mladom stjuardesom, po mom mišljenju, ima iste
izvore (Bočarov 2006: 360–376).
8
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Pomenuti arhetip ponašanja može se fiksirati i u ponašanju zapadnih političara. Zanimljiva je u tom pogledu reakcija stanovništva SAD na
poznati skandal vezan za seksualne avanture predsednika Bila Klintona:
„Desila se čudna stvar: popularnost predsednika je uistinu rasla...“ (Harris
2003). Pomenuta činjenica svedoči, s jedne strane, o ukorenjenosti u „narodnoj“ svesti izvesnih arhetipskih predstava koje dovode u vezu seksualnost sa Moći, a, s druge pak strane, – o njihovom konfliktu sa zvaničnim
kodeksom ponašanja zapadnog političara čiji koreni leže u hrišćanskom
asketizmu. Ponašanje javnog političara koji po definiciji teži za popularnošću, upravo je orijentisano na narodnu svest i zato njegovo „devijantno“
ponašanje u ovoj sferi, sa stanovišta normi zvaničnog morala, u stvari
dovodi do porasta njegove popularnosti. U istoj ravni možemo da posmatramo i brak predsednika Francuske Nikole Sarkozija i poznatog modela
K. Bruni, koji je nesumnjivo bio signal o političarevom „pokoravanju sekssimbola“, što je svojevremeno dovelo do rasta njegove popularnosti, iako
su mnoga sredstva masovnog informisanja u početku negativno ocenjivali ovaj događaj. Nedavno su sredstva masovnog informisanja javljala
o porastu rejtinga drugog predsednika Francuske Fransoa Olanda u vezi
s njegovim ljubavnim avanturama o kojima se digla velika prašina.
***
Bezbračnost u omladinsko-ratničkoj kulturi i politička vlast. Politička
vlast je od svog nastanka nastojala da reguliše bračni proces kontrolišući
na taj način socijalnu dinamiku svojih podanika. Kao što smo pomenuli,
bez dozvole poglavice Zulua „niko, ni devojke ni muškarci, nisu imali pravo
da stupe u brak“. To je bilo značajno za rano političko jedinstvo tipa lokalne plemenske zajednice9 pošto je njeno jezgro činila družina sastavljena
od neoženjenih mladića. Tradicija koja je nalagala neoženjenoj omladini da se bavi ratom (napadima), još je starija i povezana je sa socijalnom
organizacijom utemeljenom na uzrasnom principu. Kod Zulua mladić je
u družini boravio do svoje tridesete godine, što se smatralo veoma dugim
periodom i mogao je da je napusti samo sa odobrenjem vrhovnog poglavice i tek onda da stupi u brak stičući samim tim status punopravnog člana
socijuma. Jednom rečju, regulisanje bračnog procesa bilo je neophodno
radi održavanja institucije družine – centralne za dati stupanj poligeneze.
Vlast lidera koja mu je omogućavala da određuje rok boravka u omladinskoj družini poticala je iz novih mogućnosti koje je ovaj stekao sa pojavom lokalne plemenske zajednice. Sada je on na sebe preuzimao funkcije
oca porodice obezbeđujući svoje ratnike mirazom iz onih resursa koji su
9
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sticani tokom ratnih ekspedicija. Stoga su u družinu išli prvenstveno sinovi
siromašnih roditelja koji nisu bili u mogućnosti da obezbede sredstva za
izdržavanje svoje dece. Na taj način su članovi družine bili u potpunosti
lojalni poglavici pošto je samo od njega zavisila njihova socijalna budućnost pa su zato oni poglavicu i nazivali svojim „ocem“. Najveće poglavice
Zulua (Čaka, Dingaan i drugi), bez obzira na svoj biološki uzrast, ostali su
neženje simbolizujući na taj način privrženost ratničko-omladinskoj tradiciji. Samim tim su oni sebe na neki način prinosili na žrtvu ostajući na
niskom statusu radi interesa društva iako su imali velike hareme. Ukratko, oni su bezbračnošću demonstrirali privrženost svojim ratnicima koji
su sada služili kao glavni oslonac vlasti. S druge strane, harem je svedočio
o njihovoj Moći legitimišući u skladu s izvesnim magičnim predstavama
njihovo pravo na liderstvo.
U ponašanju vođa epohe totalitarizma, koji su se oslanjali na vojsku,
takođe se jasno fiksira arhetipski sloj ponašanja koji simbolizuje liderovu
pripadnost neoženjenoj omladini nezavisno od njegovog biološkog uzrasta.
Hitler je, kao što je poznato, odgovarao na pitanja o svojoj bezbračnosti
rečima: „Moja nevesta je – Nemačka“. Postavši diktator, Staljin je odlučio
da se ne ženi drugi put naglašavajući svoj status nošenjem vojničke uniforme. Niz lidera ovog tipa, stekavši diktatorska punomoćja u bračnom
statusu, naglo su menjali svoje ponašanje otvoreno demonstrirajući mladalačku raspojasanost s mnoštvom žena (Ataturk, Tito). Ovakvo ponašanje
je simbolizovalo, s jedne strane, njihovu „slobodu“ namenjenu „obavljanju
velikih dela u ime nacije“, a, s druge pak strane, – njihovu Moć. Kao što
je poznato, Musolini je ne samo otvoreno demonstirao tu Moć u ponašanju sa ženama, već je svoj rođendan proglasio državnom tajnom, što mu
je garantovalo „večnu mladost“.
Korelacija bezbračnosti sa statusom ratnika, a takođe i težnja političke vlasti da reguliše bračni proces, sredinom 19. veka se zapaža praktično u svim evropskim zemljama. Profesionalni vojnici su morali da dobiju
dozvolu za brak od najviše instance (ministarstva rata pa čak i od samog
vladara). Takođe se zabranjivalo osnivanje porodice pre dostizanja određenog uzrasta; postojalo je i određivanje kvote porodičnih lica (s tim ciljem je
u svakom puku određivan maksimalni procenat oženjenih); od onih koji su
zasnovali brak zahtevana je i materijalna nadoknada (Veremenko 2006).
U Rusiji 18. veka bila je zabranjena ženidba vojnicima i studentima a takođe i deci plemića koja nisu stupala u školu ili u državnu službu.
Drugim rečima, vlast je u skladu sa pravno-običajnim normama tradicionalnog društva sprečavala sticanje socijalne punovrednosti bez dostizanja
odgovarajućeg statusa u državnoj hijerarhiji. U 19. veku brakove činovnika
i vojnika, socijalnog oslonca države, takođe je kontrolisala vlast. Godine
1899. otpočela je svoj rad komisija pod predsedništvom general-majora
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S. I. Bibikova. Rezultat njenog rada, koji je u celini podržao Vojni savet,
bilo je donošenje novog zakona o brakovima oficira objavljenog po naredbi vojne uprave br. 102. od 19. marta 1901. godine. Unapređen je status
rukovodilaca koji su davali saglasnost na brak (Veremenko 2006).
***
Nasilje nad ženama u okvirima ratničke kulture. U tradicionalnim
društvima u kojima je rat bio posao neoženjene mladeži, nasilje nad ženom smatralo se ispoljavanjem smelosti i junaštva što je povećavalo status nasilja u sredini vršnjaka. Pri tom su akcije sličnog tipa, po svemu
sudeći, imale ritualni karakter i dovodile se u vezu s obredima inicijacije.
U ruskoj kulturi: „za mlade muškarce učešće u njima (ovakvim akcijama
– V. B.) neretko se pretvaralo u svojevrsnu „propusnicu“ u društvo vršnjaka ili omladinski savez“ (Blud na Rusi 1997). Ovakva norma ponašanja
bila je sastavni deo „etičkog kodeksa“ rata svuda gde su žene poraženih
bile podvrgnute nasilju. I danas mnogobrojni podaci koji pristižu iz „vatrenih tačaka“ govore o tome da nasilje nad ženama pobeđenih neprijatelja
ostaje jedna od komponenata „kodeksa pobednika“.
Uzimajući u obzir da je arhaički mentalitet čvrsto povezivao ženu
i muškarca u jedinstvenu celinu, ove akcije su simbolizovale dominaciju
nad pobeđenim muškarcima. Izrazit primer kada se nasilje javlja u svojstvu slične vrste markera poznat je u našoj drevnoj istoriji. Jedan stranac
svedoči: „Jaropolk je krenuo kod brata. Kada je ulazio na vrata dva Varjaga su ga, na Vladimirove oči, koji je to posmatrao s neke kule, prebijala namrtvo. Kada su to obavili, Vladimir je silovao bratovu ženu, rodom
Grkinju“ (Kontarini 1989: 41). Dakle, ubivši suparnika u borbi za vlast
pobednik siluje njegovu ženu samim tim simbolizujući definitivno pokoravanje i drugih „ipostasi konkurenta“ svojoj volji.
***
Da zaključimo. U prvobitnom socijumu vrši se raspodela sfera uticaja
prema rodnom obeležju kada muškarac dominira u socijalnom prostoru
„izvan kuće“ a žena unutar domaćinstva. Istina ona pre „upravlja“ nego što
„vlada“ pošto je formalni dominant i ovde muškarac. Ovakva podela ulogâ
objašnjava se psihofiziološkim osobenostima organizama različitog pola.
Međutim, u „spoljašnjem prostoru“ vlast muškarca determinisana
je – ženom. Jedino brak muškarca čini pravnosposobnim za ostvarenje
vlasno-upravljačkih funkcija. S raspadom prvobitne formacije stariji lideri počinju da sprečavaju dostup mladića ženama stupajući u ponovne
brakove, uprkos tradiciji, s onim predstavnicama koje su bile namenjene
mlađoj generaciji. Samim tim su se oni na neki način podmlađivali stičući pravo da nastavljaju sa vršenjem prestižnih punomoćja vlasti. Ovde se
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začinju koreni poliginije. S porastom socijalne diferencijacije, s pojavom
specijalizovanih institucija vlasti, žene visokih socijalnih slojeva postaju
„čuvarke vlasti“ i jedino brak s njima može muškarcu da obezbedi dominantan status.
S porastom uloge rata u društveno-ekonomskoj delatnosti, u kojoj
prvenstveno učestvuje omladina, zapaža se obrnuta tendencija, zapravo: bezbračnost, koja simbolizuje pripadnost ratničkoj družini, počinje da
određuje autoritet vojskovođe. U isto vreme vlast strogo reguliše bračnu
aktivnost svojih potčinjenih koncentrišući u svojim rukama i za to neophodne materijalne resurse.
Socijalne uzroke koji su određivali izuzetno značajnu ulogu žene
radi sticanja vlasti od strane muškaraca, arhaički mentalitet je razumevao
pomoću magijskih predstava koje su ovaploćavane u prvom redu u kultu plodnosti. Ovde je prvorazredni značaj imao seksualni aspekt bračnih
odnosa u čijim okvirima se „seksualno zdravlje“ muškaraca identifikovalo
s posedovanjem sakralne Moći pomoću koje je lider u stanju da obezbedi
prirodnu i socijalnu plodnost a to znači da se socijumu garantuje stabilna
egzistencija. Marker njihovog autoriteta ogledao se u velikom broju žena
a ratnih poglavica – u odgovarajućem haremu.
U okvirima ratničke kulture muškarci su, takmičeći se između sebe,
simbolizovali svoju dominaciju nasiljem nad ženama pobeđenih. Pomenuti fenomen ima izvor u običajno-pravnoj normi koja ne priznaje ženu
(kao i decu) za punopravnog socijalnog subjekta već samo kao produženje
(ipostas) muškarca s kojim se ona asocirala.
Na kraju smo došli do zaključka da stereotipi ponašanja, koji su se
formirali na zaranku ljudske istorije, nastavljaju da umnogome određuju
ponašanje ljudi tokom celokupne istorije. Pomenuti „psihološki dokumenti“ (da se poslužimo izrazom Lava Vigotskog) jasno se uočavaju i kod
savremenih aktera koji se, istina, reflektuju u kategorijama svrsishodnoracionalnog mentaliteta.
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OSLOBOĐENO MIŠLJENJE*
Nekad je bilo lako držati se svojih mišljenja, predano im služiti, čak
radi njih podnositi najveće žrtve. Svejedno je koliko je sa našeg današnjeg
stanovišta bilo sadržinski važno i značajno ono što su naši prethodnici pri
tom imali na umu. Jer, ta mišljenja, po nepodeljenom sudu samih njihovih
nosilaca, nisu predstavljala ništa posebno, subjektivno, ništa strogo lično,
već pre nešto opšte, objektivno, bezlično. Ta su mišljenja imala snagu ubeđenja, bila su čvrsta poput stene, u njih se nepokolebljivo verovalo. Odnekud su svi pređašnji ljudi (čak i skeptici!) bili skloni uobraženju da mišljenje bezuslovno obavezuje, te da je život u skladu s onim što se misli jedino
vredan i dostojan življenja. Ne samo oni koji slepo slede ustaljene misaone navike i obrasce, nego su i oni koji odvažno misle drukčije, bili načisto
s tim da misle ono što treba misliti, to jest da je istina na njihovoj strani.
U takvoj situaciji, očigledno, nije moglo bez terora, a još manje bez
mučeništva. Nigde se nije mnogo prezalo ni od nasilja nad drugima, ni od
nasilja nad samim sobom. Ova naglašena spremnost da se čast, telo i život
(sopstveni ili tuđi) žrtvuju za račun tobožnje apsolutne istine dala je čudovišan pečat čitavoj dosadašnjoj istoriji čovečanstva.
Danas je mnogo teže držati se svojih mišljenja, potvrđivati njihovu
osnovanost, žrtvovati se za njih. Tuđ nam je nekadašnji patos istine, pred
nas odasvud iskrsavaju neke protivrečnosti, sve nam je postalo zagonetno i neizvesno. Više ni u šta nismo do kraja i bez ostatka ubeđeni, više
ne verujemo nepokolebljivo ni sebi ni drugima. Prema svojim mišljenjima
odnosimo se s krajnjim nepoverenjem, u njima vidimo samo prethodna,
privremena rešenja, unapred nam je jasno da već sutra možemo misliti
drukčije. Nije nam stalo ni do kakve apsolutne istine, čak načelno odbacujemo svaku pomisao na njeno postojanje. Dovoljno smo se već navikli da
živimo u strahovitom raskoraku između smisla i besmisla, u senci jednog
još nepojmljenog ontološkog iskustva.
*

Mihailo Đurić, „Oslobođeno mišljenje“ (Izlaganje na protestnom skupu u Udruženju
književnika Srbije u Beogradu 16. maja 1983. povodom odvođenja u zatvor pesnika
Gojka Đoga); Sabrani spisi Mihaila Đurića, knjiga 9, Službeni glasnik, Beograd,
2009, str. 163–164.
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Ali veoma nam je mnogo stalo upravo do te slobode koja nam se
nenadano otvorila da možemo misliti svoje misli i da sve možemo dovesti
u pitanje, da možemo imati mišljenja kakva hoćemo, da ih možemo menjati
kad god nam se učini da je to potrebno, da ne moramo robovati nijednom
od svih prethodnih uviđanja. Jedino nas ta sloboda krepi, jedino nam je
ona životno neophodna, jedino smo radi nje spremni da izdržimo sve posledice svojih misaonih koraka. Toliko je duhovna situacija našeg vremena
bitno različita od dosadašnje da ni zastupnici vladajućih političkih ideologija (u kojima prepoznajemo istinske nosioce današnjeg nihilističkog beznađa) više nemaju snage i moći da nas surovo i bezobzirno progone zbog
našeg nepoželjnog varljivog mišljenja. Ni oni više nisu potpuno ubeđeni
u ono u šta su se koliko još do juče zaklinjali, niti uopšte ozbiljno drže do
svojih pretnji, pa otud njihovi progoni više liče na farsu nego na tragediju.
Tako mi se bar čini kao nekadašnjem zatočeniku one iste kuće u kojoj sada čami pesnik Gojko Đogo.

Objekat sa klatnom metalooscilacije, asamblaž, 45x45x7, 1956.
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ISLAM OSVAJA EVROPU
Alah je na vratima Evrope, predvodi milionske mase u osvajačkom
pohodu. Njihov cilj je očigledan na evropskom ognjištu ušančiti islam. Mase
stižu preko Balkana, Mediterana, iz azijskih stepa, stižu u životno rizičnim avanturama. Nisu pozvani niti željni, ali u ruci imaju adut da beže iz
ratnog košmara, siromaštva i bez kuća. Stižu pred evropsku tvrđavu čije
kapije su vrlo retko odškrinute. Bogata Evropa njih razume, ali im ne nudi
utočište. Sve što je učinjeno mrvice su humanizma bez nade da se otkriju
staze spasa. Evropa nije Amerika ona je višebojna nacija nema narod nju
su stvorili došljaci tražeći novu otadžbinu po cenu života.
Početni marš islama na Evropu je stigao preko Bosfora i Balkana
u osvajačkom nadiranju Otomanske imperije. Najezda islama na Evropu je trijumfala u lepoj Andaluziji a okončana raspadanjem Otomanskog
carstva na našem Balkanu. Sada u pohodu islama oko 30 miliona vernika
Alaha već je spustilo životno sidro u evropske dubine. Evropa gubi izvorni identitet, postaje višekulturna mešavina raznobojnih vera i civilizacija,
hrišćanstvo nije više jedina veroispovest Evropljana, islam u Francuskoj
je druga zvanična vera. Međutim, neželjeni došljak ne stiže da traži novu
otadžbinu, već životnu šansu.
Evropa je decenijama poprište sistemsko-ideološkog sukoba IstokZapad, u prvoj liniji geostrateškog fronta sada se suočavaju ideologija
Boga i Alaha. Najezda muslimana je poruka istorije, jer iz Evrope su stizali kolonijalni osvajači naroda islama. Stoga životne istine upućuju vernike Alaha da traže sreću u bogatoj Evropi, što se pretvorilo u „kuranski
vatromet“ i uzdrmalo spokojstvo Evropljana. Arapi su naumili u završnici
20. veka da stvore prvu islamističku državu na tlu Balkana, reč je o Bosni. Danas su Evropljani u strahu u najezdi džihadista, čuo se alarmantan
krik: „Islam osvaja Evropu“!
Srpski narod je bio prva žrtva kada je Osmanlijska imperija krenula da osvaja Evropu u 14. veku. Jedini branik je bilo hrabro žrtvovanje
srpskog naroda bez ičije pomoći. Istorija je zapisala crnim slovima petovekovno porobljavanje balkanskih naroda u pohodu Osmanlija kojima su
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se pridružile osvajačke imperije. Tada je srpsko življe masakrirano u ime
Boga i Alaha. Komandant bečkih trupa general Horštajn, shodno zapovesti cara Franca Jozefa, izdao je zapovest: „Naređujem vam braćo vojnici da nemate milost prema bandi, uništite sve što je srpsko, streljajte bez
oklevanja svakog ko govori srpski“.
Istorija priča da je „sveti rat“ Alaha na Balkanu, tako na vratima
Evrope, osvajanje sve do kapija Beča. Otomanska imperija nije se nikada
odrekla osvajanja strateškog dragulja, brdovitog Balkana. Turski predsednik Demirel je uzviknuo sredinom minulog veka: „Turska će se proširiti od
obala Jadrana do zidina Kine“, recimo od Balkana do Bajkala! Glavni cilj
ratničkog pohoda je pretvoriti Evropu u ognjište Alaha, nasilno uzgajati
evropski islam i Evropljane svrstati u vernike Alaha. Osmanlije su dolazile bez kulturnih, humanih i moralnih vrednosti, ali sa isukanom sabljom.
Bio je to pohod verskog kolonijalizma u snazi islama.
(Islamistički juriš na Evropu je začet kada je bosanski džihad vešto
iskoristio nestanak SSSR poraz boljševizma i raspad Titove Jugoslavije.
Bosanski džihad je obnova vekovnog fronta islama i evropske civilizacije,
Na ratištu u Bosni se našlo hiljade komandosa Alaha, stiglih iz zemalja
„vrućeg islama“. Premijer Turske Mešut Jilma je govorio o „vaskrsnuću
islama“. On je doslovno rekao: „Mi dugujemo našoj rasi da pružimo ruku
našoj braći po krvi i po veri, da se usprave na Balkanu“. Cilj je bio da se
stvori „Islamska država Bosna“, na tlu Jugoslavije u raspadanju, po receptu prvog vođe džihadista Alija Izetbegović.
Zapadne sile u NATO paktu trupama i oružjem su podržale džihadski rat Izetbegovića koji je zapisao u Muslimanskoj deklaraciji: „Nema
mira ni koegzistencije između islama i neislama. Naš cilj je islamizacija
muslimana, naša deviza verovati i boriti se za veliku islamsku federaciju.
Ceo svet će biti muslimanski. Nema nezavisnosti ni slobode bez islama“.
Hantington je zabeležio: „Bivša Jugoslavija je mesto gde je buknuo najsloženiji, najzbrkaniji i najpotpuniji rat“. Kisindžer je uzaludno upozoravao.„Etnička država u Bosni ima malu šansu da ponikne, izuzev u novoj
seriji ratova“, što se i desilo.
Turskoj pripada posebna uloga u interesima Amerike na Balkanu
jer čini most između Evrope i Azije, tuda ide prodor SAD u Evroaziju,
posebno svet Alaha. Bžežinski objašnjava da „Turske ambicije podsećaju
na one otomanske imperije, tu je određena nova misija turskog naroda,
islamsko vojevanje u Evropi protiv SSSR. Amerika treba svom snagom
da podrži ambicije Turske“.Zato Tursku treba voleti i kada nema ljubavi,
ona je oberučke primljena u NATO kao „stožer država“. Interesi SAD su
razasuti planetom, islam je negde saveznik, a negde neprijatelj, u tome
se nalazi sveukupnost njene strategije na Balkanu trajnom sukobu interesa SAD i Rusije.
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Okončanje kolonijalizma posebno u Africi zamašno menja društveni i etnički mozaik evropskih naroda. Pohod vernika Alaha ima moralnu
snagu i opravdan cilj: izaći iz siromaštva, neznanja, socijalne nepravde
i ekonomskog nazadnjaštva, ostavštine duge i surove kolonijalne vlasti
evropskih imperija. Nezadržljiva bujica masa koje traže životnu šansu,
iznenadila je Evropu, nesposobnu da odgovori na izazov dramatičnog trenutka. Smirivanje tragičnog svetskog ratovanja 1945. nalagalo je obnovu
Evropu iz ruševina. Tada su došljaci iz mediteranskog islama rado dočekivani, sada je to beskonačna reka preko Mediterana i Balkana.
Na udaru vernika Alaha prva je Francuska kolonijalna sila na prostorima sa druge strane Mediterana. Preko osam miliona muslimana se
smestilo u Francuskoj gde su dobili sva zakonska prava, trećina milionskog Marseja čini mediteranski islam. Legalan priliv stranaca u Nemačku je dostigao 420.000 u 2014, najviše turskog življa, u Britaniji preko
200.000, ne zna se koliko došljaka prelazi državne granice „bez papira“.
Bečki demografski institut tvrdi da će muslimani biti većinska religija Austrijanaca mlađih od 16 godina, a 40% „britanskih“ muslimana zahteva
primenu šerijata.
Došljaci koji stižu iz muslimanskih zemalja osnivaju evropski islam
etničko, kulturno i versko izdvojeno „paralelno društvo“ koje ne samo da
deli već suprotstavlja Evropljane i vernike Alaha. Švajcarci su na referendumu odlučili da zabrane gradnju minareta i mujezinov krik „Alah je veliki“. Islamisti su esnafski dobro organizovani, u Francuskoj ima 3.000
džamija i mesta za molitvu Alahu, duplo više nego pre deset godina, još
živi 70.000 islamskih poligamijskih porodica uprkos zakonske zabrane.
Francuski premijer Lionel Žospen je uzviknuo: „Nije moja briga što se islamizuje Francuska“!
Žestina islamizma u Nemačkoj je bila kada su imami na ulicama
Frankfurta delili besplatno Kuran na jeziku Getea. Za nekoliko dana je
podeljeno oko 30.000 primeraka, kada su se salafisti oglasili: „Mi smo
u Evropi spremni da umremo za Alaha. U ime Alaha mi ćemo osvojiti
Rim, trg Svetog Petra biće mesto za izvršenje kazna Alaha“. Nemačka se
zadovoljila sa upozorenjem ministra unutrašnjih poslova pokrajine Hese:
„Oni koji odbacuju zakon i koji pozivaju na svrgavanje demokratskog sistema, čak nasilno ako treba, moraju da napuste Nemačku“. Što svedoči
da islam hoće da prodre u dubine Evrope.
Salafisti, vehabisti i njihovi saveznici su stvorili razgranatu mrežu
na tlu Nemačke, štampa tvrdi da islamisti hoće „državu u državi“, „narod
u narodu“. Grešno se verovalo sve do pojave varvarskog džihadizma da je
„moderni demokratski islam“ dobrodošao za vitalnost evropskih naroda.
Kristofer Kaldvel, u vrhu američke elite, reče da je „islam postao najveći
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izazov Evropi“. Kaldvel je u misiji istoričara vrstan poznavalac Evrope, što
potvrđuje u knjizi „Kako islam preuređuje Evropu“. On piše: „Religiozno
verovanje je istinski problem Evrope, islam je verska kultura koja hoće
celovito da organizuje narode. Evropljani moraju biti svesni te istine“.
Islam je osnovni problem evropskih nacija koji suštinski menja identitet Evrope. General de Gol je alarmantno upozorio u jeku alžirskog rata
da je „nemoguće postići kulturnu integraciju sa islamom, što ugrožava
budućnost Francuske“. Tri su etape prodora življa islama: prvo, zvanično
organizovan masovan uvoz radnika iz bivših kolonija, većinom nepismenih, koji su žuljevitim rukama obnavljali Francusku u ratnim ruševinama; drugo, pismeni islam koji čine školovana deca nepismenih roditeljadošljaka; treće, generacija muslimana rođena i školovana u Francuskoj.
„Francizacija islama“ je zabluda jer islamu nije moguće nametati identitet koji nije u službi Alaha.
Evropska vlast je uočila da je pogrešno anđeosko tumačenje najezde islama i prijem „raširenih ruka“ vernika Alaha. Oni su bili jeftina radna snaga za najteže poslove koje Evropljani ne prihvataju. A sada mladosti živi u senci napuštenih škola i trpi nezaposlenost. Kada se džihadski
terorizam razigrao, onda je zvanično rečeno da u Francuskoj ima 15.000
radikalnih islamista, 50.000 su pripadnici islamističke ideologije, a njih
7.000 je otišlo da se bori na frontu „islamske države“ Al Bagdadija. Zlo
se uvlači u pore društva, kasno je shvaćeno da džihadizam nije avantura
verskog fanatizma, niti „vera slabih“ već masovan pohod „novog fašizma“
u tumačenju filozofa.
„Radikalni islamizam, čak džihadizam, sada je unutar francuske
nacije“ ističe u analizi glavni društveni Institut Montenj. Među muslimanima 26% se smatra „vrelim“ islamistima, večinom omladine, 67% traži
da se u francuskim školama koristi arapski jezik i uspostavi „veliki imam
Francuske“. Institut zaključuje: „Vlada uverenje da je moguća izgradnja
francuskog islama za odbranu identiteta Evrope“. Član Francuske akademije, filozof Alen Finkelkraut piše u knjizi „Nesrećni identitet“ da Francuska postaje postnacionalna. On alarmantno upozorava: „Francuska se
raspada, mi živimo trenutke nedoživljene u našoj istoriji. Strast koju želim da oživim, to je patriotizam, ni osvajački, ni ratoboran“.
Danas nije moguće negirati slabosti evropskog identiteta i ugrožavanje suvereniteta evropskih naroda, Još je čuveni francuski naučnik
i politikolog Fransoa Raspaj prorokovao „neminovnost invazije islamskih
masa“. Burnu polemiku o islamu u galskoj naciji su izazivale dve knjige:
„Podčinjenost“ i „Samoubistvo Francuske“. Mišel Uelbek, dobitnik vrhunske francuske književne nagrade Gonkur, u romanu „Podčinjenost“ opisuje kako u Evropu stiže vreme vernika Alaha. Knjiga je imala gromovit
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politički, verski i etnički odjek. „U toku je izgradnja“, piše on, „velike zapadne i mediteranske islamske sile, shodno modelu Rimske imperije“.
Uelbek najavljuje da će „Francuska biti pod islamskim režimom i šarijom,
Sorbona islamski univerzitet čiji studenti moraju da pređu na veru Alaha,
dok će salafistički pokret Muslimanska braća na demokratskim izborima
2022. godine ustoličiti muslimana u Jelisejskoj palati“. Esejiste Erik Zemur je dolio „ulje na vatru“ knjigom „Samoubistvo Francuske“, u kojoj
piše da Francuzi „nisu više u svojoj kući“.
Odmah se oglasio vodeći islamolog Tarik Ramadan, unuk Al Bana,
osnivača salafitskog pokreta Muslimanska braća u Egiptu 1928, sada masovnog izvora radikalnog islamizma u Evropi: „Islamizirana Francuska je
čista opsena, kaže on, usmerena da izazove strah i hrani ideju da je Francuska kolonizirana“. Ramadan je bio profesor na londonskom univerzitetu, propoveda da je islam „ulazak u božiji mir“ a da je „suština islama da
muslimanski narodi izlaze iz geografskog i intelektualnog geta“. On poziva muslimane da odbiju lažno milosrđe i socijalno izdržavanje, jer su oni
obavezni da poštuju zapovest Alaha – Nezavisnost islama!
Čudno je da zvanična politika u najezdi islama ne brani osnivačke
vrednosti Evrope, recimo laicizam i ravnopravnost žena. U Španiji, na primer, vlada prihvata „propovedanje Kurana u školama“. Nemci su se obreli u varničavoj polemici oko knjige „Nemačka na putu propasti“, u kojoj
autor Tilo Sarazin, bivši podpredsednik Dojče bundesbanke piše: „Ja ne
želim da zemlja mojih unuka i praunuka bude većinski muslimanska, govore ponajviše arapski ili turski, žene u feredži, a ritam dana da određuje
poziv mujezina“. Očigledno je da je višekulturnost evropskih naroda sve
izrazitija, Evropa je sve manje hrišćanska i bela.
Kada legije stranaca lupaju na vrata Evrope, poželjno je da čujemo mišljenje Nobelovca, izvrsnog turskog književnika Orhana Pamuka:
„Kada ja gledam Istambul koji je sve više kosmopolitski i privlači emigrante iz Azije i Afrike, nije mi teško da stignem do sledećeg zaključka:
nije moguće siromašnim Azijatima i Afrikancima bez posla i bez odbrane,
večito zabraniti prilaz Evropi kada oni traže novo ognjište da žive i rade.
Sve viši i viši zidovi, oštra politika viza i pojačana bezbednost pomorskih
granica, samo može da odgodi čas istine. Najgore je da anti-emigrantske
mere uništavaju temeljne vrednosti klasane vekovima koji Evropu danas
čine ono što jeste“.
„Možemo razumeti, nastavlja Pamuk, da je Evropa zapala u strepnje
i paniku, da nastoji da sačuva velike kulturne tradicije, koristi bogatstvo
za kojim žude ljudi u ne-zapadnom svetu i da sačuva prednosti stečene
u nizu dugih vekova borbe klasa, kolonijalizma i građanskih ratova. Ali,
ako Evropa hoće da se zaštiti, zar ne bi bilo bolje da umesto da se zavuče
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u samu sebe, da se seti njenih temeljnih vrednosti koje su nju učinile gravitacionim centrom svih intelektualaca sveta? Ja često pomislim da podeljeni Evropljani, između grandiozne prošlosti i nespokojne budućnosti,
nemaju odgovor na izazove epohe mondijalizacije“. Niko ne može sumnjati u iskrenost Nobelovca, zaljubljenog u raskoš Evrope.
Evropljani su u političkim, ideološkim i verskim svađama oko masovnog nadiranja neželjenih došljaka najviše muslimana. O dubini prodora svedoči čudna odluka da se iz „ustava“ Evropske unije izbriše načelo da je Evropa sagrađena na temeljima hrišćanske vere i kulture. Sada
se pojavila ideja o neizbežnom izboru Evrope, biti svetska sila ili nestati.
„Nema druge budućnosti za Evropu, nego islamizacija“, tvrdi francuski
filozof Pjer Manan.
U knjizi „Situacija Francuske“ Manan piše: „Islam je biti ili ne biti
Evrope i hrišćanstva. Naš režim treba da ustukne i prihvati običaje islama, jer muslimani su naši sugrađani“. On piše da muslimani mogu biti
„narod u narodu“ u galskoj naciji.
„Više se ne mogu poricati pravila zapisana u šariji, tvrdi Manan.
Evropski islam nije moguće učiniti nevidljivim, a politička partija koja zastupa islam prvi je korak političkog i društvenog učešća muslimana u životu
Francuske. Vlada zabrinutost za budućnost hrišćanstva, pošto se pojavilo posthrišćanstvo i ne-hrišćanstvo, pa se u Evropu smešta druga religija
– islam. Istorija je odlučila da su stare nacije i stare religije sada samo ruševine“. Žestoko je odgovorio filozof Paskal Brukner: „Ako mi želimo da
izbegnemo građanski rat ili rat civilizacija, treba da prihvatimo šariju kao
bazu zakonskog prava francuskog islama. Jedini put našeg iskupljenja je da
se odreknemo Boga i masovno preobrazimo u islam, naše žene zarobimo
u kući, propovedamo veru Proroka, a Francuska da bude 57. član Organizacije islamskih zemalja. Islam je uveren da je poslednje otkriće Alaha
da dokaže iznemoglost judaizma i hrišćanstva. Islam nastoji da eliminiše
hrišćanstvo, što se čini u Siriji, Iraku i šire na muslimanskom Orijentu“.
Kapitulacija? Reč je oštra, ali je očigledno da Evropa uzmiče, da se
islam uvlači u duhovnost Evropljana. Evropa bez hrišćanskog identiteta
i atinske demokratije bila bi svetska katastrofa, večiti nemir i haos. Islamizacija Evrope prerasta u temeljno menjanje kulturnog mozaika svetske
zajednice, pa američki filozofi govore da se stvara „Evroarabija“.
Bernar Levi profesor univerziteta Jale zastupa alarmantnu tezu:
„Evropa će biti deo arapskog Zapada“! Pisac Bualem Sansal, autor knjige „Upravljati u ime Alaha“ se približio istini kada tvrdi da se u „kolonijalnoj potčinjenosti i totalitarnoj dominaciji rodio islamizam, gnev Alaha
i strastvena volja osvete“. Evropljani u neverici pitaju kome ja pripadam
Bogu ili Alahu!
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Sve rečeno u oštroj polemici zvuči alarmantno, oglasio se Fukujama i tvrdi da su „talibani i radikalni islamizam ideološki izazov Americi
i Evropi, opasniji od komunizma“. Fukujama ocenjuje da je zločin džihadista obeležio početak nemirne epohe. Američki politikolog Edvard Said
je upozoravao da Amerika „zalazi u sukob civilizacija“, poznato proročanstvo Hantingtona. Vitlanje zastavama islama bez razmišljanja osuđuje
buduće generacije na ratne patnje. Jedna časna politika ne sme bezglavo
da jurne u nasilje“. Zaključak: islam je za Evropu nerešen problem kako
živeti zajedno?

Soba na dohvatu vulkana, ulje-tempera na platnu, 55x55, 1962.
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profesor Univerziteta u Beogradu, u penziji

IVO ANDRIĆ O PRVIM OBLICIMA
FAŠIZMA U EVROPI
Ivo Andrić je bio zaokupljen istoriozofskim problemima i kao književnik, umetnik i politički mislilac. O njemu se pisalo dosta iz tih perspektiva i pisaće se, bez sumnje, i u budućnosti. Ali neki njegovi tekstovi
su, kako izgleda, izmicali pažnji istraživača, a i sam Andrić ih je predao
zaboravu, što nije bilo slučajno. Objašnjavajući rane oblike fašizma, on je
njihovo nastajanje doveo i u vezu sa komunizmom.
U nastojanju da shvati svoje vreme i da bar donekle nazre budućnost,
on je u zagrebačkoj publikaciji „Jugoslovenska njiva“ objavio više članaka
u periodu od 1921. do 1926. godine; neki od njih su potpisani inicijalima.
U istom periodu objavio je i dva značajna teksta, jedan u beogradskom časopisu „Misao“, koji je bio jedan od najznačajnijih publikacija tog vremena, drugi – u „Letopisu Matice srpske“, najstarijoj i najvažnijoj publikaciji
u Srbiji. Svi ti tekstovi posvećeni su društvenim i političkim problemima
onog vremena. Oni danas zaslužuju posebne analize koje mogu da upotpune našu sliku o Andrićevim pogledima i preokupacijama. Iako je on s pravom smatrao da je budućnost nedokučiva, jer nastaje iz okolnosti koje se
uvek posebno spleću, njegovi članci pokazuju da je on imao značajan anticipatorski naboj kao mislilac, ali je bilo i razloga zašto pomenuti tekstovi nisu objavljivani.
Zasebno ih je objavio Miroslav Karaulac tek 1995. godine u Beogradu, dve decenije posle Andrićeve smrti. Pre toga, ovi tekstovi nisu objavljivani u Andrićevim sabranim delima, za neke je tek kasnije ustanovljeno
autorstvo. Inače, Miroslav Karaulac (1932–2011) je bio istaknuti stvaralac, pesnik, pripovedač, istoričar književnosti, prevodilac. Bio je profesor
na Univerzitetu u Lionu i Dižonu. Spada u najbolje poznavaoce i tumače
Andrićevog dela. Posebno je značajna njegova monografija Rani Andrić
za razumevanje života i preokupacija ovog stvaraoca.
Nesreće u porodici, ideje Mladobosanaca o oslobođenju, revoluciji, teroru i žrtvovanju, sudbine Gaćinovića i Žerajića i ruskih revolucionara, rađale su u mladom Andriću, ionako preosetljivom, posebno intenzivno traganje za istorijskim putevima čoveka i društva.U ovim člancima
glavna tema je rađanje prvih oblika fašizma u Evropi, koja je u vreme Prvog svetskog rata doživela najveću katastrofu u svojoj istoriji. Raspale su
se tri moćne imperije – Turska, Austrougarska i Ruska – sav dotadašnji
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društveni poredak, a novi se rađao teško i mučno. U poeziji to vreme je
posebno obeleženo metaforama, poput onih apokaliptičnih iz Biblije. Veliki mislio-ci našli su se na različitim bespućima.
Andrić nije bio samo teorijski analitičar vođen izvesnim ideološkim
načelima, nego je i kao diplomatski službenik Vlade Kraljevine Jugoslavije
u Italiji bio i posmatrač stihijskih pokreta masa, socijalnih turbulencija,
koje su iznedrivale radikalne pokrete nižih slojeva masa. Očajno stanje
ljudi u ratom opustošenoj Evropi pobuđivalo je olake nade kod ljudi koji
su uviđali da stari poredak nije više u mogućnosti da rešava pitanja života i da to mogu da učine pojedini „spasioci“ naroda, država, koji imaju
izuzetnu moć da vode narode, da oblikuju poredak, štaviše, da obnavljaju stare imperije, kao što je to bila Rimska. Tako se na svoj način nametnuo u Italiji „duče“ (vođa) Musolini, a potom i drugi na raznim stranama.
Nije slučajno što je Andrić bio među prvima koji su se bavili nastankom i prirodom italijanskog fašizma. Već i sami naslovi njegovih članaka su na određen način indikativni: Fašistička revolucija; Benito Musolini; Slučaj Mateoti; Kriza fašizma – Kriza Italije; Stanje u Italiji Đovani
Amendola; Događaji u Bugarskoj; Najnoviji roman F. T. Marinetija: Jedna ratna knjiga Gabrijela D’Anuncija. Ovaj poslednji tekst je vrlo obiman
i sadrži značajne antropološke i filozofske ideje uopšte, koje su izdržale
ispit vremena.
Ono što je važno jeste činjenica da je Andrić razmatrao italijanski
fašizam kao paradigmu koja je docnije imala veliki uticaj i u drugim zemljama Evrope, jer su uslovi bili umnogome slični. Misaone domete Andrićevih razmatranja prirode italijanskog fašizma, pa i docnijih oblika te
svojevrsne socijalne soteriologije, može da razume do kraja samo čitalac
koji poznaje dobro i događaje koji su prethodili propasti Evrope u doba
Prvog svetskog rata.
U svim tim imperijama (Ruskoj, Austrougarskoj i Turskoj) dugo su
sanjani snovi o nacionalnoj i socijalnoj revoluciji, olako su građene utopijske vizije koje su privlačile šire slojeve masa kojima su prezentirane
doktrine ili legende o vođama koji mogu da ostvare njihove snove. Životi
vođa prikazivani su poput starih hrišćanskih hagiografija o svecima. Kao
rezultat tih snova na javi je usledio novi slom u Drugom svetskom ratu,
koji je zadesio ne samo Evropu nego, može se reći, ceo svet. To su izazvali,
pre svega, Hitler u Nemačkoj, kome je Musolini na početku bio neka vrsta uzora, Šarl Moras i Action Francaise u Francuskoj, Vidkund Kvisling
u Norveškoj, Leon Degrel u Belgiji, Aleksandar Cankov, pa i nešto kasnije generali Kimon Georgijev i Damjan Velčev u Bugarskoj, Rudolf Gajda
u Čehoslovačkoj – čovek neobičnog životnog puta, Horia Sima i maršal
Antonesku u Rumuniji, Dimitrije Ljotić u Jugoslaviji...
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Fenomen vođe bio je opsesija ne samo u Italiji („duče“) ili kasnije
u Nemačkoj („firer“), u Španiji („kaudiljo“), nego i u Kraljevini Jugoslaviji. Iz sačuvanih filmskih dokumenata saznajemo da je čak i Milan Stojadinović, šef Jugoslovenske radikalne zajednice dočekan u Petrovgradu
(današnji Zrenjanin) i pozdravljen od postrojenih uniformisanih mladića,
aktivista JRZ, uzvicima „vođa“, „vođa“!
Iako je boginja Klio ćudljiva, može se, ipak, ponešto dokučiti. Još
je Niče razmatrao fenomene ponavljanja u istorijskom procesu. Hegelov
opori zaključak da se iz istorije može naučiti samo jedno – da se iz nje ništa ne uči; ipak takav stav ne može da se prihvati tako olako. Postoje neke
pravilnosti, iako se one u naše doba, koje je na svoj način prevratno, kao
i ono pre i neposredno posle Prvog svetskog rata, daleko teže otkrivaju
u haotičnim formama totalitarizma – kao savremeni oblici fašizma.
Ako razmišljamo neopterećeni dogmama koje su ideologije učvrstile još u doba našeg formiranja, onda ćemo svakako dospeti do katastrofičnih slika našeg doba. Nova deoba sveta je danas preteća globalna opasnost. U toj novoj deobi se ne računa sa životima miliona običnih ljudi,
oni su osuđeni već danas i pre početka nove deobe sveta među moćnima.
O tome jasno svedoče statistički podaci o ubrzanom rastu razlika u bogatstvu manjine, u odnosu na siromaštvo većine i to je opšta tendencija.
Legitimne ustanove ruše se već odavno i to sve brže i brže. Teme filozofije istorije izašle su u prvi plan; ta disciplina više nije „zastarela“ kao što
su to ranije mislili.
Andrićevi tekstovi nas na najbolji način uvode u ove više nego aktuelne probleme, pobuđuju nadu da se iznađe neka „logika“ istorije.

160

Razgovor sa Radomirom Lukićem na Radio Beogradu

...................

INTERVJU

...................
Miloš Jevtić
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RAZGOVOR SA RADOMIROM LUKIĆEM
NA RADIO BEOGRADU*
Danas je gost Drugog programa Radio Beograda akademik, profesor, doktor pravnih nauka Radomir Lukić.
Profesor Radomir Lukić je rođen 1914. godine u Miloševcu kraj Smedereva. Posle gimnazije, koju je završio u Požarevcu, upisao se na Pravni
fakultet u Beogradu. Diplomirao je 1937. godine. Boravio je, zatim, dve
godine u Parizu gde je postao doktor pravnih nauka odbranom teze „Obavezna snaga pravne norme i problem jednog objektivnog prava“...
Univerzitetskim radom profesor Lukić se bavi od 1940. godine kada
je izabran za docenta. Danas je redovni profesor Pravnog fakulteta i šef
Katedre za sociologiju prava.
Naučni rad dr Radomira Lukića, koji traje skoro četiri decenije, ispunjen je mnogobrojnim aktivnostima. Objavio je veći broj rasprava, studija i članaka, kao i više knjiga, od kojih su najpoznatije: „Istorija političkih i pravnih teorija“, „Politička teorija države“, „Teorija države i prava“,
„Društvena svojina i samoupravljanje“, „Političke stranke“, „Ustavnost
i zakonitost“, „Osnovi sociologije“ i „Sociologija morala“.
Radomir Lukić je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti
i njen podpredsednik. Član je više domaćih i stranih stručnih i naučnih
organizacija. Dobio je 1971. godine Sedmojulsku nagradu, koju Skupština Socijalističke Republike Srbije dodeljuje za životno delo. Odlikovan je
Ordenom rada sa crvenom zastavom.
• Profesore Lukiću, molili bismo Vas, najpre, da nas upoznate sa onim
zbivanjima svog dosadašnjeg životopisa koji – slobodno rečeno – predstavljaju najzbirniji uvid u Vaše delanje, i življenje takođe. Kako se,
u stvari, kretao uspon dečaka iz Miloševca do akademika u prestonici?
Šta je iz zavičajnog i porodičnog podneblja – kao osnova – uvek ostalo
u Vašoj svesti?
*

Akademik Radomir Lukić (Miloševac, 1914 – Beograd, 1999) prihvatio je poziv
novinara Miloša Jevtića da bude gost Drugog programa Radio Beograda. Njihov
razgovor je emitovan na Radio Beogradu 11. marta 1976. godine.
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Pa, znate, Vaše pitanje je istovremeno i teško ali i lako. Ono je teško
zato što čovek teško može da bira momente svoga života, da ih ocenjuje po
značaju i vrednosti itd. To zahteva malo duže razmišljanje. S druge strane,
ono je lako zbog toga što u mom životu uglavnom nema nikakvih izuzetnih događaja, niti – po mom mišljenju – bilo čega naročito zanimljivog.
To je bio jedan život sasvim ravan i uobičajen i normalan. Mislim,
činjenica da seljačka deca u nas naprave tzv. naučnu karijeru, sasvim je
normalna. Ona je danas toliko uobičajena da ne predstavlja nikakav izuzetak. Ali, i već dugo vremena, počevši od devetnaestog veka, od prvih koraka Srbije, takve karijere su česte. Prema tome, nema ničega tu čudnog ni
naročito zanimljivog. Stvar je tekla sasvim šablonski: jedno seljačko dete
koje se u osnovnoj školi istakne kao tzv. dobar đak učitelji pritisnu da se
dâ na škole, jer to je u to vreme bilo teško – roditelji (koje ja nisam imao,
imao sam samo dedu i babu) se opiru, pogotovu što sam ja bio jedinac
i jedino muško dete, ali posle otpora ipak pristanu i onda sve teče svojim
redom. Idete u gimnaziju, tzv. ste dobar đak, dođete na fakultet, dobijete stipendiju, odete u inostranstvo, doktorirate, vratite se, izaberu vas za
profesora i eto tako to teče svojim sasvim uobičajenim normalnim tokom.
Zaista, nemam šta naročito tu da kažem. Sem, da zahvalim – ukoliko čovek treba da zahvaljuje, odnosno da smatra da je dobio nešto u životu time
što je postao profesor ili što se bavi naučnim radom, ili što je akademik –
a nisam siguran da je to baš neki veliki dobitak – da zahvalim jelte, prvo
svojim učiteljima, i pre svega onome glavnom koji je bio moj učitelj u četvrtom razredu osnovne škole – zvao se Antonije Maksimović, umro je pre
tri godine, četiri. U Miloševcu je celo vreme otkako je došao, ja sam mu
bio prva generacija, službovao i tu penzionisan i tu umro... Da zahvalim
u prvom redu njemu, zatim mnogim profesorima iz gimnazije koji su mi pomagali, širili mi vidike, podsticali ambicije, onda profesorima na fakultetu
koji su, eto, smatrali da treba da mi pomognu da napredujem u toj karijeri.
• A, šta je iz zavičajnog podneblja...
E, to je, znate, jedna stvar koja je malo zanimljivija. Naime, svako
seosko dete koje mora da promeni svoju društvenu sredinu, način života,
mišljenja i td. došavši u grad i postavši intelektualac – ima vrlo velike krize. Mislim da to ne treba isticati – to je svima nama jasno. Krize da se prilagodi tome novome, da zaboravi ono staro. Tu ima raznih načina ponašanja. Razume se, ima i krajnosti. Jedni bežeći od svog seljačkog porekla se
prave više građanima nego što jesu. Drugi, koji opet imaju izvestan strah
od grada, teško da se priviknu i td. može biti da se prave nešto više seljacima nego što jesu. Razume se da ima i sredine i čak bi sredina trebalo da
bude normalna. Moram da kažem da u tom pogledu ja verovatno sam bliži onoj drugoj krajnosti. N mislim da se pravim više seljak nego što jesam,
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ali činjenica je da ja kad odem u svoje selo ja sam na neki način zaostaliji i tradicionalniji nego moji sadašnji seljaci tamo. Pa čak i moji drugovi
u selu. To može biti razumljivo u tom smislu što opet seljaci koji su ostali
u selu, trude se da budu više građani nego što jesu. Ali, zaista ako govorim onako kako mislim i osećam, postaviće pitanja podsvesti šta je stvarno
u podsvesti. Jer, u podsvesti sigurno ima mnogo čega u tom pogledu – ja
sam zadržao vrlo veliki broj tih seljačkih vrednosti za koje smatram da su
i danas, i za čoveka uopšte, možda čak i opštečovečanske vrednosti, koje
čovek treba da poštuje i da pokušava da ih ostvari u životu. I moram da
kažem da neke od tih vrednosti me sprečavaju, ili su me sprečavale da se
zaista potpuno uklopim u taj gradski način života i način mišljenja. Tako
da u velikoj meri ja sam ostao neprilagođen tome načinu mišljenja, tom
sistemu vrednosti, načinu života i tako dalje. I još uvek osećam izvesnu
skučenost i, ako hoćete nesigurnost, ali u svakom slučaju nisam u svom
elementu u onakvoj tipičnoj gradskoj sredini kako se ona razvila. Razume se ja u izvesnoj meri pokušavam i donekle ostvarujem neki svoj prisni,
lični, porodični i prijateljski itd. krug u kome se osećam relativno dobro,
ali to je ipak izloženo ovim ... zapljuskivano ovim gradskim životom i teškoća jel’te ima.
Najkraće rečeno, ja sam ako hoćete patrijarhalan ili tradicionalan
čovek. Imam mnogo, prema tome, stvari koje se u mom intimnom sistemu vrednosti ne slažu sa načinom gradskog života i seljačkim sistemom
vrednosti. Da ne idemo u detalje.
• Gimnazijski dani su svakom čoveku, najvećma, vreme odlučivanja
i usmeravanja ka budućnosti. Da li je i sa Vama to bio slučaj? Da li ste,
u gimnazijskim maštanjima, želeli, možda da budete pesnik (znamo,
pisali ste stihove, i štampali ih), profesor ili nešto treće? Da li ste uopšte
tada razmišljali o pravima kao o svom pozivu?
Pa, moram da kažem da na žalost o pravu nisam razmišljao. Uopšte
nisam mislio da budem pravnik, nije mi padalo na pamet. Ja sam se zaista
vrlo mnogo zanimao književnošću, kao što ste rekli, pisao sam, i to vrlo
mnogo pesama koje na žalost nisu bile dobre. Takođe, i drugih sastava –
proznih, nešto čak i kritike, nešto više ili manje i naučnih stvari iz recimo
istorije književnosti i slično. Zatim sam se vrlo mnogo interesovao istorijom, geografijom, ali vrlo malo prirodnim naukama (to mi nije išlo od ruke,
nisam imao za to mnogo smisla) ili matematikom i slično, i pravo da vam
kažem teško je sada tačno se setiti šta sam želeo da budem. Jedno vreme
sam smatrao da treba da studiram medicinu, recimo i da budem lekar. To
verovatno ima jedna faza u životu više-manje svakoga mladića u tom smislu. Posle toga sam zamišljao da ću se baviti književnošću.
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Tamo sam bio od petog razreda gimnazije u redakcionom odboru
nekog našeg đačkog časopisa koji smo izdavali. Radio sam mnogo u onoj
literarnoj družini „Razvitak“ u Požarevcu i tako dalje. Međutim, sve je to
bilo nedovoljno određeno tako da kad sam došao u Beograd i upisao se,
odnosno prešao na Univerzitet, onda se situacija sasvim izmenila i zaista od prve godine studija moja jasna ambicija je bila da budem profesor.
Uostalom, to nije možda bilo toliko originalno koliko ono društvo u kome
sam bio student i prve godine prava pošto sam se ja na neki način već odmah, u prvim mesecima istakao kao dobar student, smatrali su to sasvim
prirodnim da ja treba da budem ne znam asistent i profesor i čak su me
u izvesnom smislu već takvim i smatrali iako sam bio tek student. Tako da
sam ja to primio kao nešto potpuno prirodno i više zaista nikakvih drugih
ambicija nisam imao. I, eto, kao što kažem – život je to tako mirno i redovnim putem doneo.
• Vi ste, dolazeći na visoke škole, kako se to tada govorilo, u Beograd, upisali tehnologiju. Dugo niste ostali na tom fakultetu. Zašto? I kako se
desilo profesore Lukiću da onda upišete prava?
Pa stvar je bila vrlo prosta. Kad sam ja došao u Beograd, onda nisam,
kao što sam rekao, znao tačno šta ću da činim. Prvo nisam imao, razume
se, para, a to je jedan veoma važan činilac u odlučivanju. Nadao sam se
da ću moći dobiti neku stipendiju. I uprkos tome što sam se bavio književnošću i voleo književnost, voleo istoriju i tako dalje, pošto sam voleo
i geografiju, a pošto je na gimnazijskoj maturi bio izaslanik Ministarstva
prosvete pokojni profesor Bora Ž. Milojević, akademik, koji me je za vreme maturskog ispita zapazio i tako na neki način ja sam stekao uverenje
da bi me pomogao, ja sam otišao da ga potražim da mi on na neki način
pomogne da se upišem na geografiju, eventualno da mi izradi neku stipendiju i tome sl. I pronašao sam njegov stan i otišao tamo, međutim – on
je bio zaključan. Profesor je verovatno bio negde na odmoru još i tako je
moja geografija propala.
Onda sam lutao tih sedam-osam dana po Beogradu i srećući se sa
raznim ljudima i sa drugovima, lutao i raspitivao se šta ko hoće da upiše
i odlučio se šta ja da radim. Čas sam mislio jedno čas drugo, odlučujuće je
bilo što sam na ulici ispred Tehničkog fakulteta sreo jednoga Beograđanina, druga koga sam znao iz Martinšice gde sam bio na letovanju trideset
druge – godinu dana pre toga – i pitam njega šta ćeš ti da upišeš? Kaže:
Ja tehnologiju. Zašto? Pa, tako. A ja sam se, pored svih tih svojih interesovanja, iako nikakve veze nisam imao sa prirodnim naukama, ipak vrlo
mnogo zanimao za atomsku fiziku koja je tada bila upravo na početku razvoja. Čitao sam neke članke pokojnog profesora, takođe akademika Paje
Tutundžića, trideset druge i trideset treće u „Politici“ u to vreme o tim
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pitanjima i ja njemu kažem, pa dobro – je li tamo se uči nešto o atomima.
Kaže, pa dabome to ti je najbolje. I ja odem i upišem se na tehnologiju. I bio
sam mesec i po dana tehnolog. Tu sam u ovoj fizičkoj sali slušao predavanja
Kašanina iz matematike, pokojnoga Ristića iz fizike i tako dalje. Međutim,
trebalo je početi ozbiljno raditi, a to znači trebalo je između ostalog kupiti beli mantil, onda kupiti cirkle, onda platiti ne znam za vežbe iz hemije
šta li, a za sve je to trebalo para. Ja para nisam imao i šta ću da radim. Ja
se rešim: da se ispišem sa Tehničkog fakulteta (to je bio odsek tehnologije), da se upišem na pravo i da se vratim u selo jer se tada, kao i sada,
moglo studirati pravo dolazeći da polažeš ispite da živiš negde u unutrašnjosti. I to ja i učinim. Tada je bilo mogućno do 20. novembra da svako
ko je zalutao potraži svoj pravi fakultet. Ja se ispišem i upišem se na pravo
i spremim se da pođem kući. Kao, sutradan se vraćam u selo. Tamo bih
se verovatno oženio, imao sam neku tako simpatiju u selu, i šta ja znam
– završio bih pravo, možda bih bio neki seoski advokat – ko zna šta bi bilo.
U svakom slučaju, ja uzmem da prošetam poslednji put to posle podne sa
jednim svojim drugom koji je bio invalidsko siroče i kao takav imao stipendiju i dobio stan u studentskom domu. I ja s njim šetam Aleksandrovom ulicom i zastanemo, pošto smo se obadvojica interesovali za književnost, zastanemo pred antikvarnicom Lake Ignjačevića – Marsovca. On je
imao onoga Crnca u izlogu i razne druge zanimljive stvari, ali mi stojimo
i gledamo i Vlajko izađe tu pred radnju i počne s nama da razgovara. Šta
vi hoćete, ko ste, šta ste i tako dalje. I mi ispričamo. Ja eto pričam kako
ću sutra da idem u selo, a nemam pare da ovde živim, a on kaže ma zašto
ti da ideš u selo, ostani ti pa ćemo mi ... Ja ću tebi da pokušam da izradim
stipendiju. Preko koga. On poznaje poslužitelja iz Ministarstva prosvete.
Dobro, ja šta ću, siromah, seljačko dete – ne znam ništa, možda i služitelj
može nešto da učini. Ali, nemam gde da spavam. A on kaže, nekoliko noći
spavaj kod mene. I odvede me, tu je odmah iza radnje imao jednu ... stan
na spratu, ali taj sprat to je bilo u stvari kao jedna polumansarda, crvotočna, stara kuća puna verovatno stenica – tu je jedno pet-šest kreveta gde
spava on, njegova stara majka, baba, tri-četiri šegrta i tu i mene smesti. Ja
sam tu ostao kod njega tri-četiri dana, on me slao u Ministarstvo prosvete
kod služitelja da dobijem stipendiju iz nekog britanskog fonda. Međutim,
služitelj kaže – stipendije su podeljene i od toga nema ništa. I ja se spremim ponovo da idem u selo. Ali u međuvremenu iskrsne nova prilika, nađem jednoga svoga zemljaka iz mog sela koji je tu bio penzioner u Kondinoj ulici u Beogradu, imao kuću, imao psa i imao terasu i ispod te terase
imala jedna prostorija u kojoj je već spavao jedan koji je izgubio službu pa
mu je pomagao tako, čuva psa, donosi drva, telefon i tako dalje. I on kaže
ajde i ti ostani tu. I ja ostanem tu i cele zime sam spavao ispod te betonske
terase u hladnoj sobi, sa tim Ristom Danilovićem koji je bio brat Uglješe
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Danilovića, koji je opet Uglješa stanovao tu u Pašićevoj ondašnjoj ulici kod
sestre koja je držala antikvarnicu opet neku knjižaru. I nama taj – moj dobrotvor, – izradi Uglješi Daniloviću i meni u studentskom domu da dobijemo besplatno ručak i večeru. I mi smo išli sa porcijama svaki dan, kad se
svrši ručak u studentskom domu, a one ostatke dadu desetorici studenata
takvih, i mi to donesemo u Kondinu ulicu. Tamo nam ona služavka podgreje jer zima ono se jelo ohladi i mi tako smo celu godinu se hranili i tu
ja stvarno... I Rista je posle rata postao direktor banke u Sarajevu. A cele
noći bismo provodili i on je stalno pričao kako bi moglo da se nađe neki
način da se čovek obogati. I tako je on postao direktor banke. Ali je umro
siromah... Eto, tako vam je to bilo znate.
Ja se upišem na pravo i moram da kažem – ni onda ni danas mene
pravo u suštini, ono pozitivno pravo, zakonski propisi, paragrafi, praksa
i te stvari mnogo ne zanimaju. Ali sam našao u pravu jednu oblast – to je
teorija i filozofija i sociologija prava koja me je zanimala i eto time sam
počeo da se bavim i hvala bogu eto dobro je išlo. Čovek postane ono što
ne misli da će biti.
• Vaše studentske godine koje ste proveli na Pravnom fakultetu, poklapaju se sa najživljim političkim međuratnim godinama Beograda
i Univerziteta. Najpre, kakvo je bilo to doba gledano očima i angažovanjem jednog studenta? Da li ste tada, budući da ste učili nauke koje
su analitički sagledavale odnose u društvu, uočavali bliskost promena
i neminovnost društvenih sukoba? Takođe, kako su na Vašu studentsku
svest uticale ideje naprednog pokreta? Posebno, recite nam nešto više
o svojim studijama? Koji su profesori imali izrazitiji značaj za formiranje Vaše ličnosti? Od kojih ste najviše naučili?
Pa, vidite, ne treba da se hvalim naknadno da sam nešto bio ili znao
više nego što jesam. Prvo i prvo, ja sam bio čovek koji je smatrao da treba, da je glavna tačka učiti. I ja sam učio i radio relativno dosta. Politikom
se nisam bavio. Bio sam tako drugi pratio sam ta zbivanja, ponešto sam
i učestvovao u nekim demonstracijama. Jedanput sam čak bio – to je bilo
kad je poginuo Mirko Srzentić – pa smo zakačili tako grupu studenata pa
i mene odveli jedno pola sata, sat u Upravu grada, jedanput sam opet morao iz studentskog doma – kad su iselili studentski dom i bile tamo demonstracije – da potražim negde sklonište van doma – itd. ali sve skupa
ja se mnogo nisam angažovao, nisam uopšte razumevao mnogo od svega
toga. Jedino što sam razumevao to je to da je režim suviše krut i da se treba na neki način truditi da dođemo do neke demokratije. Moram da kažem takođe da, iako sam se bavio društvenim naukama, nisam mogao da
predvidim ono što je došlo i što je bilo tako blizu. Bio sam prilično naivan i uopšte nisam mogao da shvatim da se može desiti, da se mogu desiti
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u prosvećenom čovečanstvu onako strašne stvari kakve su se dešavale.
Ja sam recimo 28. juna 1941. godine dobio „Hrvatski narod“ koji je tada
objavio demanti glasova koji su se već bili pronosili da pokolji su ustaški počeli i da će na Vidovdan to je bio Vidovdan 28. juna – da će na Vidovdan biti jedan od tih pokolja. Ja to uopšte nisam mogao da poverujem
i bio sam toliko naivan da sam pošao preko Bosne – to znači preko ustaške
teritorije dole u Petrovac na Moru gde mi je bila žena i dete, koji su se bili
tamo sklonili. I pukim slučajem sam izvukao glavu, jer mi je u vozu pred
Sarajevom, onaj ustaški, onaj koji je pregledao lične karte, isprave, i tako
dalje, rekao Vi ćete kad stane voz da sa mnom pođete. Ali pošto je on pošao
napred, smatrajući da ću ja da ga sačekam i voz je već ulazio u sarajevsku
stanicu, ja odem na drugi izlaz mada nisam bio naročito, nego prosto onako hajde rekoh šta ću da se gnjavim, izgubiću vezu – odem na drugi izlaz
i u gužvi se izgubim. A ko zna možda bih tu jeli izgubio glavu. Dakle, toliko sam bio naivan da nisam verovao da to što je bilo već tu, da je zaista tu.
I zaista, ja mislim, jednom čoveku koji je prosečan čovek i nije bio naročito
upućen u sve te stvari, zaista nije mogao niko ni da veruje. Prema tome,
ne mogu reći niti da sam bio politički aktivan, niti da sam nešto naročito
predviđao. Žao mi je, ali tako je bilo.
E, sada što se tiče mojih studija. Pa eto, kažem, studije su bile vrlo
proste. Ja sam, pošto nisam imao para, ja sam se prve godine, a u izvesnoj
meri i druge godine, bavio... u znatnoj meri imao neke prihode, dobijao
– s jedne strane od davanja tih časova kondicionih đacima, pa i studentima, a s druge strane – prodavao sam tzv. tabake i polovne knjige. Jer, tada
je bilo to rasprostranjeno. Nosio sam tako knjige jeli i tabake i prodavao.
Posle toga sam počeo da pišem te tabake, odnosno izvode iz udžbenika.
Sad, hvala bogu, to nije toliko prošireno. Ali u ono vreme studenti su 80
posto slučajeva učili iz tih izvoda koje smo pravili mi bolji studenti. I tako
sam dobijao honorare za pravljenje tih izvoda.
Znači, bio sam aktivan na studijama, znači pohađao sam predavanja.
Onda su bili razvijeni seminari, radio sam seminarske radove, učestvovao
u diskusijama, postojali su ovi svetosavski temati, radili smo – jedna grupa boljih studenata radili smo čitave studije. I ja danas kad pogledam te
radove koje smo u to vreme radili, oni bogami nisu ništa slabiji nego recimo današnje mnoge magistarske teze. Dobijao sam te nagrade i td. polagao sam sve ispite u junu jer me je mrzelo da se bakćem preko leta da
učim, hteo sam da budem slobodan, tako da sam to otaljao u junu, a posle
bio slobodan, čitao sam već dosta literature u to vreme, dobijao sam sve
desetke na tim ispitima tako da sam bio čuven, da tako kažem, i to je bio
onaj jedan od razloga što su studenti smatrali da treba da budem profesor
i ja sam to tako smatrao da treba da učim i eto tako.
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Ko je na mene uticao? Moram u prvom redu i uvek to ističem, pokojnog profesora Đorđa Tasića koji je bio veoma veliki i talentovan naučnik, jedan od najboljih naših pravnika koji se naročito bavio filozofijom
i teorijom prava i sociologijom takođe, koji je bio veoma human čovek, koji
je hteo da pomogne svakome i koji je uživao veliku popularnost među studentima, koji me je zapazio odmah od prvoga meseca da tako kažem, na
fakultetu i u vek mi pomagao, vršio je na mene zaista blagotvoran uticaj.
Njemu mogu da zahvalim najviše što sam ušao u tu oblast teorija – filozofija – sociologija prava i što sam eto zavoleo prava. Jer, da je bio neki drugi
suvoparan čovek kao što ima, verovatno da ne bih ušao. S druge strane niz
odličnih profesor smo imali. Može biti da drugi koji je vršio veliki uticaj je
bio pokojni Toma Živanović koji je bio akademik takođe ovde posle sam
ja bio njegov mlađi kolega u akademiji, koji je jedan od najvećih pravnika
koje smo imali u istoriji. Čovek izvanredne dubine, širine, kulture, sistematičnosti vrlo velike. Može biti ja isto se trudim koliko mogu da budem
sistematičan i precizan, ne mislim da je to neka naročita obdarenost i to
se uči, to sam verovatno mnogo naučio kod Tome Živanovića. Kao što rekoh, i niz drugih profesora... Pravni fakultet je pre rata imao izvanrednu
ekipu, ja mislim da mi nismo u mnogim stvarima još uvek dostigli taj stupanj razvoja koji je fakultet imao u to vreme jer tada je selekcija bila vrlo
stroga. Broj nastavnika je bio mali itd.
• Proveli ste, posle diplomiranja, dve godine u Parizu. Tamo ste i doktorirali. Da li ste to vreme posvetili samo pravu ili ste nastojali da vidite
sve što Pariz pruža?
Pa, eto, vidite, Pariz je zaista – nema potrebe o tome pričati – naročito u to vreme bio svetska prestonica. Mlad čovek kad ode tamo sigurno
raširi oči i srce i pokušava da što više od toga uhvati. Međutim, treba voditi računa, s druge strane, o tim materijalnim pitanjima. Ja jesam imao
stipendiju koja je bila relativno dobra, ali s jedne strane sam morao raditi, to je bilo dosta teško za čoveka koji dolazi iz jedne još relativno razvijene sredine sasvim drugi način rada, drugi jezik i td. S druge strane, bilo
je vreme mutno: trideset sedam – trideset deveta godina, tu je bio Minhen, tu su bile mobilizacije, zamračenja, španski građanski rat i tako dalje,
i na kraju ja sam kao patrijarhalan čovek, uz to siroče, bez oca, bez majke,
bez braće, bez sestara i tako dalje, a patrijarhalno raspoložen, ja sam osećao potrebu za porodicom i oženio sam se četiri meseca pošto sam proveo
u Parizu, ja sam se vratio natrag u Jugoslaviju i doveo ženu tamo koja je
onda ostala trudna i porodila se za vreme dok sam sve to ja radio. Tako da
zaista sam bio u znatnoj meri ograničen u mogućnostima da istovremeno
vodim brigu i o ženi i o tome detetu koje je dolazilo i došlo, o studijama
i da nešto vidim i upoznam od kulture Pariza, pak, mislim da sam učinio
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maksimalno što je bilo mogućno. Završio sam taj doktorat za relativno
kratko vreme, video dosta, naučio dosta i tako dalje, sve nadajući se da ću
imati kasnije prilike vi znate – mlad čovek misli, neka to ću kasnije, to ću
kasnije, međutim, to kasnije nikad više nije došlo.
• Vi ste, kako smo u početku rekli na Beogradskom univerzitetu izabrani
za docenta 1940. godine. Bili ste pored ostaloga, kasnije, i dekan i prodekan Pravnog fakulteta. Jedan ste od onih profesora koji je učestvovao u osnivanju Univerziteta u slobodnoj zemlji. Kako je zapravo počeo
beogradski Univerzitet u slobodi? Šta sadrži kao osnovno nastojanje
i iskustvo – Vaš univerzitetski rad? Koliko taj rad omogućava, podstiče
ili sputava naučno delanje? Takođe, profesore Lukiću, šta posebno obeležava, po Vama, ove tri decenije Univerziteta?
Vaša pitanja su prilično složena. To bi zahtevalo celu jednu raspravu
o razvoju Univerziteta koji je bio vrlo protivrečan i razume se, imao mnogo
problema pred sobom. Ja mislim da je, što se tiče Beogradskog univerziteta teško ukratko reći. Vi znate i sami da je Univerzitet jedan od problema
koji je neprekidno na dnevnom redu, a poslednjih desetak godina baš je
u žiži pažnje s obzirom na reformu Univerziteta i tako dalje.
Univerzitet se zaista našao pred vrlo teškim zadacima, s jedne strane
ogroman broj studenata koji svake godine preplavljuje univerzitet. S druge
strane ogroman razvoj nauke koji treba pokušati tom ogromnom broju studenata na neki način preneti. S treće strane, pored svih naših nesumnjivih
uspeha u školovanju stručnjaka, naučnika i td. ipak je relativno mali broj
profesora i naročito asistenata za taj ogroman broj studenata i za te ogromne zadatke. To treba imati u vidu i teškoće materijalne prirode, jer tako
nagla ekspanzija univerziteta zahtevala je mnogo veća materijalna sredstva nego što smo mogli da damo. I tako dalje. Da ostavim po strani pitanja ideološka, pedagoška i sve to. Prema tome, teškoće su bile ogromne.
Može biti da mi na Pravnom fakultetu smo imali manje teškoća nego
drugi i ja, razume se, sam manje pozvan da govorim o drugim fakultetima. Ipak je to društvena nauka koja zahteva manje materijalnih sredstava
i tako dalje i mislim da smo, mada je tu bilo teškoća druge prirode – ideoloških i stručnih, trebalo je celu nastavu i to pravo koje uživa i sa pravom
u izvesnom smislu glas konzervativnog sistema, i td. sve to prevesti na
nove koloseke. Tu je dakle bilo tih teškoća. Ja mislim da je Pravni fakultet
u osnovi te teškoće relativno dobro rešavao i mada daleko od toga da sam
zadovoljan stanjem i nastave i razvoja nauke na fakultetu ipak mogu reći,
s obzirom na te teškoće da su rezultati relativno dobri. Mi smo ipak dali
ogroman broj ljudi koji su se istakli na mnogim poljima gde pravnici imaju
svoje zadatke i svoje funkcije. Razume se, svaki od nas, pa i ja, doprineli
smo koliko smo mogli tome, uz velike napore. Ja moram da kažem da sam
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imao vrlo velikih zadataka i poslova u nastavi. Ja sam godinama držao po
dva ili po tri predmeta. Radio i na mnogim drugim fakultetima. Imao po
deset, dvanaest, pa i četrnaest časova nastave, imao hiljade studenata na
ispitima i td. Sve je to sad razume se mnogo manje, sve se to sad sredilo.
Da li je to uticalo na naučni rad? Pa jedno vreme je bila vrlo velika teškoća, naročito prvih pet-šest ili desetak godina posle rata, jer upravo ti glavni ideološko-politički i naučni i pedagoški problemi su se postavljali na sasvim nov način. To je trebalo rešavati i to je sigurno, u priličnoj
meri, sputavalo taj rad. Ali, posle toga rad je krenuo i ja mislim da smo
dali relativno dobre rezultate i taj nastavni rad nas je sigurno sprečavao
jer oduzima vremena i snage, a s druge strane pogotovu ako čovek održava
neki kontakt sa studentima i sa njihovim problemima i raspoloženjima, to
daje podsticaja da vidite nove stvari, da ih vidite na pravi način itd. tako
da mislim da se to uravnotežava. Ne mogu reći prema tome da je nastavni rad sprečavao ili ograničavao naučni, niti pak obrnuto. To je najkraće.
• Profesore Lukiću, neće vam biti nepoznato ako Vam kažemo da smo
o Vama od Vaših studenata, i sadašnjih i onih ranijih, čuli dosta anegdota. Rekli su nam da je tako samo sa onim profesorima koji su studentima dragi. Kako ste uspevali da održavate takvu povezanost sa mladim generacijama? Šta ste uvek imali na umu – suočavajući se sa novim
studentima? Koja ste znanja smatrali da oni, pre ulaska u aktivni život,
moraju obavezno da steknu? Čemu ste ih Vi naročito učili? Uopšte, mislite li da je današnja omladina darovita i za pravne nauke?
Pa, znate kako je – sigurno je da te anegdote postoje i da sam ja među
studentima dosta popularan. Kako sam uspevao da se povežem sa tim mladim generacijama? – kako Vi pitate. Ja mislim da je to više ili manje nemoguće odgovoriti. To zavisi od čoveka, od njegove ličnosti, od njegovog
temperamenta i kao što onaj zna, recimo, da svira na violini a ne ume da
vam objasni kako, tako i čovek se ponaša na način na koji je rođen. Ako
bih pokušao ipak nešto da kažem, ja mislim da je bitna stvar bar za mene,
bila – iskrenost. Ne treba se, mislim praviti drukčijim nego što si. Treba
biti onakav kakav jesi. Onda studenti vide da ono što govoriš zaista veruješ,
odnosno zaista tako misliš. Ne treba im laskati. Ja ih vrlo često kritikujem
i čak grdim, ili vičem na njih, kao što obrnuto opet sa njima postupam kao
ljudima ravnim sebi, šalim se, smejem se, pričamo viceve, dakle – jednom
rečju ponašam se sa njima kao sa ljudima i ja se ponašam onako kakav jesam. Ja mislim da je to najvažnije. Veoma je naivno, a mislim da niko se
i ne zavarava time, da tobož profesor može pred studentima da izigrava
nešto što nije. I obični ljudi, pogotovo studenti koji su inteligentni ljudi, to
odmah vide i onda razume se takav čovek gubi autoritet. Ne možeš ti jedno
govoriti, drugo misliti a treće raditi. Ako dakle ima nečega onda je to to.
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Šta sam smatrao da studenti treba da naročito nauče. Ja sam može
biti u tom pogledu malo osoben. Ne mislim da studenti treba mnogo da
nauče i da mnogo znaju. Činjenice koje se obično traže da znate prođu,
izmene se. Vi danas znate, sutra je to zastarelo i ne treba znati. Pogotovo kad se zakoni tako brzo menjaju kao što je kod nas, itd. Ono što sam ja
pokušavao da studentima naročito ukažem i da ih koliko mogu naučim, to
je da umeju da misle i da misle svojom glavom. Radi toga da misle svojom
glavom – treba da upoznaju što više različitih mišljenja pa da ih upoređuju i govorio sam – recimo jedna od mojih standardnih formula je – iako
je ovaj udžbenik koji sam ja napisao, odnosno većim delom prepisao (na
šta se studenti smeju) a što je istina jeli, verovatno najbolji po mome mišljenju, ipak je najbolje da umesto deset puta da pročitate moj udžbenik,
pročitate po jedanput deset raznih udžbenika, jer ćete onda videti različita mišljenja, a ako vredi ovo moje mišljenje, onda ćete biti uz njega, ako
čitate samo moje mišljenje opravdano je da posumnjate da može biti ono
i nije najbolje, ne možete da uporedite s drugim. Dakle, to je to – mislim
treba ih naučiti da misle, da rešavaju probleme sopstvenim razmišljanjem,
i onda će lako oni naći činjenice. Ako ih čovek tera da uče činjenice, on
sutra činjenice zaboravi, nije naučio da razmišlja kritički, da upoređuje
i tako dalje, onda dobijete rđavoga stručnjaka. Tako je onda i na ispitima.
Mislim da je to poznato – ja ne zameram naročito ako on ne zna, ni ja ne
znam mnogo stvari koje bi tobož trebalo da znam. Ja mu zameram ako ne
ume da misli. I kad neko misli i na ispitu zastupa suprotno mišljenje od
moga, ali sa argumentima – ja se radujem. Veoma sam obradovan. Stvarno imam čoveka koji je na ravnoj nozi sa mnom. Šta će mi automat. Ja kažem – najbolji bi đak bio po tom sistemu – magnetofon. On uvek zna sve.
Trebalo bi da dobije desetku. Ako mi pravimo od studenta magnetofon,
onda bog da prosti.
Da li današnja omladina darovita i za pravne nauke? Pa ja mislim
– darovitost to je jedna stvar koja je biološki uslovljena jer tu nema nekih
velikih razlika. Sigurno da uvek ima određen procenat ljudi za ove ili one
struke i td. Ja sam zadovoljan.
• Profesore Lukiću, da li biste našim slušaocima podrobno ukazali na
današnje prostore i perspektive prava? Koliko se pravo iscrpljuje samo
u zakonima i drugim normama? Šta je danas smisao i suština prava?
Kakva je njegova budućnost u uslovima samoupravnog društva kojima
svaki čovek, budući da ima mogućnosti da odlučuje o svim problemima
života i razvoja, počinje da biva stvarno odgovoran za sudbinu zajednice?
Pa iz ovog Vašeg pitanja o pravu ja ne znam da li ste pravnik, ali
ono je vrlo dobro postavljeno jer zadire u srž izvesnih diskusija oko prirode prava. Mi pravnici vrlo mnogo raspravljamo da li je pravo samo norma
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i koliko je norma, odnosno zakon, a koliko je nešto stvarno, neki društveni
odnos i tako dalje. Razume se ja ovde ne mogu u to da ulazim, ali mislim
da kratko mogu da kažem, sigurno je da pravo, naročito ono važeće, pozitivno pravo, ono koje se stvarno primenjuje i reguliše društvene odnose,
daleko od toga da se iscrpljuje zakonima i normama. Neki put je to dobro,
a neki put to razume se nije dobro. Ali kažem ne mogu u to da ulazim.
Šta je smisao i suština prava? Pa znate u našem društvu, smisao
i suština prava bi trebalo da bude ono što se kratko i prilično neodređeno,
ali ipak suštinski mislim se da shvatiti zove oslobođenje čoveka. Trebalo
bi pravo da pomogne da ono samo iščezne i da osposobi čoveka da sam
sobom upravlja, odnosno svojim društvom bez pritiska prava. Razume
se, to je koliko veliki toliko i težak zadatak i mi pravnici, ako ga shvatimo
možemo mnogo pomoći ostvarenju tog zadatka. Naprotiv, ako shvatimo
naopako pa mislimo da to treba da bude večito to ipak natezanje pomoću prava, onda ćemo napraviti rđavu uslugu i sebi i društvu. To je znate,
istovremeno, i budućnost i uloga i prava i svakoga našega čoveka. Svaki
čovek u tom sistemu jednog društva koje razvija slobodu samoupravljanja
itd. postaje na neki način istovremeno i tvorac prava a ako hoćete i njegov, da upotrebim ovaj izraz koji zvuči zastrašujuće ali u ovom slučaju nije
– ubica. Znači, mi ostvarujući pravo ga istovremeno i ubijamo ili – kako
mi pravnici kažemo – doprinosimo njegovom odumiranju. I opet kažem
to treba da shvati svaki čovek a ne samo mi pravnici. Jer, ipak, među ljudima, običnim ljudima, postoji neko strahopoštovanje ili neko shvatanje
da je pravo eto tako nešto daleko odozgo, i td. i zaista je teško to pobediti, i učiniti pravo oruđem svakodnevnoga rada i na neki način predmetom
koji je u vlasti čoveka, a ne nad njim.
• Kakav je odnos između politike i prava? Da li ima – u praktičnim situacijama – nesporazuma između, recimo, politike i pravne istine? Koliko
je pravo autonomno, odnosno koliko je obavezno da bude saglasno opštim ciljevima politike? Kakva je u tom pogledu situacija kod nas?
Ja sam i pisao dosta o tome i govorio, može biti da u tom pogledu
ja imam nešto malo radikalnija mišljenja nego što su uobičajena. Pravnici
su često skloni da misle da pravo ima neku, ako ne potpunu, ono u svakom
slučaju veliku autonomiju u odnosu na politiku. Međutim, suštinski gledano po mom mišljenju, pravo je samo jedno oruđe politike i njegov kvalitet i vrednost zavise od vrednosti te politike čije je ono oruđe. Jer, niko
neće sporiti da suštinu prava određuje politika društva. Šta ćemo staviti
u zakone to ne određuju pravnici. Oni su majstori kome se kaže napiši
tako i tako kao što kažeš obućaru – napravi mi takvu i takvu cipelu, i tako
pravnici i rade. Razume se da se pravo ne iscrpljuje u politici jer kad bi
pravo bilo politici nepotrebno ona bi bila dovoljna sama sebi. Ne bi pravila
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pravo. Ali ona pravi pravo zato što pravo ima izvesne instrumente, kvalitete i funkciju koja politika ne može da ima. Znači ono ima jednu svoju
osobenost i autonomiju koju bismo mogli nazvati tehničkom takođe. Kao
što ja ne mogu da napravim cipelu nego moram da idem kod stručnjaka,
tako i politika mora da se obrati pravu i pravniku da joj napravi to pravo.
Tu pravnu tehniku treba poštovati. Politika često pošto nije stručna, razume se, ne shvata da ima jedan stupanj autonomije i tehnike u koji ona
ne treba da se meša. Kao što ni ja ne treba da se mešam obućaru kad mi
pravi cipele, da ostanem pri tom poređenju.
Međutim, razume se, dešavaju se tu i tamo greške u tom pogledu
pa se od prava zahteva više nego što može dati, kao što obrnuto i pravnici
imaju pretenziju da oni nešto više dadu nego što mogu. To je u najkraće
rečeno. Da li kod nas ima takvih situacija u kojima dođe do sukoba između politike i prava? Pa, razume se da ima. Pogotovu u dnevnim pitanjima.
Ima stvari, gde pravo koje je kruće, konzervativnije, kao što sam rekao,
ne odgovara potpuno onim dnevno-političkim ciljevima koji se nameću
u političkom životu. Razume se, pravo se može menjati ali ga vi nikad ne
možete tako brzo promeniti kao što se ta situacija politički menja, jer život je mnogo dinamičniji nego pravo. To treba shvatiti i razume se, pokušati koliko je mogućno izgladiti te protivurečnosti, ali one moraju biti. To
je sam život. Mislim da to nije neka velika tragedija ako je pravo u suštini
svojoj ispravno postavljeno. To znači ako je u skladu sa onim dugoročnim
političkim ciljevima kojima treba da služi.
• Da li zakoni ponekad više služe pravu nego društvu? Koliko se jedan
pravnik, bez obzira na kom pravnom poslu radi, suviše zaklanja iza zakona? Može li zakon da bude, ponekad razume se, i van smisla društvenih odnosa, posebno u uslovima oslobađanja čoveka i rada, o čemu ste
malopre govorili? Takođe, šta znači za stabilnost i ugled pravne misli
učestalost menjanja zakona?
Pa mislim da ovo što smo do sada rekli uglavnom je odgovor i na
ova pitanja. Razume se da zakoni ma kako savršeni bili – nisu dovoljni.
Zakone uvek primenjuje čovek kao što ih on i pravi. Prema tome, čovek
i zakon moraju ići zajedno. Čovek mora da pokušava da zakon prilagođava životu i potrebama. Razume se, ne previše, jer ako bude previše išao
u tom pravcu on će početi da krši zakon, a osnovna je stvar u pravnika, i to
je ono što ja neprekidno govorim studentima – zakon iako je rđav mora
da se primeni dok se ne izmeni. Kao građanin i kao pravnik ti možeš da se
boriš da se on promeni u pravcu koji treba, a dotle dokle postoji moraš da
ga primenjuješ. Jer, inače nastaje anarhija. Onda nam pravo nije potrebno. Prema tome, treba da bude pravnik ili uopšte čovek koji primenjuje
zakone da bude aktivan, da se ne zaklanja iza zakona ukoliko mu zakon
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dopušta da ga prilagodi odgovarajućoj situaciji. To je, razume se u nas
– jer sam maločas govorio o toj protivrečnosti između prava koje treba da
izgubi svoju funkciju pritiska, ograničavanja i td., – i da u stvari oslobađa
čoveka i te njegove tradicije, pa i tehnike koja ide protiv toga – to je dosta
teško i naročito teško u našim uslovima. Ali, ako se shvati ispravno, mislim, da se uglavnom može bez... sa izvesnim uspehom ići u tom pravcu.
Što se tiče učestalog menjanja zakona – svi se slažemo u tome, mi
pravnici pogotovu dosta često jer žalimo tu situaciju – da još ni mi nismo
dovoljno ušli u zakone nove, a oni se već menjaju. Mi potpuno razumemo, s druge strane, da društveni razvoj ide brzo i da pravo ne sme da ga
koči. Ali, nema sumnje da u izvesnim trenucima i u izvesnim oblastima
sigurno menjamo i ono što ne treba menjati. Jer, u čemu je stvar. Treba
pustiti zakonu da živi izvesno vreme da bi se pokazale njegove mane i njegove vrline. Ako ga suviše brzo, a to se dešava, promenite vi stvarno može
biti da ste promenili jedan zakon koji je u osnovi bio dobar. Ja mislim da
u tom pogledu mi ipak doživljavamo jednu stabilizaciju, to menjanje – kao
što je i normalno – se usporava i može se solidnije proučiti novi zakon
i onda i duže trajati.
• Bavite se posebno, rekli smo u početku, sociologijom prava. Šta je ona,
kao novija pravna disciplina, donela celini pravnih nauka? U kojoj
meri ona omogućava, da tako kažemo, humanizaciju prava, posebno
pravnih normi? Takođe, kakve su veze između sociologije uopšte i sociologije prava?
Pa vidite, najkraće rečeno. Od kraja osamnaestog veka, ili od kraja
Francuske revolucije naovamo, idemo neprekidno kao jednoj sociologizaciji
prava. To znači, ljudi su pre toga shvatali pravo kao nešto što je nad društvom, što društvo treba da potpuno uredi prema sebi, a ono je autonomno
i ima neke večne nadstvarne izvore. Međutim, od tada pa na ovamo, neprekidno se sve više shvata da je pravo društveno oruđe koje treba da služi
društvo, i koje je određeno društvom, a nije dato večito i nepromenljivo.
Marksizam socijalističke revolucije, radnički pokret itd. su to naročito podvukli i učinili potpuno jasnim. U nas to je takođe sasvim jasno
i sociologija uopšte, pa i sociologija prava su tome ogromno doprineli.
Odnosno, to je njihov glavni zadatak. Razume se, mi nismo još – naročito
kad je reč o našem društvu koje je novo, sa nizom novih problema – nismo uspeli da dovoljno uočimo tu konkretnu povezanost i uticaj društva
na pravo i prava na društvo. To je taj zadatak na kome treba da radi i sociologija i sociologija prava.
Moram da kažem, a to verovatno svaki stručnjak misli za svoju disciplinu, da ona nije još dovoljno razvijena, da je treba razvijati mnogo više
itd., ali mislim da baš kad je reč konkretno o sociologiji prava imam puno
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pravo da tako mislim. Jer, to je jedna disciplina koju smo, ja sam bio 1940.
izabran upravo za docenta za sociologiju prava. Ali, posle rata jedno desetak godina, sociologija uopšte pa i sociologija prava su bile prilično zapostavljene u nas, a i malo se ljudi time bavi. Mi smo poslednjih godina, petšest godina ili desetak, na Pravnom fakultetu uveli taj poseban predmet
– sociologiju prava kao i političku sociologiju, imamo Katedru eto, kojoj
imam čast da budem šef itd. i mi pokušavamo, i nešto smo u tom pogledu
učinili, ali sigurno treba uraditi mnogo više.
• Vaša knjiga „Sociologija morala“, koju je objavila Srpska akademija nauka i umetnosti, predstavlja – kako su istakli kritičari – kapitalno delo
naše sociološke nauke. Koliko ste u toj knjizi i uopšte – koliko se u ovoj
disciplini oslanjate na iskustva sveta, a koliko na naša jugoslovenska?
Da li je moral – u današnjoj civilizaciji – u krizi ili dobija nove odrednice
i suštine? Koliko se i dalje, da tako kažemo, tradicionalni moral opire,
recimo, novim vrednostima i shvatanjima? Takođe, profesore Lukiću,
recite nam – u celini današnjih moralnih normi sveta, koje mesto ima
socijalistički moral?
Kako ću da kažem, ovde su opet pitanja i brojna i vrlo složena. Ja sam
pokušao u „Sociologiji morala“ da stvorim jednu sociološku teoriju morala
koja će biti univerzalna, tj. koja će se oslanjati na iskustva moralna sveta
uopšte, istorije, društva uopšte. Prema tome, naše jugoslovensko iskustvo
sigurno je uticalo u tome, ali sam se trudio da se na njega ne ograničim.
Koliko sam uspeo, to je drugo pitanje jer je svako vezan za svoje društvo.
Rekao sam u knjizi, i to je jedna od osnovnih misli tamo, da je po
mom mišljenju moral u krizi danas. I to ne samo da je moje mišljenje nego
mišljenje skoro svih koji tim pitanjima bave. Zašto je u krizi, to je vrlo jasno. Danas se čovečanstvo nalazi, kao i u mnogo puta u svojoj istoriji, ali
ovoga puta verovatno dublje i sudbonosnije, na jednoj prekretnici. Čak ozbiljni ljudi sa ozbiljnim razlozima misle da je ono u vrlo velikoj opasnosti.
I ja se na žalost pridružujem tim mišljenjima. Jedan od činilaca koji mogu,
ako hoćete da spasu ili pomognu da čovečanstvo pogodi pravi put jeste
i razvijen i jak moral. I nov moral umnogome. Taj umnogome nov moral
je svakako socijalistički moral, a pogotovu u našem društvu.
Ono što, međutim, nije dobro – to je što takođe veliki broj ljudi
koji se tim pitanjem bave, misli da je socijalističko društvo isprednjačilo
ispred svoga morala. A to je u znatnoj meri u skladu i sa opštom marksističkom teorijom društva. To znači ekonomski, politički pa i svaki drugi
materijalni ili bliže materijalnoj ekonomskoj osnovi društva odnosi su se
razvili mnogo više i brže nego što se razvija ta moralna nadgradnja, opšte-društvena svest i tako dalje. Prema tome, zadatak je jasan – treba razviti taj novi socijalistički moral koji će onda doprineti da se reše i mnogi
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problemi u osnovi ili koji su bliži osnovi. Ali, taj zadatak je veoma težak.
Ja sam pokušao u knjizi da kažem, kako to izgleda, kako se moral pravi,
kako je njegov proces, proces njegovog stvaranja dug i spor i td. iz čega se
možda može i nešto praktično izvući u pogledu uticaja na brži razvoj našeg socijalističkog morala.
• Da li je jugoslovenska zajednica i u poređenju sa drugim političkim
i društvenim sistemima, ali i u poređenju sa istorijskim relacijama svog
razvoja, izgradila za sebe, zajednički sistem vrednosti, zajednički za samoupravno društvo, ali osoben za svaku individualnost? Takođe, koliko
se lična specifičnost može da sačuva u kolektivnom stvaralačkom delanju
koje podrazumeva udruženi rad – kao osnov našeg društvenog razvoja?
Šta zapravo, po Vama, karakteriše današnjeg Jugoslovena?
Što idemo dalje, Vaša su pitanja sve teža i teža i tu bi trebalo pisati
knjige za svako od ovih pitanja da se pokuša naći odgovor. Kratko, međutim, rečeno mi nesumnjivo imamo jedan sistem vrednosti koji je opštejugoslovenski, koji je socijalistički i to razume se specijalno samoupravno
socijalistički. Međutim, taj sistem vrednosti prvo, nije do kraja izgrađen
što je potpuno razumljivo, a drugo – on nailazi još uvek na veliki otpor zaostalih shvatanja. I u praksi je još uvek daleko od toga da bude i približno
ostvaren. Treba raditi, zna i, na tom daljem njegovom razvoju i naročito
i njegovom ostvarenju u praksi. Tako je sada tu položaj jedinke, čoveka,
individue u odnosu na kolektiv? Ono što karakteriše naš sistem vrednosti uopšte, pa i naše društvo, po mom mišljenju, jeste pokušaj da se upravo uskladi kolektiv i pojedinac. Da ne bude kolektiv iznad pojedinca, ali
ni pojedinac suviše iznad kolektiva. Ja se bojim da u opravdane reakcije
na suviše potčinjavanje individue kolektivu u etatističkim i birokratskim
socijalističkim sistemima možda u izvesnoj meri mi smo otišli u drugu
krajnost pa malo suviše isticali individuu što onda vodi određenoj nedisciplini, neusklađenosti interesa, suviše oštroj borbi za ostvarivanje svojih
individualnih ili grupnih interesa i tome sl. Mislim, međutim, da se sinteza može naći i ona svakako mora da se nađe, ali to je jedan zadatak koji je
zaista težak i složen i kome treba između ostalog da doprinese i sociologija i etika, i politika i prava itd.
Šta karakteriše današnjeg Jugoslovena? Zaista je na to pitanje teško odgovoriti. Možda ono što prvo pada u oči, to je raspetost između starog i novog, i između onoga što se želi odnosno što je postavljeno kao cilj,
i onoga što se stvarno može.
Ja mislim da zaista naše društvo danas, može biti da je to suviše poetično, ili patetično ja ne znam, ali liči na heroja koji je eto u punom uzmahu da se domogne pobede, da ostvari ideal i po cenu najvećih napora
i žrtava. To je jedna zaista istorijska situacija koju bi tako trebalo i ceniti,
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pa onda u vezi s tim i ocenjivati razne konkretne uspehe i neuspehe. Međutim, u svakodnevnom životu to je teško neprekidno imati tu viziju pred
očima i razume se, kad čovek ne vidi taj dugoročni ili, kako bih rekao, viši
vid našeg napora, onda mogu da se jave rđave ocene, pogrešne ocene, je
li, konkretne situacije i konkretne akcije.
• Koji su uzroci međunacionalnih nesporazuma i pojava nacionalizma?
Da li smatrate da je u ostvarivanju politike nacionalne ravnopravnosti
sve učinjeno? Koliko će brzo radnička klasa, kao povezujuće tkivo jugoslovenskog socijalizma, nadvladati sve otpore politici nacionalne ravnopravnosti? Da li je, recite nam i to, tačno mišljenje da je naše radništvo
i ono prema nacionalizmu, a da su pojave nacionalizma rezervisane za
naučne, umetničke i uopšte intelektualne krugove?
Opet jedno složeno pitanje. Vrlo mnogo uprošćavajući stvar, moglo
bi se reći da uzroci pojave nacionalizma i međunacionalnih nesporazuma
uglavnom leže u dve oblasti. S jedne strane, to su neusklađeno ekonomski
interesi koji naročito dolaze usled neravnomernog razvoja u našoj zemlji,
a s druge strane – to je tradicija, kultura, svest – kako hoćete – koja zaostaje.
Razume se da nijedan ni drugi od tih uzroka nije lako otkloniti i prema tome ne može se reći da je sve učinjeno u ostvarivanju ravnopravnosti. To je upravo ono što smo pomenuli kad je reč o pravu: jedno je zakon
a drugo je njegovo sprovođenje stvarno u život.
Koliko će brzo radnička klasa to da nadvlada, to opet zavisi od ovoga o čemu sam govorio, to jest od otklanjanja uzroka, a to ne ide tako brzo
kao što sam kazao.
Koliko je, pak, radnička klasa imuna na nacionalizam to je jedno pitanje koje načelno je rešeno a praktično bi trebalo videti, preciznije videti
mislim, naučno egzaktnije istraživati. U tom pogledu mi na žalost, naša
sociologija, nema mnogo istraživanja. Ali, rekoh načelno, radnička klasa
sigurno oseća mnogo veću solidarnost između sebe, bez obzira na nacionalnost nego mi koji se bavimo naukom, književnošću, umetnošću itd.
u toj nadgradnji. Mi smo zaista manje vezani i manje solidarni po prirodi
samog našeg društvenog položaja pa i našega rada. Svako od nas teži da
bude različit i zaseban itd. i da se sa drugim sukobljava, da ima svoja mišljenje, itd. prema tome, po prirodi stvari zaista je radnička klasa solidarna. Nije uzalud, parola socijalističkog pokreta – internacionalizam. To ima
svoje duboke osnove u materijalnom položaju. To sigurno važi i za našu
radničku klasu i po onome što se da videti u praksi, naročito u kriznim situacijama kakva je bila recimo 71. ili 72. godina – mislim da je to i praksa
u velikoj meri pokazala. Radnici, neposredni proizvođači između sebe su
se mnogo manje po nacionalističkoj liniji odvajali i razdvajali i sukobljavali nego što je to bio slučaj gore.
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• Samoupravljanje, naše jugoslovensko, dobija i u svetu sve više pristalica. O tome govorim i zainteresovanost naučnika za naša iskustva. Da li
je, po Vašem mišljenju, izvorište samoupravljanja u slobodi, u slobodi
rada, u slobodi života i u ukupnim ljudskim slobodama? U kojoj meri
ekonomska moć društva može da utiče na svestranost, pa i efikasnost
samoupravljanja? Takođe, u samoupravnoj praksi, prilikom donošenja
odluka, kakav je odnos između društvenih i ličnih potreba? Posebno, koliko je obrazovanje – političko, pravno, ekonomsko, pa i kulturno i opšte
uslov bogatstva samoupravljanja?
Pa, znate, mislim opet ja stalno kukam da Vi postavljate složena
i teška pitanja. Nesumnjivo je da je samoupravljanje jedan sistem koji odgovara slobodi ili podstiče, širi ljudsku slobodu. Prema tome, taj princip
slobode koji je sticao već i veliki broj mislilaca mnogo ranije, recimo veliki Hegel, je jedan od bitnih principa koji su istovremeno i podsticaj za
samoupravljanje, a i njegov cilj. Međutim, sloboda je vezana za hleb ili za
ekonomsku stvarnost. Nema mnogo više slobode nego onoliko koliko pruža ekonomija, koliko pruža privreda. Prema tome, odlučujuća će ipak biti
ta ekonomska osnova. I dokle god ekonomska osnova ne bude dovoljno
razvijena, neće sistem samoupravljanja moći u punoj meri da se ostvari.
Ja mislim da to i naše iskustvo pokazuje, ali to ne znači, opet ponavljam,
da treba pasti u neki ekonomizam, u fatalizam pa misliti da će sistem sam
po sebi se razvijati i da je ljudska akcija tu irelevantna. Mislim da ona ima
takođe ogroman uticaj i ogroman značaj, a mislim da to pokazuje i naša
konkretna praksa.
Što se tiče odnosa društvenih i ličnih potreba i sukoba interesa, to
smo već i u ranijim pitanjima dodirnuli. U načelu te stvari moraju da se
usklade. Ali u praksi to usklađivanje ide dosta teško, kao što takođe pokazuje i naše iskustvo. Tu obrazovanje, pa i pravno obrazovanje može mnogo pomoći, ali kad gleda čovek na dugi rok ipak obrazovanjem ne možete rešiti stvar. Bitna je stvar jedan određeni ekonomski napredak, jedno
određeno blagostanje gde ljudi neće morati da se tuku, da tako kažem, figurativno, za koricu hleba.
• Profesore Lukiću, dozvolite da razgovor proširimo i drugim temama.
Kako vidite današnji razvoj sela? Kakva je njegova perspektiva? Koliko
se individualni poljoprivredni rad može, bar da približi, svojom suštinom, radu u društvenoj materijalnoj proizvodnji?... Nestaje li selo ili
se, možda rađa novo, koje još nije dovoljno istraženo i uočeno, sociološki
naročito? Može li tu biti nekih iznenađenja?
Eto to je jedna bolna tačka moja koja stoji u vezi sa onim tradicionalizmom ili patrijarhalnošću o kome smo govorili. Meni se čini da
selo suviše brzo iščezava i da se suviše malo pažnje i značaja pridaje selu
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i poljoprivredi. I mislim da je to u osnovi neopravdano, pri čemu ja razume se samokritički imam izvesne rezerve da može biti to moje mišljenje
suviše subjektivističko iz razloga koje smo izneli. Ipak, mislim da je i za
socijalističku zemlju i za visoko industrijalizovanu zemlju jedna od bitnih
stvari da može samostalno sebe da ishrani i da se snabdeva drugim poljoprivrednim proizvodima a ne da zavisi od inostranstva. To danas visoko industrijalizovane zemlje kao što je recimo Nemačka ili Engleska, čak
i Engleska, pokušavaju da nešto učine u tom smislu, a kamo li mi koji zaista imamo sve uslove da sami sebe zadovoljavamo u pogledu poljoprivrednih proizvoda. Sramota je i bolno je da ne znam milion hektara ili koliko
neobrađenog poljoprivrednog zemljišta ima a da istovremeno ima toliko
nezaposlenih u nas. Mislim da je to paradoks koji ne bi trebalo da dopustimo. Ne vredi nam praviti, recimo, sistem Dunav-Tisa-Dunav i td., i niz
drugih sistema ako to ne iskorišćavamo. To su onda bačene pare, mrtve investicije. Mislim, dakle, da sigurno može i mora u tom pogledu da se učini
mnogo više. I čini mi se da postoji nekoliko godina ta svest zaista prodrla.
Zeleni plan i drugi planovi i poduhvati nesumnjivo su odraz te svesti, već
jedno dvadesetak govorim da ćemo mi seljake uskoro praviti od gline i ja
mislim da je već zaista došlo vreme kada to postaje tačno. Razume se, to
selo i taj seljak više ne mogu biti onakvi kakvi su bili. I oni su se, u prvom
redu sopstvenim naporom zaista u vrlo velikoj meri izmenili. Mislim da je
situacija u pogledu, da tako kažem psihološkom i ideološkom, kulturnom
u selu zrela za jednu pravu promenu. I da je sada potreban jedan napor
društva koji će racionalno, sistematski da usmeri razvoj u željenom pravcu.
Čini mi se da je sazreo momenat, rekoh, i svest i na ovoj drugoj strani i ja lično mislim da je to upravo i poslednji i skoro poslednji momenat.
Jer, ako ne učinimo nešto da na selu zadržimo kulturne, sposobne, produktivne ljude koji ne smatraju da je rad na selu i u poljoprivredi beda
i kuluk, od koje treba što pre pobeći, onda mi zaista nemamo šanse da poljoprivredu razvijemo. Ona se samim mašinama, ma koliko one bile brojne, ne može razvijati. Kako međutim, i konkretno rešenje treba naći, to je
razume se, stvar u koju ja ne mogu da ulazim jer nije moja struka, ali može
biti da ovaj pravac davanja seljacima istoga statusa, istih prava kao što ima
radnik u udruženom radu je pravi pravac. Samo njime, verovatno treba ići
mnogo brže. Između ostalog, ono što je poznato, što svaki zna, treba seljacima obezbediti odgovarajuće osiguranje, zdravstveno, socijalno, penziju
i tako dalje, to je verovatno od bitnih uslova i s tim ne treba odugovlačiti. Dobiti su od toga mnogo veće nego novac koji bi društvo za to uložilo.
• Šta u sociološkom, pravnom, etičkom, kulturnom pa i demografskom
smislu znači ovakva pokretljivost stanovništva, i to ne jedino između
građa i sela, odnosno sela i grada, već i između pojedinih država? Da li
su mogući potresi u svesti ljudi – zbog brzih promena sredina?
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Pa kao što vam kažem, ne mogu se pohvaliti da sam u mladosti mnogo mogao da predvidim, a evo na žalost i sada, i baveći se sociologijom,
moram da kažem da me ovolika pokretljivost iznenađuje. To može biti,
i to je u izvesnom smislu sigurno pozitivan faktor – čovečanstvo se zaista
ujedinjava i ljudi ne oklevaju da odavde odu u Australiju, Švedsku, Kanadu, sutra bi otišli verovatno u Kinu – da tamo traže novi život ili barem da
traže izvesno vreme da tamo provedu na radu i td. pa da se vrate natrag.
Dakle, zaista me začuđuje tolika psihološka spremnost ljudi da idu u svet.
Rekoh, to ima i negativne strane i mi možda više vidimo negativne strane nego pozitivne. Negativne strane su što svaki ... svaka promena mesta
boravka, a kamo li dugoročna, iseljavanje, predstavlja ogroman niz problema. Kako za one koji primaju te ljude, tako još i više za one koje oni
ostavljaju. Ja bih rekao, i to je očigledno, da nijedna ni druga strana nisu
dovoljno spremne za taj nagli preokret. Kao što ni oni ljudi koji su spremni da se kreću, ne mogu da predvide dovoljno probleme na koje nailaze,
niti teške posledice, negativne, koje to ostavlja. Tek sada, a to znači posle
dobrih dvadesetak godina toga nagloga kretanja, i na jednoj i na drugoj
strani, to znači u onim zemljama koje primaju i onim zemljama, kao naša,
koje šalju te ljude, raste svest o tim posledicama i preduzimaju se mere,
a s druge strane isto tako na neki način se teži i da se taj nagli preobražaj
smanji, da se ta pokretljivost smanji.
Unutrašnji problem toga bega sa sela, malopre smo u izvesnom smislu dodirnuli i nema potrebe o tome više govoriti, što se tiče ovog međunarodnog problema izgleda da ipak je u osnovi u pitanju ekonomija. Ako
sposobnost tih zemalja za uvoz radne snage iz inostranstva opadne, kao
što opada, onda će doći do nekog smirivanja i problemi će moći da se rešavaju brže. I ma koliko mi mogli da žalimo to dolazi recesija može biti
sa tog stanovišta da je pozitivna. Jer, ovako ubrzano kretanje, ako bi se
nastavilo istim tempom ili čak išlo ubrzanije, ja verujem da bi za kratko
vreme dovelo do takvih problema koji bi se zaista vrlo teško rešili. I ovaj
predah, koji izgleda da nagoveštava svetska ekonomija, sa tog gledišta je
možda dobro došao.
• Postoji li sukob generacija? Da li je nestrpljenje mladih prirodan proces? Koliko se, razume se svuda i na svakom mestu, današnji mladi čovek svestrano priprema da već danas, a sutra svakako, prihvati sudbinu
društva?
Sukob generacija je prirodan proces – u to nema nikakve sumnje.
Ja čak nisam siguran da taj sukob generacija danas oštriji nego što je bio
u nekim ranijim istorijskim epohama. Međutim, ono što je nesumnjivo to
je da on danas postoji, da je dosta oštar, da je vreme naglih promena društvenih kao što smo već u više mahova to rekli, i naročito treba reći da na
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žalost spremanje današnjeg mladog čoveka za promene koje ga očekuju
u životu je vrlo nedovoljno. U tom pogledu i škola i univerzitet nesumnjivo zaostaju. Ima napora, ima naročito upozorenja da bi trebalo mnogo
više učiniti u tom pravcu. Ali niko ne ume konkretno da kaže kako. Mi ne
možemo da predvidimo šta će biti za pet ili deset godina, a čovek živi aktivan trideset, četrdeset, pa i pedeset godina. Prema tome, moram da kažem da je i kao profesor i kao pedagog, moram da kažem da je to jedan od
osnovnih problema koji stoje pred nama, a koje mi nismo uspeli da rešimo.
Moje, ne rešenje, nego i sklonost i naslućivanje šta bi trebalo učiniti, ide u onom pravcu koji sam maločas spomenuo kad sam govorio o svojim studentima. To znači trebalo bi pokušati, ne toliko ljudima dati konkretno znanje, koliko sposobnost da se snalaze i da rešavaju probleme. Vi
matematiku ne učite rešavajući jedan zadatak, drugi, odnosno trudeći se
da rešite svih milijardu ili beskonačan broj zadataka koje imate u školi.
Nego, učite sistem po kome ćete svaki zadatak rešiti. Tako otprilike bi trebalo da bude. Ali između tog načelnog stava i njegove konkretne primene
vrlo je, razume se veliki jaz.
• Profesore Lukiću, da li je u našoj zemlji, dozvolite da Vas i to pitamo,
žena stvarno ravnopravna? Da li to podrazumeva izjednačavanje muškarca i žene – bez ostatka? Da li je to uopšte moguće, uostalom?
Pa u tom pogledu takođe ja imam neka gledišta i već dvadesetak godina kad ih izlažem, ona izazivaju prilično kritike. Na žalost, mislim da je
to potpuno jasno, ne treba se zavaravati da je žena kod nas stvarno ravnopravna s muškarcem. Da ne govorim o tome, tu je s jedne strane tradicija,
s druge strane stvarno nerazvijeni društveni odnosi naročito ekonomska
osnova, a s treće strane možda i naše neshvatanje. Ja sam nedavno napisao
opet jedan člančić o tome koji je izišao u VUS-u gde sam zastupao tezu da
prema Marksu i Engelsu postoje dve proizvodnje koje su ravnopravne, ili
čak je jedna važnija od druge. To je tzv. proizvodnja ljudi, nezgodan izraz
ali to su oni upotrebljavali, i proizvodnja materijalnih dobara. Mi ne priznajemo uopšte ženi da je proizvođač ljudi. Ne glavni, nego skoro jedini
proizvođač ljudi. I uopšte ne obraćamo pažnju na tu stranu proizvodnje.
Ne priznajemo ni prava koja otuda za nju proizilaze. A ta su prava, kao
i za svakog proizvođača, da mu se prizna vrednost njegovog rada, da mu
društvo omogući jeli najbolje uslove za to, i td. Prema tome, moje mišljenje da je uopšte pokret koji je izjednačenje žena vidi u potpunom izjednačenju, to znači da – kad bi mogla da se pronađe mašina koja će da rađa
i doji i neguje decu – to bi bio ideal. Pošto to nije mogućno, onda žena neka
jedanput ili nijedanput rodi, to dete neka odmah uzme društvo i ona neka
se izjednači sa muškarcem. To je karikatura takvoga shvatanja – to su ovi
ekstremistički pokreti na zapadu izjednačenje žena gde one čak bi htele
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i biološki da se izjednače, da prestanu da vode ljubav i da rađaju decu i td.
Ali nečega od toga ima i u ovom šablonskom shvatanju da je za ženu bitno
da što pre ode u fabriku ili u kancelariju, a da društvo preuzme sve njene
funkcije. Po mom mišljenju, za društvo je mnogo jeftinije, a ne – to nije
bitno, nego je mnogo celishodnije i svrsishodnije da žena obavlja svoje biološke roditeljske pa i domaćičke funkcije nego da se sve te funkcije bez
ostatka i što pre prebace na društvo. Jer će mnogo više koštati i mnogo
necelishodnije biti vršene. U prvom redu treba priznati opet ovo što kažem, ženi roditeljsku funkciju i nezamenjivu ulogu u vaspitavanju deteta,
u stvaranju čoveka od deteta. Prema tome, treba joj dati mnogo više prava u tom pogledu i ne smatrati da je ona ponižena i da nije izjednačena
ako joj društvo pomogne da tu svoju funkciju obavi. Ne znam četiri meseca ili koliko, osam meseci – sad su najzad shvatili i počeli da produžavaju to odsustvo roditeljsko, odnosno majčinsko. Žena treba da bude kod
deteta dve-tri-četiri godine, pet godina, da bi od njega stvorila stvarnoga
čoveka. Ispitivanja egzaktna su pokazala da deca u najbolje uređenim obdaništima ili kako se to zovu jasle i td. zaostaju u pogledu razvoja ličnosti,
u pogledu razvoja emocionalne sposobnosti i td., bez obzira na to što imaju
sve materijalne uslove. Nemaju ono što je potrebno – a to je majka. Prema
tome, mislim da to ništa ne bi ometalo ženu i da u tom smislu treba razvijati. Razume se to ne znači da žena ne treba da bude kulturna, ne treba da bude obrazovana i da ne treba da ima društvenu funkciju i da bude
zaposlena i tako dalje. Ali sve u razmeri i u vezi sa time. Eto, to je najkraće što u pogledu mogu reći i nadati se, a eto ima izvesnih znakova, da će
to ipak biti shvaćeno i da ćemo u tom pravcu nešto učiniti. Inače, mislim
zaista da u ovom drugom pogledu, da je žena učinila u nas ogromne korake ka svom izjednačenju. Vi danas imate žena vrlo sposobnih svuda i čak
u izvesnim strukama i službama one imaju većinu i ja lično mislim, pored
sve svoje patrijarhalnosti i td. kad ozbiljno razgovaram, da kad bismo dali
ženama mnogo veći udeo u vlasti u odlučivanju u društvenim poslovima
da bi bile mnoge stvari mnogo bolje uređene. Verujte. Jer, mi muškarci
nemamo mnogo tih osobina koje žene imaju i smisla za rešavanje naročito nekih finijih, da tako kažem, problema. Problema vezanih za porodicu,
za decu, za društvene odnose i td., da ne govorim opširno o tome, moglo
bi se dugo govoriti.
• Iako smatrate da niste u stanju da predviđate, dozvolite da vas pitamo
kao sociologa, kakva je perspektiva čovečanstva? Ima li u bližoj projekciji ljudskog roda neizvesnosti? Šta Vi lično očekujete od idućeg veka?
Hoće li ovo stoleće predati narednom mnogo nedovršenih poslova?
Ja mislim da će poslova biti mnogo, vrlo mnogo. Ja sam zastupao
tezu koja mi se čini da će ipak naći potvrdu. Da će čovečanstvo tek biti
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u teškoćama kad bude u situaciji da ne zna šta će da radi jer nema više šta
da radi. Drugim rečima, čovek kakav je danas stvoren je radom. Taj rad je
u velikoj meri bio prinudan jer ga je beda gonila, glad, da radi. Čovečanstvo se vrlo brzim koracima približava, tehnološki i sa gledišta prirodnih
nauka – to je više-manje njeno pitanje, u stvari organizacija društva, čovečanstvo je dakle vrlo blizu trenutku kad neće imati šta da radi, odnosno
precizno rečeno kad će njegovo radno vreme biti mnogo skraćeno. Prema
tome, tu se pojavljuje jedan problem: kako čovek da produži napor koji ga
čini čovekom, i održava ga čovekom – to znači upotrebu svojih duhovnih
i fizičkih snaga u što većoj meri, kad nije na to prinuđen kako je bio prinuđen kako je bio prinuđen od kako je postao do danas. To je dakle jedan
problem koji stoji pred čovečanstvom. Ja verujem da će se on već u idućem veku postaviti u vrlo ozbiljnom obliku. Međutim, u poslednje vreme
naglo je iskrsao jedan drugi problem a to je problem prenebregavanja ili
preziranja prirodne sredine u kojoj živimo. Shvatili smo naopako kao da
je planeta neiscrpna. Međutim, planeta je na žalost pri kraju u mnogim
svojim elementima koji su nama neophodni za život, kao što je kiseonik,
kao što je voda, kao što je...
Čovečanstvo u tom pogledu je još uvek apsolutno nesvesno i ponaša se kao razmaženo dete. Ukoliko se to ne shvati što pre i vrlo ozbiljno
ja mislim da će taj problem biti najteži i najakutniji za čovečanstvo i on
je već tu pred nama. To će zahtevati verovatno vrlo drastične mere u vrlo
bliskoj budućnosti. Ima ozbiljnih naučnika koji misle da će nas to naterati u neku vrstu feudalizma, stege, autoritativnoga režima, mnogo gorega
nego što je čovečanstvo do sada poznalo. Kažu da čak neki i prave već sada
neka takva feudalna naselja ili staništa sa tvrđava i šta ti ja znam. Možda
je to samo priča. Ali, verujte, mislim da je to veoma ozbiljan problem. Ja
mislim da je to ozbiljniji problem nego problem političkih i društvenih sukoba, revolucija, ratova i td. Ja sam čak u tom pogledu prilično optimista.
Mislim da revolucionarni zamah koji, na jedan ili na drugi način, potresa
celo čovečanstvo, ide napred i da tu mnogo problema neće biti, to jest da
snage koje se suprotstavljaju neće dovesti do katastrofe. Ne verujem da je
mogućan neki novi rat u pravome obimu. Toliko valjda čovečanstvo ipak
shvata. Ali ovu drugu opasnost, od ovog iscrpljivanja prirode, izgleda da
nedovoljno shvata. Jer, to nije tako neposredno uočljivo kao što je uočljiva opasnost od rata. Prema tome, ja bih bio u tom pogledu optimista, da
će društvene i političke probleme čovečanstvo umeti da rešava bez katastrofe, mada razume se sa ogromnim teškoćama, ali da treba da shvati što
pre ova dva problema. Problem sredine kao vrlo akutan, i problem razvoja
čovečanstva da ono usled toga materijalnoga obilja koje će doći da se suviše ne opusti jer svako opuštanje vodi padu na jedan podčovečanski nivo.
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• Vi ste, profesore Lukiću, potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Da li je ova naša najviša institucija samo odavanje počasti za
izuzetno naučno delanje ili, istovremeno, svojim autoritetom može da
utiče na javno mišljenje? Koliko je Akademija u stvarnoj vezi sa životom
i društvom?
Pa znate, moram u tom pogledu da budem samokritičan, ali ne toliko. Jer, akademije su tradicionalno sastavljene, na žalost, od pretežno
starih ljudi. To su ugledne ustanove koje u velikoj meri označavaju, ako
ne i inerciju i konzervativizam, odnosno... onda u svakom slučaju usporeniji tempo rada interesovanja, na neki način su uzdignute ili su udaljene ili su izgubile korak sa savremenošću i td. To je sve razumljivo. Mnoge
od tih stvari i tih crta postoje u našoj Akademiji. Mislim ne treba suviše
preterivati, značaj ove li one akcije, ali mogu da kažem u poslednje vreme
svest o potrebi da Akademija bude mnogo aktivnija u našem društvenom
životu pa i u nauci, vrlo mnogo razvijena u samoj akademiji, a i u društvu.
Tako da ... Onda smo uspeli da dosta mlađih ljudi dovedemo u Akademiju,
nadamo se da ćemo to u dogledno vreme uspeti u još mnogo većoj meri
i mislim da ima dosta izgleda da naša Akademija igra mnogo aktivniju ulogu i da bude mnogo tešnje povezana sa životom i problemima u njemu.
Moram da kažem, takođe, da društvo i država pokazuju vrlo veliko razumevanje i simpatiju, i podstiču takav razvoj Akademije. I da mi ne možemo u tom pogledu da se požalimo. Imamo, u poslednje vreme, i dovoljno
materijalnih sredstava i zakonske i druge faktičke mogućnosti i sad je više
reč na nama nego na društvu. Nadati se da Akademija će u tom pogledu
da ispuni svoju ulogu koja može biti mnogo veća nego što je dosad bila.
• Kakvo je stanje naše nauke? Da li ona dovoljno koristi zainteresovanost udruženog rada – i za proširenje uticaja i za obnavljanje kadrova?
Takođe, kakve su komunikacije naučnika i naučnih ustanova između republika u našoj zajednici? Postoje li u praksi zajednički projekti, za koje
bi se mogle zainteresovati, i rezultatom i finansijski, čitava jugoslovenska zajednica?
Pa moram da kažem da u tom pogledu stanje nije onakvo kakvo bismo želeli i to dosta zaostajemo. Između ostalog, i u tom pogledu Akademija
takođe može da odigra izvesnu ulogu. Mogu isto tako da kažem da su naše
akademije svesne toga stanja da veoma dobro između sebe sarađuju, i da je
ta međuakademijska saradnja i jedna od najvažnijih opštejugoslovenskih
da tako kažem, pojava na tome naučnom polju. One su takođe preduzele
i preduzimaju izvesne korake da skrenu pažnju nadležnim činiocima da
je potrebno tu opštejugoslovensku naučnu saradnju mnogo više razviti.
U poslednje vreme otkako je ukinut Savezni savet za nauku i ti savezni organi, došlo je do naglog pada te međujugoslovenske saradnje.
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To treba žaliti. Sad se u poslednje vreme preduzimaju izvesni koraci da se
to nadoknadi na novoj osnovi, putem samoupravnih dogovora i sporazuma
i tako dalje, ali taj proces je veoma spor. Treba znači učiniti mnogo više.
Ima vrlo malo, ukoliko uopšte ima to se na prste da izbrojati, tih opšte jugoslovenskih projekata, mi nismo toliko velika zemlja i pored sve velike
raznovrsnosti, zaista velike raznovrsnosti koju imamo, mi ipak imamo jedan ogroman broj naučnih problema koje možemo rešiti samo ako udružimo snage koje nisu ni male, ali nisu ni naročito velike.
Što se tiče veze između nauke i udruženog rada, novi karakter interesnih zajednica, treba da doprinese da se te veze uspostave mnogo čvršće
nego do sada. Razume se, da je to tek na početku i da sistem tek treba da
dâ rezultate ali moram da kažem da bi u tom pogledu trebalo ići mnogo
brže. Stanje u našim naučnim ustanovama nije dobro, naročito u pogledu efikasnosti rada, naročito u pogledu stabilnosti njihovog finansiranja
i uopšte perspektiva njihovog razvoja u pogledu prijema mladih, u pogledu
kritičnosti i samokritičnosti razvoja kritike, koja takođe treba da bude, naročito kritika, u što većoj meri opštejugoslovenska. I niz drugih problema
ima koje treba što pre rešavati. Jer, mislim da je svest o neophodnosti nauke za razvoj prodrla ali nije još dovoljno izvršen pritisak društva da i nauka sa svoje strane pokuša da se organizuje i da prevaziđe te svoje unutrašnje slabosti. Kao što rekoh, i naučnici su veliki individualisti, između
ostalog i to je jedan od razloga.
• Koliko se ceni naša nauka u svetu? Pre svega, da li se dovoljno zna za
njene rezultate ili se više zna za pojedine naučnike? Takođe, koliko smo
otvoreni za sva naučna otkrića ostalih naroda?
Pa znate, tu bi trebalo imati mnogo više uvida nego što ga ja imam.
Ja imam više uvida u ove društvene nauke nego u prirodne. Ali u celini,
moj utisak je da nismo dovoljno povezani, odnosno da nismo dovoljno
poznati u inostranstvu. Tu niz okolnosti tome doprinosi – jedna od tih je
i naša prilična neorganizovanost u tom pogledu. Održavanje naučnih veza
sa inostranstvom je suviše, da tako kažem, spontano i prepušteno pojedincima, odnosno pojedinim naučnim ustanovama. Nema, vrlo malo ima
nekog objedinjavanja, planiranja, usmeravanja i td. što je neophodno. Mi
na primer, odemo na inostrani neki kongres važan, individualan ili kako
ga koja ustanova pošalje. Tamo tek vidimo jedni druge. A to ipak izaziva
rđav utisak i kod ostalih, a naročito nemamo planski i sistematski predstavljanje naše nauke. Prema tome, u tom pogledu sigurno da nešto može
i treba da se učini.
Koliko smo otvoreni za? Ja mislim da smo vrlo otvoreni za strane
naučne rezultate. To je jedan od pozitivnih crta našega društva. Da ne smatramo da će nas ugroziti naučna istina pa makar bila otkrivena i u nekoj
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stranoj zemlji. Ali, i u tom pogledu u nekim oblastima nismo, ne da nismo
otvoreni nego ne možemo da iskoristimo tu svoju otvorenost jer opet zbog
tih nedovoljno sistematskih veza i nedovoljne uopšte organizovanosti naše
nauke u celini, u jugoslovenskim okvirima.
• Srpska akademija je institucija koja objedinjuje i nauke i umetnosti.
Koliko se to uspešno čini? Kakve su sve moguće veze? Koliko se ta saradnja ogleda i u drugim institucijama i centrima društva? Da Vas
pitamo, profesore Lukiću, da li je moguće biti naučnik bez umetničkih
podsticaja, odnosno može li se danas uspešno umetnički izražavati bez
saznavanja naučnih rezultata?
Pa, evo, baš smo preksinoć imali tu, u zgradi Akademije, jednu diskusiju na sastanku koji ovde organizuje muzikološki institut intelektualaca koji okupljaju i naučnike i umetnike. I baš se raspravljalo o tome odnosu između umetnosti i nauke, vrednosti uporedno jedne i druge i td.
Odnosi su s jedne strane vrlo bliski ili treba da budu bliski, a s druge strane, razume se, postoje vrlo velike razlike. Ja mislim da naučni, umetnički
dar je sigurno jedan posebni dar, ali da naučnik treba da ima mašte koja je
slična umetničkoj – to je takođe nesumnjivo. I mogu se naći dodirne tačke.
U samom radu Akademije normalno je i po tradiciji da je Akademija uvek obraćala više pažnje na nauku nego na umetnost. Ali s druge strane povezivanje u Akademiju nauka i umetnosti upravo je znak shvatanja
ozbiljnosti potrebe što veće veze između te dve grane ljudskog stvaralaštva. Ja mislim da u tom Akademija naša u poslednje vreme čini prilično
da s jedne strane podupre i usmeri razvoj umetnosti, a s druge strane da
umetnost naučno proučava. Evo vidite, mi smo ... recimo ova naša galerija. To je jedan najočigledniji izraz te brige Akademije. S druge strane mi
ozbiljno pokušavamo da unapredimo razvoj nauke o umetnosti. Mi sada
pripremamo jednu veliku istoriju umetnosti našu, zatim istoriju naše književnosti što je takođe jedna grana umetnosti, pokušavamo da dovedemo
više ljudi koji se bave tim pitanjima u Akademiju, a s druge strane, isto tako
činimo koliko možemo, da omogućimo rad čisto umetnički rad, naročito
naših članova, razume se što nam je u prvom redu dužnost, ali i njihovog
uticaja na razne umetničke institucije. To ne ide naravno lako.
Kako stoji stvar sa drugim ustanovama to bi zahtevalo i više znanja
i više vremena. U načelu uzeto mislim da bi trebalo mnogo više pažnje
obratiti razvoju umetnosti iako ja nisam umetnik, i mnogo više to materijalno i moralno potpomagati nego što mi činimo. Mislim da još nismo
shvatili sav značaj umetnosti za razvoj čoveka, za njegovo puno očovečavanje. I naročito nismo mnogo učinili, to sam uostalom ja napomenuo
i kad sam govorio sada prilikom dobijanja Oktobarske nagrade, u gradu, da
nismo učinili mnogo u onom bitnom pravcu, a to je da umetnost, visoku
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umetnost, pravu umetnost stavimo na domašaj ruke širokih radnih masa
– što je zaista bitna stvar za jedno socijalističko društvo i socijalističku
umetnost. Naša umetnost je ipak još uvek u velikoj meri ostala aristokratska. Ne toliko po svome duhu nego po tome što nismo stvorili materijalne
uslove i što nema toga čak i sa ovim materijalnim uslovima u ovome trenutku se može mnogo više učiniti nego što mi činimo. Mada u poslednje
vreme svest o tome, opet kao što rekoh, se prilično razvija i ima čak i koraka u tom pravcu, ali sigurno se može učiniti mnogo više.
• Kad smo kod ove teme, dozvolite da vas pitamo, šta mislite o današnjim
književnim i umetničkim prilikama? To vas pitamo i kao naučnika i kao
nesuđenog pesnika, pa i slikara. Da li je umetnost, celinom svog uticanja, dovoljno u životu društva i ljudi? I, šta Vama lično znači umetnost?
Da li Vas neka grana umetnosti posebno privlači i danas?
Pa Vi ste već u svom pitanju rekli, u prvom redu književnost i slikarstvo. U svoje vreme, dok sam bio mlađi, pratio sam prilično pomno razvoj
tih umetnosti i bio u dodiru. U poslednje vreme, razume se sa godinama
i sa porastom poslova a opadanjem snage, to je mnogo u manjoj meri slučaj. Ali, još uvek pokušavam da uđem, koliko mogu, u toku. Mada moram
da priznam da mnoge stvari više ne razumem, pogotovu u suviše modernističkom slikarstvu i pa i u književnosti, naročito u poeziji, što nisam potpuno siguran da sam baš u pravu. Ali, da ne govorimo o tome.
Inače, kao što sam maločas rekao, smatram da je umetnost veoma
važna za svakog čoveka lično, jer to je jedno od retkih nezainteresovanih i u pravom smislu reči plemenitih i ljudskih uživanja. Znate, sva druga uživanja imaju neku suviše tesnu vezu sa biologijom, ili uspehom, ili
konkurencijom, ili borbom ili šta ti ja znam, nešto utilitarističko imaju
u sebi. Međutim, ovo je zaista jedno čisto ljudsko uživanje. I kao što rekoh,
trebalo bi mnogo više učiniti da i tu veliku umetnost stavimo na domašaj
svakog našeg čoveka.
• Kako ocenjujete doprinos radija, televizije i štampe stvaranju javnog
mišljenja naših ljudi?
Pa, mislim da je taj doprinos vrlo veliki i naročito ova moderna sredstva, pre svega televizija, zatim radio, u poslednje vreme dobijaju sve više
prevagu nad štampom. Morao bih da kažem međutim da mi se čini da
uporedo sa tim širenjem uticaja i sa omasovljavanjem sva ova sredstva idu
u jednom pravcu koji ne može da bude sasvim odobren. To znači, čini mi
se da suviše spuštaju nivo umesto da pomažu da se ova masa radnih ljudi
uzdiže, oni idu ka njoj u susret njenim ukusima i njenom nivou, prvenstveno verovatno iz tih finansijskih potreba plasiranja, tiraža, ili komercijalizacije i td. Isto tako, na žalost, a to je povezano jedno s drugim, čini
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mi se da pada nivo tih radnika u tim oblastima. Oni koji pišu u novinama
i u drugim publikacijama, dnevnim ili nedeljnim, ili tako povremenim,
oni koji rade na televiziji, oni koji rade na radiju, čitaju te vesti i tako dalje, čini mi se da nivo, pismenost, kultura, obaveštenost, savesnost, disciplina – sve više i više opada. Ljudi se sapliću čitajući najobičnije vesti. Ne
umeju da pročitaju ime državnika, grada ili čak i države. Ako nije dovoljno
obrazovan, što je nedopustivo, mogao bi bar pre toga savesno da pročita
i nauči. Mislim, dakle, da u tom pogledu – žao mi je što tako kažem, ali mislim da u tom pogledu treba učiniti mnogo veći napor jer je njihova uloga
u tom, da kažem starinskim načinom, prosvećivanju naroda nezamenjiva.
Nezamenjiva. Trebalo bi sami radnici u tim ustanovama i na tim poljima
da postanu svesni toga i da se mnogo samokritičnije odnose prema svome
radu i da postavljaju samoupravno sebi mnogo veće zadatke nego što... da
bi podigli taj svoj nivo.
• Profesore Lukiću, od gimnazijskih dana u Požarevcu, preko studentskih
godina u Beogradu i Parizu, do svih decenija univerzitetskog i naučnog
rada, znamo bili ste u kontaktu sa mnogim ljudima – i značajnim misliocima, umetnicima i naučnicima, ali i običnim ljudima, pa i onim iz
Miloševca ... Šta su Vam omogućili ti susreti? Koja iskustva dugujete
upravo druženju sa takvim osobama? A šta Vi nastojite da svojim mladim prijateljima posebno prenesete?
Pa, moram da Vam kažem da je između svih teških pitanja koja ste
mi postavili – ovo najteže. Rekao sam već u početku da je vrlo teško praviti odabir između raznih faza iz svoga života, njihovog značaja i tako dalje, to je isto ako i još teže sa ljudima.
Nema nikakve sumnje da na svakog čoveka, i na mene, su uticali
svi ti susreti sredine u kojoj živite, dodiri i tako dalje. Međutim, može biti,
ja ipak ostajem pri tom svom tradicionalnom shvatanju, da suštinu moga
karaktera, kao i karaktera svakog čoveka, pa i suštinu njegovih osnovnih,
da tako kažem intimnih i najdubljih stavova koje onda u znatnoj meri utiču i na sve drugo, čovek stiče u detinjstvu. I ja mislim ipak da je ta suština
moja izgrađena onda. Razume se da čovek kasnije mnogo stiče ali to sve
nadgrađuje i usaglašava na jednu osnovu i sa jednom osnovom koju je ranije stekao. Ja time neću nimalo da poreknem, ja sam i pomenuo imena
i ustanove, ali to mnogo više utiče na vaš, kako bih rekao, intelekt, na vaše
znanje, na vašu struku, na tako dalje, na ono što se dâ steći kasnije, nego
na vaš stav prema životu, na vašu pravu ljudsku suštinu, koju ipak čovek
stekne još dok je sasvim mlad.
Pa, evo ja nemam nikakvu naročitu filozofiju. Opet ponavljam u drugoj varijanti ono što sam već rekao i ovde nekoliko puta. Mislim da je bitno
izgraditi svoju ličnost, graditi sebe, biti individua, biti ličnost. Šabloniziranje,
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suvišno poštovanje autoriteta idući čak i do najviših kao što je recimo nauka, shvatiti to sve kao neku svetinju, kao nešto iznad čoveka – mislim da
je to pogrešno, čovek treba da bude svoj, da bude slobodan, da bude stvaralac samoga sebe i da ceni sve oko sebe, da ima jedan slobodan kritički
odnos prema svemu oko sebe. Samo na toj osnovi mislim da se može graditi i čovek i društvo. Možda je to suviše neodređeno, ili pak na neki način možda podvlačim suviše taj individualizam, ali ja nimalo ne zaboravljam da je društvo to koje pravi čoveka. A ne valja da ga napravi serijski,
on tome mora da se odupire.
• Imate li vremena da se vraćate zavičaju, svom Miloševcu? Takođe,
koliko je Vaše vreme koje nije bilo koja obaveza, prepušteno slučajnom izboru ili i njega planirate, sistematski planirate pošto znamo da
volite sistematičnost?
Sistematičnost volim ali vrlo je teško planirati vreme. Njega isplaniraju okolnosti i drugi ljudi. Moram da kažem da u pogledu svoga vremena nisam sobom zadovoljan. To je upravo to što ste rekli – mislim da ne
vladam dovoljno tim vremenom. Nekako suviše prepuštam raspoloženju
i slučaju. Mislim da sam mogao verovatno više uraditi da sam u tom pogledu bio sređeniji, kao što ima ljudi u tom pogledu zaista zadivljujućih.
Između ostalog nemam dovoljno vremena ni za zavičaj, ni za selo. Mnogo
sam više s njim u mislima nego u stvarnosti. Sve se nadam, a ta nada će se
verovatno izjaloviti, da ću kasnije imati više vremena.
• A imate li neko interesovanje, ovako, redovnije? Da li recimo, na primer,
pratite sport?
Pa sada, znate, prinuđen sam zdravstvenim razlozima, pritiskom naročito, itd. poslednjih desetak godina idem sistematski tri puta nedeljno
u sportski centar u Košutnjak i tamo malo igram odbojku, plivam, malo
se smejem i trčim.
• A, niste navijač?
Pa, nisam. Jedino što navijam to je za ovu našu jugoslovensku reprezentaciju u fudbalu, pa i u drugim sportovima, kad to ide dobro. Ali,
često se razočaram, kao verovatno i vi svi.
• A, koliko stižete da čitate?
Pa, na žalost, ono što volim, a to je književnost, uglavnom kad se
razbolim, a to nije baš tako retko. Inače, moram da pratim ovu nauku,
struku i td., onda dnevni život, pošto se bavim sociologijom i društvenom
naukom mora se znati to zaista. Imam vrlo malo vremena za lepe stvari.
• Pošto ste u kontaktu i znate mnoge pisce, da li volite sa njima da raspravljate o njihovim knjigama?
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Pa, slušajte, ja sam prilično recimo drugovao sa dosta pisaca. Mislim
da je vrlo teško razgovarati o tome. Mislim da oni vrlo malo znaju da kažu,
zaista. Osim toga, po pravilu su pisci stidljivi. Sem nekih razmetljivih, a ti
obično nisu bog zna koliko vredni, to su ljudi koji – ne mislim da kriju namerno, ali prirodno su takvi da o svom delu teško govoriti. Tipičan je bio,
kao što znate, Andrić. I ja lično mislim, i dosta sam bio sa njim u dodiru,
ja lično mislim da je to ispravan stav. Pisac i njegovo delo, i uopšte stvaralac i njegovo delo su tako intimno vezano – to je mnogo više vezano nego
dete. Dete se rodi, odraste, ali ono delo je uvek deo vaše utrobe i vašega
srca. O tome govoriti, i iznositi pred publiku – već i sama stvar koju iznositi
je na neki način teška da je odvojite od sebe, a kamoli posle toga govoriti.
• Da li biste nam rekli kako gledate na današnje lice Beograda, na novu
arhitekturu, na visoke zgrade?
Užasavam se visokih zgrada. Bio sam u ovoj komisiji za generalni
plan Beograda i tamo sam se zauzimao i na moje zauzimanje bila je doneta
neka odluka da ne idemo, sem izuzetaka, više od osmog sprata. Međutim,
sada je to izgleda zaboravljeno. Mislim da je to pogrešno. Uopšte, i u tom
pogledu imam verovatno konzervativna tradicionalna shvatanja. Ja sam
bio zastupao gledište da umesto da širimo Beograd na dva miliona stanovnika do dve hiljadite godine, tamo do Grocke ili ne znam koliko daleko, što
zahteva ogromna sredstva, a što naš čovek nije dovoljno mislim još sazreo
kulturno, mentalno i po navikama i običajima da se podvrgne toj disciplini
koju zahteva toliko veliki grad, da bi bolje bilo da tekstilnu i drugu industriju laku iseljavamo iz Beograda, odnosno da investiramo u tom jednom
prstenu, 50 do 100 kilometara od Beograda, i da tamo naseljavamo ljude,
a da zadržimo Beograd na ovom milionu stanovnika i da pokušamo za tih
dvadesetak godina da ga učinimo zaista snošljivim za život.
Moram da kažem da u tom pogledu mi se čini da vodimo pogrešnu
politiku, i da ćemo možda tek kroz dvadesetak godina toga postati svesni
kad budemo uradili nešto nepovratno rđave stvari.
Isto tako mislim da se Beograd do sada uglavnom stihijski razvijao
i da to nastavlja i dalje. To je donelo vrlo rđave posledice za ovu sredinu,
zagađenje sredine, čega smo sad postali svesni. Ja sam u Odboru Gradske
skupštine koja pokušava nešto u tom pravcu da učini, a s druge strane, na
žalost, Beograd je izgrađivan ipak u prvom redu ove intervencije koje su
išle vrlo uprošćeno i grubo govoreći, mogu da se na neki način okarakterišu
kao pravljenje puta i mogućnosti automobilima. Mislim da su automobili
jedno vrlo veliko zlo, iako i ja sam kola sam imao i sada ih upotrebljavam
i td., ali morali bismo u javnom interesu da pogledamo stvar sa sasvim
druge strane. Umesto da pravimo puteve za automobile, trebalo bi raditi
nešto sasvim drugo. Dakle, mislim da tu treba uneti radikalne izmene, da
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generalni plan nije dovoljno tih izmena uneo i da će verovatno kasnije do
toga doći. Već vidimo ovo zabranjivanje saobraćaja u centru i td., koje će
onda naravno mnogo više koštati. Uostalom, napisao sam, objavio jedan
člančić o tome u „Sociološkom pregledu“ koji na žalost nije poznat mnogo
javnosti. Razume se, Beograd ima izvanredne prirodne uslove, pa i istorijske, kakve hoćete, da bude mnogo bolji i mnogo lepši grad nego što je.
Ja potpuno razumem da ovih tridesetak godina se u tom pogledu mnogo
nije moglo učiniti, jer je stihija toga širenja, ono što smo govorili dolazak
u grad, industrijalizacija brza i tako dalje, sve je to jasno i teško je reći da
je moglo biti mnogo bolje urađeno u datira prilikama. Ali sada mislim da
već je dovoljno vremena prošlo da možemo da vodimo jednu mnogo racionalniju politiku u budućnosti.
• Da li savremenom čoveku, to Vas pitamo kao sociologa, kola više štete
ili koriste?
Pa, dolazi trenutak kada će mu više štetiti nego koristiti. Verujte,
kad ja sračunam da od moje kuće, koja je relativno blizu, do Akademije
putujem petnaest minuta kolima, pri čemu se strašno nerviram, onda gutam ovaj vazduh rđav, često platim i kaznu i tako dalje, i da bih za jedno
trideset i pet ili četrdeset minuta mogao doći peške, ili javnim saobraćajem
za jedno dvadesetak ili dvadeset pet minuta, – onda mislim da kad bismo
to shvatili da bismo mogli urediti tako da bi čovek dobio kad ne bi barem
u ovom relativno užem centru Beogradu upotrebljavao auto.
• Profesore Lukiću, možete li nam na pri samom kraju reći – da li život
današnjeg čoveka podrazumeva neka posebna nastojanja i odgovornosti,
odnosno – kako treba da živi da bi bio spokojan da se nije ogrešio pred
budućim vremenom?
Kako treba da živi? To ja stalno sebe pitam i nikad nisam siguran
da iole ispravno živim. Ipak, ako bih pokušao da se malo objektiviziram,
ja mislim da je danas možda više nego ikad, potrebne su dve stvari. Potrebno je shvatiti da lični interes, uprkos onome što sam podvlačio s pravom individualnosti ličnosti, ali baš razvijena ličnost upravo pretpostavlja
da može ovo da razume i shvati. Da, dakle lični interes često vara. I da bi
trebalo pokušati svoj interes lični uskladiti sa opštim, a s druge strane da
kratkoročni interesi još više varaju. Evo, automobil je jedan od tih primera. Kratkoročni interes će dovesti izgleda u najkraće vreme do vrlo velike
opasnosti za čovečanstvo – to znači jedan dugoročni interes vređamo. Jer,
šta ja znam tamo jedan obrt motora potroši kiseonika koliko vama treba
za nekoliko sati ili za ceo dan. Znači, zaista i na najsitnijim primerima se
vidi da je čovek danas sve više uklopljen u društvo, mnogo više nego u ranija vremena kad je mogao da živi samo sa svojom porodicom negde 10–20
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kilometara daleko od druge porodice. A to znači da morate pokušati da
svoje lične i svoje kratkoročne interese uskladite sa društvenim. To je sve.
• Hvala vam mnogo, profesore Lukiću, na ovom zaista bogatom i zanimljivom razgovoru.
Da li je bogat to će da ocene slušaoci.
• Da li biste nam rekli koju biste muziku voleli da čujete u toku emisije,
pošto je praksa da emitujemo i neke muzičke pauze.
Pravo da vam kažem ja sam staromodan čovek. Ne znam, za ovakav
razgovor, o ovakvim temama verovatno da je teško naći muziku. Ali mogu
da vam kažem da ima svega dve muzike koje su vrlo istaknute u meni.
S jedne strane to je klasična, ne nova, narodna pesma, a sa druge strane
– od velikih muzičara Mocart. Ne znam zašto, ali tako je.
• Dakle, da emitujemo malo narodne muzike i Mocarta.
Važi.

Enterijer Zisića, ulje na platnu, 48x80, 1958.
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Stefan N. Dragićević
Centar za nacionalnu politiku, Beograd

KOLIKO DUGO PAMTIMO,
TOLIKO DUGO I POSTOJIMO!*
„Na rekama vavilonskim sedesmo i plakasmo sećajući se Siona... Ako
te zaboravim Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja...“ Tako prekrasno
peva psalmopojac David, u jednom od psalama. I, zaista, nema duž celog
zemljinog šara bolji primer negovanja kulture sećanja od jevrejskog naroda. Oni sećanje doživljavaju kao najsvetiju dužnost. To ih čuva kroz vekove! Obilje šiba koji je jevrejski narod morao da pretrpi kroz viševekovno
stranstvovanje i putovanje po celom svetu, bilo bi nezamislivo i neizdrživo
bez duboke ukorenjenosti u sećanjima na sopstvenu prebogatu tradiciju.
Tajna čuvene snage Jevreja je upravo u nepredavanju ničega zaboravu. Kada je teroristička grupa Crni septembar 1972. godine poubijala sportiste koji su predstavljali Izrael na Olimpijskim igrama u Minhenu, mudra
i savesna premijerka Golda Meir u saradnji sa obaveštajno-bezbednosnom
zajednicom Izraela organizovala je akciju Božija kazna koja je sebi u zadatak stavila lov i likvidaciju terorista odgovornih za napad u Minhenu. Akcija je sprovedena profesionalno. Zločinci-teroristi su uklonjeni, uklonili
su ih oni koji ne zaboravljaju. Ne pravdam ubijanje ljudi, ali svima koji su
i malo upoznati sa metodama borbe protiv terorizma dobro je poznato da
su metode likvidacije nužne i neizbežne, samim tim i opravdane. Između
dva zla, bira se manje.
Naš je narod, nažalost dobar primer kulture zaborava. Naše kolektivno i individualno pamćenje ne seže daleko, čak ni nekoliko decenija u nazad. Mi naše pretke, koji su nas svojim velikim delom zadužili,
brzo zaboravljamo.
Koliko Srba zna ko je bio Damjan Branković? Čovek, zahvaljujući
kome su Nikola Pašić i srpska vlada na vreme bili informisani o neizbežnosti rata sa Austro-ugarskom, a neku godinu pre, njegovom finansijskom
intervencijom i domišljatošću pobedili smo u Balkanskim ratovima. O njegovim drugim zaslugama da ne govorimo. Mi smo ga zaboravili!?
*

Beseda je izgovorena na Nušićijadi 2019. godine. Izgovorena je kao improvizovana,
pa je naknadno skinuta sa audio snimka, za priliku objavljivanja.
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Ko se seća genijalnog profesora Milenka Misailovića, dramaturga Narodnog pozorišta u Beogradu? Koji je, takoreći, juče umro, 2015-te godine.
Njega ne spominjem ovde slučajno. Bio je jedan od najboljih poznavalaca
Nušića u Srba, na Nušiću je doktorirao. I imao svetski značaj na polju pozorišne umetnosti. Koliko još ima takvih, a zaboravljenih ljudi? O nepravdama i zverskim zločinima učinjenim protiv našeg naroda da ne govorimo!
Dojučerašnje dželate, spremni smo danas da grlimo kao braću rođenu.
Kod nas kao da ne važi ona izreka, da „je istorija učiteljica života.“
I ako jeste, nama mnogo ne pomaže jer je nedovoljno poznajemo. Šta je
cena naše kulture zaborava? Propadanje! Nestajanje, kako fizičko tako,
i pre, duhovno! To ne treba da čudi. Drvo kome se korenje povadi mora da
se osuši. Riznice kulture sećanja su korenje drveta života jednog naroda.
Ne treba da očajavamo, jer nije situacija beznadežna. S obzirom da
i srpski narod ima dugu i bogatu tradiciju, a po broji stanovnika u otadžbini
i rasejanju nas ima približno koliko i Jevreja, možemo i treba da se ugledamo na bratski jevrejski narod. Kažem bratski, ne reda radi, nego zato
što se naši narodi pobratimiše u krvi zajednički prolivenoj u koncentracionim logorima Nezavisne države Hrvatske i Trećega Rajha, tokom Drugog
svetskog rata. Odbacimo kulturu zaborava, i učimo se od Jevreja kulturi
sećanja; kako bismo izbegli neizbežnu propast. Jer koliko dugo pamtimo,
toliko dugo i postojimo!

194

Karl Jaspers (1883–1969)

.................
-

SECANJA

.................
Jovo Cvjetković
filozof i publicista, Beograd

KARL JASPERS (1883–1969)
Povodom pedesetogodišnjice smrti
Karl Jaspers je rođen 23. februara 1883 godine u Oldenburgu (Nemačka). Otac mu je bio po profesiji pravnik i neko vreme je vršio dužnost
direktora u jednoj lokalnoj banci. Majka mu je poticala iz seljačke porodice. Vaspitan je u tradicionalnom i patrijarhalnom duhu, sa osećanjem lične odgovornosti i naglašene moralne osetljivosti. Posle završene klasične
gimnazije upisao se na Pravni fakultet univerziteta u Hajdelbergu, ali je
posle odslušana tri semestra nastavio studije na Medicinskom fakultetu
na kome je diplomirao 1908. godine. Nakon godinu dana kasnije stekao je
doktorat iz medicinskih nauka. Interesovanje za studije medicine je najverovatnije poteklo zbog njegovog krhkog zdravlja u mladosti. Sticanjem
punoletstva saznao je da boluje od neizlečive bolesti bronhija koja je bila
uzročnik potonjih srčanih smetnji. Za dijagnozu ove bolesti je saznao tek
u osamnaestoj godini. „Zbog bolesti – podseća nas filozof – nisam mogao
da učestvujem u mladićkim zabavama. Putovanje je trebalo isključiti već
na početku studiranja, kao što je bilo nemoguće rekreativno odlaziti na časove jahanja, plivanja ili studentske igranke. S druge strane, bolest mu je
takođe onemogućila vojnu službu, a samim tim i strah, odnosno opasnost
od pogibije u ratu... „Neverovatno je kakvu ljubav prema zdravlju razvija
stanje bolesti“, zapisa je na jednom mestu Jaspers.
Po svemu sudeći, mladi Jaspers je u tom periodu bio izrazito povučen, tražio je „azil“ u usamljenosti. Uprkos ovoj činjenici, Jaspers se već
u studenskim danima nije lišavao prijateljstava i druženja. Na Medicinskom fakultetu je imao izrazitu kolegijalnu i prijateljsku naklonost prema
Ernstu Majeru, rođenog brata njegove buduće životne saputnice Gertrude Majer. Neobična je okolnost da su se Ernest i njegova sestra Gertruda
zanimali za filozofiju koju je konačno i završila. Inače, Jaspers je Gertrudu upoznao 1917. godine, da bi se posle tri godine i venčali. Tako je za
Jaspersa lična usamljenost postala stvar prošlosti. Sasvim je izvesno da je
Gertruda svojom podrškom i razumevanjem za posvećenost svoga supruga
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u dobroj meri uticala da se nemački mislilac prepusti „filozofiranju na nivou egzistencije“. Upravo ovo poslednje će za Jaspersa značiti duhovnu
radost tokom čitave akademske karijere i javnog delovanja u društvenom
smislu. Okončanjem studija medicine stekao je zvanje psihijatra. U periodu od 1909. do 1915. godine, zaposlen je kao naučni saradnik na psihijatrijskoj i neurološkoj klinici u Hajdelbergu. Svoje prvo veliko delo „Opštu
psihopatologiju“ objavio je 1013. godine. Reč je zapravo o njegovoj prethodno odbranjenoj doktorskoj disertaciji na univerzitetu u Hajdelbergu. Ovaj
rad je bio presudan da se u celini posveti filozofiji. Uskoro počinje da drži
ciklus predavanja na Filozofskom fakultetu, odabira vrlo zanimljive teme
iz oblasti patografije, odnosno psihopatologije stvaralaštva, pre svega pod
uticajem Ludviga Klagesa i njegovih poznatih spisa iz oblasti grafologije
i karakterologije. Posebno je za psihijatrijsku struku toga vremena bilo zanimljivo istraživati taj posebno delikatni odnos između genijalnosti i ludila.
U tom smislu, predmet Jaspersove istraživačko-analitičke pažnje usmeren
je na proučavanje Stindberga i Van Goga, Svedenborga i Hederlina, piše
o duševnoj patnji Fridriha Ničea i dr. Ničeov uticaj na Jaspersovu filozofiju je bio posebno vidljiv iz psihologističke perspektive, utoliko pre što na
filozofske tvrdnje nije gledao kao na formalno-logički proverljive činjenice
(teze, postulati, zaključci) već kao na prirodni izraz inherentnih sklonosti
našeg duha. Utoliko je, inspirisan Ničeovim mišljenjem odbacivao čistu
formalnu racionalnost i poricao relevantnost spoljašnjih entiteta koji su
u suštini ravnodušni prema ljudskom egzistencijalnom iskustvu. Međutim, Jaspers, koji je po mnogo čemu originalan mislilac – zauzeo je veoma
kritički stav prema Ničeovom naturalističkom vitalizmu, insistirajući na
primarnom ontološkom statusu čovekove subjektivnosti kao „zavičajnosti“
autentične transcedencije. Utoliko je, u dobrom smislu reči Seren Kjerkegor bio neka vrsta egzistencijalističke prethodnice njegovom delu. Naravno, teško je razumeti Jaspersov odnos prema religiji bez uticaja Šelingove
filozofske misli, pogotovo njegove pozne filozofije otkrovenja. Međutim,
ono što je posebno važno naglasiti za Jaspersovu misao je svakako njegova
kritika teoloških dogmi, odnosno religije u celini. Naime, po Jaspersovom
mišljenju, suština transcedencije nije konačna ostvarenost istine Otkrovenja kao što je to karakteristično za hrišćansku religiju, nego je pre reč
o inherentnoj sposobnosti svakog čoveka da je dosegne u okviru svoje individualne egzistencije. Jer, religija nam nudi i propoveda transcedenciju
ali je u osnovi obezvređuje, odnosno iznutra opstruira. Sažeto rečeno, kao
temeljna dogma hrišćanske ortodoksije u liku „otkrivene istine“ ona na radikalan način potire samokritički i komunikativni aspekt čovekovog uma,
obesmišljava dijaloške pretpostavke transcendencije i egzistencijalne samospoznaje. Nikakve granice dogme ne smeju biti prepreka čovekovom egzistencijalnom iskustvu jer nas u tom slučaju lišavaju istine i transcedencije.
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Uostalom, filozofska vera nije učenje o otkrovenju empirijskog sveta
i definitivno ostvarene transcedencije nego u krajnjoj liniji predstavlja neku
vrstu transcedentne komunikacije, odnosno kritički korektiv između religijske objave i racionalnog filozofskog „veta“ kojem ateisti pribegavaju kada
je reč o apsolutizmu religijskih tvrdnji. Dakle, filozofija u svojoj kritičkoj
intenciji mora biti sveobuhvatna ali i spremna da se podvrgne relativizaciji, kako područja svetog, tako i profanog. Po Jaspersu, navedeno stanovište
je neophodan uslov egzistencijalističkog istraživanja i mišljenja, a ukoliko to ne čini prestaje biti filozofija. Zbog izrečenih tvrdnji, Jaspers je bio
predmet ni malo nežne kritike kalvinističkog teolog i filozofa Karla Barta.
Zanimljivo je na koji je način Karl Jaspers definisao razliku između
nauke i filozofije. Smatrao je da se ona paradigmatički uočava u „načinu
komunikacije“. Naime, filozofija kao posebna znanost iskazuje autentičnu
volju za znanjem (ursprungliches Wissen wollen) i utoliko je ona paradigma
svekolikog znanja, drugim rečima posebne nauke su u njenoj službi, a ne
obrnuto, kako je snishodljiva i u podređenom položaju u odnosu na pomenute nauke. Baštineći misao predsokratovaca, Jaspers ne vidi smisao
filozofije u „sveznalaštvu“(Allewissen), naprotiv, takvom stanovištu se odlučno protivi jer je po prirodi stvari antagonistički raspoložena prema „mnogoznalaštvu“ (Vielwisserei) . Samo etimološko određenje filozofije govori
da teži ka nečem (Streben), a ne da nešto (istinu) poseduje (Haben).Njena
misija je u traganju za istinom a ne u pukom posedovanju, odnosno „ekskluzivnom“ raspolaganju istinom. Jaspers, po uzoru na Martina Hajdegera na mnogim mestima filozofiju poredi s putovanjem. Između ostalog
kaže: „Filozofirati znači biti na putu. Njena pitanja su važnija nego njeni odgovori, a svaki odgovor se nadovezuje novim pitanjem“. Zbog takve
njene prirode, filozofija je u diskursima moći po pravilu bila stigmatizovana kao suvišna i subverzivna u doslovnom smislu reči, kako u prošlosti
tako i u njenoj sadašnjosti. S druge strane, Jaspers polazi od stanovišta da
nauci nisu svojstveni valjani argumenti kojima bi potvrdila vlastitu svrhu,
naprosto, ona kao takva nema odgovarajuću sposobnost samorefleksije.
Takvo umeće pripada samo filozofskom mišljenju. Važno je pomenuti da
Karl Jaspers kritički ukazuje na odsustvo ontološkog razumevanja smisla
nauke po sebi (Verkehrung des Sinns der Wissenschaft) koji pretpostavlja
stalno čuđenje (fascinaciju) nad njenim učincima, a samim tim provocira
fenomen idolatrije, čak i praznoverja koje je osvedočeni neprijatelj nauke.
Naprotiv, ona po svojoj specifičnoj prirodi „nema svedoka“ koji bi potvrdio njen smisao – reći će Jaspers. Pored svega navedenog, uvek se pitamo
da li je filozofija nauka? Mišljenja su se po tom pitanju u istoriji filozofije po pravilu razlikovala, pa smo i danas u matici onog što bismo nazvali
„stanovišta u sporu“. Međutim, nešto što je sasvim izvesno, nauke su obično usmerene na posebnu regiju bivstva i nisu kadre dopreti do fenomena
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„sveobuhvatnog“ u Jaspersovom „učitavanju“ tog izraza. U egzaktnim
naukama imamo posla s brojevima i formulama, a matematička formalizacija i empirijsko-eksperimentalna verifikacija su elementarni uslovi
u sticanju novih znanja. Za razliku od posebno-naučnih disciplina, filozofski zaključci su hipotetičke naravi, na poseban način„brinu“ o uređenju čovekovog sveta na osnovu vlastitih načela. Iako filozofiju nije moguće svesti na jednoznačna određenja, najmanje ćemo pogrešiti ukoliko je
shvatimo kao posebno umeće mišljenja koje uporno stremi ka celovitosti
u razumevanju prirode stvari.. Što se tiče medicinskih nauka, pre svega ličnog iskustva kao kliničkog psihijatara, Jaspers je uočio da je glavni problem
prilikom rada sa psihijatrijskim pacijentima nemogućnost uspostavljanja
delotvorne komunikacije. Upravo će ta reč (komunikacija) poput „Arijadnine niti“ postati dominantan narativ filozofije Karla Jaspersa. Uostalom,
pomenuti misaoni motiv se uveliko naslućuje u njegovom najznačajnijem
ranom spisu „Opštoj psihopatologiji“ u kojoj nemački mislilac naglašava
da je „komunikacija univerzalni uslov čovekove egzistencije“.
„Mi smo ono što jesmo, samo zbog opšteg međusobnog trezvenog
razumevanja. Čovek ne može opstati sam, kao zasebna individua. Sve što
je čovek, to je i za čoveka, postiže se u komunikaciji“...
Jaspers je 1919. Godine objavio značajnu knjigu „Psihologija pogleda na svet“, uprkos negativnoj recenziji Martina Hajdegera. U osnovi,
ona je predvorje njegove filozofije egzistencije. Naime, Jaspers osporava
dotadašnje pretenzije opšte psihologije i radikalno sumnja da je sposobna
odgovoriti na osnovna pitanja čovekovog bivstvovanja u povesno-svetskim
okvirima i utoliko ga je i dovela do egzistencijalističkog obrasca mišljenja.
U međuvremenu, Jaspers je izabran za profesora filozofije na univerzitetu u Hajdelbergu, na katedri čiji je prethodnik bio slavni neokantovac Hajnrih Rikert.
U „Psihologiji pogleda na svet“ vidljivi su recidivi epohalnog duha nemačkog prosvetiteljstva, pre svega misaoni tragovi Lesinga, Herdera, Humbolta, Getea, ali i one filozofije u dvadesetom veku koja je otvorila kritički
put „filozofiji života“ i „filozofiji kulture“, a reč je o Georgu Zimelu, Osvaldu Špengleru, Johanu Hojzingi i dr. Razume se, istine radi, na egzistencijalističku filozofiju su nesumnjivo uticali Seren Kjerkegor i Fridrih Niče.
Posebno je zanimljivo Jaspersovo zapažanje da filozofija ne može
biti čisto objektivna, odnosno nekakvo zaokrugljeno naučno znanje, pre
svega zbog toga što je suštinski odvojena od „unutrašnjeg sveta“ samog
filozofa. Na više mesta je Isticao da jedino filozofija može razumeti „duhovnu situaciju vremena“ i njena povesna iskušenja. Utoliko nam filozofija
minulih vremena koja se temeljila na „hladnim pojmovima“ i etabliranim
sistemima, nije mogla pružiti adekvatne odgovore na pitanja čovekovog
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egzistencijalističkog iskoraka na putu konkretnog i neponovljivog ljudskog
bivstvovanja. Više je nego jasno da je za Jaspersa filozofija nezamenjivi
organon i modus vivendi autentičnog opstanka čoveka i njegovog sveta.
Reč je o onoj strani ljudske opstojanosti pred kojom je nauka nemoćna,
a egzistencija kao takva ne može ni biti predmet nauke. Za Jaspersa su egzistencija i sloboda imperativni par- između njih postoji znak jednakosti,
ali svakako izvan granica onog što bismo mogli nazvati „objektivni svet“.
Za razliku od tradicionalnog načina nemačkog spekulativnog filozofiranja, dobro prepoznatljivog stila sistemske strogosti i poslovične metodičnosti, misao Karla Jaspersa se razvija, istini za volju u „slobodnom
stihu“, nekoj vrsti lako čitljive i razumljive filozofske publicistike što je,
razume se, a više je nego izvesno, ne čini manje vrednom. Naprotiv, nakon
već pozamašnog interpretativnog iskustva, Jaspersova filozofska misao je
dostojna hermeneutičke pažnje i današnjih modernih istraživača. Obavljajući profesiju psihijatara, Jaspers je bio izrazito kritičan prema psihoanalizi.
Smatrao je da je Frojdova doktrina samo prividno podobna za komunikaciju jer u krajnjoj instanci apsolutizuje pohotnost želje koja se instinktivno prepušta neobuzdanoj igri čulnosti, i da upravo zbog takve svoje prirode predstavlja ontološku pretnju svekolikom opstanku svetske kulture.
Umesno je primetiti da je Jaspers, u najboljem smislu te reči tokom
svog misaonog sazrevanja bio podložan raznim uticajima. U tom smislu
posebno mesto zauzima Maks Veber ali i njegov bliski krug koji su sačinjavali Georg Zimel, Emil Lask, Đerđ Lukač, Ernst Bloh i dr. Naime, u već
pomenutoj knjizi „Psihologija pogleda na svet“, Jaspers navedenu činjenicu, bez ustručavanja posebno ističe: „Ni jedan mislilac nije bio toliko važan
za moju filozofiju kao Maks Veber“. Naime, Veber je imao veliku literarnu
naklonost prema Ničeu i Dostojevskom, što je inače bila omiljena lektira
i Karla Jaspersa. Nije nepoznato da su Jaspers i Veber bili istomišljenici
kada je reč o politici. Zanimljivo je pomenuti da su Jaspersov otac i deda,
kao i njegovi ujaci bili poslanici u Landtagu, u Oldenburgu, da bi nešto
kasnije njegov otac bio i predsednik magistrata u istoimenom gradu. Dakle, od malih nogu Karl Jaspers nije bio ravnodušan ni prema političkim
pitanjima a kamoli aktuelnim dešavanjima. Po svemu sudeći da ga je Veberov „reski liberalizam“ dodatno učvrstio u uverenju koliko je zapravo
verodostojni građanski život u osnovi moguć samo pod pokroviteljstvom
istinskih političkih sloboda. Kao čovek autentičnih liberalnih uverenja
bio je nepomirljiv protivnik svakog totallitarizma u dvadesetom veku, bez
obzira na njegovu desnu ili levu provenijenciju (nacizam, boljševizam).
Posebno je interesantno i sledeće: Dok su odnosi između Maksa Vebera
i Karla Jaspersa bili uzorno prijateljski, sa Hajnrihom Rikertom to nije
bio slučaj. Prosto rečeno, Rikert je bio veran konzervativnoj akademskoj
tradiciji koja je filozofiju shvatala kao nauku u konvencionalnom smislu,
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tako da glasoviti neokantovac nije imao preteranog sluha za Jaspersovo
„egzistencijalno filozofiranje“. Polazio je od tvrdnje, bezmalo i potcenjivački, da je, naime, takvo razumevanje stvari posledica isuviše komotnog,
amaterskog pristupa filozofiji, a napose njenoj neprimerenoj psihologizaciji, što je na kraju uvek bude pogubno za svako metodički obeskorenjeno
mišljenje. Dobro je poznato da Hajnrih Rikert uopšte Maksa Vebera nije
smatrao filozofom, mada je visoko vrednovao njegove sociološke, istorijske, pa i političke rasprave.
U toku 1931–1932. godine, Jaspers je objavio trotomno delo „Filozofiju“ koju je pisao više od jedne decenije. Naravno, ovde se ne radi
o izlaganju nekog filozofskog sistema, nego je reč o originalnom pokušaju
sintetičkog sažimanja svih onih ideja i promišljanja koje su karakteristične za Jaspersov paradigmatički iskorak u filozofiji kao vazdan otvorenom
kritičkom razumevanju čovekovog konkretnog egzistencijalnog iskustva.
Ipak, vrhunac spisateljske delatnosti Jaspers doživljava u razdoblju
1930–1940. godine, tom najdramatičnijem periodu nemačke istorije dvadesetog veka. Lično i tegobno iskustvo Hitlerovog nacionalsocijalizma,
pošast levog totalitarizma u Rusiji a desnog u Italiji i Španiji, sa svom ozbiljnošću su demaskirali krizu ne samo evropskog nego i svetskog istorijskog trenutka. Sa nacionalsocijalizmom započinje lična drama nemačkog
egzistencijalističkog filozofa. Jaspers je 1937. godine konačno odstranjen
sa univerziteta, zabranjeno mu je objavljivanje njegovih filozofskih spisa
u vlastitoj domovini samo zato što je bio oženjen Jevrejkom Gertrudom
Majer i što nije sledio razbesneli antisemitizam novog nacističkog poretka.
Nakon kapitulacije Nemačke Jaspers se suočava sa novom realnošću,
iskazuje odlučnu volju da se lično angažuje u obnovi akademskih institucija i da uzme aktivno učešće u političkom i moralnom preporodu nemačkog naroda. Istini za volju, uložio je ogromne napore da istraje na ovom
zadatku. Za vreme posleratne savezničke okupacione vojne uprave, zastupao je i branio interese univerziteta. Nadahnut idejom njegove obnove,
objavio je studiju „Die Idee der Universitat“ (1946), zalagao se za energičnu
denacifikaciju univerziteta, utoliko pre što je većina profesora i saradnika u akademskoj zajednici bila privržena nacističkom režimu. Razume se,
bio je to jedan od uslova uspostavljanja stvarne autonomije univerziteta.
Karl Jaspers je bio duboko ubeđen da je priznanje nemačke krivice
za sve ono što se dogodilo u Drugom svetskom ratu neizbežan imperativ
nove političke elite iz najmanje dva razloga: naime, u svom već prethodno pomenutom spisu „Die Schuldfrage“ (1946) – „Pitanje krivice“, posle
kojeg sledi i „Pitanje nemačke krivice“ (1947), nemački mislilac polazi od
uverenja da svi oni pripadnici ili sledbenici nacističkog rešima koji su učestvovali u pripremi, odnosno vršenju ratnog zločina i zločina protiv čovečnosti snose veliku hipoteku moralne krivice. Međutim, onaj drugi, veliki
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deo građana koji se ponašao nedopustivo pasivno i na taj način tolerisao
takve pojave jer su bili u strahu da i sami ne postanu žrtva Hitlerovog totalitarizma, isključivo snose političku odgovornost u kolektivnom smislu.
Jaspers je naprosto smatrao da niko ne sme izbeći ni kolektivnu krivicu,
a ni kolektivnu odgovornost. Bio je ovo neophodan gest javne svesti da nemački narod i nemačka država nakon strašne kataklizme zakorači na put
razvijenog društva i moralno odgovorne demokratije. Nažalost, sva ova,
toliko iskrena i smela nastojanja Karla Jaspersa nisu privukla očekivanu
pažnju, a još manje bilo kakvu podršku među nemačkim kolegama, pa
i znatno šire. Bili su to sasvim dovoljni razlozi da Jaspers u proleće 1948.
godine prihvati poziv profesora filozofije na univerzitetu u Bazelu (Švajcarska). Ne samo što je veliki deo tadašnje nemačke javnosti zanemario
Jaspersovu ideju o nasušnoj potrebi moralnog preporoda nemačkog naroda, nego se desilo nešto još gore od toga. Naime, najveći deo nemačke
intelektualne javnosti je smatrao Jaspersov odlazak u Švajcarsku činom
nacionalne izdaje. Za razliku od njih, Jaspers je duboko verovao da će
u neutralnoj Švajcarskoj naći svoj konačni mir, ali i povoljnu priliku da
kritički preispita svoj dotadašnji rad na području filozofije.
Istine radi, nekoliko je činilaca doprinelo da se Karl Jaspers odvaži na reviziju dojučerašnjih filozofskih pogleda i odgovori tendencijama
i smislu filozofskog mišljenja u novom vremenu. Pre svega reč je o razobručenom svetu moderne tehnike i pojavi atomskog oružja koje je postalo
otvorena pretnja golom fizičkom opstanku čovečanstva. Obuzet strahom
od opšte apokalipse, Jaspers je dobro razumeo kritični epohalni trenutak
i javno uporno apelovao na neophodnost sasvim novog uređenja svetske
zajednice bez ratova i stradanja. Znao je da za tako nešto treba promovisati ideju ujedinjenog čovečanstva. Ali pre toga treba ustanoviti novu
kritičku misao kao „svetsku filozofiju“ koja će biti istinski duhovni vodič
u formiranju slobodnog svetskog poretka. Rekli bismo, ovde je zapravo reč
o nekoj vrsti „kopernikanske“ konverzije filozofije egzistencije u „svetsku
filozofiju“ koja treba da sledi logiku slobodne komunikacije na nivou čitavog čovečanstva. Posebno su navedeni Jaspersovi stavovi došli do izražajaja u sledećim spisima: u časopisu „Der philosophiche Glaube (1948)
i „Der philosophiche angesichts der Offenbarung“ (1962).
Ukoliko filozofija zacelo počiva u krajnjoj konsekvenci na verovanju, što je, mora se priznati, Jaspers zaista mislio, onda filozofsko mišljenje mora biti oslobođeno od bilo kojeg oblika spoljašnje predmetnosti,
a prethodne metafizičke sisteme i velike religijske doktrine zameniti jednim
sasvim novim pojmom ili teorijskim konstruktom kojeg je Jaspers nazvao
„šifrom“ bića. Ma koliko pojam „šifre“ u dobroj meri predstavljao neuhvatljivu apstrakciju, implicite se ipak nazire da je reč o nekoj vrsti ključa
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za razumevanje različitih filozofskih stanovišta ili religijskih verovanja,
a što bi unelo daleko više duha tolerancije nego što je bio do sada slučaj.
Jaspersov projekt „svetske filozofije“ izložen je u njegovim poznatim raspravama „Die grossen Philosophen (1957; prvi tom je izišao pomenute godine, a drugi 1962, 1966.). U osnovi, Jaspersova osnovna intencija je ovom prilikom bila – kako „svetsku filozofiju“ učiniti atraktivnom
i prenosivom na sledeće generacije?
Pored zasnivanja ideje „svetske filozofije“, Jaspers se odvažio da
napiše i „Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, (1949; Poreklo i svrha
i istorije) gde je po njemu, a to smo prethodno i pomenuli, tzv. „aksijalno
doba“ (period između 800 i 200 g. pre nove ere) tokom kojeg su nastale najvrednije tvorevine ljudskog duha koje i danas predstavljaju temelj
moderne civilizacije. U narednom spisu naprosto vapi za političkim jedinstvom svetske zajednice što je posebno što posebno dolazi do izražaja
u znamenitoj knjizi iz 1958, pod naslovom „Die Atombombe und die Zukunft
des Menchen, (1961). Hipotetički rečeno, svrhovitost utemeljenja jedinstvene svetske političke zajednice se ne bi zasnivala na načelima „apsolutnog
suvereniteta“, već bi je sačinjavala „svetska konfederacija“ u čijim okvirima bi države kao samostalni entiteti uživali u slobodi, miru i međunarodnoj saradnji. Opsednut navedenim vizionarstvom, Karl Jasper je istim
aršinom sagledavao kako globalnu svetsku tako i nemačku politiku toga
vremena. Što se njegove matične domovine tiče, duboko je bio razočaran
etabliranom i uzurpatorskoj moći stranačkih oligarhijskih struktura koje
su u mandata Konrada Adenauera presudno uticale na politički život Nemačke. Strepnje zbog odsustva istinske demokratije bile su velike. Takve
okolnosti su ga motivisale da napiše knjigu pod naslovom: „Vohin treibt
die Bundesrepublik“, 1966. godine. Nakon toga, mnogi stranački prvaci
i političari u celini su vrlo nepovoljno reagovali na ovaj Jaspersov spis. Vehementno je bio optužen za nepatriotsko držanje. Posle svih ovih napada
i javne moralne difamacije, Karl Jaspers je demonstrativno vratio nemački pasoš 1967. i trajno uzeo švajcarsko državljanstvo. Tokom svoga plodnog života i filozofske delatnosti objavio je trideset knjiga. Posle njegove
smrti, 1969. godine, ostalo je preko 30.000 rukom ispisanih stranica, kao
i ogromna prepiska.
Nakon mnogih nedoumica i kontroverzi u vezi njegovog akademskog statusa u posleratnoj Nemačkoj, Jaspersu na Bazelskom univerzitetu počinje ciklus predavanja o „filozofskoj veri“. Godinu dana kasnije
u Minhenu se pojavila njegova knjiga pod istoimenim naslovom „Filozofska vera“. U pomenutom spisu do punog izražaja dolazi Jaspersovo nastojanje da problematizuje delikatan odnos uma i egzistencije, ali kroz ideju
filozofske vere. U osnovi, Jaspersova filozofska vera se razlikuje od svake
druge, recimo religijske vere, naprosto zbog toga što se odnosi listom na
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sve ljude i što se pri tom ne zasniva na biblijskom Otkrovenju Jovanovom,
već na neposrednom, svakodnevnom iskustvu dostupnom svakom pojedincu ili građaninu. Naime, biblijsko-hrišćanska dogma o Otkrovenju ekskluzivistički izdvaja vernike od svih onih koji nisu verujući i na taj način
ugrožava elementarnu mogućnost interpersonalnog razumevanja, utoliko
pre što je po svojoj naravi imperativno isključiva. Jaspers s pravom ističe
da je takvo stanovište i samom hrišćanstvu nanosilo ozbiljnu štetu kroz
istoriju jer je kao takvo podsticalo nesrećni fanatizam i netoleranciju. Blago rečeno, vera mora biti jedinstvena za celokupno čovečanstvo, a to ne
mogu da pruže ni jedna od velikih svetskih monoteističkih religija – ni budizam, ni hrišćanstvo, ni islam, ni bramanizam ili judaizam jer su u suštini
civilizacijski rivali univerzalnoj filozofskoj veri. Iz prethodnog je vidljivo
zašto se sve svodi na Jaspersov vapaj: Kako spasiti čovečanstvo od nekog
novog, budućeg totalitarizma? Iz tog razloga glasoviti egzistencijalistički
filozof u smutnim vremenima nacizma apeluje na savest nemačkog naroda, sa jednim osnovnim ciljem; kako bi ga nekako povratio slavnoj tradiciji Lesinga, Getea i Kanta – da bi konačno unutar njega vaskrsla volja za
autonomijom delanja ili duhovnom nezavisnošću, koja bi na krilima optimizmom volje mogla da dovede do osnovnog cilja – delotvornog sticanja
filozofske vere. U međuvremenu, mnogi Jaspersovi docniji spisi ubedljivo
svedoče o tome. Pre svega: „Naša budućnost i Gete“ (1947), „Razum protiv uma u našoj epohi“ (1950), „O uslovima i mogućnostima novog humanizma“ (1962), „O istini“ (1947), zatim „Poreklo istorije i njena svrha“
(1948), „Niče i hrišćanstvo“ (1946), „O evropskom duhu“ (1948) itd. Iz
samih naslova se jasno može razabrati da je reč o odgovorima na ključno
pitanje: Kako prevazići silne kataklizme koje su zadesile evropsku civilizaciju u dvadesetom veku? Kakvi su nam duhovni orjentiri potrebni da bi
se bar donekle snašli u novom, posleratnom dobu Evrope i sveta? Jaspers
je, razmišljajući o sudbini savremenog čovečanstva nakon Drugog svetskog
rata polazio od uverenja da je upravo prošlost presudna temporalna instanca vremena koja može da pruži odgovor na ono što su magistralne tendencije savremenosti, iz prostog razloga što „zahvaljujemo istoriji ono što
jesmo“ – reći će Jaspers. Po svemu sudeći, nemački mislilac je imao u vidu
slavnu latinsku krilaticu: „Historia est magistra vitae“. Inače, Karl Jaspers
je bio ogorčeni protivnik ideje ciklizma u filozofiji istorije, pogotovo njenog eksplicitnog izraza u delu Osvalda Špenglera i Arnolda Tojnbija. Ništa
manje nije bio blagonaklon prema Marksovoj koncepciji materijalističkog
shvatanja istorije u kojoj se isticao odlučujući uticaj ekonomskih činilaca.
Ne odbacujuću u celini pomenute faktore, Jaspers je ostao pri uverenju da
je istorija, kao poligon čovekove „subjektivne realnosti“, u osnovi kreirana
duhovnim sadržajima koji su duboko urezani poput jungovskog „arhetipski
nesvesnog“ u čovekovo egzistencijalno iskustvo. Probuđeno stanje i svež
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dah duhovnosti stvaraju istinske veze među narodima, a to su zapravo različite i samobitne kulture, a ne prirodne ili plemenske forme „slučajnog“
susretanja i prožimanja. Iskušenja „apsurdnih situacija“ stavljaju čoveka
pred dramatična, „poslednja pitanja“ koja samo u komunikaciji ili u suodnošenju dostižu svoj završni egzistencijalni bilans. Naposletku, svaki epohalni duhovni uzlet možemo nazvati – veli Jaspers „renesansom aksijalnog
doba“. Pred sam kraj života je smatrao da treba aktuelizovati i afirmisati
Kantovu ideju Svetskog saveza federalnih država koja bi naposletku bila
garant „večnog mira“ u okviru novouspostavljenog međunarodnog pravnog poretka. U jednom od svojih poslednjih spisa simptomatičnog naziva „Kuda odlazi Nemačka“ (1967), Karl Jaspers je u oštrom tonu kritikovao antidemokratske tendencije u tadašnjoj Saveznoj republici Nemačkoj
koje su po njemu sve više sužavale slobodu pojedinca i građanski karakter
nacije. U njima je, po svemu sudeći, naslutio neke nove, „mekše“ forme
autoritarizma i totalitarizma. Uprkos pomenutom upozorenju jednog od
najznačajnijih nemačkih i zapadnih mislilaca dvadesetog veka, belosvetski vlastodršci ne mare za lekcije filozofskog uma i moralističkog čovekoljublja. Smrtnim grehovima čovečanstva kao da se ne nazire skori kraj.

Đubrište, ulje-akrilik na platnu, 61x50, 1970.
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SLUČAJ VLADIMIRA DIMITRIJEVIĆA
Priredio: Jovica Trkulja
Tekst Vladimira Dimitrijevića „U odbranu prirodne porodice“ objavljen
je 12. januara 2018. godine na njegovom vebsajtu. Ovaj tekst uglednog publiciste i profesora Čačanske gimnazije, naišao je na osudu pojedinih nevladinih
organizacija za ljudska prava i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i godinu
dana kasnije postao predmet spora u Višem sudu u Beogradu. Prvo je Udruženje „Da se zna“ 22. marta 2018. podnelo pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti u kojoj optužuje Vladimira Dimitrijevića da je izvršio težak oblik
diskriminacije pripadnika LGBT populacije po osnovu seksualne orijentacije.
Poverenik je 19. juna 2018. godine dao mišljenje da su stavovi u tekstu „U odbranu prirode porodice“ uznemiravajući, ponižavajući i predstavljaju povredu
dostojanstva grupe lica na osnovu svojstva, čime su prekršene odredbe člana
12. Zakona o zabrani diskriminacije. Na taj način on je pisanom rečju izvršio akt diskriminacije prema LGBT populaciji. Nakon toga, Udruženje „Da se
zna“ je 29. januara 2019. godine podnelo tužbu protiv Vladimira Dimitrijevića Višem sudu u Beogradu. To jasno pokazuje da tužilac ima nameru da uz
pomoć suda spreči javno izražavanje svakog mišljenja koje drugačije od mišljenja grupe koju on zastupa.
Po našem mišljenju, ovaj sudski proces protiv Dimitrijevića i stav Poverenika za ravnopravnost predstavljaju direktno kršenje osnovnih prava na
slobodu izražavanja koji su definisani međunarodnim pravom, Ustavom Republike Srbije, ali i članom 18 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima koja
garantuje slobodu verovanja i ispoljavanja svoje vere i članom 10 Evropske
konvecije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
U odbranu Vladimira Dimitrijevića i njegovog prava na slobodu mišljenja i izražavanja ustao je veliki broj javnih ličnosti koji su digli svoj glas protiv
ponovnog uvođenja delikta mišljenja u Srbiji. Oni su ukazala „da državni sudovi samo u totalitarnim režimima mogu da zadiru u oblasti čovekove savesti
i da uz pomoć aparata prinude, koji finansiraju svi građani, nameću pojedincu‚ ’službeno mišljenje’. U liberalnoj i pluralističkoj demokratiji, ne samo da je
vlast države, oličene u sudu, apsolutno proterana iz unutrašnje sfere čovekove
savesti (forum internum), već se svakom garantuje neprikosnoveno pravo da
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slobodno saopšti svoje mišljenje. Jer, sloboda izražavanja i pravo na slobodno kritičko mišljenje ugrađeni su u same temelje demokratskog društva, a iz
slobode misli i izražavanja izvedena su sva druga politička prava“ (Otvoreno
pismo javnosti Republike Srbije).
Tako je nastao slučaj Vladimira Dimitrijevića. Malo je slučajeva o kojima se poslednjih godina toliko govorilo, pisalo i polemisalo kao o ovom slučaju.
U brojnim dnevnim, nedeljnim novinama, elektronskim medijima i društvenim mrežama objavljeno je stotine komentara, članka, izveštaja, informacija,
osvrta, kritika i polemika.
Smatrajući da ovaj slučaj ima širi principijelni značaj, redakcija časopisa Hereticus je odlučila da u rubrici „Dosije“ objavi inkrimisani tekst, javna saopštenja i relevantne dokumente o ovom slučaju koji obuhvataju period
od 12. januara 2018. do 31. jula 2020. godine. Nažalost, nismo u mogućnosti
da objavimo presudu koju Viši sud u Beogradu nije doneo do danas, osamnaest meseci od pokretanja postupka.
Svi prilozi su zadržali prvobitni oblik i sadržinu. Priređivač nije otklonio određene lektorsko-korektorske i pravopisne greške. Sve je ostalo kako je
prvobitno bilo napisano, kako bi zapisi sačuvali svoju dokumentacionu vrednost i autentičnost.
Kao časopis koji se bavi mehanizmima političke represije i duhovne
opresije i koji istražuje perfidne vidova te opresije i tragične vidove usamljenosti progonjenog i bespomoćnog pojedinca – smatramo svojom dužnošću da
se suprotstavimo ograničavanju slobode izražavanja i suđenju ljudskom mišljenju u Srbiji.
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ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИТУЖБЕ

1.
2.
3.
4.
5.

ИМЕ:
___________________________
ПРЕЗИМЕ: ___________________________
НАЗИВ: Удружење „ДА СЕ ЗНА!“
ДА ЛИ ПРИТУЖБУ ПОДНОСИТЕ ЗА НЕКО ДРУГО ЛИЦЕ: НЕ
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6. ДА ЛИ ИМАТЕ САГЛАСНОСТ ЛИЦА У ЧИЈЕ ИМЕ ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ:
______ одговорите са ДА или НЕ и обавезно приложите сагласност,
уколико је имате)
7. АДРЕСА/СЕДИШТЕ: Мајке Јевросиме 42, Београд
8. ТЕЛЕФОН: 064/679–6450
9. E-mail: pravnapomoc@dasezna.lgbt
10. ДАТУМ РОЂЕЊА: ______________ (није обавезан податак)
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ И/ИЛИ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ПРОТИВ КОГА ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ

А)
1.
2.
3.
4.

АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ПРАВНО ЛИЦЕ/ОРГАН
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА/ОРГАНА: ______________________________
СЕДИШТЕ И АДРЕСА: _________________________________________
ТЕЛЕФОН: __________________________________________________
ДА ЛИ СТЕ ЗАПОСЛЕНИ У ТОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ____ (одговорите
са ДА или НЕ)

Б) АКО СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Владимир Димитријевић
2. АДРЕСА: Вишеградска бр. 6, 11000 Београд, стан бр. 14 (напомена: будући да не располажемо подацима о адреси пребивалишта, наведена је адреса Политичког покрета Двери, преко које
се Владимир Димитријевић може контактирати као заменик
председника политичког савета тог покрета).
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3. ТЕЛЕФОН: 011/366-0219 (претходна напомена важи и за контакт телефон), имејл Владимира Димитријевића – vladimirdimitrijevic.
com@gmail.com
4. ДА ЛИ ЈЕ ОСОБА ЗА КОЈУ ТВРДИТЕ ДА ВАС ЈЕ ДИСКРИМИНИСАЛА
ТО УЧИНИЛА НА СВОМ РАДНОМ МЕСТУ/ИЗВРШАВАЈУЋИ РАДНЕ
ЗАДАТКЕ _______ (одговорите са ДА или НЕ)
5. АКО ЈЕ ОДГОВОР НА ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ ПОТВРДАН, НАВЕДИТЕ
ГДЕ ЈЕ ОСОБА ЗАПОСЛЕНА ___________________________________

_____________________________________________________________
(назив предузећа/институције/организације, адресу, телефон, позицију/
радно место те особе)
ОСНОВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Заокружите један или више основа (личних својстава) на основу којих
сматрате да сте били дискриминисани.
1. раса
2. боја коже
3. преци
4. држављанство
5. национална припадност или етничко порекло
6. језик
7. верска или политичка убеђења
8. пол
9. родни идентитет
10. сексуална оријентација
11. имовно стање
12. рођење
13. генетске особености
14. здравствено стање
15. инвалидитет
16. брачни и породични статус
17. осуђиваност
18. старосно доба
19. изглед
20. чланство у политичким, синдикалним и другим организацијама
21. неко друго лично својство ___________________ (молимо наведите)
Молимо Вас да укратко наведете зашто сматрате да је лично својство
које сте означили било повод за дискриминацију.
11.01.2018. године на сајту http://www.vladimirdimitrijevic.com Владимир Димитријевић је као аутор објавио свој текст „У одбрану породице“. У тексту се између осталог наводи „сада се уместо комунизма, Србима
намеће хомосексуализам и то под видом о родној равноправности“, затим
„хомосексуалне везе нису искрено емотивне, него пожудне ситносопственичке, хедонистичке и потрошачке“. Зато ЛГБТ парове не можемо да третирамо као равноправне“. У тексту су такође изражене идеје којима се угрожава родна равноправност, маргинализују трансродне особе, пропагира
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породица као једина вредност на начин који дискриминише лица по основу брачног и породичног статуса („природна породица представља прави
пут који води у ваљан живот, истинску срећу и благостање“).
ГДЕ СЕ ДЕСИО ДОГАЂАЈ ПОВОДОМ КОГА ПОДНОСИТЕ ПРИТУЖБУ
1. ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНИМА ЈАВНЕ ВЛАСТИ (суд, општина, мини-

старство, комисије...)
2. У ПОСТУПКУ ЗАПОШЉАВАЊА ИЛИ НА ПОСЛУ
3. ПРИЛИКОМ ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА ИЛИ ПРИ КОРИШЋЕЊУ
ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА

4. ОСТВАРИВАЊЕ ВЕРСКИХ ПРАВА
5. ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ
6. ОСТВАРИВАЊЕ МАЊИНСКИХ ПРАВА
7. ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
8. НЕШТО ДРУГО (молимо вас наведите)
сајт Владимира Димитријевића http://www.vladimirdimitrijevic.com
ОПИС ДОГАЂАЈА – молимо Вас да догађај поводом кога подносите притужбу опишете тетаљно, укључујући и податке о времену, месту, особама које
су биле присутне и слично.
11.01.2018. године на сајту http://www.vladimirdimitrijevic.com Владимир Димитријевић је као аутор објавио свој текст „У одбрану породице“
који је настао како аутор наводи уочи доношења Закона о родној равноправности и то са циљем „да грађане обавести о најстрашнијем насртају тоталитарне власти на породицу“. Текст је подељен у пет делова: Родна равноправност и пропаганда хомосексуализма, Одбрана природне породице, Шест
година после Антонићеве књиге, Циљ им је улазак у школу и Имамо право!.
У делу текста Родна равноправност и пропаганда хомосексуализма аутор
између осталог наводи:
„Сада се уместо комунизма, Србима намеће хомосексуализам, и то
под видом приче о родној равноправности“.
„Не постоје хомосексуалне везе без секса, док се хетеросексуалне
везе одржавају и без њега. Хомосексуалне везе нису искрено емотивне, него
пожудне, ситносопственичке, хедонистичке и потрошачке. Оне пре свега,
својом развратношћу проширују поље потрошње, а оно се шири тако што
разара све што је препрека слободном кретању капитала, па тако и уништава породичне односе. При том – пропагандно мења систем вредности,
као критеријуме службене ’нормалности’. Зато ЛГБТ парове не можемо да
третирамо као равноправне, нити смемо дозволити да усвајају децу. Бити
родитељ више је од поседовања детета као људског капитала. Уверен сам
да они нису у стању да се издигну изнад тога“.
„Данас Запад није оптерећен искупљењем или класном борбом, него
једним измишљеним, не и стварним конфликтом између мушкарца и жене,
као и сукобима везаним за ауторитарно наметање родне равноправности“.
У делу текста Одбрана природне породице аутор изражава идеје и ставове да је једина природна заједница, заједница између мушкарца и жене и да
је само таква заједница – природна породица пут до среће који води у ваљан
живот, истинску срећу, благостање и извориште исправног политичког живота.
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У делу текста Шест година после Антонићеве књиге аутор износи идеје о
роду, на начин којим искључује постојање трансродних особа, док у делу Циљ им
је улазак у школе, наводи да им (радикалним феминисткињама) је циљ улазак у
школу и да се у оквиру новог Закона о родној равноправности, тражи наметање
„жендер“ идеологије читавом друштву. Аутор даље наводи да када ЛГБТ жендаристи уђу у школе, добиће подлогу за своју пропаганду какву никад до сада
нису имали, а да родитељи имају право да подижу своју децу и да их штите од
тоталитарних уплива и лажних идеологија.
Из целокупног садржаја спорног текста Владимира Димитријевића, посебно цитираних навода у овој притужби, произлази да је Владимир Димитријевић
текстом „У одбрану породице“ повредио достојанство припадника/ца ЛГБТ
заједнице као и да се наведеним текстом ствара непријатељско, понижавајуће
и увредљиво окружење за припаднике/це те заједнице као лица која живе
у самосталном домаћинству без заснованог брака.
Истим текстом Владимир Димитријевић подстиче неравноправност
и нетрпељивост по основу родног идентитета, сексуалне оријентације и
породичног статуса.
ДОКАЗИ: Молимо Вас да наведете доказе које достављате уз притужбу.
Пресклипинг, линк на тексту: http://www.vladimirdimitrijevic.com/sr-yu/
tekstovi/203-u-odbranu-prirodne-porodice
1. ДА ЛИ СТЕ ПОКРЕНУЛИ СУДСКИ ПОСТУПАК: НЕ
2. АКО ЈЕСТЕ, ПРЕД КОЈИМ СУДОМ И КАДА
_______________________________________________________________
(молимо Вас да доставите фотокопију тужбе)
Датум: 21.03.2018.				
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Владимир Димитријевић
ОДГОВОР НА ПРИТУЖБУ „ЛГБТ ЗАШТИТАРА“
ИЛИ ПОНОВО „АS LONG AS THERE US ONE HUNDRED“
Од помоћнице поверенице за заштиту равноправности М. К. добио сам
тужбу удружења „Да се зна“ које тврди да сам својим текстом „изнетим ставовима угрозио родну равноправност, маргинализовао трансродне особе и пропагирао породицу као једину вредност“
Став православног верника
Као православни хришћанин, припадник вере из чије догматике извире
и етика, свој став о природној породици заснивам на Светом Предању Црква од
Истока, изложеног, између осталог, у „Основама социјалне концепције Руске
Православне Цркве“:„Разлика међу половима представља посебан дар, који
су људи добили од свог Творца: И створи Бог човека по образу Својему, по образу Божијем створи га; мушко и женско створи их (1. Мојс. 1; 27). Будући да
су у истом степену носиоци образа Божијег и људског достојанства, мушкарац
и жена су створени зато да би се у љубави целовито сјединили једно са другим: Зато ће човек оставити оца својега и матер своју и прилепиће се к жени
својој, и биће двоје једно тело (1. Мојс. 2; 24). Ваплотивши првобитну вољу
Господњу о творевини, брачни савез који је Он благословио постаје средство
продужетка и умножавања људског рода: Рађајте се и множите се, и напуните земљу, и владајте њоме (1. Мојс. 1; 28). Особености полова не своде се само
на разлике у телесној грађи.
Мушкарац и жена појављују се као два начина постојања у једној људској
природи. Њима је неопходно општење и узајамно допуњавање. Међутим, у палом свету односи међу половима могу да се изопаче и да престану да буду израз
богомдане љубави, изродивши се у испољавање грешне пристрасности палога
човека према сопственом „ја“. Високо ценећи подвиг добровољне целомудрене
безбрачности, прихваћене ради Христа и Еванђеља и признајући посебну улогу монаштва у својој историји и савременом животу, Црква никада није била
немарна према браку и осуђивала је оне, који су из погрешно схваћене тежње
ка чистоти унижавали (презрели) брачни однос.“
Ако је учење Цркве о односима полова такво какво јесте, онда је и сасвим јасно зашто у „Основима социјалне концепције“ о хомосексуализму пише
следеће: „Свето Писмо и учење Цркве недвосмислено осуђују хомосексуалне полне везе, будући да у њима виде порочно изопачење од Бога створене
човекове природе. Ко би мушкарца облежао као жену, учинише гадну ствар
обојица (3. Мојс. 20; 13). Библија сведочи о тешкој казни коју је, како тумаче
Свети Оци, управо због греха мужелоштва Бог послао на житеље Содома (в. 1.
Мојс. 19; 1–29). Карактеришући морално стање паганског света, апостол Павле убраја хомосексуалне односе међу „најсрамније страсти“ и „развратности“
које скрнаве људско тело: И жене њихове претворише природно употребљавање
у противприродно. А исто тако и мушкарци оставивши природно употребљавање
жена, распалише се жељом својом један на другога, мушкарци са мушкарцима
чинећи срам, примајући на себи одговарајућу плату за своју заблуду (Римљ. 1;
26–27). Не варајте се… ни рукоблудници ни мужеложници… неће наследити
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Царство Божије, писао је апостол житељима развратног Коринта (1. Кор. 6;
9–10). Светоотачко предање јасно и одређено осуђује свако испољавање хомосексуализма. „Учење Дванаесторице апостола“, дела св. Василија Великог,
Јована Златоустог, Григорија из Нисе, блаженог Августина и канони св. Јована
Посника изражавају непоколебиво учење Цркве: хомосексуалне везе су грешне и подлежу осуди. Људи који су у њих уплетени немају право да буду међу
црквеним клиром (7. правило св. Василија Великог, 4. правило св. Григорија из
Нисе, 30. правило св. Јована Посника). Обраћајући се онима, који су се уплели
у грех содомије, преподобни Максим Грк је говорио: „Познајте, несрећници,
каквој сте се нечистој наслади предали! Потрудите се да што пре одустанете
од те најнечистије и најсмрадније насладе и да је омрзнете. Онога, који тврди
да је она безазлена, предајте вечној анатеми као противника Еванђеља Христа
Спаситеља и као онога који га изопачује. Очистите се искреним покајањем, топлим сузама, молитвом и давањем милостиње колико год је то у вашој моћи.
Свом својом душом омрзните то безбожништво, да не бисте били синови проклетства и вечне пропасти.“
У савременом друштву, дискусије о положају такозваних „полних
мањина“ показују тенденцију да хомосексуализам схвате не као полну изопаченост него као једну од „сексуалних оријентација“, која има једнака права на
јавно изражавање и уважавање. Православна Црква полази од непоколебивог
становишта да богоустановљени брачни савез мушкарца и жене не може ни
да се упореди с изопаченим испољавањима сексуалности. Она хомосексуализам сматра греховном позлеђеношћу људске природе, а што се превазилази
духовним напором који води ка исцељењу и личносном узрастању човека. Хомосексуалне тежње се лече, као и остале страсти које муче палог човека. Оне
се лече Светим Тајнама, молитвом, постом, покајањем, читањем Светог Писма и светоотачких дела, као и хришћанским општењем с верујућим људима,
спремнима да пруже духовну подршку.
Односећи се с пастирском пажњом према људима који имају хомосексуалне склоности, Црква се истовремено одлучно противи покушајима да се
грешна тенденција представи као „норма“, а утолико пре да се представи као
предмет гордости и пример за подражавање. Управо због тога, Црква осуђује
сваку пропаганду хомосексуализма. Не оспоравајући никоме лична права на
живот, на уважавање личног достојанства и учешће у друштвеним делима,
Црква, међутим, сматра да лицима, која пропагирају хомосексуални начин
живота, не би требало допустити да се баве предавачким, васпитачким или
неким сличним послом везаним за децу и омладину (адолесценте), као што
не би требало ни да заузимају старешинске положаје у војсци или у поправним установама.
Повремено се изопачења људске сексуалности испољавају у форми болесног осећања припадности супротном полу, чији је резултат покушај да се
промени пол (трансексуализам). Тежња за одрицањем од припадности оном
полу који је Творац подарио човеку може да има искључиво погубне последице за даљи развој личности. „Промена пола“ посредством хормонског дејства
и спровођење хируршког захвата у највећем броју случајева не доводи до
решавања психолошких проблема него до њиховог удвостручења, рађајући
дубоку унутрашњу кризу. Црква не може да одобри ту врсту „побуне против

212

Slučaj Vladimira Dimitrijevića

Творца“ и да за стварну призна вештачки измењену полну припадност. Ако
је човек извршио „промену пола“ пре крштења, он може приступити овој Св.
Тајни као и сваки други грешник. Међутим, Црква га крсти као припадника
оног пола, у којем је рођен. Рукоположење таквог човека и његово ступање у
црквени брак су недопустиви.“ (Основи социјалне концепције Руске Православне Цркве, Беседа, Нови Сад, 2007).
Дакле, Православна Црква нема и не може имати никаквих компромиса са савременом идеологијом политичког хомосексуализма.
Став јавног делатника
Такође, своја политичка уверења заснивам на јасном ставу о породици,
због чега, као члан Политичког савета Српског покрета Двери, подржавам Породичну повељу Србије која каже:
Имајући у виду демографску катастрофу и вишедеценијску небригу
владајућих структура о породици као темељу друштва Србије, а ослањајући се
на Манифест природне породице и одлуке Светског конгреса породица, Покрет Двери обзназањује:
Породичну повељу Србије
као свој основни програмски документ, из кога проистиче целокупни
друштвено-политички програм нашег породично-патриотског покрета који се
залаже за одбрану живота, породице и слободе вероисповести.
1. Тврдимо да природна породица, а не појединац, представља основну ћелију друштва.
2. Тврдимо да природна породица представља брачну заједницу мушкарца и жене у којој они деле љубав и радост, рађају децу, старају се о њиховом
моралном образовању, граде виталну домаћинску економију, обезбеђују уточиште у тешким временима и повезују генерације.
3. Тврдимо да природна породица представља идеални и непроменљиви
облик брачне заједнице, урођен људској природи.
4. Тврдимо да брачна заједница представља једину праву сексуалну
заједницу која отвара могућност за природно и одговорно настајање новог живота.
5. Потврђујемо светост људског живота од зачећа до природне смрти;
свака зачета личност има право да живи, да расте, да буде рођена и да дели
дом са својим природним родитељима који су повезани брачним заветом.
6. Тврдимо да највећа опасност са којом се Србија суочава јесте одумирање
људске популације. Свака легитимна власт постоји са циљем да поспеши наталитет и да заштити и охрабри вишедетне природне породице.
7. Тврдимо да су мушкарци и жене равноправни по достојанству
и урођеним људским правима, али да се њихове функције разликују. Култура,
закон и политика требало би да узму у обзир ове разлике.
8. Тврдимо да допуњавање између полова представља извор снаге.
Мушкарци и жене испољавају дубоке биолошке и психолошке разлике. Када
су уједињени у брачној вези, та целина постаје већа од збира њених делова.
9. Тврдимо да је економски обезбеђена природна породица основа за
економски развој читавог друштва. Потврђујемо неопходну улогу приватног
власништва над земљом, местом становања и производним капиталом као
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основом породичне независности и гаранцијом демократије. У правичном и добром друштву, све породице треба да буду власници реалне имовине. Порески
систем мора бити у функцији јачања породичне самосталности.
10. Тврдимо да Србија располаже читавим богатством ресурса. Уништење
природне породице, морални пад, распродаја друштвених и природних ресурса, као и индивидуалистичко-потрошачка култура, јесу главни узрочници сиромаштва, глади и пропадања српског друштва.
На основу ових принципа, израдили смо једноставну, конкретну породичну платформу. Ево наше поруке Србији и свету:
• Изградићемо нову културу брака, насупрот онима који брак називају
изумрлом институцијом.
• Поздравићемо и постицати већи број деце и велике породице, насупрот онима који настављају рат против рађања деце.
• Наћи ћемо начин да мајке, очеве и децу вратимо у окриље дома, насупрот онима који настоје да децу одвоје од њихових родитеља.
• Створићемо предуслове за истинску домаћу економију, насупрот онима који се труде да породицу подреде потпуној контроли великих влада и огромних корпорација.
Двери су први породични политички покрет у Србији и свету, који ће стати у заштиту свих наших породица које су данас угрожене у духовном, моралном, социјалном, образовном, здравственом, еколошком и економском погледу.
Изборићемо се да породична политика постане владајућа државна политика у Србији. Одбранићемо породични морал и породични живот у Србији
– неуморно радећи на формирању породичног модела друштва. (Усвојено на
редовном годишњем Сабору Покрета Двери, одржаном 24. августа 2013. године.)
И ја се нађох на удару ЛГБТ заштитара
Због својих, јавно и јасно изнетих ставова, нашао сам се на удару домаћих
ЛГБТ „људскоправашких“ заштитара, и то после митрополита Амфилохија
(овде и овде); политичара Драгана Марковића Палме; професора др Милана
Брдара; сајта „Србин.инфо“; др Мише Ђурковића; професора др Бранислава Ристивојевића; министра без портфеља у Влади Републике Србије Ненада Поповића.
Митрополит Амфилохије се на удару нашао 2011. и 2013. године, Драган Марковић Палма је тужен због свог става о геј паради изреченог 2011,
професор др Милан Брдар 2012, због једне примедбе на предавању које је
држао студентима, а које се тицало признавања хомосексуализма као „нормалне полне оријентације“, сајт „Србин.инфо“ 2016. године због текстова
о разним врстама реакција на политички хомосексуализам у Европи и свету,
Миша Ђурковић 2017. године због текста против наметања идеологије политичког хомосексуализма школској деци и омладини, Бранислав Ристивојевић
ове године, због текста о безакоњима закона против насиља у породици, као
и Ненад Поповић, такође ове године, због твита против увоза из Хрватске сликовница које нападају природну породицу наметањем приче о два оца и две
мајке као нечем пожељном. Што се мене тиче, нападнут сам због својих верских и политичких убеђења, гарантованих Уставом, а због текста „У одбрану
природне породице“.
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Од помоћнице поверенице за заштиту равноправности М. К. добио сам,
путем електронске поште, тужбу удружења „Да се зна“ које тврди да сам својим
текстом „изнетим ставовима угрозио родну равноправност, маргинализовао
трансродне особе и пропагирао породицу као једину вредност“. Притужба ми
је електронском поштом послата зато што је достава на адресу Политичког
покрета Двери била безуспешна.
Удружење „Да се зна“ тужило ме је због неколико ставова изнетих у тексту, па ћу ја, тачку по тачку, на те ставове одговорити.
Комунизам и политички хомосексуализам
„Сада се, уместо комунизма, Србима намеће хомосексуализам и то под
видом родне равноправности“.
То је апсолутно тачно. Кад говорим о хомосексуализму, мислим на
идеологију политичког хомосексуализма, а не на опредељење појединаца, што
се јасно види из мојих чланака на ту тему. У том смислу, наступам као православни хришћанин који има право на свој религиозно – морални поглед на
свет. У тексту „Учење Православне Цркве о хомосексуализму/Грех или полна
оријентација?“, који сам својевремено објавио у часопису „Нова српска политичка мисао“(број 1–2, 2011, стр. 121–139) јасно сам изнео своје мишљење засновано на хришћанском учењу: „Црква је, по учењу Светих Отаца и сопственој
самосвести, болница, у којој су људи призвани да се лече од греха, примајући
причешће Христом као „лек бесмртности“ (Свети Игњатије Богоносац). У њој
је човек на путу очишћења, просветљења и обожења, са надом да од грумена
иловаче постане усвојени син или кћи Божја. Грех је, дакле, болест, а аскетика
и светотајински живот су двојединствена терапеутска метода: аскетиком човек
надилази слабости своје пале природе, а Светим Тајнама прима исцељујућу
благодат охристовљења. Само у том смислу да се разумети и став православних о хомосексуализму, једној од болести богоотуђеног живљења у палом свету. Приступајући хомосексуализму на тај начин, Црква је, као и увек, кадра да
се држи своје битијне етичности, која налаже да се одбаци грех, а да се грешнику указује исцелитељска љубав и пажња. Јер, грех није саставни део људске
природе, него плод изопачења; а човек, сваки човек, јесте Божја икона, којој
треба приступати сећајући се да је Христос умро и васкрсао за све. Одлучност
у одбијању идеологије хомосексуализма, која би да свет претвори у карневал
празнине, и брижна жеља да се помогне онима који би да себе открију у изворном назначењу (а налазе се на путу заблуде): ето старог, у Предању укорењеног,
става Цркве; истовремено, он је и нов, као Нови Завет Бога са људима, заснован на крсној жртви и победи над смрћу. Одбацивати грех, а с љубављу помоћи
грешнику који се каје: такав је однос Цркве према хомосексуализму и хомосексуалцима. Ни више, ни мање од тога.“
Шта рећи о ставу да сада идеологија политичког хомосексуализма
замењује идеологију комунизма (а обе су тоталитарне)? Пре свега, комунизам,
као антихришћански утопизам, био је наметан Србима од стране клике револуционарних терориста, која је, уз помоћ совјетских тенкова и енглеске издаје
савезника – Краља Петра Другог, освојила власт у Србији и Југославији 1944,
укинула слободу и демократију и кренула да разара хришћанске вредности
у друштву, у име „скока из царства нужности у царство слободе“ (Енгелс). Ова
идеологија је народ коме припадам коштала невиђених жртава, а од њених
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последица он се још није опоравио, што доказује делатност бивших комуниста, попут Латинке Перовић, сада маскираних у другосрбијанске „грађанисте“
у служби НАТО Империје. Што је комунизам био некад, то је политички хомосексуализам данас. И њега намеће једна домаћа клика, без демократског
легитимитета и подршке бирачког тела, коју потпомаже Империја Вашингтон
– Брисел, са циљем разарања духовног и националног идентитета Срба (и не
само њих, наравно). Ова клика инфилтрирала се у институције државе Србије,
и изнутра их разграђује, и то, наравно, о трошку пореских обвезника.
Шта је политички хомосексуализам?
Целокупни мој досадашњи рад који се бави проблемом породице и одбраном породичних вредности темељи се, између осталог, на јасним хришћанским
ставовима. Према томе, у мојим текстовима не поставља се питање о хомосексуалцима кроз причу о начину на који упражњавају своју сексуалну оријентацију.
Њихово опредељење није моја тема, нити тражим криминализацију њиховог
сексуалног избора. Оно чиме се бавим је питање о противпородичној идеологији
политичког хомосексуализма, о којој сам 2014. писао и ово:
„Појам „политичког хомосексуализма“ је у употребу увела др Наталија
Нарочницка, угледна руска историчарка и челница Фонда демократске перспективе, да би нагласила да савремена борба ЛГБТ покрета нема никакве везе
са правима хомосексуалаца, него је реч о политичкој идеологији коју намеће
глобалистичка Империја Вашингтон–Брисел, с тим да разори природну породицу, оствари планове о тзв. „златној милијарди“ и наметне културу смрти
уместо културе живота.
Иза наметања политичког хомосексуализма, рекосмо, стоји Империја.
То је јасно из изјаве једног од гаулајтера Новог светског поретка, Џозефа
Бајдена, онога што је тврдио да су Срби „убице и силоватељи беба“, који је јуна
2014. рекао да је циљ власти САД да у целом свету наметну ЛГБТ идеологију
као саму срж „демократије“, и да се Империје не тиче какве су традиционалне
оријентације појединих народа и држава. Државе које не поштују права хомосексуалаца платиће цену своје „нехуманости“, додао је Бајден.
Али, од пре неколико година, свему томе постављена је препрека. И та
препрека се зове Русија. Још 2009, Русија је у УН тражила да се људска права
тумаче у контексту традиционалних моралних норми, у чему су је подржале
многе земље света. У Русији се води одлучна борба за заштиту породичних
вредности, почев од државне подршке рађању, која је имала утицаја на поправку демографске слике. Рецимо, за свако друго дете добија се родитељски
додатак у противвредности 10 хиљада долара, а за свако треће дете држава
даје бесплатно земљиште за изградњу стамбеног објекта. Такође, 2013. донет
је закон о забрани рекламирања абортуса, као и закон о забрани пропаганде
хомосексуализма малолетницима.
Због тог закона амерички председник Обама и британски премијер Камерон бојкотовали су отварање Олимпијаде у Сочију 2014. Није реч ни о каквом
прогону хомосексуалаца, јер у Русији је ова врста сексуалног понашања декриминализована. Реч је само о томе да они своје ставове не могу да пропагирају
међу малолетницима, као што се то ради у САД и ЕУ. Агресивност идеологије
хомосексуализма огледа се, између осталог, и у томе што тзв.„ЛГБТ“ популације
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нигде у свету нема више од 2–3%, а они покушавају да свој начин понашања
силом наметну већинској популацији.
У земљама Европске уније почео је сурови прогон свих који се не слажу
са идеологијом политичког хомосексуализма. Године 2013, када су у Француској
легализовали „истополне бракове“, полиција је изашла да гуши вишемилионске демонстрације, а људи су хапшени и затварани. Има низ случајева да
су представници традиционалних хришћанских конфесија, који се не слажу
са ЕУкратском ЛГБТфилијом, извођени на суд и приморавани да се одрекну
својих ставова.“
Политички хомосексуализам, неолиберални капитализам
и спречавање слободе говора
Политички хомосексуализам је противпородично становиште чији је
циљ разарање темеља друштва зарад тријумфа канцер-капитализма, о чему
изврсно пише италијански философ Дијего Фузаро. По њему, породица је на
удару глобализма да би људи били претворени у изоловане шрафове огромног
механизма експлоатације. Уместо радничких права, која су погажена и укинута, проглашавају се права политичких хомосексуалаца.
Фузаро саопштава став који јасно каже шта је циљ борбе против тзв.
„хомофобије“: „Будимо јасни одмах, да избегнемо нову оптужбу за хомофобију
(јер категорија хомофобије има баш ту специфичност да се користи против
било кога ко се усуди да критички говори о хомофобији): ако под борбом
против „хомофобије“ подразумевамо борбу против дискриминација, против
нетолеранције и против насиља над особама због њихове сексуалне оријентације,
онда је праведно и свето борити се против хомофобије. Као што је, на крају
крајева, свето право борба против свих облика дискриминације и насиља.
Ако, међутим, као што се све више и чешће дешава, категорија „хомофобије“
и сама постаје нова категорија нетолеранције, која не прихвата постојање различитих перспектива, на пример, неподударних с онима које емитује ЛГБТ
покрет, онда је питање сасвим другачије. Указујем да је данас довољна и нека
занемарљива ситница да се неко означи као хомофобичан: довољно је само
напоменути – на пример – да постоје по законима природе мушкарци и жене,
или да када се роди дете, оно жели оца и мајку; или, опет, да се људски род
одувек, у својој јединствености, репродуковао путем мушко-женске различитости. Ту не видим никакву „хомофобију“, било какву дискриминацију. Ње би
било ако бих рекао – и то би била чиста лудост – да због овога што сам рекао
треба дискриминисати хомосексуалце.“
Кључ борбе против тзв. „хомофобије“ у Србији је ућуткивање већине
која верује да је природна породица пут који је, вековима, био пут човечанства, и која верује да и данас природна породица чини темељ сваког друштва
које жели да остане и опстане на том путу.
Хиперсексуализација деце и омладине
као пут ка разарању породице
Један од разлога моје борбе против политичког хомосексуализма је
настојање да се деца и омладина сачувају од идеолошке пропаганде коју овај
покрет намеће, служећи неолибералном капитализму и његовом походу против
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људске слободе и заједнице. Од 5. октобра 2000. наовамо, под утицајем приче
о сталном приближавању Европској унији, код нас се ради на раној сексуализацији
деце и ученика, под изговором учења о „репродуктивном здрављу“. Још 2002,
у камповима Министарства просвете Србије било је појава пропаганде „новог
сексуалног морала“, па се СА Синод СПЦ тим поводом огласио: „На свом редовном заседању, 30. августа 2002. године, Свети архијерејски синод у склопу
теме црквене просвете и веронауке у школама, обратио је посебну пажњу на
бестидне скандале о којима пише штампа, који су се догађали у омладинским
летњим камповима Министарства просвете и спорта Владе Србије (Сремска
Митровица, Митровац на Тари, Дивчибаре и други). Очевидно, под видом модерне едукације и развијања „нове свести“ код средњошколаца, спроводи се
у едукаторским радионицама перфидно прање мозга деце а њихово дружење
и комуникација покушава да се сведе на ниво биолошке бесловесности, кроз
убијање стида у детињој души и уништавање сваког моралног чула и осећања.“
Ствари су се наставиле уџбеником о „репродуктивном здрављу“ који
је уведен у Војводини 2013: „Људи могу имати више од једне везе истовремено“; „Људи могу живети, заједно повремено или стално, договорити се да
буду моногамни или да имају друге сексуалне партнере“; „Не постоје препоруке ни границе када се може најраније почети са сексуалним односом.
У данашње време разне земље имају различите норме. Најнижа је у Холандији,
и износи 12 година“; „Појам НОРМАЛАН у сексу је релативан“;„Да ли ћете
имати секс како бисте добили неки поклон или новац“; „Људи би требало да
имају право да траже развод. Он, међутим, може донети осећај олакшања
и среће“;„Планирање породице у ужем смислу је: Право људи да имају жељени
број деце (не више од 4)“;„Хомосексуалност је романтична и позитивна варијација људске сексуалности“.
Министарство просвете је, 2017, под изговором борбе против насиља,
покушало да уведе у школе уџбенике који пропагирају антипородичну причу.
Др Миша Ђурковић у „Политици“ од 13. априла 2017. подиже свој глас у одбрану здравог разума:„Када је прошле године у новембру по хитном поступку, без икакве јавне расправе, усвајан такозвани Закон о заштити од насиља
у породици, указао сам на то да ће он бити искоришћен за даље разарање породице и породичних односа у Србији. У земљи у којој је просечна старост 43
године и у којој се с правом кука да одумиремо као нација, донет је још један
закон који дестимулише ступање у брак и заснивање породице. Но доношење
овог закона је искоришћено и као одскочна даска да се у просветни систем
Србије провуку и разне друге ствари које са темом насиља у породици углавном
немају ништа. /…/ Припремљени су посебни приручници за ову врсту наставе
кроз десетак предмета, а учитељима и наставницима је стигла инструкција да
се ова врста „наставе“ убацује уместо редовних часова.
Кад се, међутим, отворе ове позамашне књиге уочава се да је такозвана борба против насиља у породици заправо замишљена и реализована као
борба за промоцију хомосексуализма и порнографије, за подстицање дечје
сексуалности, за подстицање експеримената у том пољу, као и за опањкавање
традиционалне породице. Око 50% материјала промовише хомосексуализам
и порнографију. У приручнику за биологију деца могу да науче какао се правилно изводи француски пољубац, али и следеће: на питање „Да ли је тачно
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да постоји мушки и женски кондом? Чему служи женски кондом?“ даје се
одговор:„И девојке које воле девојке користе заштиту кад воде љубав. Некада је
важно имати у виду да се жене лезбејске оријентације можда нису увек идентификовале као лезбејке, те имају и своју сексуалну предисторију као „стрејт“
особе. У оквиру лезбејског љубавног односа, средство заштите су фолије од
латекса или полиуретанске (врло танке, од меке пластике), квадратног облика, које се користе да се покрију женске гениталије или анус током оралног
секса. Помажу као баријера да се спрече полно преносиве болести.„Затим се
детаљно описују орални и анални секс и оргазам.“
Ђурковић додаје да се у овим идеолошким „пакетићима“ налазе веома
чудни „поклони“:„Религија се одређује као један од основних извора мушког
насиља над женама, а мастурбација препоручује као нешто сасвим природно
и потребно. Деци се објашњава да су сексуалност и сексуални избор динамичне
и несталне категорије које стално треба преиспитивати итд. /…/ На крају треба рећи да на питање да ли је породица сигурно место, аутори одговарају да је
породични дом у ствари најопасније место у данашњем друштву?!“
Да ли неко мисли да треба ћутати на покушаје хиперсексуализације
наше деце који воде даљој дестабилизацији, ионако крхке, породице у нашем
друштву? Човек који има савести не може да ћути, и због тога се и нађе на удару „тужибаба“ из разних НВО, на чијој страни стоји државни апарат у служби
неолибералне Империје. Али, наравно, то је цена слободе у окупираној Србији.
Главни циљ политичког хомосексуализма
Борим се против политичког хомосексуализма јер знам шта је циљ
његових кључних идеолога. То је, ни више, ни мање, уништење природне породице. Ево вести која о томе сведочи: Сиднеј – Хомосексуални активиста Маша
Гесен, која је уз то и новинар, руски писац и бивши директор руског издања
„Радио Слобода“, која, како сама тврди, има и америчко држављанство, представила је јавности планове, реалнe борбe за увођење истополних „бракова“.
Током дискусиjе у Сиднеју, у којој је и она учествовала и том приликом, у једном моменту, она отворено признаје, да је сврха овог „рата“, не борба за
добијање једнакости у друштву, лезбо и геј популације, већ је позадинa свега,
циљ, који тражи: пуну демонтажу породице! „Овде се не ради o правима хомосексуалаца на брак, већ о томе, да институцију и брак, као такав, односно
породицу, треба – демонтирати! Породица не треба даље постојати у класичном облику. Борба хомосексуалaцa „за брак“ обично крије оно, штa планирамо да урадимо супружанском пару, када постигнемо циљ. Приче о томе, да
институција породице при томе, неће претрпети никаквих измена и промена,
нису истините“. Гесенова верује, да се ова институција мора променити. „По
мом мишљењу, породица даље, уопште не би требалa да постоји,“ – директно
и без околишења је изјавила и додала, да јој се веома допада узимати учешћа
у стварању митова, чији је циљ, другачији од уобичајеног. Да би илустровала потребу елиминисања породице, она је као пример навела своју „породицу“, где троје деце, имају петоро одраслих родитеља, који их гаје и подижу
… Према њеним прорачунима, „петоро родитељa су подељени у две групе од
по три“. Маша Гесен даље каже да: „жели да живи у таквом правном систему који ће имати способност да легализује ту реалност, тако да се не слажe са
институцијом брака и породице“!
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Као православни хришћанин и Србин, дужан сам да будем активан
у заштити својих ближњих од противородичних идеологија, ма са које стране долазиле.
А сада ћу прећи на анализу притужби које су на мој рачун изнели чланови удружења „Да се зна“.
Став Бранислава В. Вујића
Удружење „Да се зна“ критиковало је мишљења изнета у писму мислиоца Бранислава В. Вујића, које сам објавио у свом тексту „У одбрану природне породице“, при чему је деконтекстуализовало целину његовог става. Ја
ћу у његовом писму подвући оне реченице које ЛГБТ „заштитарима“ сметају,
и које су „тужибабе“ употребиле жалећи се на мој текст:
„Поштовани господине Димитријевићу,
недавно сам погледао, на „јутјубу“, Ваше одлично предавање о порнографији и „смрти Србије“ и само бих приметио нешто што има везе са оним
о чему сте говорили.
1. Не постоје хомосексуалне везе без секса, док се хетеросексуалне
везе одржавају и без њега. Хомосексуалне везе нису искрено емотивне, него
пожудне, ситносопственичке, хедонистичке и потрошачке. Оне пре свега,
својом развратношћу проширују поље потрошње, а оно се шири тако што
разара све што је препрека слободном кретању капитала, па тако уништава
и породичне односе. При том – пропагандно – мења (изврће) систем вредности, као и критеријуме службене „нормалности“. Зато ЛГБТ парове не можемо да третирамо као „равноправне“, нити смемо дозволити да усвајају децу.
Бити родитељ више је од поседовања детета као „људског капитала“. Уверен
сам да они нису у стању да се издигну изнад тога. Овакав дух тренутно доминира у међуљудским односима производ је глобализације, ширења (и по
површини и у интензитету) капитализма, односно прогресивног јачању техничког система. Двадесети век је иза нас не само хронолошки, него сâмом
природом промена које су се догодиле у последњих двадесетак година. Реч је
о „пресецању свих корена“, укидању сваке поуздане „референтне тачке“, потпуном искорењивању људи из заједнице и изоловању (индивидуализацији)
појединца у друштву. Двадесет и први век је убрзано испуњавање нашег свакодневног живота „новом геометријом“, која је у стању да ефикасно сузбије
спонтани револти незадовољних маса, сузбијем сваког облика спонтаности.
Док се једни боре за опстанак, Запад и даље вредно ради на томе да нас доведе
до „краја историје“.Теза о„крају“ је подстакнута њиховим уверењем да треба
и да је могуће историју превести у биологију. Данас историја окреће главу од
себе, и фокусира се на питања која припадају другим областима, не на питања
везана за организацији нашег свакодневног живота, него на она о животу као
таквом. Решава проблеме које оптерећују савременог човека, питања везана
за рађање, размножавање, смрт, она које су темељ наше биологије, проблеме
везане за абортус, начина удварања, „сексуално узнемиравања“, „родну равноправност“ и право на еутаназију (добровољну смрт). И то ради „у складу са
захтевима капитала“, одн. потребама техничког система, на начин да му „изађе
у сусрет“ Данас Запад није оптерећен „искупљењем“, или „класном борбом“,
него једним измишљеним, не и стварним „конфликтом“ између мушкараца
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и жена, као и сукобима везаним за ауторитарно наметање „родне равноправности“, при чему је ЛГБТ „популација“ равноправнија од „прозаичних хетеросексуалаца“. Рат између полова и родова полако опаснији од оног хладног
и многих садашњих „врелих“ ратова. Он раслојава и разара друштво, тако да
је та подела на полове и родове много радикалнија и деструктивнија од оних
на класе и генерације, упркос томе се то невешто покрива пропагандном причом о „једнакости“, којом се пасивизује „јавно мњење“ и људска маса претвара у публику која рефлексно сваку (квазинаучну, пропагандну) лаж „гута“ као
истину…“
„Тужибабе“ из удружења „Да се зна“ изместиле су Вујићеве речи из контекста: овде је у питању прича о слугерањском односу политичког хомосексуализма према неолибералном капитализму, чији је циљ уништење породице зарад „тржишног“ поробљавања човечанства.
О томе постоје анализе које уопште не припадају „хришћанским фундаменталистима“, него су плод размишљања људи сасвим другачијег погледа на свет него што је хришћанство. Чак и хомосексуалци који нису припадали политичком хомосексуализму, попут режисера и писца Пјера Паола
Пазолинија, видели су везу између нихилистичког капитализма и тог, ЛГБТ
идеолошког, правца западног мишљења и делања. Засметала им је и Вујићева
теза да ЛГБТ парове не можемо да третирамо као равноправне, при чему су
„тужибабе“ реч „равноправне“ оставила без знакова наводника, иако у изворном
тексту Вујићевом ту стоје наводници. О чему је реч? Наводници су стављени
да би се указало на чињеницу да у питању није истинска равноправност, него
тежња политичких хомосексуалаца да почну да доминирају у друштву и да
свима наметну своје „вредности“. О томе како изгледа тај процес стицања
друштве-не моћи и утицаја писао је Слободан Антонић у књизи „Моћ и сексуалност: социологија геј покрета“,која је наишла на велику пажњу публике, али
и признања стручне јавности.
Дотичнима из „Да се зна“ смета и реченица да „природна породица
представља прави пут који води у ваљан живот, истинску срећу и благостање“.
Ова реченица потиче из текста Алана Карлсона и Пола Т. Меруа, „Манифест
природне породице“, једног од кључних докумената Светског конгреса породица, организације која постоји у преко осамдесет држава света и бори се
за заштиту породичних вредности. И она је деконтекстуализована, што није
никакво чудо: „ЛГБТ заштитари“ су мајстори деконтекстуализације. Довољно
ће бити да читаоци прелистају овај манифест, па ће им бити јасно да ту нема
никакве дискриминације, него се природна породица истиче као основ сваке
друштвености и темељ будућности човечанства.
Неписмењаци из „Да се зна“ у оквиру своје тужбе наводе и следеће:
„У делу текста Шест година после Антонићеве књиге аутор износи идеје о
роду које искључују постојање трансродних особа, док у делу Циљ им је улазак
у школе наводи да им (радикалним феминисткињама) је циљ улазак у школу, и да се у оквиру новог Закона о родној равноправности, тражи наметање
„жендер“ идеологије читавом друштву. Аутор даље наводу (sic!) да када ЛГБТ
жандаристи уђу у школе, добиће подлогу за своју пропаганду какву никада до
сада нису имали, а да родитељи имају право да подижу своју децу и да их штите од тоталитарних уплива и лажних идеологија.“
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Ја нисам писао ни о каквој „жендер“ идеологији, нити о „ЛГБТ жандаристима“ (мада је то одличан израз, и од сада ћу га користити – хвала неписмењацима
из „Да се зна“), него сам писао ово:„А шта се дешава у Србији шест година после Антонићеве књиге? Радикални феминизам иде даље у освајању власти.
Он је прошао кроз више фаза. У почетку, он је тражио да се полови изједначе
у правима – од активног и пасивног бирачког права до права на запошљавање,
и то је могло да се разуме. Међутим, на Западу, пре свега у САД, јавио се нови
талас феминизма, иза кога су стајале радикалне феминисткиње, од којих
су многе биле лезбејке и активисткиње покрета за лезбејска права. Њихова
основна идеја је да је биолошки пол неважан, а да је битан „гендер“ (наше
феминисткиње су ту реч превеле као „род“, иако реч „род“ у српском језику
има сасвим друго значења, и језгро је из кога потичу многе кључне речи: од породице до родољубља). „Род“ је друштвено конструисани пол. Ми изворно као
да нисмо мушко ни женско, него нас таквима конструишу. У својој „Теорији
књижевности“ Џонатан Калер став Џудит Батлер овако објашњава: „Именовање
девојчице покреће читав процес девојчењa, стварања девојчице, прописивањем
компулзивног понављања родних норми, моћног цитирања норме.“
Шта то конкретно значи у друштву на Западу? Ево шта, између осталог: у многим вртићима западних земаља дечаке од три године приморавају
да носе хаљинице и играју се луткама, и обрнуто, а затим деци дају могућност
да мењају пол већ са петнаест година, чиме је Ципрас недавно изненадио Грке,
и довео до буре у Грчкој Цркви и на Светој Гори.“
Својим ставовима изнетим у тексту „У одбрану природне породице“
нисам вређао никакве трансродне особе, него сам показао да је идеологија
родног феминизма, по којој је род друштвена конструкција, а не, пре свега,
плод биолошких датости пола, једна јефтина, квазинаучна „жвака за простака“ (о чему, озбиљно и без мојих вербалних „жестокости“, у студији Слободана Антонића, „Искушења радикалног феминизма“, као што је то била и лаж,
срамна и недостојна науке, педофила Алфреда Кинсија, иза кога су стајали
Рокфелери, да је 10% становништва – хомосексуално, о чему постоји изврсна
студија Џудит Рајсман. На основу Кинсијеве лажи, између осталог, политички
хомосексуалци су кренули у поход за освајање власти и моћи.
Сада се, у „просвећеној Еуропи“, тврди да има на десетине „родова“
и „оријентација“, што је извргао руглу немачки посланик Стефан Кенигер,
обраћајући се Бундестагу поводом тзв. „Истамбулске декларације“.
Наравно да је ЛГБТ родним жандаристима циљ улазак у школе, и у свом
тексту сам навео чланове предлога Закона о родној равноправности који траже
усклађивање читавог система образовања Србије са радикално феминистичком
идеологијом „рода“. Жандаристи ће чак имати право да прегледају и пресуђују
уџбеницима из којих ће наша деца учити. Зато ме „тужибабе“ из удружења „Да
се зна“ нису ни цитирали, него су, полуписменим препричавањем, изразили
своје „револуционарно негодовање“.
А родитељи, наравно, имају право да бране своју децу од лажних идеологија,
каква је некад била комунистичко- атеистичка и какве су данас, између осталог,
„родни феминизам“ и политички хомосексуализам. Та права су им гарантована међународним и домаћим документима. И ја их у свом тексту цитирам,
и цитате понављам:„Универзална декларација о људским правима УН, члан
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26, став 3 – Родитељи имају првенствено право да бирају врсту образовања за
своју децу. 2. Устав Републике Србије, члан 43, став 5 – Родитељи и законски
стараоци имају право да својој деци обезбеде верско и морално образовање
у складу са својим уверењима.
2. Устав Републике Србије, члан 64, став 1 – Деца уживају људска права
примерено свом узрасту и душевној зрелости.
3. Устав Републике Србије, члан 64, став 3 – Деца су заштићена од психичког,
физичког, економског и сваког другог искоришћавања или злоупотребљавања.
4. Устав Републике Србије, члан 65, став 1 – Родитељи имају право и дужност да издржавају, васпитавају и образују своју децу, и у томе су равноправни.
5. Кривични закон Републике Србије, члан 185, став 1 – Ко малолетнику
прода, прикаже или јавним излагањем или на други начин учини доступним
текстове, слике, аудио-визуелне или друге предмете порнографске садржине
или му прикаже порнографску представу, казниће се новчаном казном или
затвором до шест месеци.
6. Међународни пакт о грађанским и политичким правима, члан 18, став
4 – Државе уговорнице овог Пакта се обавезују на поштовање слободе родитеља,
односно законских старатеља, да обезбеде верско и морално васпитање своје
деце у складу са својим убеђењима.
Конвенција о правима детета, члан 14, став 2 – Стране уговорнице ће
поштовати права и обавезе родитеља и, у одређеним случајевима законских
старатеља, ради усмеравања детета на остваривање његовог права на начин
који је у складу с развојним способностима детета.“
О научности „родног феминизма“
„Тужибабе“ треба да знају – не можете нашем друштву наметати једну
убогу идеологију као нешто што се подразумева! Јер, понављам – идеологија
родног феминизма је ненаучно брбљање, својеврсни „шаманизам“, о чему је
писао Слободан Антонић:„Родни феминизам је, у основи, као што ће се видети, заузео становиште Симон де Бовоар. Према овој врсти феминизма свака
жена треба да буде запослена, да ради једнаке послове као мушкарац, једнако
зарађује и једнако ради у кући, затим да се једнако занима за политику, да има
прописане („политички коректне“) емоције према мушкарцима и, на послетку,
да на тачан („политички коректан“) начин подиже и „родно“ васпитава децу
како би она попримила пожељне („андрогине“) особине.
„Перформативи“ су, по изворном схватању Џона Остина (John Austin,
1971), искази којима се нешто (ус)поставља. Тачније, перформативи су радње
речима, то јест радње које се не могу обавити друкчије до речима. Остинови
језички акти, дакле, никако нису сви говорни акти, него само ванјезички акти
речима обављени („doing things with words“). Рецимо, исказ „Узимам те за жену/
мужа“ успоставља однос мужа и жене, што значи да овим исказом мушкарац
промовише жену у супругу, а она њега у мужа. Мада, у најширем смислу, сваки исказ има извесну перформативну последицу, па Батлерова идеју о (ус)постављајућим исказима транспонује на сваки чин који има значење. Она мисли да се род „перформативно успоставља“ (Батлер, 2010: 89) кроз наше „дискурзивне праксе“ (Батлер, 2010: 104). Рецимо, када нас неко пита ког је пола
наша беба, а ми одговоримо: „То је дечак“, тим чином се такође успоставља
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род (Батлер, 2010: 235). Наиме, наш одговор је по облику описујући (дескриптивни, „јесте“) исказ. Али, у његовој позадини постоји и један прописујући
(прескриптивни, „треба“) елемент, садржан у нашем односу према чињеници
да имамо сина. Тај елемент је, рецимо, дошао до изражаја у тону с којим смо
изговорили овај формално дескриптивни исказ. Зато је читав овај перформанс – питање које подразумева да је пол нешто суштински важно и одговор
који ту важност потврђује, уз емоцију која га прати (рецимо, понос) – такође
(ус)постављајући (перформативни) чин. Или, рецимо, када деца читају и преписују из буквара реченице: „Мама кува“, „Тата поправља ауто“, „Бака плете“, „Деда чита новине“… Наизглед, то су пуки описујући искази. Они сведоче
о свакидашњици обичне породице. Али, то није само опис онога што се дешава, то је и дискурзивна потврда модела понашања преко којих се уобличавају
типичне родне улоге. Ти искази у позадини, дакле, имају и скривену, прописујућу функцију. Управо понављање таквих исказа, из нараштаја у нараштај
ђака, јесте (ус)постављање рода. Њиме се поједине родне улоге утврђују као
„природне“, па је реч о процесу тзв. натурализације која је један од кључних
начина деловања „режима моћи маскулиног и хетеросексистичког тлачења“,
односно „хегемоније маскулине и хетеросексистичке моћи“ (Батлер, 2010:
105). Ово је свакако занимљива теорија. Али, рекао бих да је њена занимљивост
обрнуто сразмерна њеној тачности. Она је, најпре, научно непроверљива јер
јој недостаје референтни или разликовни део. Како проверити теорију да су
сви наши значењски чинови перформативни, ако нема дискурзивног поступка који то није? Та тврдња је једнаког научног статуса као и теорија да се цео
космос у секунди рашири и скупи. Нема разликовне, референтне тачке, дакле, нема проверљивости, а онда ни научности. Теорија је једноставно толико
општа да је практично испражњена од информативног садржаја. Такође, шта
значи тврдња да се род „перформативно успоставља“ кроз све наше „дискурзивне праксе“? Она је слична „теорији лептира“ која каже да је све на свету по
везано, па замах крилима лептира у Кини има неког утицаја на појаву урагана
на Флориди. Може се рећи да је све повезано. Али, задатак научника није да
изриче тврдње толико опште да им је информативни садржај нула (јер, исказ
„све је повезано“ може да има вредност само ако постоји бар једна ствар која
није у вези са другом ствари), него је задатак научника да утврђује прецизне
узрочнопоследичне везе. Још мање је задатак научника да, на основу оваквих
тврдњи, плаши Флориђане кинеским лептиром./…/
У том смислу треба рећи да одговор родитеља на питање о полу бебе
има утицај на уобличавање родног идентитета детета таман колико и лепршање
лептира у Кини на појаву урагана на Флориди. На садржај родног идентитета
детета више од те реченице утиче васпитање родитеља и околине. У том смислу
је утицај школе, из другог примера, нешто значајнији. Међутим, и утицај таквих „перформатива“, као што је срицање реченица „Мама кува“ и „Бака плете“ ђака првака, феминисткиње веома прецењују, и то ћу показати у четвртој
глави ове књиге. Заправо, „перформативна теорија рода“ Батлерове, која не
прави разлике у степену утицаја појединих „перформатива“ на уобличење
рода/пола, води рађању и ширењу типичне магијске праксе. Као што шамани
верују да ће кроз одговарајућу, чврсто формализовану језичку праксу произвести жељену стварност, тако и поједине радикалне феминисткиње верују да ће
кроз одговарајућу, чврсто формализовану језичку праксу произвести жељени
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облик друштвене једнакости полова. Такође, као што шамани мисле да онај
члан племена који не поштује њихове строге језичко-ритуалне форме производи зло за цело племе, тако и поједине радикалне феминисткиње претерују
у веровању да свако ко се не држи њиховог формализованог језика тиме ојачава
систем тлачења жена и наноси свим женама директну штету.“
Као филолог, не могу да подносим насиље над језиком спровођено у име
идеологије „родних феминисткиња“ и ЛБГТ „тужибаба“. Дужан сам, између
осталог, да браним језик којим говорим и пишем од њихових наказних вербалних конструкција, против којих су се огласили и научници из Одбора за
стандардизацију српског језика при САНУ.
Мој став и ставови других
Ставови које сам изнео су ставови не само моји, него и огромног дела
српског друштва и наше интелектуалне елите, што се јасно види из округлог
стола недељника „Печат“, објављеног крајем јануара и почетком фебруара
2018, где је низ јавних личности исказао своје оштро противљење таквој накази од „гендеристичког“ закона који се спрема. Тако је наш философ и друштвени теоретичар Миша Ђурковић рекао, између осталог:„Јавна сфера је
обележена феминистичким дискурсом, подстицањем мржње према мушкарцима и очевима, промоцијом ЛГБТ-а права као важнијих од права традиционалних породица и свим облицима дискурса и пракси које воде ка одумирању
и самоуништењу овог друштва и државе. Најављени Закон о наводној „родној“ равноправности, представља још један радикалан корак даље у промоцији
овог суицидног лудила.“ Стручњак за међународну политику и културолог
Александар Гајић је изјавио: „Закон за родну равноправност не уводи само
начелне оквире „џендер“ идеологије у Србију (то је већ учинио NGO сектор),
већ тежи да је практично унесе у читав низ стварних друштвених односа. То
се не чини како би се поспешила законска једнакост полова (која је уставно
гарантована), већ како би се „преумило„ друштво и преобразили све односи
који у њему постоје, од школе и куће до посла и јавног деловања. Помислимо
само у шта ће се претворити ионако нестабилно српско друштво са озбиљним
социјалним, економским и демографским проблемима ако се у њега практично умешају „џендер“ деконструкционисти: када NGO комисије у области
образовања и науке почну да „глајшахтују„ дечије уџбенике и школске програме, када почну да оцењују научне пројекте и конференције, када „антидискриминационе“ мере продру у домове грађана и јавну сферу – од родно
равноправних квота у свим институцијама, преко јавног информисања, до
политике и спорта и тамо проузрокују све супротно од онога што наводно
прокламују. Једино што могу да постигну је да нанесу озбиљну штету за све
иоле јаче друштвене везе и створе масе обогаљених, отуђених „конструкта“ од
људи који се диче својом празном слободом.“ Александар Липковски говори
о погубним утицајима „родне“ идеологије на школство:“ Нажалост, „гендерна идеологија“ се нашој деци већ сад проповеда из школских уџбеника. Ево
примера из уџбеника „Маша и Раша – Природа и друштво“ за четврти разред
основне школе, аутора Винка Ковачевића и Бранке Бечановић, издавача Klett,
који у поглављу о полним разликама кажу:„Људи се међу собом разликују по
свом изгледу: висини, узрасту, боји косе, очију и коже, облику лица. Једна од
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разлика је и разлика у полу. Разлику у полу условљавају материје које се луче
у нашем телу.“ У овој последњој реченици коју сам издвојио, аутори сугеришу
да се појам пола (мушки или женски) опредељује не приликом зачећа односно на рођењу, већ касније, под утицајем хормона. А хормоне можемо давати
и вештачки, накнадно… Каква накарадна формулација! И такви ће нам сутрадан бити сви уџбеници. Смемо ли то дозволити?“ Професор др Зоран Поњавић,
стручњак за породично право, је истакао:„Закон о родној равноправности чије
се усвајање најављује током ове године само је једна етапа процеса разградње
породице који је, може се рећи, започео доношењем Породичног закона 2005.
године. У њему су се, на жалост, иако им ту није место, нашле и одредбе којима
се регулише заштита од насиља у породици. Тако се као титулари заштите
помињу и лица која никако не могу бити чланови породице. Примера ради то
могу бити и лица која су била у емотивној вези, чиме се „на мала врата“ уводи и могућност да се на заштиту позову лица истог пола.“ Правни историчар
др Зоран Чворовић наглашава:„Предложеним Законом о родној равноправности се једним безобалним прописом (чл. 43) проширује круг дела која имају
обележје насиља, ван оног круга који је већ утврђен Кривичним закоником
и Законом о прекршајима. Овим се повећава могућност да грађани постану жртве арбитрарног поступања државних органа, чиме се доводи у питање
постојање начела правне сигурности и владавине права уопште.“ Историчар
Јован Пејин је истакао:„Проблематични покрет „родне равноправности“ треба
у нашој локалној средини и овако гледати – као спрдњу са здравим разумом.
Уз то, „родни“ покрет је израз жеље да се буде подложан, да се буде in. Он,
у суштини, представља најпримитивнији део наше елите и тако треба да их
гледамо. У ствари, подршка овом међународном покрету је показатељ жеље
за ропством, нестанка морала и изласка из сопственог цивилизацијског круга.
У сваком случају треба пружити отпор и одбацити наводну „родну равноправност“ и наставити учвршћење односа мушкарца и жене у оквиру породице.“
Огласили су се и песници Матија Бећковић и Мошо Одаловић, итд. Према томе,
јасно је да моји ставови нису ставови усамљеног екстремисте и мрзитеља, него
су „из главе цијела народа“ (Његош).
Обнова наталитета и политички хомосексуализам
Да нам буде јасно: ЛГБТ „заштитари“ нису сами своји. Они као „тужибабе“ и пропагандисти служе Империји Вашингтон – Брисел чији је циљ да нас
буде што мање. И све приче и причице о државној политици за обнову наталитета у Србији у којој годишње умре 30 хиљада више људи него што их се роди
су лаж. И читава стратегија за обнову популације, тако помпезно најављена,
лаж је и само лаж.
То се види и из најновијег сукоба премијерке и миљенице председника
Вучића, Ане Брнабић, и министра без портфеља, Ненада Поповића, који је исказао протест због хрватских сликовница за пропаганду политичког хомосексуализма, увезених у Србију, у којима Роко има „две маме“, а Ана „два оца“.
Ана Брнабић, која је јавно, геј парадирањем, подржала политичке хомосексуалце (при чему нас се њен сексуални живот нимало не тиче, наравно!) критиковала је министра Поповића, кога су ЛГБТ „заштитари“ већ узели на нишан својих колаборационистичких вербално-тужибапских снајпера (јер су,
понављамо, они само колаборационисти окупаторске Империје на нашем тлу.)
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Наш познати медиолог Слободан Рељић, у тексту „Пелцер ЛГБТ
идеологије у обнови српске нације“ о томе јасно каже:„Да ли је увреда што особа која располаже највећом легалном моћи – а који јој по законима ове земље
дају грађани – може да у улози политичког оперативца највишег ранга јасно
и гласно следи логику pro domo sua? Зашто лезбијку, што је без обзира на западне институције моћи мањина у друштву (у Немачкој се 1,3 одсто испитаника изјаснило као геј и 0,6 као лезбијке) – вређа став већине која не жели да
њихова деца верују у нормалност нечега што је до 1992. године на листи Светске здравствене организације било болест? А јавно оглашавање хомосексуалца
у Западној Европи још шездесетих година бејаше кривично дело? Ако је њена
улога авангардна, па ми не разумемо све благодети тог пута, ваљало би да не
претвара народ у авангарду. Авангарда је експеримент увек делимичних последица, народ је историја, трајање.
Могуће је, и може се разумети, да неко из света ЛБГТ популације у складу с наученим одбрамбеним механизмима те затворене групе и инструкцијама
НВО институција мисли – да „наталитет и то да ли сте геј или нисте нема никакве везе“ и „да им никакав министар нити влада на овом свету не могу одредити да ли ће имати децу“. Али то свакако не може бити логика премијера
једне традиционалне земље која је колико јуче донела „нову стратегију“. Влада је, пре свега, репрезент општег интереса а има и обавезу да мањине штити
од дискриминације.
Увести ЛБГТ логику у стратегију спасавања нације од одумирања је потпуна банализација тог великог друштвеног проблема. Наталитет је – укупно
рађање на одређеном подручју у одређеном времену. Новија историја јасно
показује да кад се друштва предају политици „родне равноправности“, где ЛБГТ
права постају „бич божји“, онда рађање постаје секундарно. Политика „родне
равноправности“ има за последицу – одумирање народа. Не морате да чекате да
прођу деценије да би то постало очигледно. Ко је од држава „старе демократије“,
окованих „политичком коректношћу“, бољи доказ за то!/…/ Зато се не може
без дужне пажње прећи преко полемике наше премијерке и њеног министра
без портфеља, а који су ту да у име нације обављају посао којим би се зауставило њено одумирање. Зато је могуће да апсолутна грађанска већина у држави
над којом се надвијају црни облаци „политичке коректности“ на премијеркино
разумевање за хомосексуалну пропаганду гледа као на – занимљивост. С друге
стране, организованој друштвеној мањини дозвољава се да изврши јавни линч
над министром који заступа став већина. Новине јављају да је поднета и тужба
„против Поповића због твита у којем… прети и дискриминише ЛБГТ популацију“
и тражи се „да се јавно извини због ’запаљивих изјава’.“(Печат, 18. мај 2018)
Понављање је мајка учења
У доба у коме је линч једног министра због одбране моралних вредности већине друштва у Србији постао више него могућ, није нимало чудно да
су „заштитари“ из „Да се зна“ насрнули и на моју маленкост. Али, да поновим
оно што сам рекао у свом тексту „У одбрану Мише Ђурковића или As long as
there is one hundred“: „Уважени г. Ђурковићу, ових дана слушам сјајну песму шкотског кантаутора Брајана Мек Кеја, „Док нас је стотину“ („Аs Long As
There s One Hundred“).
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У њој је реч о борби Шкота против енглеских завојевача краља Едварда. Против њих су, са својим народом, устали краљ Роберт Брус и велики јунак
Виљем Волас (то је онај што, док га Енглези черече у филму „Храбро срце“
Мела Гибсона, узвикује: „Слобода!“). Рефрен ове песме ми се много свиђа: „As
long as there’s one hundred o’ Scots remain alivе/We’ll ne’er gie in tae England,
oor country will survive/ We’ll fight tae keep oor freedom and for that prize alone/
We’ll gie oor lives for Scotland, for Robert and his throne“. Или, на србском: „Док
нас бaр стотину Шкота има у животу/ Никад се нећемо покорити Енглеској,
наша земља ће опстати/ Бранићемо своју слободу и само због ње/ Даћемо своје
животе за Шкотску, за Роберта и његов престо“.
Ово је одјек речи краља Роберта на којима почива Изјава из Арброута
дата, у име шкотског племства и слободних људи, 6. априла 1320: „Док год нас
је бар стотину у животу, никад се при здравој памети нећемо покорити власти Енглеза, јер нити се боримо за славу, нити за богатство, нити за част, него
само за слободу, коју ниједан прави човек не губи осим са својим животом“.
Послушајте, драги г. Ђурковићу, ову песму, и биће Вам, мислим, лакше да наставите борбу!“
То исто, овим текстом, и ја (верујем – скупа са својим саборцима на
фронту одбране слободе и здравог разума, морала и породичних вредности) поручујем глобалистима, другосрбијанцима, аутошовинистима и „иже
с њими“: док нас је бар стотину (има нас и више, наравно), нећемо се предати у тзв. „културном рату“ који сте подигли против свега што су нам оставили
Бог и преци, против темеља нашег постојања.
Запамтите: Миша Ђурковић није сам, и нико од нас, који брани породичну Србију, није сам! Док је са вама само глобалистичка Империја, са нама су
Господ и Небеска Србија, са нама су наше породице и наш народ! Па изволите!“
Толико, за сада.
Београд, 30. мај 2018.

228

Др Владимир Димитријевић

Slučaj Vladimira Dimitrijevića

МИШЉЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
O СЛУЧАЈУ ВЛАДИМИРА ДИМИТРИЈЕВИЋА*
284-18 Д.С.З. против В.Д. због дискриминације на основу сексуалне
оријентације у области јавног информисања и медија
Мишљења и препоруке у поступку по притужбама – Сексуална оријентација
284-18 Д.С.З.
– против В.Д. због дискриминације на основу сексуалне оријентације
у области јавног информисања и медија
02. авг 2018.
бр. 07-00–293/2018-02 датум: 19.6.2018.
МИШЉЕЊЕ
Мишљење је донето поводом притужбе удружења „Д.С.З.“ против В.Д.,
а поводом текста објављеног 12. јануара 2018. године под насловом „У одбрану
природне породице“ на сајту www…. Повереник за заштиту равноправности је
спровео поступак у ком је разматрао наводе из притужбе и изјашњења, текст
аутора В.Д, као и поруке које шаље, узимајући у обзир просторни и временски контекст. Повереник за заштиту равноправности истиче да је приликом
поступања у овом предмету имао у виду значај и улогу подстицања различитих
ставова и мишљења у једном друштву, али и рестриктивно прописане границе
слободе говора и праксу Европског суда за људска права у сличним случајевима.
Посебно је анализиран аспект јавног манифестовања вере и убеђења, односно
право на слободу вероисповести у односу на право на слободу од дискриминације.
Сагледавајући целокупан контекст текста аутора В.Д, посебно у односу на
изјашњење које је дао, термина који се у тексту наводе, као и порука које он
шаље, Повереник је дао мишљење да су ставови у тексту „У одбрану природне
породице“, узнемиравајући, понижавајући и представљају повреду достојанства
групе лица на основу личног својства, чиме су прекршене одредбе члана 12. Закона
о забрани дискриминације. Повереник је В. Д. дао препоруку да на свом сајту упути јавно извињење особама другачије сексуалне оријентације, као и да се убудуће
суздржи од аката и изјава којима се крше прописи о забрани дискриминације.
1. Ток поступка
1.1. Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратило
удружење „Д.С.З.“ против В.Д, а поводом текста објављеног 12. јануара 2018.
године под насловом „У одбрану природне породице“ на сајту www…
1.2. У притужби је, између осталог, наведено:
• да је В.Д, као аутор текста „У одбрану породице“, изнетим ставовима
угрозио родну равноправност, маргинализовао трансродне особе и пропагирао идеје на начин који дискриминише лица на основу брачног статуса и сексуалне оријентације;
*

Бранкица Јанковић, Мишљење Повереника за заштиту равноправности о случају Владимира Димитријевића, 19.6.2018. Мишљење је донето поводом притужбе удружења „Д.С.З.“ против Владимира Димитријевића, а поводом текста
објављеног 12. јануара 2018. године под насловом „У одбрану природне породице“.
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• да се у тексту између осталог наводи да се Србима уместо комунизма, намеће хомосексуализам, под причом о родној равноправности, да хомосексуалне везе нису искрено емотивне, него пожудне, ситносопственичке,
хедонистичке и потрошачке, због чега ЛГБТ парове не могу да се третирају
као равноправни, нити им се сме дозволити да усвајају децу;
• да је овај текст настао уочи доношења Закона о родној равноправности са циљем да грађане обавести о „насртају тоталитарне власти на породицу“, и да у делу текста „Одбрана природне породице“ аутор изражава идеје
и ставове да је једина природна заједница, заједница између мушкарца и жене;
• да су посебно увредљиви делови текста који се односе на изношење
става да „хомосексуалне везе нису емотивне и да су развратне“, да не постоје
хомосексуалне везе без секса, док се хетеросексуалне везе одржавају и без њега;
• да се идејама које су изражене у тексту врши дискриминација на основу брачног и породичног статуса, родног идентитета и сексуалне оријентације,
као и да се ствара непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.
1.3. Уз притужбу је достављен текст аутора В.Д. „У одбрану природне
породице“, објављен 11. јануара 2018. године, на сајту www….
1.4. Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу
утврђивања правно релевантних чињеница и околности, а у складу са чл. 35.
ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка
прибављено изјашњење В.Д.
1.5. У изјашњењу на притужбу, које је В.Д. доставио тако што је доставио интернет адресу која води ка тексту на његовомом сајту под називом „Одговор на тужбу лгбт заштитара“ је између осталог наведено:
• да свој став о породици заснива на Светом Предању Цркава од Истока које је изложено у „Основама социјалне концепције Руске Православне Цркве“, те да су мушкарац и жена створени да би се у љубави целовито
сјединили једно са другим;
• да се особености полова не своде само на разлике у телесној грађи,
и да у палом свету мушкарац и жена могу да се изопаче и престану да буду
израз богом дане љубави, изродивши се у испољавање грешне пристрасности
палога човека према сопственом ја;
• да Библија сведочи о тешкој казни коју је управо због греха мужелоштва Бог послао на житеље, и да карактеришући морално стање паганског
света апостол Павле убраја хомосексуалне односе међу „најсрамније страсти“
и „развратности“ које скрнаве људско тело;
• да у савременом друштву дискусије о положају тзв. „полних мањина“
показују тенденцију да хомосексуализам схвате не као полну изопаченост, него
као једну од „сексуалних оријентација“ која има једнака права на изражавање
и уважавање;
• да се хомосексуалне тежње лече, као и остале страсти које муче савременог човека, и то постом, молитвом, покајањем, читањем Светог писма
и светоотачких дела итд;
• да Црква осуђује сваку пропаганду хомосексуализма. Такође наводи да, не оспоравајући никоме лична права на живот и на уважавање личног
достојанства, Црква сматра да лицима која пропагирају хомосексуални начин
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живота не би требало допустити да се баве предавачким, васпитачким или неким другим послом везаним за децу и омладину као ни да заузимају старешинске положаје у војсци или у поправним домовима;
• да се повремено изопачења људске сексуалности испољавају у форми болесног осећања припадности супротном полу, чији је резултат покушај
да се промени пол, те та тежња може да има само погубне последице за даљи
развој личности;
• да промена пола посредством хормонског дејства и спровођење хируршког захвата у највећем броју случајева доводи до удвостручења проблема, рађајући унутрашњу кризу:
• да у делу текста под насловом „Став јавног делатника“ наводи да своја
политичка уверења заснива на јасном ставу о породици због чега као члан
Српског покрета Двери, подржава Породичну повељу Србије чији текст је навео у целини;
• да када говори о хомосексуализму, мисли на идеологију политичког хомосексуализма, а не на опредељење појединаца, и да као православни
хришћанин има право на свој поглед на свет;
• да сматра да је нападнут због својих верских и политичких убеђења
гарантованих Уставом.
• да се његова одбрана породице, темељи на хришћанским ставовима,
да је политички хомосексуализам противпородично становиште чији је циљ
разарање темеља друштва зарад тријумфа канцер-капитализма;
• да се уместо радничких права, која су погажена и укинута, проглашавају права политичких хомосексуалаца;
• да је један од разлога његове борбе против политичког хомосексуализма, настојање да се деца и омладина сачувају од идеолошке пропаганде
коју овај покрет намеће;
• да је главни циљ политичког хомосексуализма, уништење природне породице;
• да су „тужибабе“ из удружења „Д.С.З“ изместиле из контекста речи Бранислава Вујића, које је цитирао. Да им је засметало што Вујић заступа тезу да
ЛГБТ парове не можемо да третирамо као равноправне, при чему реч „равноправно“ нису ставили под наводнике. Појашњења ради, наводници су стављени
да би се указало на чињеницу да у питању није истинска равноправност, него
тежња политичких хомосексуалаца да почну да доминирају у друштву;
• да су подноситељи притужбе, које назива „неписмењацима“ заговорници радикалног феминизма, који је имао више фаза. Најпре је тражио да се
полови изједначе у правима, од активног и пасивног бирачког права до права
на запошљавање, што је, како наводи, „могло да се разуме“;
• да је њихова основна идеја да је биолошки пол неважан, а да је битан
„гендер“ кога наше феминисткиње преводе као род;
• да политика „родне равноправности“ има за последицу одумирање
народа;
• да није вређао „никакве трансродне особе“ већ да је показао да је
идеологија родног феминизма, према којој је род друштвена конструкција
а не пре свега плод биолошких датости пола, једна јефтина квазинаучна „жвака за простака“;
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• да поручује Миши Ђурковићу да није сам и да послуша песму „As
long as there is one hundred“ у којој је реч о борби Шкота против енглеског
завојевача краља Едварда, (1320. година) против кога су устали краљ Роберт
Брус и велики јунак Виљем Волас, кога тумачи Мел Гибсон у фиму „Храбро
срце“ и који, док га черече, узвикује реч „Слобода!“.
2. Чињенично стање
• У току поступка утврђено је да је на интернет страници www…, 12.
јануара 2018. године објављен текст под називом „У одбрану природне породице“, аутора В.Д.
• На почетку текста под поднасловом „Родна равноправност и пропаганда хомосексуализма“ аутор истиче да је текст настао уочи доношења
Закона о родној равноправности припремљеног за усвајање у 2018. години
и низа пратећих докумената „чије ће последице по нашу, ионако разорену породицу, бити огромне“. Аутор даље истиче да има за циљ да грађане обавести
о „најстрашнијем насртају тоталитарне власти на породицу, који се може
поредити само са комунистичким ударцем на духовне и породичне вредности“.
Напомиње да се уместо комунизма, Србима намеће хомосексуализам, и то „под
видом приче о „родној равноправности“, чије су пропагаторке код нас, као што
видимо, „ЛГБТ активисткиње“. У даљем делу текста цитира се писмо Б.В.В,
у коме је, између осталог, наведено: „не постоје хомсексуалне везе без секса, док
се хетеросексуалне везе одржавају и без њега. Хомосексуалне везе нису искрено емотивне, него пожудне, ситносопственичке, хедонистичке и потрошачке. Оне пре
свега, својом развратношћу проширују поље потрошње, а оно се шири тако што
разара све што је препрека слободном кретању капитала, па тако уништава
и породичне односе. При том – пропагандно – мења (изврће) систем вредности,
као и критеријуме службене „нормалности“. Зато ЛГБТ парове не можемо да
третирамо као „равноправне“, нити смемо дозволити да усвајају децу. Бити
родитељ више је од поседовања детета као „људског капитала““.
• У делу текста под поднасловом „Одбрана природне породице“, В.Д.
пише да је циљ да се брани природна породица и да је то пут Србије. Аутор
цитира америчке стручњаке Алан К. Карлсона и Пол Т. Мер, који кажу да су
вера и породица неодвојиви и да се дом заснива на побожности, служењу Богу
и молитви, да су деца главни циљ и сврха брака.
• У наставку текста, под поднасловом „Шест година после Антонићеве
књиге“ аутор говори да је социолог Слободан Антонић објавио књигу „Критика радикалног феминизма“, у којој је сјајно протумачио граматику савремене
лажи о „родној равноправности“. Даље констатује „Радикални феминизам иде
даље у освајању власти. Он је прошао кроз више фаза. У почетку, он је тражио да
се полови изједначе у правима – од активног и пасивног бирачког права до права
на запошљавање, и то је могло да се разуме. Међутим, на Западу, пре свега у САД,
јавио се нови талас феминизма, иза кога су стајале радикалне феминисткиње,
од којих су многе биле лезбејке и активисткиње покрета за лезбејска права.
Њихова основна идеја је да је биолошки пол неважан, а да је битан „гендер“ (наше
феминисткиње су ту реч превеле као „род“, иако реч „род“ у српском језику има
сасвим друго значења, и језгро је из кога потичу многе кључне речи: од породице
до родољубља). „Род“ је друштвено конструисани пол. Ми изворно као да нисмо
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мушко ни женско, него нас таквима конструишу.“ Сматра да то конкретно значи
да се „дечаци од три године приморавају да носе хаљинице и играју се луткама,
и обрнуто, а затим деци дају могућност да мењају пол већ са петнаест година“.
• Након тога, аутор текста, у поднаслову „Циљ им је улазак у школе“ даље, наводи: „У оквиру новог Закона о родној равноправности, тражи се
наметање „џендер“ идеологије читавом друштву. Главни циљ је да се душе освоје
кроз школу. …. Кад ЛГБТ – џендеристи уђу у школе, добиће подлогу за своју пропаганду какву никад до сада нису имали. А сви знамо како су изгледали њихови
„образовни пакети“ маја 2016. године.“
• На крају, у поднаслову текста „Имамо право!“, наводи да „родитељи
имају право да подижу своју децу и да их штите од тоталитарних уплива
и лажних идеологија“. Аутор закључује: „У Србији, земљи у којој је, од пописа
2002. године до данас, преко 400.000 људи мање, и у којој сваке године умре 34.000
људи више него што их се роди, и у којој има преко милион незапослених и ко
зна колико оних који су на ивици да изгубе посао, породица, као основна ћелија
друштва, захтева нарочиту пажњу и заштиту, што је у складу са Универзалном декларацијом о људским правима УН… Аутор указује и на то да родитељи
и законски стараоци имају право да обезбеде верско и морално образовање деце
у складу са својим уверењима, према одредбама Устава РС. На крају закључује:
Зато свим силама устанимо у одбрану породице и породичних вредности. Како
радили, тако нам Бог помогао!“
3. Мотиви и разлози за доношење мишљења
• Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом
предмету, разматрао је наводе из притужбе и изјашњења, као и текст аутора
В.Д. под називом „У одбрану природне породице“, објављен 12. јануара 2018.
године, на интернет страници www...
Правни оквир
• Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани
дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације
прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна
од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе
због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима
дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је
овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката
дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке
случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за
остваривање равноправности[3].
• Устав Републике Србије[4] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију,
непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола,
националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Такође, Устав Републике Србије јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом
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или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје и прописује
да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог,
неопходно и ради заштите права и угледа других[5].
• Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године[6], у члану 14. забрањује дискриминацију и прописује да
се уживање права и слобода прописаних у овој Конвенцији обезбеђује без
дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик,
вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други
статус. Поред тога, чланом 10. Конвенције прописано је да свако има право
на слободу изражавања. Ово право укључује слободу поседовања сопственог
мишљења, примања и саопштавања информација и идеја без мешања јавне
власти и без обзира на границе. Пошто коришћење ових слобода повлачи за
собом дужности и одговорности, оно се може подвргнути формалностима,
условима, ограничењима или казнама прописаним законом и неопходним
у демократском друштву у интересу националне безбедности, територијалног
интегритета или јавне безбедности, ради спречавања нереда или криминала,
заштите здравља или морала, заштите угледа или права других, спречавања
откривања обавештења добијених у поверењу, или ради очувања ауторитета
и непристрасности судства.
3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 2. став 1. тачка 1, прописује да дискриминација
и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике
или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање
или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових
породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који
се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима,
полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу,
генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. С обзиром на околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантна је и одредба члана 12. Закона
о забрани дискриминације којом је забрањено узнемиравање и понижавајуће
поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или
групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара
страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.
Анализа навода из притужбе, изјашњења и прилога
са аспекта антидискриминационих прописа
3.6. Имајући у виду предмет ове притужбе, потребно је утврдити да ли
је В.Д. ставовима израженим у тексту „У одбрану природне породице“, који је
објављен 12. јануара 2018. године, на интернет страници www…, узнемирио и
понизио групу лица на основу њихових личних својстава, односно да ли се ставовима израженим у овом тексту ствара страх, непријатељско, понижавајуће
и увредљиво окружење за припаднике ЛГБТ популације.
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3.7. Повереник је анализом текста „У одбрану природне породице“
утврдио да је текст подељен на четири поднаслова у оквиру којих је аутор изнео своје виђење породице и друштва али и преносио ставове других лица.
У том смислу, потребно је и анализирати да ли се изнети ставови крећу у границама слободе изражавања која је зајемчена чланом 46. Устава Републике
Србије и чланом 10. Европске конвенције о заштити људских права и основних
слобода. Такође, имајући у виду да се аутор бранио тиме да његови ставови
представљају израз слободе вероисповести, Повереник је посебно анализирао
однос између права на слободу испољавања уверења са једне стране и права
на слободу од дискриминације са друге.
3.8. Потребно је најпре указати на неколико чињеница које се тичу слободе изражавања и евентуалног ограничења овог важног људског права. Наиме,
Устав Републике Србије чланом 46. јемчи слободу мишљења и изражавања, као
и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају
и шире обавештења и идеје, и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то неопходно ради заштите права и угледа других.
Европском Kонвенцијом за заштиту људских права и основних слобода[7],
чланом 10. регулисана је слобода изражавања, тако што је ставом 1. прописано да свако има право на слободу изражавања, а да то право укључује слободу поседовања сопственог мишљења, примања и саопштавања информација
и идеја без мешања јавне власти и без обзира на границе, док су ставом 2. прописана ограничења, односно, да с обзиром да коришћење ових слобода повлачи за собом дужности и одговорности, оно се може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или казнама прописаним законом и неопходним
у демократском друштву у интересу националне безбедности, територијалног
интегритета или јавне безбедности, ради спречавања нереда или криминала,
заштите здравља или морала, заштите угледа или права других, спречавања
откривања обавештења добијених у поверењу, или ради очувања ауторитета
и непристрасности судства
3.9. Дакле, право на слободу изражавања није неограничено. Према
одредбама Устава РС и Европске конвенције, заштита угледа и права других
је једно од легитимних ограничења овог права. Када одлучује о томе да ли је
дошло до повреде права из Конвенције, Европски суд за људска права посматра ограничења у светлу сваког конкретног случаја, што подразумева свеобухватну анализу изјава и порука које се шаљу, као и просторног и временског
контекста, као и да ли је ограничење слободе изражавања било неопходно
у демократском друштву и да ли је ограничење слободе изражавања било сразмерно легитимном циљу.[8]
3.10. Повереник указује да сваки појединац има право да износи своје
мишљење и личне ставове, што представља основ сваког слободног демократског друштва. Међутим, слобода говора, без обзира на начин изношења
и објављивања идеја и ставова никада не сме да буде изговор за дискриминацију.
3.11. Анализирајући просторни и временски контекст када је спорни текст објављен, потребно је указати на положај ЛГБТ популације која је
једна од најмаргинализованијих и најстигматизованијих друштвених група.
Хомофобија и трансфобија имају дубоке корене у друштву. Присутна је велика социјална дистанца и негативан став јавности према ЛГБТ популацији.
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У прилог наведеном, говоре истраживања јавног мњења према којима чак четвртина испитаника не жели да им припадници ЛГБТ популације буду колеге, трећина њих не жели да се са њима дружи (34%), половина не жели да им
припадници ЛГБТ популације буду васпитачи деце (47%), док чак 63% испитаника би имала нешто против да они сами или њихова деца буду у браку са
ЛГБТ особом[9]. Особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета,
сусрећу се са неразумевањем и осудом чак и у својим породицама, и неретко
су жртве физичког и психичког насиља.
3.12. Након указивања на значај права на слободу изражавања, али и границе ове слободе, Повереник за заштиту равноправности детаљно је анализирао текст В.Д., посебно ценећи временски и просторни контекст, као и да ли се
порукама које овај текст шаље ствара страх или непријатељско, понижавајуће
и увредљиво окружење за ЛГБТ особе.
3.13. У свом тексту, В.Д. је најпре критиковао одредбе Закона о родној
равноправности. Повереник истиче да он, као и сви други грађани, има потпуно право и слободу да коментарише промене у законодавном систему и да
се са њима не слаже, односно, да их критикује. Стога је легитимно што је
В.Д. изразио своје неслагање са решењима која су се нашла у нацрту Закона
о родној равноправности, посебно имајући у виду да су нека законска решења
изазвала бројна противречна мишљења у друштву, те Повереник истиче да је
јавна дебата о оваквим питањима увек пожељна и представља темељну вредност једног демократског друштва.
3.14. Даље, аутор је, појашњавајући своје ставове о породици и друштву,
пренео и текст извесног Б. В, у коме је, поред осталог, наведено да „не постоје
хомосексуалне везе без секса, док се хетеросексуалне одржавају и без њега. Хомосексуалне везе нису искрено емотивне, него пожудне, ситносопственичке и потрошачке. Оне својом развратношћу проширују поље потрошње, а оно се шири
тако што разара све што је препрека слободном кретању капитала, па тако
уништава и породичне односе. При том пропагандно мења (изврће) систем вредности, као и критеријуме службене „нормалности“. Зато ЛГБТ парове не можемо да третирамо као „равноправне“.“
3.15. На овај начин, истополни однос сведен је искључиво на секс, лишен других хуманих одлика као што је емоционална повезаност, за разлику
од хетеросексуалних односа за које се наводи да могу постојати и без секса. Такође, хомосексуални однос је назван развратним, ситносопственичким
и потрошачким уз упозорење да хомосексуалне везе уништавају породичне
односе, и мењају критеријуме „нормалности“. Повереник указује да такав
став најпре представља један негативан стереотип о истополним односима,
а затим постаје експлицитно увредљив да би довео до закључка да ЛГБТ парове не можемо третирати као равноправне, што је у директној супротности са
антидискриминационим прописима Републике Србије.
3.16. С обзиром да се акт дискриминације може састојати и у преношењу
и чињењу доступним дискриминаторних текстова, без обзира на то ко је
аутор, Повереник је од В.Д. затражио изјашњење на наводе из притужбе.
У изјашњењу, аутор се није оградио од писања Б.В, нити оспорио аутентичност
текста. Напротив, аутор је у свом изјашњењу изнео бројне ставове којима се,
под окриљем права на слободу уверења, износи низ дискриминаторних ставова
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према ЛГБТ особама, чиме се заправо потврђује његово саглашавање са ставовима Б.В, које је пренео.
3.17. Наиме, у свом изјашњењу В.Д. је навео да „У савременом друштву,
дискусије о положају „полних мањина“ показују тенденцију да хомосексуализам
схвате не као полну изопаченост него као једну од „сексуалних оријентација“
која има једнака права на јавно испољавање и уважавање.“ Аутор преноси и наводни став Цркве да се „хомосексуалне тежње лече, и то постом, молитвом,
покајањем, читањем Светог писма, општењем са верујућим људима“ и на сличне начине. Такође, наводи и да се „повремено изопачење људске сексуалности
испољава у форми болесног осећања припадности супротном полу, чији је резултат покушај да се промени пол (трансексуализам).“
3.18. Иако се притужба организације „Д.С.З“ не односи на изјашњење
В.Д, у њему су изнети ставови који су забрињавајући, осликавају суштинско
неразумевање људске сексуалности, подстичу негативне стереотипе о ЛГБТ
популацији, и показују низак степен познавања права особа другачије сексуалне оријентације. Због тога је неопходан извесни осврт на такво изјашњење,
посебно имајући у виду да је изјашњење аутора јавно доступно на његовом
интернет сајту.
3.19. Најпре, у вези са наводима аутора да у савременом друштву постоје
„тенденције да се хомосексуалност схвати, не као полна изопаченост него као
сексуална оријентација која има једнака права на јавно испољавање и уважавање“,
Повереник указује да су такве тенденције окончане у нашем друштву и да су
особе другачије сексуалне оријентације, на основу императивних прописа,
једнаке у достојанству и правима са хетеросексуалним особама.
3.20. Затим, у вези са наводним „лечењем хомосексуалности“, треба
рећи да свако има право на своја уверења, па и да у лечењу радије приступи
верским ритуалима него медицинским достигнућима, у оној мери у којој се
таква пракса односи на њих и не дира у права других. Ипак, стављати особе
другачије сексуалне оријентације у било какав контекст болести и ненормалности, дискриминаторно је и дубоко узнемиравајуће за суграђане чије се потребе и капацитети за емотивно-сексуалним партнерским односом ни у чему
не разликују од потреба и капацитета хетеросексуалних особа.
Наиме, кроз историју су постојали покушаји „лечења“ хомосексуалности и то неретко суровим методама које нису давале никакве резултате.
Лезбејке су подвргаване хистеректомији и терапији инјекција естрогена, док су
геј мушкарци подвргавани кастрацији и електрошоковима. Научна заједница
данас, хомосексуалност не сматра менталним поремећајем већ варијететом
сексуалне оријентације. Такође, треба имати у виду и да је Светска здравствена
организација уклонила категорију „поремећај родног идентитета“, и предложила нову категорију „родна инконгуренција (неусклађеност) под поглављем
6 – стања повезана са сексуалним здрављем.
3.21. Суштински, В.Д. своје ставове брани углавном правом на слободу
вероисповести и уверења, па наводи да су то „ставови православног верника“.
Сматра да оно што је предмет притужбе за дискриминацију, представља заправо израз његове слободе испољавања вере. Појашњава да, као православни
хришћанин, из чије догматике извире и етика, своје ставове базира на „Светом
предању цркава од истока“.
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3.22. Због тога Повереник указује на важеће прописе који регулишу слободу веросиповести као и на релевантне ставове Европског суда за људска права. Наиме, Европска конвенција о људским правима и основним слободама[10]
у члану 9. гарантује слободу мисли, савести и вероисповести; прописује да ово
право укључује слободу промене вере или уверења и слободу човека да, било
сам, или заједно с другима, јавно или приватно, испољава веру или уверење
молитвом, проповеди, обичајима и обредом. Такође, наведено је да слобода
исповедања вере или убеђења може бити подвргнута само оним ограничењима
која су прописана законом и неопходна у демократском друштву у интересу
јавне безбедности, ради заштите јавног реда, здравља или морала, или ради
заштите права и слобода других.
На сличан начин је ово питање уређено Уставом РС[11] који чланом 43.
јемчи слободу вероисповести и испољавања вере, обављањем верских обреда,
похађањем верске службе или наставе, појединачно или у заједници са другима. Слобода исповедања вере се може ограничити законом, само ако је то неопходно у демократском друштву, ради заштите живота и здравља људи, морала демократског друштва, слобода и права грађана, јавне безбедности и јавног
реда или ради спречавања изазивања националне, расне и верске мржње. Члан
44. прописује да су цркве и верске заједнице равноправне и одвојене од државе.
3.23. Дакле право на слободу вероисповести, подразумева првенствено
слободу уверења и обављања верских обреда, промене вере и испољавање вере,
али не сме служити као изговор за повреду права других и дискриминацију.
Из јуриспруденције Европског суда за људска права, такође проистиче
да је суд у бројним случајевима дао превагу поштовању права других у односу
на слободу изражавања вероисповести. У пресуди Martins Casimiro и Cerveira
Ferreira против Луксембурга, суд је заузео став да је дужност поштовања било
каквих уверења родитеља подређена основном праву детета да добије образовање,
те се стога одредба чл. 2. Протокола бр. 1. не може тумачити на начин који би
захтевао признање жеље родитеља да, на пример, њихово дете добије изузеће и да
му буде дозвољено да не похађа школу суботом, из верских разлога[12].
На сличан начин суд Северне Ирске, заузео је став у случају када из верских разлога, власници посластичарнице нису хтели да направе торту на којој
је писало „Подржавам геј брак“. Наиме, иако су се власници бранили ставом да
је то противно њиховом верском уверењу, Суд је остао на становишту да тужени
нису верска установа, да се баве профитном делатношћу, да за њих нема уступака и да морају све кориснике услуга да третирају на једнак начин. Суд даље
наводи да они имају право на верска уверења, али само у складу са законом.[13]
3.24. Имајући у виду наведено, а у контексту изјашњења аутора текста који цитирајући Стари завет појашњава своје етичке принципе и уверења,
треба указати да не постоје никакве сметње да било које лице, своје вредности и начин живота уређује према било којим етичким или религијским изворима, али када говоримо о савременом друштву, треба имати у виду да данас
такође постоје и универзалне цивилизацијске вредности као и закони који су
обавезујући за све. Универзална декларација о људским правима прокламује
да се сви људи рађају једнаки и слободни у достојанству и правима, а Устав
Републике Србије прописује да је људско достојанство неприкосновено.[14]
Антидискриминациони прописи гарантују поштовање људског достојанства
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и забрањују сваку дискриминацију. Данас је недопустиво да се особе другачије
сексуалне оријентације, на експлицитан или имплицитан начин називају изопаченима и болеснима, као што то у свом изјашњењу чини аутор, управо када
говори о савременом друштву, цитирајући притом друга лица и преносећи
наводне ставове цркве.
3.25. Такође, не постоје никакве сметње да се аутор залаже за породичне
или било које друге вредности, све док не дира у права других лица. Међутим,
аутор подстиче стереотип да поштовање права једне групе лица, носи са собом губитак права за друге. Односно да ће остваривање права на приватни
и породични живот особама другачије сексуалне оријентације, на неки начин
угрозити иста права хетеросексуалних особа. При томе, у тексту „У одбрану
природне породице“, који је предмет притужбе, аутор упозорава на драматичне податке о паду наталитета, стварајући на тај начин привид да је пад наталитета у друштву у вези са покретима за заштиту људских права особа другачије
сексуалне оријентације и оснаживање жена. Такви стереотипи су погубни за
друштво у целини. Наиме, Повереник указује да популациона политика, подразумева механизме подстицања рађања, који обухватају и жене и мушкарце
равноправно, као и бригу о породици и одговорном родитељству, и томе ни
на који начин не може бити сметња залагање мањина у друштву за поштовање
свог достојанства и права на породични живот.
3.26. На послетку, аутор се у тексту који је предмет притужбе, позива
и на међународне изворе права, и то најчешће на правне прописе Уједињених
нација. Са тиме у вези, Повереник указује да је Генерална скупштина Уједињених
нација, 2008. године донела декларацију која осуђује кршење људских права
која су заснована на сексуалној оријентацији и родном идентитету[15]. Када
су у питању правни извори Уједињених нација, важно је поменути и Принципе из Џогџакарте. Принцип бр. 3 утврђује да „свако има право да свуда буде
правно признат као правни субјекат. Особе различите сексуалне оријентације
и родних идентитета ће имати правну способност у свим животним аспектима. Самодефинисана сексуална оријентација и родни идентитет је интегрални део њихових личности и један је од најосновнијих суштинских аспеката
самоодређења, достојанства и слободе. Нико неће бити подвргнут притиску
да поништи, сузбије или одбије своју сексуалну оријентацију и родни идентитет“. Имајући у виду ставове аутора о сексуалној оријентацији и родном идентитету, важно је поменути и на који начин су ови појмови дефинисани у овом
УН документу који је усвојен 2007. године. Наиме, сексуална оријентација се
односи на способност сваке особе да осећа дубоку емоционалну, физичку или
сексуалну привлачност са особама различитог и/или истог пола и/или рода.
Родни идентитет се односи на дубоки унутрашњи осећај и властиту родну
самоспознају која може али и не мора да кореспондира са полом који је особи
уписан рођењем, укључујући и сопствени осећај тела (који се може мењати,
уколико је слободном вољом одлучено, медицинским или хируршким путем)
и остало испољавање рода укључујући и одевањем, говором и понашањем.[16]
3.27. Повереник за заштиту равноправности указује и на пресуду Европског суда за људска права у предмету Вејделанд и други против Шведске (пресуда од 9. фебруара 2012. године) у којој је суд истакао да је дискриминација
по основу сексуалне оријентације подједнако озбиљна као и дискриминација
заснована на раси, пореклу и боји коже, те да „напади“ на одређене особе
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почињени вређањем, исмевањем или клеветањем одређених група становништва могу бити довољни како би се власти определиле да сузбију овакав говор и у оним случајевима када у говору нема позива на чин насиља или друга
кривична дела.
Обележавајући Међународни дан против хомофобије и трансфобије,
УН Висока комесарка за људска права Неви Пилај је рекла да се хомофобија
и трансфобија не разликују од сексизма, мизогиније, расизма и ксенофобије. „Али
док су те друге форме предрасуда универзално осуђене од влада, хомофобија
и трансфобија су пречесто превиђане“, рекла је. „Историја нам показује да је
огромна људска цена дискриминације и предрасуда. Нико није овлашћен да
третира ни једну групу људи као мање вредне или да су мање вредни поштовања.
Свако поједино људско биће има иста права, право на исто поштовање и етички третман, без обзира на сексалну оријентацију и родни идентитет.“[17]
3.28. Свестраном анализом текста В.Д. „У одбрану природне породице“, посебно у контексту изјашњења које је дао, Повереник налази да су прекорачене границе слободе говора. Преношењем текста Б.В., чије је ставове
присвојио, В.Д. је подржао негативне стереотипе о ЛГБТ популацији који су
најчешћи узрок дискриминације и преносио идеје и мишљења које вређају
достојанство групе лица на основу њиховог личног својства, и стварају страх,
непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.
4. Мишљење
Ставовима изнетим у текстом „У одбрану природне породице“, објављеном
12. јануара 2018. године на сајту www…, повређен је члан 12. Закона о забрани дискриминације.
5. Препорука
Повереник за заштиту равноправности даје препоруку В.Д.:
5.1. Да на свом сајту јавно упути извињење особама другачије сексуалне оријентације због изнетих ставова који представљају повреду достојанства
групе лица на основу личног својства.
5.2. Да се убудуће суздржи од аката и изјава које представљају
дикскриминацију лица на основу било ког личног својства.
Потребно је да В.Д., обавести Повереника за заштиту равноправности
о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са
препоруком.
Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико В.Д.
не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању
мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење
не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити
јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.
Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било
које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама
правних субјеката.
[1] „Службени гласник РС“, број 22/09
[2] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број
22/09), члан 1. став 2.

240

Slučaj Vladimira Dimitrijevića

[3] Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број
22/09), члан 33.
[4] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06)
[5] Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06), члан 46.
[6] „Службени лист СЦГ- Међународни уговори“, број 9/03
[7] Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода („Сл. лист СЦГ – Међународни уговори“, – бр. 9/2003,
5/2005 и 7/2005 – испр. и „Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 12/2010)
[8] Surek v. Turkey, представка број 26682/95, пресуда од 8. јула 1999.
године
[9] Извештај о истраживању јавног мњења, „Однос грађана и грађанки
према дискриминацији у Србији“, Повереник за заштиту равноправности, децембар 2016. године, Београд
[10] „Сл. лист СЦГ – Међународни уговори“, бр. 9/03
[11] „Сл. гласник РС“, бр. 98/2006
[12] Martins Casimiro and Cerveira Ferreira v. Luxembourg, br. 44888/98,
27. април 1999. године
[13] Вера у равноправност: вероисповест и уверења у Европи, Еквинет
2017. година, стр. 80
[14] Члан 23. Устава Републике Србије
[15] http://www.wluml.org/node/7296
[16] http://www.rodnaravnopravnost.rs/attachments/013_Yogyakarta%20
principi%20na%20srpskom.pdf
[17] Проф. др Зорица Мршчевић, Међународни стандарди и искуства у
регулисању права трансродних особа
ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ
Брaнкицa Jaнкoвић
Владимир Димитријевић дискриминисао ЛГБТ особе
Мишљења и препоруке Обавештења Владимир Димитријевић дискриминисао ЛГБТ особе
17. јан 2019.
У пoступку кojи je спрoвeдeн пo притужби организације цивилног
друштва, против Владимира Димитријевића, због навода у тексту „У одбрану
природне породице“ којима се вређа достојанство особа другачије сексуалне
оријентације, повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је
дошло до кршења одредаба Закона о забрани дискриминације, уз препоруке
за њихово отклањање.
С обзиром да Владимир Димитријевић није поступио по датој препоруци
у законском року, ни након опомене, повереница за заштиту равноправности,
у складу са Законом о забрани дискриминације, о томе обавештава јавност.
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TУЖБА ПРОТИВ ВЛАДИМИРА ДАВИДОВИЋА
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ЈАВНИ ПРОТЕСТИ И ПОДРШКА
ВЛАДИМИРУ ДИМИТРИЈЕВИЋУ
НЕМА СЛОБОДЕ У СРБИЈИ,
А У КОЈОЈ КОЛОНИЈИ ЈЕ ИМА?*
Владимир Димитријевић добио је ових дана писмо из канцеларије Поверенице за заштиту равноправности у ком се каже да се на њега жали извесна НВО. Крив је што је на свом сајту vladimirdimitrijevic.com објавио текст
у ком, између осталог, стоји да је „једино природна заједница између мушкарца
и жене“. Тиме се, ето, „врши дискриминација на основу брачног и породичног
статуса, родног идентитета и сексуалне оријентације“.
У Повереничином писму се др Димитријевић позива да, као први корак
у процесу који се води против њега, одговори на ову оптужбу, с тим што му
је на крају писма изричито напоменуто да, према одговарајућем Закону (чл.
45, ст. 2), када је неко оптужен да је извршио акт дискриминације, тада „терет доказивања – да услед тог акта није дошло до повреде начела једнакости,
односно начела једнаких права и обавеза – сноси онај за кога се тврди да је
извршио дискриминацију“.
Дакле, чињенице су следеће:
1. др Димитријевић нема никакву државну функцију да би могао било
кога да дискриминише у стварном значењу те речи: ускратити некоме право које му припада;
2. др Димитријевић објавио је текст на свом личном сајту који се тако
и зове „Владимир Димитријевић“;
3. др Димитријевић изнео је чисто вредносне судове и то општег карактера („једино је природно“, у датом контексту – пошто није реч
о биологији – није дескриптивни већ вредносни исказ и не односи се директно, у смислу клевете као неистинитог исказа, ни на ког појединца,
нити на групу);
4. др Димитријевић није ни из једног свог вредносног суда извео захтев
за било каквим насиљем или противуставном радњом;
5. др Димитријевић је, међутим, оптужен да је његов текст, објављен на
његовом личном сајту, довео до дискриминације ЛГБТ особа;
6. др Димитријевић не може да се брани тако да, рецимо, захтева конкретан доказ да је његов текст произвео дискриминацију – на пример: Петар Петровић је прочитао текст др Димитријевића и онда је
ускратио то-и-то право Николи Николићу;
7. за др Димитријевића, заправо, не важи презумпција невиности; напротив, управо он као оптужени дужан је да докаже своју невиност;
8. др Димитријевић, стога, мора да докаже, како би се одбранио, да из
његовог текста није произашла никаква конкретна дискриминација.
Како др Димитријевић то може да уради? Како се уопште може доказати да се нешто није десило?
*
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Др Слободан Антонић, професор Филозофског факултета Универзитета
у Београду, 29.05.2018.

Slučaj Vladimira Dimitrijevića

Елементарно правило логике и епистемологије је да онај који тврди да
нешто јесте то треба и да докаже. На пример, мој комшија може да каже да га
узнемиравају патуљци који станују у мом дворишту, јер ноћу улазе код њега
и гласно певају. Зар није на њему да докаже постојање мојих патуљака, а не на
мени да доказујем да таква створења не постоје?
Заправо, када боље размислимо, схватићемо да др Димитријевић уопште не може да се одбрани, или бар не може на логичан начин.
Др Димитријевић би, вероватно, требало да изврши попис свих случајева
дискриминације ЛГБТ особа који су се у Србији десили између 12. јануара
2018. године, када је поставио свој текст на сајт, и 4. маја 2018. године, када
је канцеларија Поверенице повела поступак против њега. Онда би морао да,
као сведоке одбране, позове све оптужене у тим процесима, те да од њих тражи да посведоче да спорну радњу нису извршили под утицајем његовог текста.
Али, др Димитријевић не може ни на који начин да има увид у све тужилачке или судске списе 58 тужилаштава и 66 судова у Србији. Па чак и да
постоји јединствена и доступна база података из које би се он могао обавестити, др Димитријевић би заправо морао да убеди све оптужене да дођу и посведоче у његову корист. Уколико само једног од њих не би успео да придобије
за сведочење, Повереница би и даље могла да тврди да др Димитријевић фактички није успео да докаже да његов текст није довео до дискриминације неке
ЛГБТ особе.
Наравно, ово би била логика доказивања у случајевима када се појам
дискриминације колико-толико узима у стварном значењу. Проблем је, међутим,
у томе што је у људскоправшком законодавству и правној пракси колоније каква је Србија појам дискриминације одређен безобално.

МИШЉЕЊЕ О ТУЖБИ УДРУЖЕЊА „ДА СЕ ЗНА“
ПРОТИВ ВЛАДИМИРА ДИМИТРИЈЕВИЋА
КОСТА ЧАВОШКИ: 			
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ 		
Тимочка број 15
						
2 П број 410/19
Као amicus quriae слободан сам да Вас упознам са својим мишљењем
о тужби Удружења „Да се зна!“ Београд против др Владимира Димитријевића,
професора, коју је поднела адвокат Ивана Љ. Максимовић, Милентија Поповића
19/4, 11070 Нови Београд.
1. Грдно сам изненађен да сте примили тужбу адвоката Иване Љ.
Максимовић, а да је нисте вратили с налогом да буде исписана ћирилицом.
Надам се да Вам је познато да је службени језик у суду српски, а писмо
ћирилично. Такође бисте морали знати да је адвокатура, баш као и суд, јавна
служба, уређена законом, те да адвокати морају у обраћању суду да користе
службени језик и писмо. Приватна лица наравно могу да се суду обраћају не
само латиницом него и кинеским писмом. Адвокати то не могу и не смеју, јер
врше јавну службу.
2. На другој страни тужбе др Владимир Димитријевић се оптужује зато
што је навео писмо Бранислава В. Вујића, за које, колико је то мени познато,
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Вујић није ни кривично ни грађански одговарао. Па како онда др Владимир
Димитријевић може одговарати за исказ који је неко други написао и објавио,
а он га само цитирао као илустрацију?
3. Др Владимир Димитријевић се затим, на другој страни тужбе, оптужује
зато што је цитирао америчке стручњаке Алана К. Карлсона и Пола Т. Меруа,
који наводе да је заједница између мушкарца и жене једина природна заједница.
Ако је то тужиоцу и његовом адвокату толико спорно, зар није било логично
да туже те стручњаке или да замоле ЛГБТ организације у САД, које су иначе
и моћне и утицајне, да то учине уместо њих? Како сам и муж и родитељ, мени
се чини да је породица једина природна заједница. Јер ако је улажење у сексуалне односе ствар слободног избора, подизање и васпитање деце није. То
је и природна и морална обавеза, коју закон својим санкцијама поткрепљује.
4. Када је посреди пол, по мом суду то је биолошка чињеница, коју
уважавају и наши закони тако што налажу да се пол наведе као елемент идентитета, што тужилац лако може утврдити увидом у личне исправе. Уосталом,
одмах по рођењу детета у матичне књиге уписује се и његов пол.
5. На другој страни тужбе, др Владимиру Димитријевићу се замера
суштинско неразумевање људске сексуалности. Откада то неразумевање било
чега може бити предмет тужбе?
6. На другој страни тужбе др Владимир Димитријевић се терети што
преноси наводне ставове Цркве о хомосексуалности. Најпре није јасно о којој
је то Цркви реч – да ли православној, католичкој или протестантској? Уколико
су то наводни, а не истински, ставови Цркве, Суд би требало да као вештаке позове угледне православне и католичке теологе да разјасне какав је став Цркве
према хомосексуализму. Уколико се покаже да је др Владимир Димитријевић
тачно навео ставове Цркве према хомосексуализму, не видим зашто би он за
њих одговарао, чак и ако је добар верник.
7. На трећој страни тужбе др Владимир Димитријевић се оптужује зато
што наводи ставове др Наталије Нарочницке. Не видим зашто би др Владимир
Димитријевић одговарао за њене ставове и закључке.
8. Тужилац наводи да су ЛГБТ особе и даље обесправљене у српском
друштву, па се поставља питање како др Владимир Димитријевић може одговарати за такво стање ствари.
9. Др Владимиру Димитријевићу се ставља на терет неоправдано и малициозно повезивање хомосексуалности са уништењем природне породице,
промоцијом порнографије и дечје сексуалности. Мени се чини да се и хетеросексуалност понекад изобличује у занемаривање природне породице, промоцију
порнографије и сексуалну злоупотребу деце.
10. Коначно, др Владимир Димитријевић се оптужује због наводног
дискриминисања ЛГБТ лица. Тужилац, међутим, не наводи да је иједно ЛГБТ
лице изгубило посао, положај или неко звање збиг дискриминације коју је наводно проводио др Владимир Димитријевић. Напротив, управо је једно ЛГБТ
лице постало председник Владе, а није искључено да ће неко друго ЛГБТ лице
ускоро постати председник Републике.
У Београду, 14. априла 2019.		
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С дужним поштовањем,
Коста Чавошки

Slučaj Vladimira Dimitrijevića

ПОКАЗНИ ПРОГОН*
Са огорченошћу сам прочитао вест да је настављен прогон др Владимира
Димитријевића, а све у најгорој тоталитарној традицији обрачуна с „вербалним деликтом“. Димитријевићу се, наиме, судским путем жели забранити
да износи како свој поглед на „политичку хомосексуалност“, тако и на моралну афирмацију ове врсте сексуалних пракси. Тим показним прогоном др
Димитријевића наши „либерали“ заправо желе да ограниче слободу мисли
и говора свих нас, односно да застраше сваког ко се усуђује да помисли или
каже нешто што се налази изван прописане „политичке коректности“.
Али слобода говора и мисли не може се квалификовати као дискриминација! Такође, ни здравом разуму не може бити јасно како доктор књижевности у својим чланцима „врши дискриминацију“ – односно ускраћује за постојеће
право – било кога, а камо ли „ЛГБТ заједницу“?
Посебно је жалосно што, посматрано персонално, прогон др Димитријевића
предводи особа која себе види као књижевницу, и која је чак члан Српског
књижевног друштва. Реч је о Драгослави Барзут. Она је, наиме, потписник
свих сикофантских и клеветничких притужби повереници и суду, у име ЛГБТ
организације „Да се зна“, против др Димитријевића. Тужно је то да је она
својевремено тражила и добила заштиту од СКД када је њена лична слобода, као ЛГБТ особе, била угрожена током инцидента у кафани „СФРЈ“, а сада
она предводи хајку којом се угрожава елементарна слобода једног професора књижевности, познатог по томе што је успевао да развије љубав за српску
књижевност многим генерацијама чачанских гимназијалаца.

УГРОЖЕНА СЛОБОДА МИШЉЕЊА**
Нема сумње у то да су у нашој земљи угрожене основне слободе: као
што је слобода мишљења. Јер, некадашњи ставови невладине интелигенције
– као израза западних (америчких) сила у наметању „промене свести“ у нас,
наметању које представља насилни друштвени и културни инжењеринг – добили су законску снагу. Ти ставови имају не само монопол у јавном простору
него располажу и монополом силе.
Налазимо се на прагу новог јавног лова на оне интелектуалце који се
противе октроисаном свету вредности. Отуд је неопходно демократско, интелектуално, ненасилно и практично оспоравање невладине интелигенције, чија
је моћ у јавном и институционалном простору огромна – простире се све до
места председника владе.
Тако повереник за родну равноправност прогања законским средствима
интелектуалце (проф. др Бранислав Ристивојевић, др Владимир Димитријевић)
због деликта мишљења: његово тумачење њихових исказа не подлеже било чијој
процени нити жалби. То је света инквизиција нашег времена. Потребно је – на
организован начин – обновити активности везане за заштиту слободе мишљења.
*
**

Др Слободан Антонић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду.
Др Мило Ломпар, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду.
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ОПТУЖБА ЗА НЕПОСТОЈЕЋИ ПРЕСТУП*
Професори државних гимназија су у развоју модерне Србије представљали
важан интелектуални потенцијал. Одлично образовани, ерудите, заљубљеници
у свој позив и поврх свега активни ствараоци и друштвени радници, глас разума и просвете у необразованој средини, глас који су многи ослушкивали и од
кога су учили. Историја српске културе обилује таквим примерима. Нажалост,
данас у Србији, притиснутој глобалистичким реформама, све је мање луцидних интелектуалаца тог профила. Са свих страна окружени смо незнањем, некултуром, нестручношћу, а иза свега се ваља стоглава глобалистичка хидра са
својим политичким коректностима, људским, дечјим и животињским правима.
Такав редак глас разума и просвете у данашњој Србији представља Владимир
Димитријевић. Професор гимназије, публициста, православни писац и аналитичар. Цео свој рад посвећује учвршћивању код Срба хришћанског погледа на
свет и стоји као бранилац породичних вредности. Наравно, оваквог противника стоглава хидра мора да уништи. И ето оптужбе пред Вишим судом Србије,
за непостојећи преступ – за слободно изражавање мисли коју у суштини дели
сваки мислећи човек, а поготово православни Србин, али због глобалистичког
притиска не сме јавно да саопшти: пропаганда ЛГБТ идеја је штетна за друштво. Штетна и рушилачка, у свакодневној а поготово у историјској перспективи.
Ако још у Србији има паметних и независних судија, Владимир Димитријевић
ће бити ослобођен бесмислених оптужби.

ДИМИТРИЈЕВИЋА ПРОГОНЕ КАО ХРИШЋАНИНА**
Прогон доктора Владимира Димитријевића, истакнутог православног
публицисте, активисте и доктора књижевности, ушао је у нову фазу. Након
упозорења сада је и тужен због свог рада, веровања, патриотизма и личне жртве
за државу и народ. У питању је директно кршење основних права на слободу
изражавања која су дефинисана Уставом Републике Србије, али и чланом 18
Универзалне декларације о људским правима која гарaнтују слободу веровања
и исповедања своје вере. У држави која је номинално хришћанска и слободна
Димитријевића прогоне као хришћанина. Да ли ова држава жели све патриоте
да отера у затвор, да им забрани да говоре и пишу или настоји да оца четворо деце протера?

НОВИ ВИД ТОТАЛИТАРИЗМА***
Прогон над Владимиром Димитријевићем коначна је потврда да смо
суочени на новим видом тоталитаризма, у коме нам се, сада и овде, већ увелико суди због деликта мишљења. Оно чему смо се до јуче смејали, натовска
*

Др Александар Липковски, професор Математичког факултета Универзитета
у Београду.
** Др Миша Ђурковић, научни саветник, директор Института за европске студије
у Београду.
*** Др Милош Ковић, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду.
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„политичка коректност“ са њеним шупљим, пропагандним фразама о равноправности и (де)конструкцијама идентитета, сада као ноћна мора притиска цео
свет. На Западу, нарочито на универзитетима, то се претворило у праву, несносну
ди-ктатуру медиокритета и комформиста. У колонији Србији то има трагикомичне форме. Последице су, међутим, свуда исте. Више није довољно живети
и пустити друге да живе.
Сада се већ прогоне они који су, по свим Божијим и природним законима, „нормални“ и спречава њихово право да јавно заступају своје ставове.
Више немамо право на наивност: главни циљ је разарање породице. Тиме се
угрожавају темељи наше европске културе и будућност наше деце. Са том
пошасти суочио се Владимир Димитријевић, пре њега Милан Брдар, Миша
Ђурковић и Бранислав Ристивојевић. Данас они, сутра ми.

ЗБОГ ДЕЛИКТА МИШЉЕЊА*
Прочитао сам пажљиво књигу Владимира Димиријевића: „Хоминтерна
и гејстапо“, а исто тако и оптужбе против аутора те књиге пред Вишим судом
Србије. Одлучно протестујем против хајке на професора Димитријевића. Др.
Владимир Димитријевић наводно је крив због тога што је формулисао мисли које, изгледа, нису у складу са ЛГБТ – идејама!!! Био сам шокиран? Зар то
може да буде предмет судског процеса? Аутор је у суштини оптужен због тога,
што је промишљао о неким текућим друштвеним темама, а које, очигледно,
нису у складу са идеологијом ЛГБТ. Ако сам добро обавештен, оптужбу су подигли „повереници за равноправност грађана„. А ко је њих изабрао? Ко им је
дао такву моћ, да могу да пишу оптужбу против једног истакнутог српског интелектуалца? Укратко: оптужба против др. Владимира Димиријевића је толико неоснована, па и неозбиљна, да се надам да ће је као такву за време суђења
видети и сам надлежни суд. Владимиру Димитријевићу суди се заправо због
деликта мишљења.

ПРИМИТИВНА ХАЈКА**
Примитивна хајка коју предводи такозвани Повереник за равноправност
против угледног доктора Владимира Димитријевића је показатељ да је у Србији
на власти другосрбијанска идеологија, почевши од председника Републике,
председника Владе и министра спољних послова до Вишег суда у Београду.
У том контексту је могуће да се познати православни интелектуалац који никада није позивао на насиље или промену уставног поретка, отац четворо деце,
русофил и верник, праведник беспрекорног поштења, човек који нема једну
кривичну пријаву у животу, дивљачки и месецима прогони од стране корумпиране власти која је суспендовала Устав Србије још 2013. године (Бриселски
споразум) уз очигледну асистенцију немачких таблоида попут Блица и америчке телевизије попут N1, само зато што је изнео свој став.
*
**

Никола Живковић, књижевник и преводилац, Берлин – Београд.
Др Дејан Мировић, професор Правног факултета Универзитета у Косовској
Митровици.
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Да би скандал био још већи, његови ставови су и то одговорно тврдим
као професор међународног права, потпуно у складу са чланом 10 Европске
конвенције која гарантује слободу изражавања.

У СРБИЈИ ЈЕ ПОНОВО УГРОЖЕНА СЛОБОДА МИШЉЕЊА,
А САМИМ ТИМ И НАУКА И УМЕТНОСТ*
У нашој Србији никада нисмо били без чуда а данас поготово. Док грађани
у скоро сваком граду Србије протестују, њен председник прегао да разграничи Србију од Старе Србије. Преговара са злочинцима који су окупирали Стару
Србију, Србе протерали а вековне цркве и гробове српске разрушили, а неће
да разговара са огранизаторима протеста, ни са председницима опозиционих
партија који их подржавају. У Парламенту државе се посланици владајућих
и опозиоционих странака међусобно прозивају идиотима и фашистима, председница Парламента и њени страначки посланици измишљају на стотине амандмана на предлоге закона које је њихова влада предложила, само да онемогуће
опозиционе посланике да дискутују о предложеним законима, а онда их, на
звонце председнице, једноумно изгласавају, без дискусије и учешћа опозиционих посланика. Председница не пропусти ни једну прилику да не изрекне
казне, али само посланицима опозиције. Зато су сви посланици праве опозиције
напустили Парламент и четири месеца протестују, одржавајући своје пар
ламентарне скупштине и конференције за штампу у ходницима Парламента.
За то време председник Србије обилази западноевропске земље и даје интервјуе
у немачким, италијанским и француским медијима називајући председнике
опозиционих странака фашистима, лоповима и тајкунима. Ни на крај памети
му не пада да је високоморални председник Француске у хаотичном времену
после победе над фашизмом забранио првом постављеном амбасадору Брозове
Југославије у Паризу да негативно говори о било ком грађанину Француске па
ни о Хитлеровом колаборанту, маршалу Петену. Истовремено, њим наречена председница Владе Србије и њени министри и повереници за равноправност грађана прогањају и пријављују суду научнике и уметнике за другачије
мишљење и слободно говорење о пропагандистичком деловању хомосексуалне популације у Србији.
Право слободе говора загарантовано је повељом Уједињених нација и повељама и законима свих слободних држава у свету. У свим слободним државама
право и слободе говора је „темељна слобода“. Једино у колонијалним државама и протекторатима других држава и војних савеза то право се санкционише. Судећи према прогоњењу др Владимира Димитријевића из Чачка и про
фесора др Милана Брдара из Београда и од стране политичке хомосексуалне
групације у Србији и њихових заступника, у актуелним ликовима повереника за равноправност грађана државе Србије, ово право у „раној“ демократији
либералног капитализма у Србији драстично је угрожено. Да ли постављени
повереници од стране Владе Србије и законодавци ове државе својим оптужбама и осудама уважених професора хуманистичких наука желе да се ставе
изнад науке и темељних права грађана? Према пракси коју данас спроводе
*
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Др Радомир Батуран, књижевник, главни и одговорни уредник часописа „Људи
говоре“, Торонто, Канада.
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у Србије они наступају идеолошки тенденциозно као сила изнад народа и полуге инжењеринга у друштву у мењању свести сопственог народа. Да ли је њихов
посао и компентенција, као представника грађана Србије, да донесу пресуду
и одмере казне својим субјективним, обавезно идеолошким, контроверзним
схватања слободе мишљења које проналазе у стручним предавањима и научним истраживањима научника и уметника у Србији? Једини утицај њихових
пријава, пресуда и кажњавања био би да се ограничи слобода изражавања
грађана и посетилаца Србије (самим тим и научника и уметника) који би се
усудили изразити другачије мишљење о теми хомосексуализма од онога које
има ова политичка мањинска групација и њени идеолошки заступници.
Постоји неколико разлога због којих би повереници за равноправност
грађана и судови у Србији морали одбацити овакве пријаве. Навешћемо само
два: прво, такве пријаве су дискриминаторне према огромној већини грађана
која има другачије мишљење и понашање везано за тему хомосексуализма,
поготово кад је у питању политичко деловање хомосексуалаца и пропагирање
сопствене неродности; друго, оваквим повлађивањем цинкарењима, клевета
ма, пријавама и пресудама против научника и уметника који јавно делују
у друштву, поред тога што се урушава слобода мишљења и говора у Србији, поново се афирмишу, са државног нивоа, идеолошке тенденције у науци и уметности. Настави ли са оваквом праксом да цензурише грађане Србије, њена
власт озваничује инжењеринг у друштву и у култури, науци и уметности, ништа мање штетан од оног у ерама фашизма и комунизма.

ПОВРАТАК ЗЛОКОБНОГ ДЕЛИКТА*
Тужбу „Повереника за заштиту равноправности“ на основу тужбе удружења
„Да се зна“ доживљавам не само као повратак злокобног вербалног деликта из
брозоморног периода наше историје, него и као један удар, пре свега на верска права православног верујућег човека (свакако не само те верске заједни
це, али као православни хришћанин то могу да кажем и укратко илуструјем
са пар цитата из Старог и Новог Завета).
Дакле, не само хришћанство, него и све традиционалне религије, сматрају
гендерску идеологију која одриче мушки и женски род, бунтом против Бога
и Божијег поретка. „И створи Бог човека по обличју свом, по обличју Божјем
створи га; мушко и женско створи их.“ – пише у библијској „Књизи постања“
(1, 27). Дакле, Бог је створио мушкарца и жену, а не некакве гендере. А у
Посланици Коринћанима (6, 9–10) Апостол Павле каже: „Или не знате да неправедници неће наслиједити Царства Божијега? Не варајте се: ни блудници,
ни идолопоклоници, ни прељубници, ни рукоблудници, ни мужеложници, ни
лакомци, ни лопови, ни пијанице, ни опадачи, ни отимачи, неће наслиједити
Царство Божије“. У Старом Завету (Трећа књига Мојсијева 18; 22) имамо директну заповест против извраћеништва – „С мушкарцем не лези као са женом;
гадно је“. После вести о тужби против православног публицисте др Владимира
Димитријевића, верујући човек не може да се не запита – да ли то поново наступа доба када ће хришћани, као у време прогона у прва три века хришћан
ства, поново морати да се склањају у катакомбе од савремених прогонитеља?
*

Ранко Гојковић, књижевник и преводилац, Београд.
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Ако сам добро обавештен, оптужбу су подигли „повереници за равноправност грађана“. А ко је њих изабрао? Ко им је дао такву моћ, да могу да пишу
оптужбу против једног истакнутог српског интелектуалца? Укратко: оптужба
против др. Владимира Димитријевића је толико неоснована, па и неозбиљна,
да се надам да ће је као такву за време суђења видети и сам надлежни суд.
Владимиру Димитријевићу суди се заправо због деликта мишљења.

ПОДРЖАВАМ СТАВ И МИШЉЕЊЕ
ВЛАДИМИРА ДИМИТРИЈЕВИЋА*
Пратим моралну декаденцију, посебно у западном свету. И чудим се
како је могуће да минимална мањина становништва, у овом случају хомосексуалаца, може да оптужи сваког ко их критикује добронамерно и на основу
слободе говора, а њима нико ништа не може да каже. Никад нисам веровао да
питање тзв. „параде поноса“, која је у ствари парада мале групе људи, може
да добије признање од власти, а да о њима, који „парадирају“, нико не може
рећи ништа негативно. Да ли је то могуће у земљи као што је Србија, где 95%
људи желе нормалне, здраве бракове и децу, а да оних пар процената, чији избор не само што није у духу вере у Бога и стварања света, Адама и Еве, већ је
и са природне тачке гледишта негативан за људску расу, да они оптужују људе
који бране начин живота традиционалне породице? Нисам правник, а судије
су правници, али верујем да у Србији има итекако правих бранилаца правде
и слободе говора, који знају шта је за један народ боље и здравије, а шта не.
Надам се да ће оптужбе против Владимира Димитријевића бити одбијене од
сваког нормалног правника и поштеног судије. И верујем да ће доћи време
када ће наш народ много озбиљније да устане и каже: „Доста је више болесних
новотарија и рушења традиционалног породичног начина живота! Доста је са
покушајима да се оживи мртва култура Содоме и Гоморе!“
Подржавам став и мишљење које Владимир Димитријевић износи у својим дописима, књигама и говорима по свим моралним питањима, и чврсто
верујем да су његове речи, писане или изговорене, од велике вредности за наш
српски народ, као и за све људе који знају шта је вредно, а шта није. И молим
се Богу да одлука било ког мудрог судије буде на страни истине и правде.

ЛГБТ ИНКВИЗИЦИЈА ПРОТИВ
СРПСКИХ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА**
Агресивна квази-правна кампања, коју је ЛГБТ заједница покренула против
доктора филолошких наука, аутора неколико десетина (!) научних и публицистичких књига и на стотине аналитичких текстова, Владимира Димитријевића,
ушла је у нову фазу и у своје прљаве махинације увукла Виши суд у Београду.
*
**
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То да ли ће судије поменуте инстанце бити свесне и пред собом положити
рачуне о ономе што се збива није питање лично, него друштвено и државно.
Потпуну правну неусаглашеност тужбе против Владимира Димитријевића са
Уставом и нормативним актима Републике Србије доказао је доктор правних
наука, професор Зоран Чворовић.
Размотримо све државне, политичке, друштвене и етичке аспекте обрачуна с Димитријевићем, који имају показно – казнени карактер. В. Димитријевић
је, у свом тексту „У одбрану природне породице“ и књизи „Да се зна/ Повереник за заштиту равноправности против слободе мишљења и изражавања“
дао низ вредносних судова. Без позива на насиље и дискриминацони прогон.
Он је наступио са позиције одбране православних, породичних, традиционалних моралних и етичких норми. Да поновим – аутор је научник, дубоко
верујући православни човек, који у свом свакодневном животу показује високи цивилизацијски и културни стандард понашања, што може да посведочи
не само ужи, лични круг његових пријатеља, него и сви који га знају. Дакле,
ЛГБТ заједница је у Србији објавила рат православном научнику, писцу, мислиоцу. Она му одузима право на слободу вероисповести, мишљења и јавног
изражавања тог мишљења.
То није први случај агресивног насртаја ЛГБТ – заједнице у Србији на
угледне представнике српске научне елите, докторе наука, професоре, руководиоце значајних научних установа. Реч је о томе да на државном (користећи
за своје циљеве државне установе) и друштвеном нивоу нека група успоставља
и диктира своја правила. Ко се не покорава и не пристаје да буде ућуткан из
ложен је прогонима, укључујући и судске. Поставља се питање: а шта да ради
друштво поводом непосредне агресије ЛГБТ заједнице и њихових лукавих
пропагандистичких лакеја? Шта да се ради ако је већ ствар дошла дотле да
се судови позивају да би одиграли улогу мафијашких група за ликвидацију?
Шта ћемо дочекати – да буде уведено јавно мучење из савременог арсенала Гвантанама због одбијања да се усвоје норме које диктира ЛГБТ заједница?
Могло би се као оружје употребити и историјско искуство Инквизиције везано за спаљивање књига скупа са применом читавог спектра rigoroso esamine,
коришћеног када је злотвор јеретик упорношћу излуђивао судије, које су му
желеле само добро. Могао би да се примени и правилник једне од староримских погребних фирми које су, између осталих услуга, нудиле и организовање
распињања осуђених.
Није у питању сурови футуристички сарказам, него указивање на то да
у стварном државно – политичком животу Србије наступа доба психолошког
и правног кажњавања неспремних да се сагласе, и то оних који на беспрекорном научном и културном нивоу бране религиозне и моралне норме, којих се,
узгред буди речено, држи огромна већина грађана Србије. Подвуцимо: ових
норми се држе и све светске религије – хришћанство, ислам, јудаизам, будизам, то јест, апсолутна већина становништва ове планете.
На тај начин, држава допушта праксу обрачуна ЛГБТ заједнице са
хришћанским интелектуалцима. То је дух и смисао „нове политике“ владајућег
режима Александра Вучића у Србији.
Друштво бива приморано да се покорава и саглашава. Али сагласност
у тој области јесте сагласност о томе да је Бог умро, и да је Ниче био у праву.
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То је сагласност са духовном смрћу, удисање злосмрадног, умртвљујућег ваздуха Запада. Таква врста сагласности је сагласност лешине.
Неизбежне последице по државу и друштво су следеће:
1. Истинска стратегија није заштита права на хомосексуалне везе или
права самих хомосексуалаца (српско законодавство има пун спектар заштите и обезбеђења људских права), него најшире распростирање и афирмација
сексуалне аморалности и друштвене разузданости, пре свега међу младима.
Дечаци и млади мушкарци, као потенцијални заштитници отаџбине, главна
су циљна група. Али психолошко насиље над појединцима и друштвом није
довољно – одмах после њега иде експанзија на државном нивоу. Државни органи, наука, култура, образовне установе стављају се под надзор професионалних геј активиста.
2. Циљ им је трансформација друштва и државе у складу са својим стандардима. С обзиром на савремене когнитивне и информативне технологије,
ова трансформација може да се спроведе веома брзо.
3. Снажна мрежа геј активиста и њихових следбеника, коју подржава сва
моћ Европске уније, агенција и установа САД, међу којима је главна улога у доба
председника Обаме дата USAID, „погодује“ ослобађању од религиозних вредности, морала, етике, здраве логике, историјског, културног и цивилизацијског
наслеђа, „ослобађање“ од Бога и саме људске природе.
3. USAID добија нови задатак – стварање међународне армије обучених лобиста који имају за циљ да наметну законе што сексуалне мањине
изједначавају са сексуалном већином, нарочито кад је у питању легализација
истополних бракова и усвајање деце од стране истих.
4. У складу са плановима USAID, прва фаза тог програма концентрисана
је на земље у којима је и даље снажна религиозна свест. (Подсетимо се да је
Агенција за међународни развој Стејт Департмента, USAID, из Русије протерана 2012. године. Током протекле две деценије USAID, познат као главни
извозник америчке демократије и других западних „вредности“, укључујући
и хомосексуализам, непосредно се, путем добром плаћене мреже НВО, бавио
антируским подривачко – разорним акцијама, а све под видом „хуманитарне помоћи“).
5. Припрема професионалаца USAID да лобирају за права ЛГБТ заједнице
указује да је агресивно наметање „мањинских“ права и џендер идеологије процес противдржавни и антисуверенистички.
6. Суштински, то је понижавање и насиље над српском државом и друштвом, рат без краја и бе ограничења, у коме нико неће бити поштеђен.
7. Кад су у питању Владимир Димитријевић и други српски интелектуалци
који су, без претеривања, со савремене српске науке, они што позивају на
функционисање друштва на основу сакралних и неприкосновених моралних
норми, реч је о својеврсним мерама одмазде.
8. Брз развој бихејвиорално-социјалног тумора разара оно што је главно – породицу, која је темељ сваког друштва.
9. Настаје својеврсна „симулакрум армија“ мушкараца који не желе да
имају породицу, децу, унуке и праунуке. Резултат: сви постају непријатељи
– српски интелектуалци, верници, непослушни, читаво друштво и, на крају,
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држава, против које се треба борити свим доступним средствима. Шта се, пак,
нуди у замену за религиозне, моралне и породичне вредности? Ништа. Вакуум.
Индивидуалистичка изолованост, свеопшти неморал, правни хаос, слатко осећање победе међу ЛГБТ удружењима, гнусне радости пожуде тзв. „геј парада“, и „mind police“ – ето шта ће царевати на рушевинама разорене Србије.

ПИСМО ПОДРШКЕ*
Уважени господине Владимире Димитријевићу,
Са великом тугом, па и ужаснутошћу, чули смо да у Србији почињу прогони због јавно исказане речи, слични онима из доба владавине комунизма,
када су судови кажњавали људе због њихових уверења и јавних исказа, који су
противуречили владајућој идеологији. Стиче се утисак да у Вашој земљи долази до снажног замаха „џендер идеологије“, којој сте се и Ви и други српски
интелектуалци, што се боре за очување традиционалних породичних вредности, усудили да противуречите.
Обавештен сам да Вас је организација која се бори за права сексуалних
мањина тужила пред Вишим судом Републике Србије јер сте у једном свом
тексту истакли да је породица највиша вредност, штитећи породичне вредности од агресивног напада ЛГБТ активиста и моћног међународног лобија.
Много година познајемо Владимира Димитријевића, доктора филолошких наука, аутора неколико десетина научних и публицистичких монографија
и стотина аналитичких чланака, једног од водећих интелектуалаца Србије,
православног човека високе културе.
У другим земљама се јасно виде погубне последице успостављања нове
форме тоталитаризма – у датом случају од стране ЛГБТ групације, која настоји
да изврши притисак на инакомислеће и да ограничи слободу вероисповести,
слободу мишљења и јавног изражавања сопственог става. Нападима су често
изложени људи који бране православље, моралне и етичке вредности. Изражавамо Вам своју подршку и желимо успеха у даљем раду.
Са великим поштовањем и братском љубављу,

*

Мр Алексеј Комов, социолог, историчар и теолог, сапредседавајући НВО „Породична политика“, представник Русије у Светском конгресу породица, Москва.
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ОТВОРЕНО ПИСМО ЈАВНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Против др Владимира Димитријевића, православног публицисте, познатог по свом раду и ван граница Србије, угледног доктора филолошких наука и професора Чачанске гимназије, покренут је судски поступак по тужби
удружења грађана „Да се зна“, које се бави заштитом права ЛГБТ особа.
Тужилац захтева од суда да утврди да је др Владимир Димитријевић, „текстом У одбрану природне породице објављеним на вебсајту www.vladimirdimitrijevic.
com дана 12.01.2018. године и текстом Одговор на тужбу ЛГБТ заштитара или Поново As Long There Is One Hundred дана 30.05.2018. извршио тежак
облик дискриминације – поновљену дискриминацију припадника и припадница ЛГБТ популације по основу сексуалне оријентације.“ Према наводу тужиоца, др Владимир Димитријевић је извршио акт дискриминације тиме што је
у јавно публикованим текстовима пренео истраживачке увиде о негативним
друштвеним последицама пропаганде идеологије политичког хомосексуализма појединих светски познатих аутора из области друштвених наука који
су навeдени у тужби, од Алана К. Карлсона и Пола Т. Меруа до Слободана
Антонића и Наталије Нарочницке. Сходно таквом разумевању права, тужилац тражи од суда да наложи др Владимиру Димитријевићу да са свог вебсајта
уклони проскрибоване текстове, те да му забрани да убудуће на било ком месту јавно износи сличне вредносне ставове.
Овакав тужбени захтев јасно показује да тужилац има намеру да уз помоћ
суда спречи јавно изражавање сваког мишљење које је другачије од мишљења
групе коју он заступа.
Имајући то у виду, указујемо да државни судови само у тоталитарним
режимима могу да задиру у област човекове савести и да уз помоћ апарата принуде, који финансирају сви грађани, намећу појединцу „службено мишљење“.
У либералној и плуралистичкој демократији, не само да је власт државе, оличене у суду, апсолутно протерана из унутрашње сфере човекове савести (forum
internum), већ се сваком грађанину гарантује неприкосновено право да слободно саопшти своје мишљење. Јер, слобода изражавања и право на слободно
критичко мишљење уграђени су у саме темеље демократског друштва, а из
слободе мисли и изражавања изведена су сва друга политичка права.
Уз то, подсећамо да пракса Европског суда за људска права јасно потврђује
да се гарантија слободе изражавања „не примењује само на оне информације
или идеје које се примају са одобравањем, зато што се сматрају не- нападним,
него исто тако и на оне које могу да увреде, запање или узнемире државу или
неки део становништва. Такви су захтеви плурализма, толеранције и ширине
духа без којих не може бити демократског друштва“ (Handyside v. The United
Kingdom од 7.12.1976. г).
Насупрот томе, судски поступак покренут против др Владимира
Димитријевића злослути на повратак „деликта мишљења“ из времена Брозовог једноумља. Стога, и после тридесет година од обнове политичког плурализма у Србији морамо да подсетимо на опомињуће речи из оснивачког акта
знаменитог Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања из далеке 1984. године: „Слобода мишљења и изражавања није власништво, дар и привилегија
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ни једне класе, друштвене групе, партије и државне власти; та слобода и то
право је свељудско.“
Поступак који је пред једним другим државним органом – Повереником
за заштиту равноправности, већ вођен против др Владимира Димитријевића по
притужби удружења „Да се зна,“ показао је, нажалост, да у демократској Србији
природно право на слободу мишљења и изражавања не припада свима. Одлуком
да је др Владимир Димитријевић писаном речју извршио акт дискриминације
према ЛГБТ популацији, Повереник за заштиту (не)равноправности је јасно поручио да је слобода мисли и изражавања ускраћена огромној већини грађана
Србије који деле традиционални поглед на сексуалност, брак и пoродицу.
Управо нас је ова одлука Повереника за заштиту (не)равноправности
против једног од најгласнијих и најревноснијих трибуна „тихе“ већине, др Владимира Димитријевића, подстакла да као савест те „тихе“ већине будно пратимо судски поступак који је започет против др Димитријевића.
Већ сада поручујемо јавности Републике Србије, али и надлежном суду,
да поступак у коме се др Димитријевићу суди због написаних вредносних ставова доживља-вамо као суђење нашем неотуђивом, од Бога дарованом праву
на слободу мисли и изражавања. Као што је некада Волтер позивао „трибунал
јавног мишљења“ да прати суђење Жану Каласу, ми овде потписани позивамо
све грађане Републике Србије да помно прате суђење слободи мисли и изражавања једног од нас. Судски поступак против др Владимира Димитријевића
показује да је данас итекако актуелно упозорење Алексиса де Токвила, да
само од нас, грађана Републике Србије, зависи хоћемо ли имати „републику
либералну или тлачитељску, републику која угрожава света права власништва
и породице или републику која их признаје и потврђује.“
ПОТПИСНИЦИ:
1. Др Зоран Аврамовић, социолог
културе
2. Проф. др Слободан Антонић
3. Драгомир Антонић, етнолог
4. Данило Баста, редовни члан САНУ
5. Др Радомир Батуран, књижевник,
главни и одговорни уредник часописа „Људи говоре“
6. Љиљана Богдановић, новинарка
7. Проф. др Драгиша Бојовић
8. Проф. др Павле Ботић
9. Проф. др Милан Брдар, професор
Универзитета
10. Никола Варагић, предузетник
и писац
11. Горан Вељковић, издавач
12. Огњен Војводић, књижевник
13. Срђан Воларевић, књижевник

14. Верољуб Вукашиновић, књижевник
15. Проф. др Игор Вуковић
16. Др Александар Гајић, виши
научни сарадник
17. Ранко Гојковић, писац
и преводилац
18. Биљана Диковић, књижевник
и новинар
19. Проф. др Јован Душанић
20. Др Александар Ђикић, председник
Српског националног форума из
Грачанице
21. Академик Гојко Ђого
22. Др Биљана Ђоровић, философ
медија, новинар
23. Др Миша Ђурковић, научни
саветник
24. Слободан Ерић, главни и одговорни
уредник часописа „Геополитика“
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25. Др Гордана Живковић, виши
научни сарадник
26. Никола Н. Живковић, писац,
публициста и преводилац
27. Др Никола Жутић, научни саветник
28. Др Немања Зарић, специјалиста
опште хирургије
29. Дејан Златановић, новинар,
уредник портала „Србин. Инфо“
30. Горан Игић, филолог, новинар
31. Раде Јанковић, књижевник
и адвокат
32. Проф. др Мирољуб Јевтић
33. Доц. др Милош Јовановић
34. Наташа Јовановић, новинарка
35. Драган Јовановић Данилов,
књижевник
36. Проф. др Александар Јовановић
37. Проф. др Зоран Кинђић
38. Проф. др Милош Ковић
39. Проф. др Леон Којен
40. Проф. др Часлав Копривица
41. Мр Драган Крсмановић, пуковник
у пензији, историчар
42. Др Миодраг Кулић, нуклеарни
физичар
43. Александар Лазић, уредик
портала „Стање ствари“
44. Момир Лазић, књижевник
45. Проф. др Александар Липковски
46. Проф. др Мило Ломпар
47. Никола Маловић, књижевник
48. Никола Маринковић, књижевни
критичар
49. Бранислав Матић, књижевник,
уредник часописа „Нација“
50. Никола Милованчев, правник
и публициста
51. Др Зоран Милошевић, научни
саветник
52. Проф. др Дејан Мировић
53. Проф. др Милован М. Митровић
54. Бранимир Нешић, директор
ИК „Catena Mundi“
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55. Бошко Обрадовић, народни
посланик
56. Слободан Обрадовић, издавач
57. Академик Часлав Оцић
58. Проф. др Марко Павловић
59. Жељко Перовић, писац и издавач
60. Душко М. Петровић, књижевник
61. Проф. др Александар Петровић
62. Академик Предраг Пипер
63. Проф. др Јован Попов
64. Др Душан Пророковић, ванредни
професор Факултета за дипломатију
и безбедност
65. Мр Драгана Рајовић, професор
66. Доц. др Слободан Рељић
67. Проф. др Бранислав Ристивојевић
68. Др Предраг Ристић, архитекта
69. Милан Ружић, књижевник
70. Проф. др Слободан Самарџић
71. Момчило Селић, књижевник
72. Ана Селић, преводилац
73. Проф. др Драган Станић
74. Војо Станишић, издавач
75. Милоје Стевановић, дипломирани
политиколог
76. Др Миломир Степић, научни
саветник
77. Проф. др Мирјана Стефановски
78. Др Милош Тимотијевић, музејски
саветник
79. Драгана Трифковић, директор
Центра за геостратешке студије
80. Проф. др Срђа Трифковић
81. Проф. др Јовица Тркуља
82. Др Драган Хамовић, виши научни
сарадник
83. Јован Хонда, Удружење „Православна породица“
84. Академик Коста Чавошки
85. Проф. др Зоран Чворовић
86. Проф. др Љиљана Чолић
87. Проф. др Срђан Шљукић

Slučaj Vladimira Dimitrijevića

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

НАКНАДНО ДОДАТИ ПОТПИСИ
Проф. др Миодраг Вукчевић
Коста Димитријевић, књижевник
Весна Капор, књижевница
Проф. др Драгољуб Петровић
Илија Петровић, историчар
Др Миодраг М. Петровић, научни саветник
Милослав Самарџић, историчар и издавач
Миладин Ћосовић, књижевник
ПОДРШКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
Дыхов Сергей Дмитриевич, публицист, Российская Федерация
Дыхова Алла Леонидовна, PhD, профессор, Российская Федерация
Бернар Ле Каро, публициста и преводилац, Швајцарска
Протојереј – ставрофор др Стојиљко Кајевић, хонорарни редовни професор Универзитета Луис, САД
Павел Вячеславович Тихомиров, помощник главного редактора информационной службы „Русская народная Линия“, автор нескольких книг
по Сербской проблематике (2 из которых выходили на Сербском языке), отец десятерых детей.
Филимонова Анна Игоревна, PhD, доцент, Российская Федерация
Филимонов Игорь Алексеевич, инженер, Российская Федерация
Филимонова Евгения Ивановна, преподаватель фортепиано, Российская Федерация
Четверикова Ольга Николаевна, PhD, доцент, Российская Федерация
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Muzejska postavka, ulje na platnu, 95x67, 1956.
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OSVRTI, PRIKAZI,
RECENZIJE
.................................

Stefan N. Dragićević
ISTINOM PROTIV „ISTINE“

Mirko Magarašević Čija je istina?,
Catena mundi, Beograd, 2017, 300 str.
Decenijama posle Drugog svetskog
rata „naučeni smo“ da verujemo neiskrenim bajkama koje su – često vešto i nevešto – predstavljane kao „istina“. A sve
u službi stvaranja iluzije o „savršenom
društvu“ koje se klanjalo kultu druga
maršala „koji se voli više nego mama
i tata!“ Cena titomanije skupo se plaća
još uvek, iako je format „titoizam“ zvanično napušten pre trideset godina, ali

ne kao mehanizam političkog razmišljanja i odlučivanja. Uzrok tome još uvek
je neoslobođenost od nasleđa titoističkih aršina. Skoro sve još uvek se meri
merom stvorenom u tragičnom vihoru rata, a – a povrh svega – okupanom
i krvlju nevinih žrtava posle 1944. kada
smo pretpostavljali da smo oslobođeni.
Bitan doprinos demitologizaciji titoizma donosi knjiga Mirka Magaraševića
Čija je istina?, u izdanju uglednog izdavača Catena mundi 2017. u Beogradu.
Reč je o knjizi polemički i moralistički
intoniranih eseja. U tri segmenta raspodeljeno je 45 tekstova. U prvom delu
35, u drugom 9, a u trećem samo jedan.
Neka od pitanja koja su postavljena
u prvom delu knjige, a na koja autor traži
odgovor, glase: Koja je cena života u naopakim iluzijama? Šta se dogodilo sa sistemom duhovnih i nacionalnih vrednosti
u Srba? Postavlja li se još uvek pitanje
savesti? Da li je naš identitet poljuljan,
izgubljen ili je u procesu gašenja? Može
li laž predstavljena kao „istina“ da opstane? Zar toliko dugo? Ko je bio nekada,
a ko sada sačinjava srpsku elitu? Šta se
može i šta treba slaviti, a čega se treba
stideti? Da li smo oslobođeni crvene totalitarne ideologije, i u kojoj meri? Da
li je u srpskom kulturnom i političkom
prostoru na prvom mestu srpski ili tuđ
interes? Gde je mesto grobovima, a gde
spomenicima? Kakav je odnos umetnosti i politike? Kako i zašto stvaralaštvo
postaje jalovo, kad se podredi i stavi
u službu politike? Zašto je Narodni muzej tako dugo (bio) zatvoren? Koja je
cena (samo)zaborava, po srpsko nacionalno biće?
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Da li je Andrić, kao nesumnjiva
književna veličina, bio i moralno čist?
Izvestan broj eseja posvećen je gradu
Beogradu, rodnom mestu autora? Magaraševićeva briga za Beograd je primer
dosledne i moralno opravdane zabrinutosti za glavni grad Srbije. Razmatrana
su i dovedena u pitanje pojedina neadekvatna arhitektonska i urbanistička
rešenja, ali tumačena uvek konstruktivno sa bar jednim ponuđenim rešenjem.
Drugi deo knjige posvećen je ličnostima, strancima. Izražena je blagodarnost Rebeki Vest za hrabrost, objektivnost i naklonost prema srpskom narodu,
dok je sa opravdanim prezirom razobličena Čerčilova izdaja Srba. Esej o Če Gevari i njegovoj borbi za ideale, povodom
40 godina od pogibije, najbolji je dokaz
da Magarašević ne nastupa sa suprotnih ideoloških stanovišta, kao nekakav
„ostrašćeni protivnik“ komunizma. Razobličen je nakaradni prevod Orvelovih
članaka. I time stavljeno do znanja da
izreka bolje išta nego ništa nije baš tačna,
nekada je bolje ništa nego išta! Jer šteta
koja se napravi, teško se ispravlja: po
onoj Bogišićevoj što se grbo rodi, vreme
ne ispravi! Ezra Paund uzet je u zaštitu
od onih koji iz tame neznanja napadaju
i Paunda etiketiraju kao „fašistu“, samo
zato što su nešto načuli (i to pogrešno!)
o velikom pesniku. Preispitana je Kastrova politička veličina, i napravljena
su odlična poređenja sa nesrećnim kultom J. B. Tita. Kroz osvrt na predstavnika EU kod nas g. Daventropa, ukazano
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je na štetne uticaje Engleske politike na
balkanska zbivanja. Osuđeno je slobodno i lagodno šetkanje ustaškog zločinca
Milivoja Ašnera čas po austrijskoj teritoriji, čas po Tuđmanovoj Hrvatskoj. Od
zaborava je otrgnut izuzetni humanist
i filantrop Verijen Fraj, koji je zaslužan
za spasavanje mnogih francuskih intelektualaca, jevrejskog porekla, od sigurne smrti pod nacističkom okupacijom.
Osvetljena je politička hrabrost i vizionarsko gledište Nensi Astor. Knjigom
Čija je istina? Magarašević je, ne samo
kao pesnik nego i kao kritičar društvenih okolnosti i „karaktera“, pokazao da
zna kome pripada oda, a kome pokuda.
U trećem delu knjige naglašeno je
dat sumiran prilog Srpskom stanovištu,
neophodnom fenomenu koji je, ujedno,
i naslov biblioteke u kojoj je knjiga Čija
je istina? i objavljena. To je u osnovi ideja
Miloša Crnjanskog koju istaknuti srpski
intelektualci danas savesno i tačno razvijaju, a čiji su vodeći predstavnici profesori Milo Lompar, Miloš Ković, Kosta
Čavoški i drugi, kojima se Magarašević
odmereno pridružuje. Sa odgovornošću
osvedočeno dobrog lekara autor ovom
knjigom uspostavlja tačnu društvenu
sliku i dijagnozu o uzrocima kulturnopolitički-identitetskih tegoba našeg tako
dugo napaćenog i ponekad neopreznog
naroda, istovremeno ukazujući na primenu moguće terapije koja bi – ako je
prihvatimo i primenimo – mogla da dovede do društvenog oporavka; jednom
rečju: izlečenja.

Saša Bižić
O FENOMENOLOGIJI
NEPRAVA

Milan Blagojević, Fenomenologija
(ne)prava, Narodna biblioteka,
Zvornik, 2019.
U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, sudije veoma rijetko javno iznose
sopstvene stavove o ključnim problemima u ovoj profesiji, ali i društvu uopšte.
Prof. dr Milan Blagojević je izuzetak od
tog pravila, jer već godinama u novinskim kolumnama analizira neveselu realnost ove zemlje, o čemu svjedoči i knjiga
„Fenomenologija (ne)prava“ (Narodna
biblioteka Zvornik, 2019).
Regionalni kontekst je takav da su
se ljudi u Srbiji susretali sa sudijskim zapisima u medijima, poput nekadašnjeg
anegdotskog pristupa Slobodana Rašića
u nedeljnoj štampi. Takođe, u novijem
periodu imaju priliku da vide i angažman

ranije predsjednice Vrhovnog suda Vide
Petrović-Škero koja se – doduše, nakon
odlaska u penziju – otvoreno izjašnjava
o brojnim anomalijama unutar države
u kojoj živi. S druge strane, u Hrvatskoj
je aktuelan slučaj Mislava Kolakušića,
koji se direktno uključio u politiku, zbog
čega je bio prinuđen da okonča dvodecenijsku uspješnu karijeru u pravosuđu.
Prof. dr Milan Blagojević, inače sudija Okružnog suda u Banjaluci, kreće
se između ovih koordinata. Kada piše
o nezakonitostima, nelogičnostima i bizarnostima u pravosuđu i društvu, čini
to beskompromisno i neuvijeno, ali sa pozicije aktivnog učesnika u profesionalnom životu, a ne iz komotnijeg ugla
osobe čiji je radni vijek završen. Iako
je autor 30 knjiga, naglašeno stručnog
karaktera, u kolumnama publikovanim
u okviru „Fenomenologije (ne)prava“ ne
bježi od naracije i stila bliskog široj populaciji, što u ovom slučaju nije nikakav
hendikep. Osim toga, nisu mu strane ni
opservacije o političkim procesima, ali
nikada kroz dnevnu, stranačku prizmu,
već uvijek uz jasno ukazivanje na razloge zbog kojih je te tokove neophodno sagledati i sa pravničkog stanovišta.
Knjiga „Fenomenologija (ne)prava“, na gotovo 500 stranica, sadrži više
od 80 kolumni, objavljivanih u periodu
od 2015. do 2019. Ovim ostvarenjem
nije obuhvaćen kompletan Blagojevićev kolumnistički opus, budući da je dio
njegovih prethodnih analiza objavljen
u prethodnoj knjizi „Zapisi o (ne)pravu“. Tekstovi unutar „Fenomenologije“
su podijeljeni u tri poglavlja, imajući
u vidu dnevne listove u kojim su objavljivani – „Nezavisne novine“ i „Glas Srpske“ iz Banjaluke, te sarajevsko „Oslobođenje“. Okvirno, mjesto u prvoj polovini knjige dobile su kolumne iz dva
banjalučka dnevnika, dok je druga polovina posvećena analizama iz već pomenutih sarajevskih novina. Osim prema
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medijskim adresama u kojima su objavljeni, tekstovi su u knjizi prezentovani
i po hronološkom redosljedu njihovog
izlaska u štampi.
Oba kriterijuma, u svakom slučaju,
olakšavaju čitaocima snalaženje u nizu
osvrta na žalosne, a nerijetko i patološke pojave i fenomene u pravosudnoj
i društvenoj stvarnosti BiH i RS. Takvi
tokovi, naravno, ne mogu da prođu bez
opskurnih ličnosti koje ih personifikuju,
a prof. dr Milan Blagojević se ne libi da,
i na fenomenološkom i na personalnom
nivou, stvari naziva pravim imenom. To
nije nimalo bezazleno, jer su nerijetko
u pitanju mutne radnje moćnika koji danas kroje formu i sadržaj pravosudnog
sistema u Bosni i Hercegovini i značajno, a negativno, utiču na mnoge ljudske
sudbine u ovoj zemlji.
Ipak, istinska sistematizacija ovog
obimnog i zahtjevnog štiva prepuštena
je samim čitaocima. Kada sklope korice
„Fenomenologije (ne)prava“, a moguće i ranije, biće im jasno da je važna dimenzija onog o čemu prof. dr Blagojević piše, svakako, mehanizam djelovanja
stranog faktora u BiH koji je autor, u jednoj svojoj ranijoj, moguće ključnoj knjizi, nazvao i u naslovu istakao kao „Tehnologiju ohaerizma“. Naravno, nije riječ
o nikakvoj paranoji i ksenofobiji, već o
realnoj procjeni uloge Kancelarije visokog predstavnika (Office of the High
Representative – OHR) u kompletnom
periodu nakon potpisivanja Dejtonskog
mirovnog sporazuma za BiH. Ova institucija, kao „vrh ledenog brijega“, odnosno
najmanji zajednički nazivnik interesa raznih, uglavnom zapadnih centara moći,
presudno je uticala i na tzv. reformu pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Rezultate te transformacije posmatramo danas
i oni, u najkraćem, mogu da se prepoznaju u forsiranju kvantiteta nauštrb kvaliteta u sudijskom odlučivanju, kao i u
veoma naglašenom političkom uticaju
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na vrh profesionalne piramide, a sve to
pod krinkom navodne nikada veće nezavisnosti sudija i tužilaca.
Kako se BiH našla na toj stranputici? Prof. dr Blagojević, u skladu sa
znamenitim njegoševskim zapažanjem
„Što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi“,
u nizu tekstova iznosi fragmente koji
čine shvatljivijom tu bizarnu cjelinu.
Naročito je ilustrativan pasus iz kolumne „Kratka hrestomatija ustavnosud(ij)
skog neprava“:
„Drugi primjer je vezan za Zakon
o Sudu BiH koji je 12. novembra 2000.
godine neustavnim putem nametnuo tadašnji visoki predstavnik u BiH. Kada je
podnesen zahtjev za ocjenu ustavnosti
tog zakona, Ustavni sud BiH nije prihvatio zahtjev. Takvu odluku 28. septembra 2001. godine donijelo je troje
sudija stranaca i dvoje sudija Bošnjaka u tom sudu, dok je četvoro ostalih
(preglasanih) sudija (dvoje Srba i dvoje
Hrvata) u izdvojenim mišljenjima ukazalo na nepostojanje ustavnog osnova
za donošenje tog zakona. Dakle, radilo
se o odlučivanju (tijesnim) preglasavanjem, mada treba naglasiti kako je visoki predstavnik nekoliko godina kasnije
neustavnim nalogom od 23. marta 2003.
godine (članom 3. tog naloga) neustavno odredio da će se bilo koji postupak
pred bilo kojim sudom u BiH kojim se
osporava ili dovodi bilo kako u pitanje
jedna ili više odluka visokog predstavnika proglasiti nedopuštenim, osim ako
visoki predstavnik izričito ne da svoju
prethodnu saglasnost“.
Čak i ako se upotrebi argument da
je BiH izašla iz brutalnog rata i da je za
njeno funkcionisanje neophodna određena vrsta međunarodne arbitraže, ovakav vid apsolutizma – pri tome, nimalo
prosvijećenog, i još sa odavno diskutabilnim rokom trajanja – nije mogao da
ima drugačije posljedice, osim onih koje
je prof. dr Blagojević predočio u slično
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intoniranim kolumnama, kao što su
„Ohaerizam jedne jezičke politike“, „Totalitarizam ohaerizma“ i „Ohaerizovana
neistina“. Kako je to već bivalo u prošlosti ovog prostora, od osmanskog „tamnog vilajeta“, preko austrougarske kalajevštine, do monarhističkog i titoističkog jugoslovenskog eksperimenta, da bi
zaživjeli naopaki koncepti, osmišljeni
u inostranstvu, neophodan je i podobni domaći ljudski materijal. Pogrešno
je tretirati biografije ovakvih individua pravolinijski, kao neprekidnu nit
aranžmana sa adresama na kojima se
ne govore jezici Južnih Slovena. Jer, sa
slabljenjem interesovanja prvobitnih
„autoriteta“ za BiH i region, intenzivirani su „truli kompromisi“ bitnih persona
u domaćem pravosuđu sa ovdašnjim vodećim političarima.
Konačno, u posljednjoj fazi, svjedočimo potpunoj megalomaniji kreatora
pravosudnih kadrovskih ukrštenica, pristiglih iz same profesije, te grotesknom
rastu njihovih ambicija, do te mjere da
se, kako prof. dr Blagojević primjećuje
u jednom osvrtu, sa vodeće pozicije u
sudijsko-tužilačkoj hijerarhiji čak mogao čuti zahtjev da o uzdrmanoj fotelji
samog „apelanta“ raspravlja i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
O specifičnom mentalitetu, formiranom u takvim, nezdravim i žalosnim
okolnostima, autor „Fenomenologije
(ne)prava“ piše u brojnim kolumnama
iz ove knjige, od kojih je, moguće je, najsimptomatičnija skica iz teksta „Pravosudni gaulajteri“:
„Na njih me podsjeti neki dan jedan
moj prijatelj, iznenađen činjenicom da je
VSTV (Visoko sudsko i tužilačko vijeće)
dozvolilo uvođenje američkih savjetnika
u Tužilaštvo BiH. Ja takvim ponašanjem
VSTV nisam ni najmanje iznenađen, jer
to ova institucija čini u kontinuitetu
od svog osnivanja do danas. Vrijeme je
pokazalo da je snishodljivost domaćih

pravosudnih aktera prema strancima bila
recept njihovog ličnog uspjeha i conditio
sine qua non njihovog dolaska i opstanka
na najvišim pravosudnim funkcijama“.
Čak i kada se iz ove jednačine izuzmu diplomate sa nediplomatskim manirima, ispostavi se da uspostavljeni
(anti)sistem funkcioniše na vrlo sličnim
osnovama, ali sa isključivo domaćim
osobljem, koje je u mnogo čemu prevazišlo početne poslodavce i učitelje.
Čitaoci koji provjere šta slijedi iz naslova kolumni kao što su „Don Korleone
i naše pravosuđe“, „Pravosudna izborna lakrdija“, „Pravosudno (pro)padanje“, „Pravosudni haos“, „Veesteovska
izborna ujdurma“ ili „Udruženi veesteovski poduhvat“, znaće o čemu je riječ.
Osim domaćeg nesoja u sudijskim
i tužilačkim togama, prof. dr Milan Blagojević bez zadrške piše i o njihovim
pandanima u kabinetima političara u RS
i FBiH. I ne samo o njima, već i o međunarodnim odnosima, odnosno o načinu na koji se oni reflektuju na Bosnu
i Hercegovinu, kao i na status srpskog
naroda na Balkanu. Naravno, to ne čini
posezanjem za estradnim vokabularom
i jeftinim teorijama zavjere, što je, nažalost, čest način ovdašnjeg raspredanja
o globalnim relacijama i srpskom pozicioniranju u njima. Naprotiv, u svakoj od
tema sa ovim predznakom koje analizira uspijeva da locira pravnu dimenziju,
odnosno njeno odsustvo u situacijama
kada se to ne bi smjelo događati.
„(De)natoizacija Republike Srpske“, „Srpska i(li) NATO“, „Haška samovolja“, „Haško pasivizovanje krivičnog
pravosuđa“, „Rusija i mi“ i „Promašaji
ruske politike“ pripadaju ovom segmentu Blagojevićevih kolumni. Budući da
se i prema Vašingtonu i Moskvi odnosi
pridržavajući se Aristotelove maksime
„Drag mi je Platon, ali mi je još draža
istina“, istu formulaciju dosljedno primjenjuje i u slučaju Brisela – najčešće
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fascinacije političkog mejnstrima u svim
postjugoslovenskim državama. Kao, recimo, u narednom citatu:
„Kako tamo preko Drine, tako i ovdje kod nas, EU u kontinuitetu radi na
desupstancijalizaciji Republike Srpske,
što bi u konačnom trebalo dovesti do
njenog ustavno-pravnog i svakog drugog
obesmišljavanja. Time se može objasniti
i činjenica da EU nikada do sada nije rekla (niti će) da je RS za nju nesporna“.
Na kraju, a to ne znači da je riječ
o manje važnom aspektu, treba reći da
beskompromisnost demonstrirana u analizama kolektivnih tegoba, bilo profesionalnih ili nacionalnih, autora ove knjige nije učinila neosjetljivim za muke
običnih smrtnika i individualna ljudska
prava. O značaju koji pridaje tome, osim
pisane zaostavštine unutar „Fenomenologije (ne)prava“, svjedoči i spoznaja da
je prof. dr Blagojević već izvjesno vrijeme suočen sa nelegalnim i apsurdnim
pokušajem već pomenutog VSTV-a da
ga „disciplinuje“, između ostalog, i zbog
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toga što je, s razlogom, uvjeren da svaki
sudija, od njega pa nadalje, ima pravo
da strankama u postupcima dostavi vlastita izdvojena mišljenja, u situacijama
kada se njegovi rezoni kose sa stavovima većine u sudskom vijeću.
Ta borba, svakako, nije jednostavna,
i traži žrtvu, i ličnu i profesionalnu, što
se vidi i u redovima, a naročito između
redova, završnice jedne od Blagojevićevih kolumni:
„Nadam se da će doći vrijeme kada
će ono za šta sam ja procesuiran biti
sramota onih koji su me optužili i osudili te da će ta presuda biti ne presuda
meni, već njihovoj sramoti“.
Istorija, kako srpska, tako i svjetska, sadrži niz primjera – poslužićemo se
opet efektnim naslovima prof. dr Milana
Blagojevića iz „Fenomenologije“ – da su
ličnosti koje su ukazivale na „Ruganje sa
narodom“ uglavnom doživljavale sudbinu „Usamljenika“. Obrnuto nikada nije
bilo, ma koliko živjeli u zemlji u kojoj je
gotovo sve postavljeno – naopako.

Jovica Trkulja
BELEZI PRIJATELJSKE
ODANOSTI MILOŠU JEVTIĆU*

Spomenarnik, Prijateljski Milošu
Jevtiću, priredio Milan Tasić,
NM Libris, Beograd, 2018, 336 str.
1. – Želim da izrazim zadovoljstvo
na prilici da danas govorimo o knjizi
Spomenarnik, Prijateljski Milošu Jevtiću.
Zahvalnost za to dugujemo Milošu Jevtiću koji je najzaslužniji za pojavljivanje
ove neobične knjige. Posebnu zahvalnost
dugujemo Milanu Tasiću, koji je priredio ovu knjigu i napisao informativan
i sadržajan pogovor o njenom nastanku,
kao i Darku Tanaskoviću, koji je napisao
*

Autorizovano izlaganje na predstavljanju knjige Spomenarnik, Prijateljski
Milošu Jevtiću, u Matičnoj biblioteci
„Ljubomir Nenadović“ u Valjevu, 28.
avgusta 2018. godine.

nadahnuti predgovor rečitog naslova:
„Venac zagrljaja rečima“. Zahvalnost
dugujemo i izdavaču NM Libris iz Beograda koji je objavio knjigu. Najzad, reči
zahvalnosti upućujem i upravi Valjevske
biblioteke, koja se s očiglednom posvećenošću potrudila da organizuje promociju ove knjige. Ne sumnjam da je to
urađeno iz posebnih razloga. Ne samo
zbog činjenice da je Miloš Jevtić rođen
u Gornjoj Bukovici kod Valjevske Kamenice, da je učio i završio Gimnaziju u Valjevu, da je ostao vezan za svoj
zavičaj i da uvek s ponosom ističe da
je Valjevac – već zbog činjenice da je
iz Valjeva potekla priča i o ovoj knjizi.
O tome svedoči Milan Tasić u svojoj belešci: „Iz Valjeva (a odakle bi inače?) Miloš Jevtić doneo je u braon kožu ručno
povezan notes dimenzija 7,5 x 11,5 cm,
dar Srećka Jovanovića, izdavača koji je
od malih Dečijih novina iz Gornjeg Milanovca napravio veliku i renomiranu
izdavačku kuću“ (str. 327). U taj notes
su sagovornici Miloša Jevtića u periodu
od Vaskrsa 1996. do marta 2018. ispisivali svoje spomenarske poruke i posvete
„onome ko ih je obazrivo, promišljeno,
ali i odlučno navodio da se kroz razgovore s njim suoče sa samima sobom“
(Darko Tanasković, str. 8).
Knjiga je rezultat velikog truda, posvećenosti i ljubavi koju su u nju uneli
Miloš Jevtić, njegovi sabesednici, sada
autori posveta i Milan Tasić u trostrukoj ulozi: priređivača, urednika i izdavača. Svi oni su se trudili da izgled ove
knjige bude što verniji originalu – nevelikoj svesci, džepnog formata u kojoj
je preko dvesta autora ispisivalo rukom
svoje posvete.
Moji prethodnici su o knjizi govorili mnogo i, s razlogom, pohvalno. Ja
ću, u ovoj prilici, izreći nekoliko zapažanja o izgledu i sadržaju ove samosvojne
knjige. Ona je svojevrsni mozaik od 238
zapisa-posveta Jevtićevih sagovornika
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koje su se ovde našle u svojoj izvornoj
rukopisnoj formi, sa svim karakteristikama pisanog teksta i postojećim pravopisnim ili gramatičkim greškama. Reč je
o poznatim srpskim piscima, ljudima iz
oblasti umetnosti, nauke i kulture, koji
su o Jevtiću ostavili nekoliko redova, ponekad i po crtež, notni zapis, grafičku
ilustraciju, karikaturu. Tako je nastao
mozaik sažetih i jasnih zapisa o njemu,
njegovim vrlinama i zaslugama. Najkraće rečeno, to su belezi prijateljske
zahvalnosti i odanosti Milošu Jevtiću.
Ta prijateljstva su sticana, održavana i negovana u dugom periodu od
pola veka, a većina je vezana za Jevtićevo radno mesto u Radio Beogradu i
za njegovu kultnu emisiju „Gost Drugog
programa“. Počev od 1974. godine, on
je pripremao i redovno nedeljom emitovao jednočasovnu emisiju razgovora
sa istaknutim stvaraocima. Jevtićeva
emisija emitovana je 29 godina na talasima Drugog programa Radio Beograda u periodu od 1974. do 2003. godine.
U toj emisiji, on je objavio više od 800
razgovora sa najuglednijim ličnostima
kulture, umetnosti i nauke iz Srbije i Jugoslavije. Na taj način afirmisao je personalni intervju kao novinarski žanr.
Tačnije, više od tri decenije bogatio je
i pomerao granice tog žanra u srpskoj
javnoj reči i medijskom prostoru, koji bi
se u njegovoj interpretaciji mogao nazvati po formi – govorni žanr (razvijeni
intervju) a po sadržini – razgovor-portret,
sa elementima memoaristike.
Po oceni brojnih kritičara i poštovalaca Jevtićeve radio-emisije i knjige
predstavljaju prilog afirmaciji razgovora i dijaloga onako kako su oni shvatani
i primenjivani u staroj Grčkoj: kao pravi
oblik slobodnog mišljenja i najprimereniji način javnog opštenja. Reč je o dijalogu koji je rezultat (samo)svesti o granicama sopstvenog stanovišta i potrebe da se pomoću drugog i drugačijeg
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premoste vlastite granice i dosegne do
produktivne sinteze.
U vreme u kojem je sve manje razgovora, u kojem je sve više onih koji
umeju da govore ali ne umeju da razgovoaraju, u zemlji opšte graje i brbljanja
gde niko nikoga ne sluša, gde nije važno ni šta ni kako se govori, već samo ko
i sa kog zvaničnog mesta govori – apostol dijaloga Miloš Jevtić vraćao je poverenje i dostojanstvo rečima i razgovoru u kojem se čovek obraća čoveku,
otkrivajući istovremeno i njega i sebe,
uz obostrano misaono i moralno uzdizanje. Uz to, Jevtić se u svom radu
rukovodio načelom koje je formulisao
Dizraeli: „Velika je stvar velika knjiga,
ali veće od svega je razgovor sa velikim
čovekom.“ Uspeo je u svojoj nemogućoj
misiji da razgovora sa velikim stvaraocima i ljudima, da ih, istovremeno kao
ispovednik i istražitelj, navede da govore
o svom delu i svetu u kome žive. U tim
razgovorima pokazalo se da je mnogo
teže pretvoriti reč u delo nego delo u reč,
da su njegove sagovornike određivala
njihova dela isto onoliko koliko su oni
određivali svoja dela. Znao je dobro „da
ono što je rečeno ide u besmrtnost, ukoliko je rečeno dobro“. (Pindar).
Budući da su Jevtićevi razgovori
rado slušani i reprizirani na talasima
Radio Beograda, da su mnogi listovi i časopisi preuzimali i objavljivali pojedine
razgovore, on je odlučio da ono što je
izgovoreno u studiju objavi u obliku posebnih knjiga. Tako je nastala Kolekcija
Odgovori u kojoj je u protekle tri decenije objavljeno preko 200 knjiga. Ako je
tačno da je ta Jevtićeva Kolekcija svojevrsna riznica našeg kulturnog pamćenja i dragocen spomenik srpske kulture
i nauke, onda bi se moglo zaključiti da je
ovaj Spomenarnik dragoceno svedočanstvo „iz prve ruke“ o toj riznici i spomeniku. Za razliku od većina spisatelja koji
u sebi nose i pišu jednu knjigu, Jevtić
spada u one koji u sebi nose biblioteku.
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2. – Na prvi pogled se uočava da su
zapisi i posvete u ovoj knjizi različiti po
formi i sadržini. Oni se uslovno mogu
podeliti u pet grupa. Veoma malo ih je
pisano rutinski i kurtoazno (na primer,
Milošu Jevtiću, „s poštovanjem“, „srdačno“, „prijateljski“ i sl.). Čak i u takvim posvetama uneta je i neka reč koja
svedoči o ličnom odnosu autora posveta prema ličnosti i delu Jevtića, o nekoj njegovoj osobini, o razgovoru koji
su vodili i sl.
Drugu, relativno brojnu grupu posveta čine one gde su pesnici posvetili
Jevtiću svoje stihove, slikari svoj crtež
ili sliku, muzičari notni zapis. Takve su
posvete napisali pisci Matija Bećković,
Ljubomir Simović, Mira Alečković, Stevan Raičković, Rade Vojvodić, Dragan
Dragojlović, Ljubivoje Ršumović, Sreten Bata Petković, Zoran Milić, Dejan
Medaković, Nikola Mirkov, Rajko Petrov Nogo i dr. Muzičari Svetislav Božić, Dušan Radić, Slobodan Atanacković, Zoran Hristić, Dejan Despić i Rajko
Maksimović ostavili su notni zapis posvećen svom domaćinu i sagovorniku.
Posebna vrednost, moglo bi se reći
dragocenost u knjizi jesu ilustrovani prilozi umetnika. Knjiga je svojevrsni katalog slika, grafika, karikatura koje su
umetnici, najčešće uz posvetu, darovali
svom uvaženom sagovorniku i prijatelju. Pomenimo takve priloge slikara po
redosledu kako su nastajali i objavljeni:
Mića Popović, Milovan Vidak, Gradimir
Petrović, Svetozar Samurović, Božidar
Kovačević, Cvetko Lainović, Milun Vidić, Zoran Stošić Vranjski, Slavoljub Radojčić, Ivan Rakidžić, Drago Dedić, Vlada Todorović, Branko Stajević, Vladimir
Marenić, Velizar Krstić, Božidar Prodanović, Boško Karanović (5), Boško Luković, Slobodanka Rakić-Šefer (3), Milić od Mačve (3), Rade Graovac, Bosiljka
Kićevac, Aleksandar Obradović Darko,
Momčilo Krković, Ljubodrag Janković
Jale (2), Živko Đak, Milorad Ćorović,

Bora Likić, Olga Jevrić, Darinka Radovanović (2), Dragan Stojkov, Dragan Mojović (2), Branka Đorđević, Oto Jovan
Logo, Miša Popović, Zoran Pavlović (2),
Vladan Radovanović, Ratko Vulanović,
Ljubica Mrkalj (2), Zdravko Mandić (2),
Petar Mladenović, Zagorka Stojanović,
Vlastimir Nikolić, Zdravko Vajagić (3),
Zoran Vuković (2), Aleksandar Đurić,
Helena Šipek, Miroslava Anđelković,
Slobodan Gane Milosavljević, Milan Miletić, Čedomir Vasić, Miloš Šobajić, Sava
Rakočević (2), Andrija Gvozdenović. Likovne priloge ostavili su i Boro Drašković, Ranko Radović, Marija Jančić Zguricas, Nikola Masniković, Dobrilo Nikolić
i Matija Bećković.
Četvrta grupa spomenarskih zapisa napisana je sa naglašenom ličnom crtom, lapidarno, često u samo nekoliko
redova, kao kroki. Mnogi od tih belegazapisa su urađeni veoma promišljeno,
sadržajno, sa puno emocija. Kao ilustraciju pomenuću neke od posveta koje to
ilustruju: „Jevtić Mišu ište pravo pozorište“ (M. Belović), „Ispovedniku koji oseća istoriju bolje od mene“ (M. Ekmečić),
„Valjanom, radnom, slojevitom, uspešnom, časnom Srbinu, Valjevcu za sećanje na jednog običnog srpskog profu“
(M. Jovanović), „Dragom Miši Jevtiću,
kopaču zlata i novinaru – visokom letaču“ (N. Urbanova), „Velikom ispovedniku naše generacije – sa poštovanjem
i prijateljstvom“ (S. Koički), „Miši, dugo
se znamo, pa zato reći smemo, godine
prolaze, a mi se podmlađujemo“ (L. Lazić), „Dragi Mišo, Vi biste svojom emisijom i smislom za susrete s ljudima
obavezali i kamen da progovori... Zahvalna sam Vam na toj divnoj upornosti“ (I. Subotić), „Miši da se seti kad
smo, nekoć, bili radioaktivni ova dva stiha: I daleko i visoko / Samo vidi gladni
soko“ (D. Brajković), „Hvala Vam što
ste povezali niti mojih sećanja“ (R. Graovac), „Duva vetar, / Pada kiša, / Sve prolazi / Al’ ne Miša“ (Đ. Stojičić), „Ko se
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ne upiše / kod Miše, / Loše mu se piše. /
Ja sam se upisao / I lakše sam prodisao“
(S.B. Petković), „Istrajnom Miši J., izuzetnom Srbinu, koji ne prestaje da radi“
(S. Babić), „Na put prema životu, ali
u galopu“ (Z. Vajagić), „Kad bolna praznina i beznađe ispune svaki kutak, i kad
osim srebrnjaka u glavi više ništa ne
zveči, ovo prijateljstvo postaje skupo
kao najsvetije reči“ (M. Tasić), „Dragi
gospodine Jevtiću... Čast je poznavati
Vas, zadovoljstvo je sarađivati sa Vama,
a ogromna je sreća naći se u krugu Vaših
prijatelja“ (R. Stojilović), „Dragi čika
Mišo! Velika je čast dobiti titulu Vašeg
prijatelja! Hvala Vam za Vaše veliko
znanje i iskustvo koje nesebično pružate ’nevidljivim ljudima’ iz sveta knjige“
(M. Miloradović).
Najzad, u petoj grupi su zapisi čiji
su autori nastojali da vrednuju i izreknu
sud o Jevtićevom višedecenijskom pregalaštvu i obimnom delu koje je stvorio:
„Milošu Jevtiću – čoveku instituciji –
koji svojim razgovorima bogati kulturnu baštinu zemlje Srbije“ (Ivan Draganić), „Poštovanom i dragom gospodinu
Jevtiću sa zahvalnošću što nas podstiče da učimo na vrlinama tuđih i nedostacima svojih biografija, prijateljski“
(P. Piper), „U znak divljenja i zahvalnosti za ogromno delo koje će obogatiti
građu za istoriju ovog za naš narod nesrećnog vremena“ (A. Despić), „U ime
vernosti izvornom smislu dijaloga, sposobnosti govorenja i slušanja razgovaranja, želim da bistri Mišin potok preraste u moćnu reku ponovnog osvajanja
ljudskosti“ (D. Tanasković) „Miša Jevtić je vrlo atipičan Srbin (kao i ja). Vrlo
se temeljno sprema za svoje intervjue,
vrlo je odmeren i mudar. Svako poštovanje za njegovo ogromno delo kojim je
zadužio našu kulturu“ (M. Marković),
„S divljenjem za rad hroničara našeg
vremena – bez premca i obrasca, i sa
zadovoljstvom što smo bili sagovornici
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– čovjek otkrije samog sebe“ (D. Ivanić),
„Majstoru svoga zanata, Milošu Miši
Jevtiću, sa zahvalnošću što mi je opet
pružio priliku da pogledam u sebe i oko
sebe i da kao svedok jednog burnog, na
mahove tragičnog vremena, kažem savremenicima i onima koji će tek doći,
kako sam to vreme doživeo“ (M. Pavlović), „Dragom Milošu Jevtiću, izražavam
duboko poštovanje i zahvalnost što je sa
svojih 120 knjiga predstavio i sačuvao
za budućnost 120 svojih savremenika
koji su imali šta da kažu o sebi i o vremenu u kojem živimo“ (R. Jovanović),
„Uveren sam da budući istraživači srpske kulture neće moći da zaobiđu kapitalno delo Miloša Jevtića sačinjeno od
velikog broja malih knjiga edicije Kolekcija ’Odgovori’, u kojoj su dati portreti
najznačajnijih stvaralaca naše nauke,
književnosti, umetnosti i drugih oblasti stvaralaštva, iz druge polovine XX
i početka XXI veka. Hvala dragom Miši
na velikoj duhovnoj snazi i doslednosti,
u tom do sada neviđenom poduhvatu“
(B. Vujović), „Dragi gospodine Miloše
Jevtiću, znate da su velike stvaralačke
karijere nastajale upornim radom, golemim pregnućem, prometejskom posvećenošću. Vi ste takvim odnosom prema
radu svoje ’Beleške’ – intervjue pretvorili u vukovsku zaostavštinu za budućnost
i dobrobit srpskog naroda. Poznavati Vas
je čast, imati za prijatelja – sreća“ (S.G.
Milosavljević), „Pisanje ovakvih knjiga je
poput pisanja epistola: blizina dve intime i provera nekog novog prijateljstva...
koje zaostaje kao zlatni talog za sutra,
Dragom Miši Jevtiću“ (G. Milašinović).
Svi oni se slažu u oceni da je Jevtić postavio najviše standarde intervjuu
kao novinarsko-publicističkom žanru
i ostvario respektabilno delo, ma sa koje
strane se posmatralo i vrednovalo. Uradio je posao dostojan jednog instituta.
Njihova ocena Jevtićevog samopregalačkog rada i poluvekovne misije u srpskoj

Belezi prijateljske odanosti Milošu Jevtiću

kulturi, može se sumirati u tri tačke:
(1) Miloš Jevtić je reaktuelizovao starogrčko poimanje razgovora, kao uzvišene
veštine sporenja, u kojoj se rađaju lepa
ličnost i mudra misao; (2) afirmisao je
razgovor kao pravi oblik političkog mišljenja i najprimereniji način traganja
za onim što je dobro, pravedno i korisno za celu zajednicu; (3) uverio nas
je da razmena mišljenja jeste uslov za
svaki dijalog, za svako prijateljstvo, za
svaku ljubav.
Na taj način Jevtić je u dijalozima sa istaknutim stvaraocima u raznim
oblastima, objavljenim u preko 200 knjiga, ostavio dubok i neizbrisiv trag u srpskoj kulturi. Dao je time dragocen prilog negovanju kulture dijaloga, kojim se
mogu približiti najveće razdaljine, uspostaviti mostovi između ljudi različitih
orijentacija. Reč je o dijalogu u kojem
pomoću drugog bolje razumemo sebe
i uspešnije premošćujemo vlastite granice. Jer, „drugi ljudi su naočari kroz
koje čitamo svoj um“ (Emerson).
Izvesno je da će za sve buduće istraživače druge polovine XX i početka XXI
veka u Srba, Kolekcija Odgovori Miloša
Jevtića biti nezaobilazno štivo. „Kada
se budu proučavale tekovine XX veka,
u književnim razgovorima i razmatranjima Miloša Jevtića moći će prepoznati
mnoge odlike i duhovne oslonce našega tla i vremena. On je znao da izabere
sabesednike i da od njih izvuče misaone crte i odlike, kakvih nema u drugim
knjigama. U njegovim brojnim razgovorima vidi se i odražava nemirno doba
našega života“ (P. Palavestra, str. 269).
Zanimljivo je da su brojni autori ispisujući posvetu Milošu Jevtiću istovremeno ispisali i svoj intelektualni i ljudski portret. Kao što su se u razgovoru sa
njim suočavali sa samima sobom, tako
su u svojim spomenarskim porukama
posredno a pregnantno otkrivali svoj
duhovni kroki i životno veruju. U izvesnom smislu oni su sažeto i bleskovito

„stali celi“ u nekoliko redova spomenarske posvete kao autori, odnosno pisci,
naučnici i umetnici, filozofi, teolozi, publicisti i dr. Svaka od ovih posveta sliči
svome autoru.
Dobro je i tačno zapaženo da su
stranice ovog Spomenara svojevrsni prijateljski „venac zagrljaja rečima“. Jer,
svaki Jevtićev razgovor, nakon kojeg
su autori ispisivali svoje posvete „jedan je od spoznajnih, ali i ljudskih prijateljskih zagrljaja“, kako o tome piše
Darko Tanasković u Predgovoru. On je
potvrda Njegoševih reči: „Pričanje je
duši poslastica“!
3. – Spomenarnik Miloša Jevtića je
samosvojna i anahrona knjiga. Ona nije
ni nalik na savremene kompjuterske
i virtuelne knjige. Ona više podseća na
starovekovne i srednjovekovne knjige
čije su stranice rukom pisane, oslikavane, prošivane, koričene i umnožavane.
To se jasno vidi, može se opipati i omirisati u prvom originalnom primerku
ove knjige, a prepoznaje se u 500 štampanih primeraka. Jer, svi autori posveta
(sem dva izuzetka) ostavili su svoj autentični trag u rukom pisanim rečima,
slikari u crtežima i slikama, karikaturisti u karikaturama, muzičari u notama. To je izuzetno bibliofilsko blago
i podseća na starostavne knjige u našim
drevnim manastirima.
Mi živimo u vreme kada se sve manje piše rukom, kada je prekinuta dragocena nit koja povezuje naše srce, mozak i duh (mnogi bi rekli našu dušu), sa
prstima ruke, koji ostavljaju otisak, trag,
beleg na hartiji.
Nije nimalo slučajno da su najdragoceniji istorijski, verski i filozofski spisi, oni na kojima počiva ljudska civilizacija, nastali i opstali na rukom pisanim
stranicama pergamenta – manuskriptima. U ovom trenutku, prisećam se sledbenika Svetog Benedikta koji su u ranom srednjem veku rukom prepisivali
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manuskripte iz drevnih vremena i ugrađivali ih u temelje Evrope i evropske
kulture. Slično su činili i srpski monasi
po manastirima nakon propasti srpske
srednjovekovne države. Zahvaljujući njima, mi danas imamo dragocene belege
minulih vremena i civilizacija, imamo
mogućnost da te manuskripte kao „arheološke“ belege ugradimo u komplikovani mozaik naše zatamnjene istorije.
Najzad, nije slučajno da su se otisci
na prstima vekovima koristili i danas se
koriste, kao najpouzdaniji znak identiteta pojedinca. Pre DNK analiza, individualnost svakog ljudskog bića se prepoznavala po otiscima njegovih prstiju
i po modulaciji njegovog glasa.
Verovalo se da je sudbina svakog
čoveka ispisana na njegovim dlanovima, a najveće, trajne vrednosti bile su
na prstima (burma, prsten, pečat). Dakle, svi materijalni i duhovni proizvodi
bili su delo „čovekovih ruku“.
Nažalost, između našeg srca, mozga i duha pojavio se posrednik – hladna mašina, kompjuter koji nastoji da
potpuno isključi našu ruku i prste pri
pisanju. U vreme kada danas nastaju
i izlaze iz štampe milioni knjiga bez ijedne rukom napisane reči – evo jedne neobične knjige koja reafirmiše izvorno značenje manuskripta – rukopisa, kao „otiska ličnosti“!
Otuda se ova knjiga može čitati,
tačnije videti i osetiti kao „otisak ličnosti“ Miloša Jevtića ali i njegovih sagovornika, koji su neretko i njegovi sapatnici na zajedničkom putu u našim vazda
teškim vremenima (mračnim, olovnim,
vunenim, smutnim).
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4. – Ostaje dilema za teoretičare
književnosti: kom literarnom žanru pripada ova knjiga? Bibliotekari i knjižari
će biti u nedoumici da li da je stave na
policu portreta, memoara, intervjua, novela, kataloga, slikovnica... Za vlasnika
originalnog primerka ove knjige, Miloša
Jevtića i njegove prijatelje koji su omogućili da se ova knjiga pojavi – dileme
nema: oni je drže na grudima, blizu srca,
kao što su na freskama u našim crkvama
apostoli (naš narod ih zove mučenici)
držali i danas drže knjige-manuskripte.
U celini posmatrano, pred nama
je samosvojna, sadržajna i po žanru jedinstvena knjiga. Ona nadilazi svojstva
puke zbirke posveta i trivijalnih spomenarskih zapisa i postaje spomenik
odanosti duhovnom bratstvu, prijateljstvu, dijaloškoj uzajamnosti, spomenik
u kojem nas je Jevtić orodio sa sobom
i među sobom. Kao takva ona služi na
čast Milošu Jevtiću kao titularu Spomenarnika, brojnim autorima posveta i izdavaču koji ju je objavio.
Na kraju, želim da uputim reči zahvalnosti Milošu Jevtiću. Prvo, što je zahvaljujući njegovom novinarsko-publicističkom pregnuću i ugledu koji uživa
u srpskoj intelektualnoj eliti – omogućio da se objavi još jedna vredna knjiga,
kojom je obogatio našu kulturu; i drugo, što se predano, s ljubavlju i sa monaškom posvećenošću bavio i u devetoj
deceniji života časno bavi svojim pozivom. Ove reči zahvalnosti neodvojive
su od želje upućene dragom Miši da mu
božija milošta podari zdravlje i snagu da
istraje na svom prosvetiteljskom putu,
da obogati njegovu Kolekciju Odgovori
još nekom vrednom knjigom.

Jovica Trkulja
GLOBALIZACIJSKI
IZAZOV DEMOKRATIJI*

Milorad Đurić, Izvan kruga:
globalizacijski izazov demokratiji,
Akademska knjiga, Novi Sad,
2016, 184 str.
Globalizacija je reč koja je dramatično obeležila duh vremena u osvitu
novog milenijuma i koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Na jednom polu su
oni koji u njoj vide „svitanje nove zore
čovečanstva“ i najzad pronađeni put
u ovozemaljski rajski vrt. Na drugom
*

Recenzija
����������������������������������
rukopisa dr Milorada Đurića, „Izvan kruga – Globalicacijski
izazov demokratiji“, Akademska knjiga, Novi Sad, 2016, 184 str. (U ovde
objavljenom tekstu izvršene su neophodne modifikacije u skladu s okolnošću da je rukopis u međuvremenu
štampan kao knjiga.)

polu sve je više onih kod kojih reč „globalizacija“ izaziva visceralnu odvratnost, koji u njoj vide novog svetskog
Behemonta – apokaliptičnu pošast sveta. Uprkos činjenici da o globalizaciji postoje brojne monografske studije
i gotovo nepregledna literatura sa preko
200.000 internet stranica koje se bave
pitanjem globalizacije, ova tema je više
poznata nego saznata. Otuda su veoma
važna i značajna ozbiljna istraživanja
i monografske obrade pojedinih dimenzija globalizacije.
Milorad Đurić se u ovom radu upustio u istraživanje jedne izuzetno važne
dimenzije globalizacije. Naime, predmet
njegovog istraživanja je analiza demokratije u procesima globalizacije i u tom
kontekstu osvetljenje ideoloških identiteta u globalizovanom svetu. Tematski
okvir svog rada on je široko koncipirao
i postavio ambiciozni cilj „da se savremena demokratija interpretira u širokom kontekstu globalizacije koja ima
svoju relevantnost u potrebi da se sistematizuju nova i neočekivana socijalna
i politička iskustva, ali i da se konkretni,
demokratski procesi sagledaju u odnosu
na novi, svetski horizont koji se otvara
pred nama. Konačno, sinteza saznajnog
i praktičnog interesa ne znači samo prilagođavanje na promenljivu okolinu, već
pokušaj da se takvoj konstrukciji pridoda
i određeni emancipatorski potencijal.“
Imajući u vidu složenost predmeta
istraživanja, autor se opredelio za kumulativnu upotrebu više metoda naučne deskripcije, fenomenološke i funkcionalne analize. Težište je stavio na sociološki, politikološki, istorijski i komparativni metod.
Rukopis je obima 184 stranice i sadrži predgovor, uvod, četiri dela i zaključak. U uvodu rada određen je predmet
i precizno naznačena struktura rada.
Ovlaš je dotaknut cilj i metod rada. Autor polazi od teze da se demokratija tokom svoje istorije konstantno suočavala
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sa brojnim izazovima, koji su često dovodili u pitanje i same njene temelje,
ali uprkos svemu ostala je otvorena za
različite interese, kao i za mogućnosti sopstvenog razvoja. U ovoj knjizi on
preispituje jedan od izazova sa kojim
se suočila savremena demokratija – proces globalizacije.
U prvom delu rukopisa, čiji je naslov „Cujus regio“ autor je osvetlio politički ambijent, u kojem su se uspostavile
pretpostavke za rađanje moderne demokratije. Vestfalskim mirom ne samo da
je okončan Tridesetogodišnji rat, već je
započet i raspad političke legitimnosti
dotadašnjeg evropskog hrišćanskog poretka: utemeljen je proces teritorijalizacije politike, odnosno, uveden je oblik
kolektivnog prava na teritoriju. Autor
pokazuje da „u potrazi za novom legitimacijskom osnovom, vladari ulaze
u po-godbeni odnos sa populacijom određene teritorije, postepeno sekularizujući formulu vladanja i tvoreći princip građanstva – društva ’jednakih’ sa ’jednakim’ mogućnostima da učestvuju u politi-čkom životu.“ U tom kontekstu on
dotiče i pitanja odnosa teritorije i religije, principa građanstva, individuuma
i zajednice, nacionalne države.
Drugi deo rada je posvećen otvorenim pitanjima i protivrečjima demokratije „Demokratija – ko je to?“. Autor je
uložio veliki trud u preciziranju pojma
i teorijskom utemeljenju demokratije.
Osvetlio je genezu demokratije od antičkog polisa, preko italijanskih gradova-država rane renesanse do modernih
demokratija utemeljenih u okvire nacionalne države, od privilegovane manjine
građana polisa do opšteg prava glasa. On
primećuje da je „hod demokratije kroz
istoriju imao formu plime-i-oseke“, ali
da je kraj XX veka doneo planetarnu
dominaciju demokratije i potvrdu da je
ova ideja pobedila konkurentske ideologije kao što su nasledna monarhija,
fašizam i komunizam. Ipak, u trenutku
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kada sve, na prvi pogled, ukazuje da je
trijumf liberalne demokratije konačan
(„kraj istorije“?), globalizacijski procesi
donose probleme koji relativizuju i dovode u pitanje „opštu saglasnost“ u pogledu superiornosti liberalne demokratije
u okviru nacionalnih država. Stoga autor ne zatvara oči pred tamnom stranom
globalizacije koja, istovremeno sa procesima univerzalizacije demokratije i vladavine prava, otvara procese ka univerzalizaciji autoritarnosti i totalitarizma.
Treći deo rukopisa nosi naslov „Globalizaija – gde je to?” i posvećen je analizi uzroka i posledica globalizacije. Promene koje su se dogodile pod uticajem
razvoja nauke i tehnologije stvorile su
snažan diskontinuitet u odnosu na prethodne epohe. Po mišljenju autora ove
promene su uticale i na mesto i ulogu
savremene države. Novi, globalni izazovi
(ekološke krize, bezbednosni problemi,
transnacionalna ekonomija, satelitske
komunikacije i dr.) zahtevali su odgovore drugačije od onih koje su mogle da
pruže „stare“ države. Danas je očigledno
da granice nacionalnih država ne predstavljaju više granicu između unutrašnjih i spoljnih odnosa i veza, između
„nas“ i „njih“. Stoga je autor ukazao da
je stari internacionalni sistem u kojem
je država predstavljala osnovni komunikacijski okvir, doživeo temeljni preobražaj. Nacionalne države nisu više u stanju
da budu dominantni kontrolori sistema
društvenog proizvođenja identiteta, odnosno, ne mogu da „zaštite“ svoje građane od lančanih efekata procesa koji
se odvijaju van njihovih granica.
U četvrtom delu rukopisa „Novi
izazov – 3 odgovora“ autor je posebnu
pažnju posvetio problemu legitimacijskog deficita, kao simptomu krize dosadašnjeg koncepta liberalne demokratije.
Kao odgovor na tu krizu on je kritički
preispitivao 3 odgovora: (1) deliberativna demokratija, (2) princip supsidijarnosti i (3) kosmopolitska demokratija.

Izvan kruga: globalizacijski izazov demokratiji

Autor je s razlogom ukazao na masovne antiglobalističke demonstracije širom planete, na proteste protiv „politika štednje“, i na neočekivanu pobedu
pristalica Bregzita na referendumu za
izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Po njemu svi ti procesi jasno ukazuju na problem legitimacijskog deficita
sa kojim se susreću nacionalne države/
demokratije kada transferišu rešavanje problema na nadnacionalne nivoe.
Ovaj problem se, među antiglobalistima, često percepira kao posledica „globalne zavere finansijskih centara moći“,
„američke hegemonije“ i sl. Međutim,
po mišljenju autora, problem je mnogo
dublji i složeniji. „Naša pretpostavka je
da problem legitimacijskog deficita nastaje kao posledica strukturne nemogućnosti nacionalnih država/demokratija da
kroz uobičajene procedure odgovore na
izazove koji nadilaze nacionalne granice
i koji zahtevaju koordinaciju nadnacionalnih organizacija.“ Zato je on u ovom
delu rukopisa analizirao modele deliberativne demokratije, primenu principa
supsidijarnosti i model kosmopolitske
demokratije, kao moguće, adekvatnije,
oblike demokratskog odlučivanja.
Rukopis se završava Zaključkom,
u kome je autor sumirao rezultate do kojih je došao u svom istraživanju. Na kraju rukopisa je spisak literature na osam
stranica, sa 110 bibliografskih referenci.
Tema koju Milorad Đurić obrađuje
u svom rukopisu je teorijski relevantna
i društveno aktuelna. On je uložio veliki trud u prikazivanju problema i protivrečja demokratije u globalizacijskim
procesima. U nastojanju da teorijski utemelji svoju analizu i stavove, on se naročito oslanjao na istraživanja i studije: Karla Popera, Hane Arent, Maršala

Mekluana, Danijela Bela, Endrua Hejvuda, Žan-Frasoa Liotara, Frensisa Fukojame, Dejvida Helda, Entonija Gidensa,
Đovanija Sartorija, Semjuela Hantigtona, Urliha Beka i dr. Rezultati do kojih
je došao u ovom radu zaslužuju pažnju
i oni predstavljaju doprinos našim naučnim saznanjima o otvorenim pitanjima
demokratije i globalizacije.
Iako rukopis zaslužuje visoku ocenu, ipak mu se mogu uputiti i određene
primedbe. Uvod u rukopis autor je napisao lapidarno i precizno je naznačio
strukturu rada. Nažalost, uvod je ostao
tek na nivou skice, nije precizirao predmet, cilj i hipoteze istraživanja. Van optike autorovog istraživanja i izlaganja
ostala su veoma važna pitanja ideološke dimenzije globalizacije. Jer, globalizacijski procesi su stvorili sopstvenu
ideološku dimenziju oličenu u: globalizmu, antiglobalizmu i sve značajnijem
islamskom fundamentalizmu. Reč je
o pitanjima koja je autor obradio u svom
doktorskom radu i koja, nažalost, nije
uključio u ovaj rukopis.
Autor je konsultovao obimnu i relevantnu literaturu. Međutim, ipak se
čini da su nedovoljno iskorišćene analize globalizacije koje su dali N. Čomski,
I. Volernstain, E. Altfater, R. Robertson,
Z. Bauman, M. Pečujlić i dr.
Razume se, ove kritičke napomene ne umanjuju stručnu, teorijsko-metodološku vrednost i društvenu relevantnost ovog rukopisa. Nadamo se da
će autor u svom dodatnom radu na rukopisu – uspeti da otkloni slabosti koje
sam ovde istakao i da će njegova studija
bar, donekle, popuniti veliku prazninu
koja postoji u našoj politikološkoj i sociološkoj literaturi o protivrečjima demokratije i globalizacije.
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Nabrajanje slike, ulje na platnu, 90x65, 1958.
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BIOBIBLIOGRAFIJA
BORISLAVA MIHAILOVIĆA LORENCA
Biografija1
Borislav Lorenc rođen je 23. avgusta 1883. godine u Aranđelovcu.
Otac Mihailo (po njemu se pokatkad potpisivao i prezimenom Mihailović)
lekar, majka Ljubica (rođena Srećković). Mihailo Lorenc je rođen u Galiciji, u Poljskoj, 18. januara 1854. godine, medicinu završio u Beču (1877),
u Srbiju doseljen 1879. godine. Nakon smrti supruge Ljubice, 1891. godine prešao u pravoslavlje. Umro u Valjevu 1917. godine. Imao je čin sanitetskog majora. Imao je i ćerku Olgu.
Borislav Lorenc je rano detinjstvo proveo u Aranđelovcu a onda
njegovi roditelji prelaze u Valjevo. Osnovnu školu i nižu gimnaziju učio
u Valjevu i bio najbolji đak u razredu, višu gimnaziju završio u Beogradu. Maturirao je u Prvoj beogradskoj gimnaziji 1902. godine. Od 1902. do
1908. godine studirao je filozofiju na Berlinskom univerzitetu.
Svoje studije završava s naučnim stepenom doktora filozofije i vraća se u Srbiju avgusta 1908. godine. Doktorirao je s tezom Die Philosophie
A. M. Ampères. Radio je najpre u Drugoj beogradskoj gimnaziji od 1908.
godine kao suplent a od 1911. do 1922. godine kao profesor filozofije
i nemačkog jezika. Tokom 1913. godine iste predmete predavao je u Prvoj beogradskoj gimnaziji. U Francuskoj i Engleskoj boravio 1916–1919,
1

Извори: Д. Калезић: Др Борислав Лоренц (1883–1975), Богословље, 1980, 1–2,
01–102: З. Ранковић: Лоренц, Борислав (Аранђеловац, 23.8.1883 – Београд,
24.7.1975), Биографски лексикон ваљевског краја, М-Л, Ваљево, књ. 2, св. 9,
стр. 296; И. Марић: Лоренц, Борислав, филозоф, психолог, универзитетски
професор (Аранђеловац, 23.8.1883 – Београд, 24.7.1975), Српски биографски
речник, 5, Кв-Мао, 2011, стр. 630–631.
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bio poslanik Kraljevine SHS u Pragu 1920–1921. Godine 1922. izabran
je za docenta na katedri filozofije na Filozofskom fakultetu u Skoplju, ali
pre nego što je ovaj izbor potvrđen, izabran je takođe za katedru filozofskih predmeta na novoosnovanom Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu, na kome ostaje do penzionisanja u zvanju vanrednog (1923) i redovnog (1927) profesora.
Izabran za dopisnog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (1930). Tokom Drugog svetskog rata stavljen je u penziju od strane okupacionih vlasti (1942) ali je vraćen na redovnu dužnost
krajem 1944. godine. Penzionisan je 1951. godine ali je ostao kao honorarni predavač do 1956. godine.
Sarađivao je u više časopisa i listova u zemlji i inostranstvu: Nastavnik (1909, 1911, 1912, 1914), Glаsnik Pravoslavne crkve u Kraljevini Srbiji
(1911), Učitelj (1911–1912), Prosvetni glasnik (1913, 1914, 1922, 1923),
Zeitschrift für Psychologie (1913), Prilozi za psihologiju deteta (1914, 1925),
Misao (1919, 1029, 1923, 1928, 1931), Politika (1924, 1926, 1930), Hrišćanski život (1924), Srpski književni glasnik (1925, 1931–1934, 1936–940),
Bogoslovlje (1926, 1928, 1929, 1931–1933, 1935, 1936, 1938, 1940), Glasnik Profesorskog društva (1926), Vreme (1926, 1940), Naša pošta (1926),
Journal de Psychologie normale et pathologie (1926), Philosophisches Jahrbuch (1926), Kant-Studien (1927), Rad Jugoslavenska akademije znanosti
u umjetnosti (1927), Bulleti international de l’Academie Yougoslave des sciences et des beaux-arts (1930), Jugoslovenska pošta (1930), Pravda (1931, 1933,
1935, 1937–1941), Godišnjak Narodne odbrane (1933), Svetosavlje (1934,
1938, 1949), Hrišćanska misao (1935, 1937, 1938, 1939), Javnost (1937),
Nova smena (1938), Saturn (1939), Glasnik Srpske pravoslavne crkve (1946),
Zbornik Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu (1951, 1951, 1952).
„Bavio se našom psihološkom terminologijom, psihologijom i filozofijom religije, odnosom nauke i religije i filozofijom budućnosti. Po
njemu je zadatak filozofije zahvatanje celine sveta, što je moguće izvesti
samo intelektualnim aktom vere. Stoga je religija najvažnija ljudska potreba i nalazi se u osnovi saznanja. Materijom vlada misao, čiji je cilj akcija. Zato je moralna filozofija najvažniji zadatak koji se rešava nesebičnim
akcijama, u čijem temelju je religioznost kao odnos prema nadstvarnom,
bez koga se zapada u očajanje i krizu“ (Ilija Marić).
S nemačkog jezika preveo je Uvod u psihoanalizu (1933) Sigmunda
Frojda koja je s njegovim predgovorom objavljena u više izdanja.2
2
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Odlikovan je za prosvetni rad za vreme Prvog svetskog rata Ordenom Svetog Save V stepena, za prosvetni rad – Ordenom Svetog Save III
stepena i za građanske zasluge – povodom proslave Sofijskog univerziteta.
Učestvovao je na tri stručna kongresa: na kongresu psihologa u Berlinu (1912) i na dva kongresa filozofa: u Pragu (1934) i Parizu (1937).
U braku sa Danicom imao sina Radmila.
Borislav Lorenc je umro u Beogradu 24. jula 1975. godine, gde je
i sahranjen.
BIBLIOGRAFIJA
I. Posebna izdanja
1. Knjige
1. Die Philosophie A. M. Ampèrés. – Berlin, 1908.
* Докторска дисертација.

2. Увод у психологију од Дра Борислава Лоренца, професора Университета. – Београд, Издање књижарнице Рајковића и Ћуковића, 1925;
стр. 77 + /2/; 80
Педагогијска књижница. Свеска 26, 27, 28.
* Садржај: Значење речи психолошко, душевно, свесно. Садржаји и доживљаји. Психологија и Природна Наука. Дескриптивна и експликативна Психологија.
Врсте психичких појава. Експерименат у Психологији. Експериментална Пси
хологија у пракси. Теорије о души. Хипотезе о односу тела и душе. Филозофија
и психологија. Поговор.

3. Врлина и срећа. Сретен Динић: Како да сами себе васпитавамо и култивишемо. – Београд, Српска краљевска академија. Издање
Задужбине Димитрија Стаменковића. Задруга штампариских радника
„Родољуб“, 1926; стр. 288; 80
Српска краљевска академија. Издање Задужбине Димитрија Стаменковића.
Књига 13.

4. Врлина и срећа. Из 13. књиге Задужбине Димитрија Стаменковића
коју је издала Српска Краљевска Академија. – Београд, Задруга штампарских радника „Родољуб“, 1926; стр. 188 са 1 сл.; 80
* Садржај: 1. Увод. 2. Шта је срећа? 3. Циљ нашег живота и рада на земљи.
4. Је ли богатство срећа? 5. Зашто богатство није срећа? 6. Ко је најбогатији?
7. Рад и срећа. 8. У чему лежи наша несрећа? 9. Незнање и искушење. 10. Намене и радње, побуде и дела. 11. Нерад и несрећа. 12. Владање самим собом.
13. О дужности. 14. О савести. 15. Дужности према самоме себи. 16. Вредноћа
и штедња. 17. Храброст. 18. Дужности према другима. 19. Љубав. 20. Поштовање.
21. Учешће у туђој срећи и несрећи. 22. Десет Божјих заповести. 23. Не убиј!
24. Не кради! 25. Лаж и превара. 26. Како да љубимо своје непријатеље? 27. О правичности. 28. Дужности према Отаџбини. 29. Сукоб различитих дужности.
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30. Нужна самоодбрана и лаж по невољи. 31. Врлина је срећа. 32. О карактеру.
33. О васпитању. 34. О лепом понашању. 35. Поговор.

5. Психологија за средње и стручне школе од Борислава Лоренца. – Београд, Књижарница Рајковића и Ћуковића, 1926; стр. 111; 80
6. Психологија. Од Др. Борислава Лоренца. – Београд, Издање
Књижарнице Рајковића и Ћуковића, 1926, стр. VIII + 382 + /1/; 80
7. Преглед историје философије од најстаријег до најновијег доба
од Др Борислава Лоренца професора Универзитета у Београду. – Београд, Књижарница Рајковића и Ћуковића, 1927; стр. ХII + /3/ + 191; 80
8. Мисао и акција. Од Др Борислава Лоренца. – Београд, Издавачка књижарница Геце Кона, 1930; стр. 142 + /2/; 8о
* Садржај: Увод. – I. Шта је мисао? Свест и мисао. Мисао и осећање. Мисао
и опажање; посматрање. Мишљење и памћење (сећање). Мишљење и фантазија;
сневање. Мисаоне операције. Апстраховање, стварање појмова. Апстраховање
и сазнање; мисли и ствари. – II. Шта је акција? Како мисао прелази у акцију?
Свест и покрет. Мисао и воља; намера. Мисао и нагон. Инстинктивне радње.
Афективне радње. Аутоматске радње. Сазревање мисли за акцију и реализацију.
Жеља и акција; одлука за акцију. Ступњи реализације мисли. Реч и мисао. Реч
и акција. – III. Интелектуални напор. Мисаона приправност. Напор и навика.
Прогрес пажње (мисли); нове мисли и нове радње. Покушај; иницијатива. Знање и акција. Аутоматизам умишљењу и стварању. Способмност делања. Неспособност за акцију. Теоријска и практична интелигенција. – IV. Мисао, рад
и техника. Реалност и моћ мисли. Стварност и идеали. Највиша активност;
слобода. Научна мисао и вера. Живот и философија. Азбучни регистар.

9. Духовна криза нашег доба. (Предавање држано у Хришћанској
Заједници Младих Људи 13. децембра 1931. године). – Београд, <Штампарија
„Привредник“>, 1932; стр. 16; 80
10. Психологија за средње и стручне школе од Борислава Лоренца. Друго издање. – Београд, Књижарница Рајковића и Ћуковића,
1934; стр. 110; 80
11. Психологија и философија религије. – Београд, Геца Кон А.Д.,
[1939], стр. 399; 80
* Садржај: Предговор. – Увод. – Задатак филозофије религије: Историја
религије и психологија религије. Филозофија религије и филозофија. Филозофија
религије и теологија. Шта је религија? Најстарији облици религије: Најстарија
религија и монотеизам. Најважнији историјски облици религије: Индијска религија.
Јеврејска, мухамеданска и хришћанска религија. Суштина православља. Основни
религијски појмови. – Психологија религије: Претпоставке психологије религије:
Психологија религије и филозофија религије. Појам душе: постанак појма душе.
Душа и тело. Задатак психологије религије. Методи психологије религије. Анализа
религиозне свести: Индивидуално развиће и преобраћање у вери. Религиозна
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осећања: Осећање светога. Религиозни инстинкт. Рационално и ирационално
у религиозном доживљају. Мистицизам: Мистика и религија. Мистичка екстаза.
Појаве сродне с мистиком. Психолошко схватање откривења и чуда. Различити
типови религиозности: Психолошка анализа неверовања. Религиозне представе:
Симболичко представљање религиозности. Мит и религија. Религиозне радње:
Молитва. Жртва. Религија и мађија. Религија и уметност. Религија и психопатологија:
Религија и психоанализа. Социјална психологија религије: Од субјективне ка
објективној религији. Психолошке теорије о постанку и суштини религије.
– Филозофија религије: Религијска теорија сазнања: религиозно уверење. Проблем
религијског сазнања. Знање и веровање. Филозофија и религија: Метафизика
и теологија. Разум и откривење. Религија ума и дијалектичка теологија. Проблем
Бога: Докази за биће Божије: онтолошки доказ. Космолошки докази. Докази
из контингентности света. Докази из кретања. Ентрополошки доказ. Доказ из
јединства различитих ступњева бића. Телеолошки доказ. Антрополошки докази.
Морални доказ. Историјски доказ. Вредности доказа за биће Божије. Агностицизам.
Пантеизам. Атеизам. Материјализам и религија. Проблем бесмртности душе.
Религија и морал. Религија и култура. Вредност религије. Религија и идеализам.
Религија и прогрес. Будућност религије. Примедбе. Регистар.

12. Психологија за средње и стручне школе од Борислава Лоренца. Треће издање. – Београд, Књижарница Рајковића и Ћуковића,
[1939]; стр. 110; 80
13. Наслеђивање душевних особина. – Београд, 1940; стр. 23; 80
Библиотека Коларчевог народног универзитета, књ. 43.

14. Историја философије. – Београд, [Издање аутора], 1954;
стр. 133; 80
* Скрипта.

15. Психологија. – Београд, 1955; стр. /1/ + 155; 40
16. Највећи људи ХХ века. – Београд, [Издање аутора], 1962;
стр. 28; 80
17. Posle milion godina. Filozofija budućnosti. – Beograd,, [Издање
аутора], Tisak Tiskarna „Ivo Čubelić“, Dubrovnik, 1964; str. 63.
* Sadržaj: Predgovor. – Uvod. – Prva glava: Želja za saznanjem budućnosti. Proricanje sudbine. Naučno predviđanje budućnosti. Svest o budućnosti. Šta
je vreme? Sadašnjost, budućnost i prošlost. Bliska i daleka budućnost. Budućnost
kao filozofski problem. – Druga glava: Svet posle milion godina. Čovek posle milion godina. Može li telesni život biti drukčiji? Može li duhovni život biti drukčiji i viši? Intelektualne sposobnosti ljudi budućnosti. Kakva će biti osećanja ljudi
budućnosti? Mogu li ljudi biti bolji? Društvo i država u budućnosti. – Treća glava:
Vera u bezgranični progres čovečanstva. Nauka, tehnika i umetnost budućnosti.
Krajnji cilj tehnike. Krajnji cilj nauke. Šta nauka ne može nikad postići? Najviši
smisao nauke. Najviše saznanje. – Četvrta glava: Najdalja budućnost čovečanstva.
Tajna poslednjeg čoveka. Vera u čovečanstvo. Najviši ideali čovečanstva. Fantazije
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o budućnosti. Propast sveta. – Peta glava: Problem besmrtnosti. Borba protiv smrti. Savlađivanje smrti. Vera u večni život. Najviši život. – Šesta glava: Od čoveka
do nadčoveka. Poslednje mogućnosti. Poslednji smisao sveta. Poslednje pitanje.

18. Највећи Срби. – Београд, [Издање аутора], 1968; стр. 28; 80
19. Преглед историје философије од најстаријег до најновијег доба
од Др Борислава Лоренца професора Универзитета у Београду. – Београд, Књижарница Рајковића и Ћуковића, 1927; стр. ХII + /3/ + 191; 80
Београд, Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 1991.
Фототипско издање.

2. Separatni otisci
20. La théorie des associations simultanées ches Wundt et chez son
précurseur Ampère [Теорија истовремених асоцијација код Вунта и код
његовог претходника Ампера]. – Paris, Felix Alcan, 1926; str. 405–413; 80
[Poseban otisak iz]: Journal de Psychologie normale et pathologie. Organ officiel de la Siciété de psychologie et de la Société de psychiatrie. XXIIIe Année.
No 4, 15. Avril 1926.

21. Metaphysik und Theologie des Psysikers Ampère [Метафизика
и теологија физичара Ампера]. Von Borislav Lorenz, Beolgrad. – [S. l.
1926], str. 12; 80
[Poseban otisak iz: Philosophisches Jahrbuch, Bd. 39, [1926], Heft 3].

22. Monizam i pluralizam po Kantu. Napiso Dr Borislav Lorenc.
– Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1926; str. 85–95; 80
[Poseban otisak iz: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Rad,
knj. 233. Razreda historičko-filologičkoga i filozofsko-juridističkoga, 102, Zagreb,
str. 85–95; 80].

23. B. P. Stevanović: An experimental study of the mental processes
involved in judgement. Докторска дисертација примљена на универзитету у Лондону. Cambridge 1927. – [S. l. S. a.]. Стр. 6.; 80
* Посебан отисак.
Наслов изнад текста.

24. Основни проблеми Кантове критичке филозофије. – Београд, 1928, стр. 230–233.
Посебан отисак из часописа Мисао, 10/1928, 36/3–4, 230–233.
[Поводом чланка Николе М. Поповића о Канту у часопису Воља за 1927.
годину, стр. 339–349].

25. Религија у светлости савремене науке. Прештампано из „Богословља“, св. 3, год. VIII. – Београд, Штампарија „Привредник“, 1933;
стр. 22; 80
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26. Тајна првог човека. Од д-р Борислава Лоренца професора
Универзитета у Београду. – Београд, Штампарија „Привредник“, 1941;
стр. 63 +/1/; 80
Прештампано из часописа „Богословље“ (1940).
* Садржај: Од животиње до човека. Мајмун-човек. Прве манифестације
човечанства. Прва реч, прва мисао. Откриће стварности. Свест о натприродној
сили. Откриће смрти. Мистерија човековог постања. Први и последњи човек
на земљи.

27. Вера у човечанство. – Београд, 1952 [1954], стр. 63–69.
* Посебан отисак из Зборник Православног богословског факултета, Београд, III, 1952 [1954].
II. Radovi u periodičnim publikacijama,
zbornicima i izborima
28. Сократ. – Наставник, 20/1909, 3–4, 81–96.
29. Философија светога Августина. – Гласник Православне цркве
у Краљевини Србији, 12/1911, 11, 182–184; 12, 212–214; 14, 227–229;
15, 243–245; 16, 264–266; 17, 275–278; 19, 309–311.
* Потписано: Борислав Мих. Лоренц.

30. Die Entwicklung der Moraltugewnden. Inug.-Dissert. V.P. Tschubrovich. – Наставник, 22/1911, 3–4, 135–140.
* Приказ докторске дисертације Павла Чубровића.
Потписано: др Б. М. Л.

31. Основи емпиријске психологије др Бранислава Петронијевића.
– Учитељ, 31/1911–1912, 3, 247–257; 4, 345–352; 5, 418–433; 6, 527–
531, 7, 596–606; 8, 681–693.
32. Das künftige Jahrhundert der Psychologiе. Von G. Heymans, Lеipzig,
1911, S. 52. – Наставник, 22/1911, 3–4, 153158.
* Приказ.

33. О лепом понашању. – Политика, 9/1912, 2885 (29. 1), 1–3.
* О понашању као морално-филозофском проблему.

34. О срећи. – Гласник Православне цркве у Краљевини Србији,
13/1912, 7, 100–102; 8, 117–118; 9, 133–134; 10, 149–151; 11, 167–169.
* Потписано: Борислав Мих. Лоренц

35. Проблем субјекта и објекта. Др Драгиша М. Ђурић, Београд,
1912. Стр. ХVI и 526. – Наставик, 23/1912, 5–6, 251–157.
* Приказ.

36. Са Петога конгреса за експерименталну психологију. – Просветни гласник, 34/1913, 4, 337–353.
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37. Кратки основи психологије, логике и педагогије. По разним писцима удесио поглавито за учитеље С[ветислав] М. Максимовић, професор. Скопље, 1911. – Просветни гласник, 34/1913, 6, 598–605.
* Приказ.

38. Логика. За школску и приватну употребу. Са списком употребљених термина. Од dr. Phil. Светомира Ристића, Београд, 1913. – Просветни гласник, 34/1913, 7, 703–708.
* Приказ.

39. Афекти и страсти. – Просветни гласник, 34/1913, 8, 749–762.
40. Психологија воље. – Просветни гласник, 34/1913, 11, 1063–
1078; 12, 1182–1196.
41. La Gries de la psychologie experimentale, par N. Kostyleff. – Zeitschrift für Psychologie, 1913, 64/1–2, 130–140.
42. Наша психолошка терминологија. – Прилози за психологију
детета, 1914, III/2, 148–155.
43. Борба психологије и философије у Немачкој. – Наставник,
25/1914, 3–4, 133–138.
44. Психофизички основи музике. Посвећено у знак високог поштовања г. Јосифу Маринковићу, музичару. – Просветни гласник, 35/1914,
2–3, 195–212.
45. Основни појмови психологије и логике. Треће, поправљено издање. Написао Dr Јулије Корниш, професор Универзитета, превео Павле
Терзин, управитељ учитељске школе, Сомбор, 1919. – Мисао, 1/1919,
I/2, 158–161.
* Приказ.
Потписано: Др Б. М. Л.

46. Основи психологије, логике и педагогије, за учитеље и ђаке учитељских школа од С[ветислава] М. Максимовића, професора. Друго
издање. Београд, 1919. – Мисао, 2/1920, 5, 399–402.
* Потписано: Др. Б.М.Л.

47. Аутоматизам у душевном животу. – Просветни гласник, 39/1922,
3–4, 150–160; 5–6, 357–362; 7–8, 436–453.
48. Шта је психологија? „Чиста“ психологија, филозофија и психологија. – Просветни гласник, 40/1923, 9, 564–572.
49. „Целина, делови и стварност“. Истраживање и доживљавање
ирационалнога у филозофији. Од dr phil. Светомира Ристића („Мисао“, март-април, 1922). – Мисао, 11/1923, 11/1, 43–47.
* Приказ.
Потписано: Б. Лоренц.
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50. Платонови докази о бесмртности душе. – Мисао, 1923, 12/1,
641–661.
51. О вредности хришћанске религије. – Хришћански живот, 3/
1924, 4, 164–177.
* Предавање држано у Хришћанској заједници младих људи 4. 11. 1923. г.

52. Шта је смешно. – Политика, 21/1924 (21. 1).
53. Шта је сан. – Политика, 21/1924 (8. 11).
54. О несвесном у душевном животу детета. – Прилози за психологију
детета, 1/1925, 1, 6–43.
55. Др Филип Медић: теорија интелигенције код Шопенхауера.
– Српски књижевни гласник, НС, 1925, 14/3, 219–221.
* Приказ дела објављеног у Паризу, књижара Феликс Алкан, „Библиотека
савремене филозофије“(докторска теза).

56. Др Радивој А. Јосић: Хришћанска религија и песимизам, Београд, 1925. – Богословље, 1/1926, 3, 296–300.
* Приказ.

57. Поводом критике моје Психологије. – Гласник Професорског
друштва, 6/1926, 583–586.
* Поводом критике Бранислава Крстића ауторове књиге Психологија за
средње и стручне школе.

58. Метафизика и теологија физичара Ампера. – Богословље, 1/1926,
1, 80–89.
59. Спиритизам и наука. Мишљење г. др Борислава Лоренца.
– Време, 6/1926, 1484 (5. 2), 4.
60. Ка психологији хрватског републиканства. – Политика, 23/1926
(7.10).
61. О карактеру. – Наша пошта, 3/1926, 11, 15–16.
* Потписано: Б. М. Лоренц.

62. La Théorie des associations simultanées ches Wundt et chez
son précurseur Ampère [Теорија истовремених асоцијација код Вунта
и код његовог претходника Ампера]. Journal de Psychologie normale et
pathologie. Organ officiel de la Siciété de psychologie et de la Société de
psychiatrie. XXIIIe Année. No 4, 15. Avril 1926.
1926; str. 405–413.

63. Metaphysik und Theologie des Psysikers Ampère [Метафизика
и теологија физичара Ампера]. Von Borislav Lorenz, Beolgrad. – Philosophisches Jahrbuch, Bd. 39, [1926], Heft 3, SS. 288–297.
291

Hereticus, 3–4/2019

Dobrilo Aranitović

64. Monizam i pluralizam po Kantu. Napisao Dr Borislav Lorenc.
– Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Rad, knj. 233. Razreda historičko-filologičkoga i filozofsko-juridističkoga, 102, Zagreb, 1927,
str. 85–95.
65. Dubina osećanja. – Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,
Zagreb, 1927, knj. 233, str. 96–109.
66. Ampèrée und Kant. – Kant-Studien, 1927, XXXII, 2–3, 310–314.
67. Филозофија на теолошком факултету. – Богословље, 3/1928,
1, 51–55.
68. Opća noetika. Teorija spoznaje i kritika njezine vrijednosti. Napisao
Dr. Stjepan Zimmerman, kr. j. r. Sveučilišni profesor P. r. Član Jugoslav.
Akademije znаnosti i umjetnosti u Zagrebu. – 2. izd. Državna štamparija
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd, 1926, стр. V-XV i 1–589
велике осмине. – Богословље, 3/1928, 1, 55–65.
* Приказ.

69. Prof. Fr. Krejči: O Masarykovi. Ve Kdyni 1927, стр. 124 мале
осмине. – Мисао, 10/1928, 27/1–2, 87–90.
70. Основни проблеми Кантове критичке филозофије. – Мисао,
10/1928, 36/3–4, 230–233.
* Поводом чланка Николе М. Поповића о Канту у часопису Воља за
1927. годину, стр. 339–349.

71. Философија религије као теолошки задатак. – Богословље, 4/
1929, 1, 1–6.
72. Систем опште науке о религији. – Богословље, 4/1929, 2, 125–129.
* Приказ расправе Отокара Пертолда у часопису Česka mysl, XXIV, 1928.

73. Један значајан прилог за историју југословенске филозофије.
Filozofija u Hrvatskoj, zastupana po sveučilišnom staležu – kroz tisuću godina.
Od Profesora Dr. S. Zimmermanna. – Богословље, 4/1929, 3, 226–229.
* Приказ.

74. Oče naš. Predavanje d-r Rudolf Steinera. Pjesme Vladimira Nazora.
Antropozofska biblioteka, sv. 4, Beograd, 1929. Izdanje Jugoslovenskog
Antropozofskog Društva, str. 40. – Богословље, 4/1929, 4, 330–335.
* Приказ.

75. Monismus und Pluralismus nach Kant. – Bulletin international
de l’Academie Yougoslave des sciences et des beaux-arts, Zagreb, 1930, str. 37.
76. Масарик као научни радник и философ. – Политика, 27/1930,
7845 (7. 3), 3–4.
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77. Pokušaj i inicijativa. – Jugoslovenska pošta, Sarajevo, 2/1930,
441 (7. 11), 1.
* Odlomak iz dela Misao i akcija.

78. Природне науке и натприродно стварање света. – Богословље,
6/1931, 4, 305–312.
79. Духовна криза нашег доба. Предавање г. др Борислава Лоренца, професора Универзитета. – Правда, 27/1931, 351 (18. 12), 5.
* Одржано у Хришћанској заједници младих људи. Са опширним изводима
из предавања.

80. Духовна криза нашег доба. (Предавање држано у Хришћанској
заједници младих људи 13. децембра 1931). – Богословље, 7/1932, 1, 42–55.
81. Из најновије пољске филозофске књижевности. – Мисао, 12/
1931, 37/7–8, 473–485.
* О књизи Владислава Татаркијевића Historija filozofji, I-II, Lwow, 1931.

81a. Извештај о стању и раду Задужбине Луке Ћеловића-Требоњца,
бившег трговца, у години 1931. Београд, Задужбина Луке ЋеловићаТребоњца, 1932; 80
* Садржи и извештај Др Борислава Лоренца.

82. Смрт Густава Ле Бона. – Српски књижевни гласник, НС, 1931,
34/8, 639–640.
* Потписано: Б.М.Л.

83. Гете и Спиноза. – Српски књижевни гласник, НС, 1932, 37/3,
203–213.
84. Поводом критике „Мисли и акције“. – Мисао, 1932, 40/1–4, 214.
* Поводом критике Живојина Гарашанина ауторове књиге Мисао и акција
у часопису Мисао бр. 5–8, 1932.

85. Религија Спинозина. (Поводом тристагодишњице од рођења
Спинозиног). – Богословље, 8/1933, 1, 31–45.
86. Dr Stjepan Zimmermann: Duševni život, „Rad Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti. Znanstvena djela za opću naobrazbu“,
knj. IX, Zagreb, 1932. – Богословље, 8/1933, 1, 92–96.
* Приказ.
Потписано: Б.Л.

87. Шта је срећа? – Годишњак Народне одбране за просту 1933.
годину, Београд, 1933, стр. 97–101.
* Филозофија среће.

88. Религија у светлости савремене науке. – Богословље, 8/1933,
3, 203–222.
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* Садржај: Наука и атеизам. Шта је наука? Је ли наука противна религији?
Природни закони и натприродно стварање света. Новија истраживања о најстаријој
религији. Зашто се шири атеизам?

89. Манифестовање човечјег духовног живота у дневном раду.
Предавање проф. Универзитета г. др Борислава Лоренца. – Правда,
39/1933, 10138 (29. 1), 9.
* Предавање одржано на Коларчевом народном универзитету.

90. Бергсонова „Стваралачка еволуција“ на нашем језику. – Српски
књижевни гласник, НС, 1933, 38/3, 223–226.
* Приказ дела у издању Геце Кона у преводу др Филипа Медића.

91. Предговор. - [У]: Сигмунд Фројд: Увод у психоанализу. Превео
с немачког језикa Д-p Борислав Лоренц. Београд, Космос, 1933, стр. 5–20.
Каријатиде. Филозофска библиотека. Књига друга.

92. Теорија релативности и религија. – Светосавље, 3/1934, 4, 2–6.
93. Психологија уличних несрећа. – Српски књижевни гласник,
НС, 1934, 41/3, 207–213.
94. Хришћанска мисао. – Хришћанска мисао, 1/1935, 3, 2–3.
95. Са VIII интернационалног конгреса за философију. – Богословље,
10/1935, 1, 72–89.
* Одржаног у Прагу, 2–7. септембра 1934. године са приказом саопштења
у оквиру секције Религија и филозофија.

96. Темељи философије од С. Цимермана (издање Матице хрватске, 1934). – Богословље, 10/1935, 1, 107–110.
* Приказ.
Потписано: Б.Л.

97. Слобода воље и морална одговорност. – Правда, 3/1935, 10963, 7.
* Предавање одржано на Коларчевом народном универзитету.

97а. Извештај о стању и раду Задужбине Луке Ћеловића-Требоњца,
бившег трговца, у години 1935. Београд, Задужбина Луке ЋеловићаТребоњца, 1936; 80
* Садржи и извештај Др Борислава Лоренца.

98. Филозофија и религија. – Богословље, 11/1936, 2, 208–212.
* Приказ истоименог дела Стјепана Цимермана (Filozofija i religija. Filozofske istine o Bogu i čovjeku. Razumni temelji vjere. Zbor duhovne mladeži zagrebačke, Zagreb, 1936).
Потписано: Б. Лоренц.

99. Психологија религије. – Богословље, 11/1935, 4, 336–391; 12/1937,
1, 39–83; 2, 128–160; 3–4, 226–258.
* Садржај: Психологија религије и филозофија религије. Појам душе:
постанак појма душе. Душа и тело. Задатак психологије религије. Методи
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психологије религије. Анализа религиозне свести: Индивидуално развиће и преобраћање у вери. Религиозна осећања: Осећање светога. Религиозни инстинкт.
Рационално и ирационално у религиозном доживљају. Мистицизам: Мистика
и религија. Мистичка екстаза. Појаве сродне с мистиком. Психолошко схватање
откривења и чуда. Различити типови религиозности: Психолошка анализа
неверовања. Религиозне представе: Симболичко представљање религиозности.
Мит и религија. Религиозне радње: Молитва. Жртва. Религија и мађија. Религија
и уметност. Религија и психопатологија: Религија и психоанализа. Социјална
психологија религије: Од субјективне ка објективној религији. Психолошке теорије о постанку и суштини религије.

100. Филозоф Андре-Мари Ампер. (Поводом стогодишњице од
смрти великог физичара). – Српски књижевни гласник, НС, 1936, 48/3,
234–236.
101. Прогрес и религија. – Правда, 32/1936, 11301–11304 (11–
–14. 4), 9–10.
102. Атеизам. – Хришћанска мисао, 3/1937, 11–12, 146–148.
* Узроци атеизма код људи.

103. Предговор. - [У]: Сигмунд Фројд: Увод у психоанализу. Друго издање. Превео с немачког језикa Д-p Борислав Лоренц. Београд,
Космос, 1937, стр. 5–20
Каријатиде. Филозофска библиотека. Књига друга.

104. Религија и уметност. – Српски књижевни гласник, НС, 1937,
51/7, 549–553.
* Одломак из књиге Психологија религије.

105. Религија и култура. „Улепшавање живота, хуманизација омогућена је тек боготворним дејством хришћанства за душу човекову“, вели
Берђајев. „У Божију промисао (провиђење, провиденцију) у историји
верује и Masaryk“). – Правда, 33/1937, 11684–11687 (1–4. 5), 8.
* Садржај: Религија и њен утицај. Мишљење Берђајева. Масариково
веровање.

106. Хришћанска религија и идеализам. – Хришћанска мисао,
3/1937, 3, 50–52.
107. Будућност религије. Питање будућности религије је питање
будућности човечанства и свих његових вредности. – Правда, 33/1937,
11569–11572 (6–9. 1), 12.
108. Руђер Бошковић као филозоф. (Поводом 150-годишњице
његове смрти). – Јавност, 3/1937, 7, 113.
* Потписано: Др Б. М. Лоренц.

109. Метафизика и телеологија. – Светосавље, 7/1938, 2, 49–55.
110. Агностицизам. – Светосавље, 7/1938, 3, 100–103.
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111. В. Штерн: „Психологија раног детињства“. (Превели др Марија и Радмило Вучић, 1938, стр. 629). – Српски књижевни гласник, НС,
1938, 53/8, 618–621.
* Приказ.

112. Религијска теорија сазнања. – Богословље, 13/1938, 1, 99–124.
* Садржај: Религиозно уверење. Проблем религијског сазнања. Знање
и веровање.

113. Проблем бесмртности душе. – Богословље, 13/1938, 3–4,
198–210.
* Филозофско-теолошки аспект.

114. Материјализам и религија. – Хришћанска мисао, 4/1938, 6,
50–53.
* Критика материјалистичке филозофије.

115. Наука и религија. – Правда, 34/1938, 11932–11935 (6–9. 1), 29.
116. Наука и религија. - Нови источник, 5/1938, 6, 188–191.
117. Идеализам и религија. – Правда, 34/1938, 12039–12042 (23–26.4).
118. Филозофија и религија. – Нова смена, 1/1938, 3, 140–146.
119. Пантеизам. – Нова смена, 1/1938, 4, 197–202.
120. Едуард Шпрангер. – Српски књижевни гласник, НС, 1939,
56/1, 59–62.
* Приказ књиге Психологија младалачког доба.
Потписано: Б. Лоренц.

121. Живот и идеали. – [У]: 1839–1939. Споменица о стогодишњици
Прве мушке гимназије у Београду, Београд, 1939, стр, 375–379.
122. Астрономија и религија. – Сатурн, 5/1939, 4, 86–91.
123. Музика и религија. – Правда, 35/1939, 12264–12271 (6 – 9.1);
божићни додатак.
124. Ко ствара историју. Је ли важнији чинилац маса или поједине
личности. У историји је прави чинилац – омладина. – Правда, 35/1939,
12360–12363 (8. – 11.4); ускршњи додатак.
125. Вера у науку и хришћанска религија. – Хришћанска мисао,
5/1939, 4, 50–52.
126. Од смрти до бесмртности. – Светосавље, 9/1940, 2, 24–27.
127. „О почецима вере и о другим етнолошким проблемима“. (Од
др Јована Ердељановића. Издање С. К. Академије наука, 1938, год.).
– Српски књижевни гласник, НС, 1940, 61/5, 385–387.
* Приказ.
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128. Quo vadis? – Светосавље, 8/1940, 4, 1–6.
* О смислу човековог живота.

129. Цео људски живот је стална борба против смрти. Предавање
професора Универзитета г. др Борислава Лоренца. – Време, 20/1940,
6510 (8. 3), 6.
* Предавање на Коларчевом народном универзитету „Борба против смрти у науци, религији и мађији“.

130. Продужење живота. – Правда, 36/1940, 12747–12750 (27–
–30. 4); ускршњи додатак.
131. Тајна првог човека. – Богословље, 15/1940, 3–4, 161–222.
* Садржај: Од животиње до човека. Мајмун-човек. Прве манифестације
човечанства. Прва реч, прва мисао. Откриће стварности. Свест о натприродној
сили. Откриће смрти. Мистерија човековог постања. Први и последњи човек
на земљи.
[Штампано и као сепарат]

132. Вера у идеале. – Правда, 37/1941, 12999–13002.
133. У чему је прогрес човечанства. Предавање професора Универзитета г. др Борислава Лоренца. – Правда, 37/1941, 13016 (23.1), 8.
* Опширни изводи из предавања на Коларчевом народном универзитету.

134. Вера у народ. Прави потпуни човек је онај који верује у неку
своју мисију, као и у мисију свога народа и целог човечанства. – Правда, 37/1941, 13019.
135. Дух светосавља и оснивање Патријаршије. – Гласник Српске
православне цркве, 1946, стр. 174–175.
136. Религиозна теорија новца. - [У]: Зборник Православног богословског факултета, I, Београд, 1950, стр. 67–74.
137. Порекло религије. - [У]: Зборник Православног богословског
факултета, II, Београд, 1951, стр. 35–47.
138. Вера у човечанство. – [У]: Зборник Православног богословског
факултета, Београд, III, 1952 [1954], стр. 63–69.
139. Predgovor prevodioca prvom i trećem izdanju. U: Sigmund
Frojd: Uvod u psihoanalizu. Treće izdanje. Preveo Dr. Borislav Lorenc. Uvodnu studiju napisao Dr. Hugo Klajn. – Beograd, Izdavačko preduzeće „Kosmos“, 1958, str. 5–20.
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

140. Predgovor prevodioca prvom i trećem izdanju napisao Dr Borislav
Lorenc. U: Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu. Četvrto izdanje. Preveo
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Dr. Borislav Lorenc. Uvodnu studiju napisao Dr. Hugo Klajn. – Beograd,
Izdavačko preduzeće „Kosmos“, 1961, str. 5–20.
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

141. Predgovor prevodioca prvom izdanju. – [U]: Sigmund Frojd: Uvod
u psihoanalizu. Peto izdanje. Preveo Dr. Borislav Lorenc. Uvodnu studiju
napisao Dr. Hugo Klajn. Predgovor prevodioca prvom i trećem izdanju
napisao Dr Borislav Lorenc. – Beograd, Izdavačko preduzeće „Kosmos“,
1964, str. 424 + /6/; 80
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

III. Prevodilački rad
142. Сигмунд Фројд: Увод у психоанализу. Превео с немачког језика и предговор написао Д-р Борислав Лоренц. – Београд, Космос,
1933; стр. 448; 80
Каријатиде. Филозофска библиотека. Књига друга.
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

143. Сигмунд Фројд: Увод у психоанализу. Друго издање. Превео
с немачког језика и предговор написао Д-р Борислав Лоренц. – Београд, Космос, 1937; стр. 448; 80
Каријатиде. Филозофска библиотека. Књига друга.
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

144. Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu. Treće izdanje. Preveo Dr.
Borislav Lorenc. Uvodnu studiju napisao Dr. Hugo Klajn. Predgovor prevodioca
prvom i trećem izdanju napisao Dr Borislav Lorenc. – Beograd, Izdavačko
preduzeće „Kosmos“, 1958, str. 424 + /6/; 80
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

145. Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu. Četvrto izdanje. Preveo
Dr. Borislav Lorenc. Uvodnu studiju napisao Dr. Hugo Klajn. Predgovor
prevodioca prvom i trećem izdanju napisao Dr Borislav Lorenc. – Beograd,
Izdavačko preduzeće „Kosmos“, 1961, str. 424 + /6/; 80
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

146. Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu. Peto izdanje. Peveo Dr.
Borislav Lorenc. Uvodnu studiju napisao Dr. Hugo Klajn. Predgovor prevodioca
prvom i trećem izdanju napisao Dr Borislav Lorenc. – Beograd, Izdavačko
preduzeće „Kosmos“, 1964, str. 424 + /6/; 80
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[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

147. Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu. Preveo s nemačkog Dr
Borislav Lorenc. – Novi Sad, Matica srpska, 1969; str. 437 + /1/; 80
Odabrana dela Sigmunda Frojda. Knjiga 2.
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

148. Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu. Drugo izdanje. Preveo
s nemačkog Dr Borislav Lorenc. – Novi Sad, Matica srpska, 1970; str. 437
+ /1/; 80
Odabrana dela Sigmunda Frojda. Knjiga 2.
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

149. Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu. Treće izdanje. Preveo
s nemačkog Dr Borislav Lorenc. – Novi Sad, Matica srpska, 1970; str. 437
+ /1/; 80
Odabrana dela Sigmunda Frojda. Knjiga 2.
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

150. Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu. Četvrto izdanje. Preveo
s nemačkog Dr Borislav Lorenc. – Novi Sad, Matica srpska, 1973; str. 437
+ /1/; 80
Odabrana dela Sigmunda Frojda. Knjiga 2.
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

151. Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu. Peto izdanje. Preveo
s nemačkog Dr Borislav Lorenc. – Novi Sad, Matica srpska, 1976; str. 437
+ /1/; 80
Odabrana dela Sigmunda Frojda. Knjiga 2.
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

152. Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu. Peto izdanje. Preveo
s nemačkog Dr Borislav Lorenc. – Novi Sad, Matica srpska, 1979; str. 437
+ /1/; 80
Odabrana dela Sigmunda Frojda. Knjiga 2.
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

153. Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu. Peto izdanje. Preveo
s nemačkog Dr Borislav Lorenc. – Novi Sad, Matica srpska, 1981; str. 437
+ /1/; 80
Odabrana dela Sigmunda Frojda. Knjiga 2.
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]
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154. Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu. Peto izdanje. Preveo
s nemačkog Dr Borislav Lorenc. – Novi Sad, Matica srpska, 1984; str. 437
+ /1/; 80
Odabrana dela Sigmunda Frojda. Knjiga 2.
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

155. Sigmund Frojd: Kompletan uvod u psihoanalizu. Priredio i predgovor napisao Žarko Trebješanin. Preveli Borislav Lorenc, Nikola Volf i Tomislav Bekić. – Podgorica, Nova knjiga, 2006; str. 522; 80
Velika biblioteka psihoanalize
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

156. Sigmund Frojd: Kompletan uvod u psihoanalizu. Priredio i predgovor napisao Žarko Trebješanin. Preveli Borislav Lorenc, Nikola Volf i Tomislav Bekić. – Podgorica, Nova knjiga, 2016; str. 566; 80
Velika biblioteka psihoanalize
[Наслов оригинала Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalise von
Sigmund Freud]

IV. Literatura o Borislavu Lorencu
157. Чубровић, Павле: Одговор на рецензију дела „Die Entwicklung
der Moraltugenden“. – Наставник, 1911, 22/9–10; 382–390.
* Одговор на приказ др Борислава Лоренца у Наставнику бр. 3–4/1911.

158. Аноним: Психологија за средње и стручне школе од др Б. Лоренца, профедсора Универзитета, издање Рајковића и Ћуковића, Београд, 1926. – Учитељски подмладак, 1/1926, 7, 168.
* Биљешка.

159. Живковић, А[ндрија]: Борислав Михајловић-Лоренц: Врлина
и срећа. Из 13. књиге Задужбине Димитрија Стаменковића, коју је издала Српска краљевска академија, Београд, 1926. – Католички лист,
77/1926, 42, 579–580.
* Приказ.

160. К.: Психологија за средње и стручне школе од др Борислава Лоренца проф. Универзитета. Издање књижарнице Рајковића и Ћуковића,
Београд, стр. 112. – Весник Српске цркве, 31/1926, 723–724.
* Приказ.

161. Медић, Филип: Психологија од др Борислава Лоренца проф.
Универзитета у Београду. - Издање књижарнице Рајковића и Ћуковића,
Београд, стр. 112. – Издање књижаре Рајковића и Ћуковића, Београд,
1926. – Српски књижевни гласник, НС, 1926, 18/1, 60–65.
* Приказ.
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162. В. У.: Преглед историје филозофије од најстаријег до најновијег
доба, написао др Борислав Лоренц професор Универзитета у Београду,
1927, издање Књижарнице Рајковића и Ћуковића. – Гласник Професорског друштва, 7/1927, 9, 573.
* Приказ.

163. В[уксан], Душан] Д.: Др Борислав Лоренц: Преглед историје
филозофије од најстаријег до најновијег доба. Београд, 1927. – Записи,
1/1927, I/4, 253.
* Белешка.

164. Ђ[орђевић], Н[икола]: „Преглед историје филозофије“ од Др
Борислава Лоренца, проф. Београдског универзитета, Београд, 1927.
– Весник Српске цркве, 32/1927, 7–8, 449–450.
* Приказ.

165. Ђурић, Милош: Д-р Борислав Лоренц: Преглед историје философије, од најстаријег до најновијег доба. Издање књижарнице Рајковића и Ћуковића, Београд, 1927. – Српски књижевни гласник, 1927, 21/7,
553–556.
* Приказ.

166. Matičević, S[tjepan]: B. Lorenc: Psihologija, Beograd, Rajković
i Ćuković, 1926. – Revija za filozofiju i psihologiju, 1/1927, 1–2, 79–80.
* Prikaz.

167. Zimmerman, [Stjepan]: Dva srpska udžbenika Psihologije. – Bogoslovska smotra, 15/1927, 58–64.
* Приказ уџбеника Основи психологије за средње и стручне школе Бранислава
Петронијевића и књиге Психологија Борислава Лоренца, Београд, 1926.

168. А[танасијевић], К[сенија]: Dr Borislav Lorenc: Dubina osećanja.
(Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knjiga 233). – Нови
видици, 1/1928, 2, 151–152.
* Приказ.

169. А[танасијевић], К[сенија]: Dr Borislav Lorenc: Monizam i pluralizam po Kantu. (Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,
knjiga 233). – Нови видици, 1/1928, 2, 151–152.
* Приказ.

170. Јевтић, Павле: Др Борислав Лоренц: Преглед историје филосаофије. (Издање књижарнице Рајковића и Ћуковића). – Живот и рад,
1/1928, 4, 306.
* Приказ.

171. Атанасијевић, Ксенија: Съвремениятъ философски животъ
в Югославия. – Филозофски преглед, ъ София, 1/1929, 5, 475–487.
* Са освртом и на филозофско дело Борислава Лоренца.
Штампано и као посебан отисак.

301

Hereticus, 3–4/2019

Dobrilo Aranitović

172. Недељковић, Душан: „Преглед историје философије од најстаријег до најновииег доба“ од др Борислава Лоренца. – Јужни преглед, 2/1928, 6, 275–277.
* Приказ.

173. Аноним: Најновије дело г. др Борислава Лоренца: „Мисао
и акција“ (са сликом). – Време, 10/1930, 3181 (6. 11), 4.
* Приказ.

174. Атанасијевић, Ксенија: Философски живот у Југославији.
И у филсофији се осећа све већа потреба да се почну да граде темељи
једног специфично нашег расног мудровања о свету, које ће оплодити
целу нашу културу. – Време, 10/1930, 2887 (6–9. 1), 23.
* Изводи из чланка објављеног у бугарском часопису Филозофски преглед,
Софија, 1929. г.
Са освртом и на филозофско стваралаштво Борислава Лоренца.

175. [Atanasijević, Ksenija: Savremeni filozofski život u Jugoslaviji].
[Na češski preveo F. Bicek]. – Česka Mysl, Praha, 1930, čislo XXVI.
* Са освртом и на филозофско дело Борислава Лоренца.

176. Благојевић, Д[есимир]: Борислав Лоренц: „Мисао и акција“,
издање Геце Кона, 1930. – Правда, 26/`930, 310 (15. 11), 5.
* Белешка.

177. Ј.: Др Борислав Лоренц: „Мисао и акција“, Београд, 1930.
Издање Геце Кона. – Јужни преглед, 5/1930, 11, 541.
* Белешка.

178. Аноним: Др Борислав Лоренц, професор Универзитета у Београду: Мисао и акција, Београд, 1930, стр. 143. Издавачка књижарница
Геце Кона, Београд. – Народна просвета, 13/1931, 33, 3.
* Белешка.

179. -в.: Др Борислав Лоренц – Мисао и акција. (Београд, 1930,
стр. 142). – Летопис Матице српске, 105/1931, 327/1, 165–166.
* Белешка.

180. Esih, Ivan: Misao i akcija. Monografija sveuč. Prof. Dra Borioslava
Lorenca. – Jutarnji list, 20/1931, 6793, 23.
* Prikaz.

181. С[лијепчевић], П[еро]: Др Борислав Лоренц: Мисао и акција.
Геце Кона, Београд, 1930, стр. 142. – Јужни преглед, 6/1931, 1, 43–44.
* Приказ.

182. Гарашанин, Живојин: Поводом књиге Мисао и акција од Др
Бранислава Лоренца, професора универзитета у Београду. (Издавачка
књижарница Геце Кона, Београд, 1930). – Мисао, 14/1932, 39/5–8, 414424.
* Приказ.
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183. Јосић, Рад[ивој] А.: Мисао и акција од Др Борислава Лоренца. Издавачка књижарница Геце Кона, Беогрaд, 1930, стр. 142. – Богословље, 7/1932, 1, 75–92.
* Приказ.

184. Anonim: Nova nauka o duši. Uvod u psihoanalizu od S. Frojda,
preveo Dr. B. Lorenc. – Izdanje Kosmos, Beograd, 1933. god. – Народна
одбрана, 8/1933, 21 (21. 5), 331–332.
* Приказ.

185. Аноним: С. Фројд: Увод у психоанализу. Превео с немачког
Др. Борислав Лоренц, Београд. – Учитељ, 14/1933–1934, 1, 77.
* Приказ.

186. Bošković, Hijacint: Psihoanaliza. – Hrvatska prosvjeta, 20/1933,
10, 392–294.
* Povodom Frojdove knjige Uvod u psihoanalizu u Beograd, u prevodu dr
Borislava Lorenca.

187. Кунин, В.: Психоанализа и социологија. Поводом Космосовог издања Фројдовог „Увода у психоанализу“. – Југословенска реч,
2/1933, 39, 3.
* У преводу др Борислава Лоренца.

188. K[us] –N[ikolajev], M[irko]: Uvod u psihoanalizu. – Socijalna
misao, 6/1933, 5–6, 126–127.
* Приказ Фројдовог дела у преводу др Борислава Лоренвца.

189. М. М.: С. Фројд: Увод у психоанализу. Издање „Космос“, Београд, 1933. – Гласник, Ниш. 2/1933, 51, 3.
* Приказ.

190. Медић, Филип: Др Сигмунд Фројд: Увод у психиоанализу. (С немачког превео Др Б. Лоренц. Издање Космос, библиотека Каријатиде).
– Српски књижевни гласник, НС, 1933, 40/2, 135–140.
* Приказ.

191. П. А.: С. Фројд: Увод у психоанализу, превео др Б. Лоренц.
Изд. „Космос“, Београд, 1933. – Јужни преглед, 8/1933, 6–7. 291–292.
* Приказ.

192. S. D. P.: Uvod u psihoanalizu. – Napisao Sigmund Freud. – Preveo
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* Prikaz.
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* Приказ.
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205. Јагодић, Здравко: Поглед на научни рад Борислава Лоренца. – Учитељ, 1940–1941, 278–283.
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Katarina A. Jovanović – 150 godina od rođenja, a 65 od upokojenja

.........................

IN MEMORIAM

.........................
Stefan N. Dragićević
Centar za nacionalnu politiku, Beograd

KATARINA A. JOVANOVIĆ,
ZABORAVLJENA SRPSKA „MAMICA“
(150 godina od rođenja, a 65 od upokojenja)
Koliko Srba zna danas ko je bio Anastas Jovanović?1 Bojim se rezultata eventualne ankete, koja bi se time bavila. Nažalost, taj bi broj bio
ekstremno mali. Tragično je da znatno manji broj Srba, od tog poražavajućeg broja, zna ko je bila Katarina A. Jovanović! Reč je o ćerki Anastasa
Jovanovića, koja svojim delom nije manje zadužila sopstveni narod, nego
što je to učinio veliki Anastas.
Katarina je rođena 1869. godine u Beogradu. Kako joj je majka bila
Nemica iz Austrije, ona je od rođenja bila osuđena na dva maternja jezika:
srpski i nemački; što će se kasnije pokazati kao izuzetno značajno za njene virtuozne prevode bisera srpske književnosti na nemački jezik. Ona je
bila primer značaja samoobrazovanja, koje kod nje beše imperativ do poslednjeg daha. Formalnog obrazovanja nije imala. Ali radoznala priroda,
izuzetan duh i vanredna marljivost učinili su od nje intelektualca koji je
mogao ravnopravno da govori sa eminentnim profesorima nekoliko evropskih univerziteta; i da istovremeno uživa njihovo poštovanje i divljenje.
Do šesnaeste godine živi u Beogradu, a onda prelazi u Beč, koji u to
vreme jedno od glavnih stecišta u Evropi. U Beču neumorno i neprestano
uči. Svira u kamernim sastavima i peva u horovima.
U osvit Prvog svetskog rata prelazi kod braće u Švajcarsku. Nastanjuje se u Cirihu, gde ostaje do svoje smrti 1954. godine. Uspešnu borbu
vodi na nekoliko frontova: baveći se humanitarnim radom, prevodeći, pišući, upoznavajući švajcarsku javnost sa vrednostima sopstvenog naroda
člancima u uglednim listovima i predavanjima... Izuzetno je aktivna u radu
Crvenog krsta u vreme oba svetska rata. Među osnivačima je Jugoslovensko-švajcarskog udruženja 1928. koje napušta sa ostalim ugle-dnim članovima, kada su njime zagospodarili mladi komunisti.
1

Anastas Jovanović; prvi srpski litograf, jedan od prvih fotografa u nas i u svetu,
dvoroupravitelj kneza Mihaila Obrenovića
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Da bi 1946. bila jedan osnivača Udruženja Jugoslovena u Švajcarskoj za uzajamnu pomoć. Njena kuća je bila narodna kancelarija u koju su
dolazili i pozvani i nepozvani, i najavljeni i nenajavljeni... Svima je nesebično pomagala koliko je mogla i kako je umela. Iako pritisnuta teretom
lične oskudice od vremena Drugog svetskog rata i konstantno narušenog
zdravlja, sebe nikad nije štedela neprestano stražareći u službi potrebitim.
Još 1914. prepevala je na nemački jezik Njegošev Gorski vijenac, za
šta je bila nagrađena Humboltovom nagradom u Nemačkoj. Potom je prevela Luču mikrokozma, da bi se pred kraj života vratila prevođenju Njegoša
priredivši dorađen prevod Gorskog vijenca. Priredila je Antologiju jugoslovenske književnosti koju je takođe prevela na nemački. U njene prevodilačke poduhvate spada i izbor Junačih pesama iz Kosovskog ciklusa. Baveći
se prevodilačkim radom sarađivala je sa najuglednijim univerzitetlijama
onog doba u Švajcarskoj, koji su bili vrsni znalci u toj oblasti. Napisala je
i jedno originalno filozofsko delo, objavljeno 1912. godine u Beogradu
pod naslovom Osnovna posmatranja života; čime je sebe stavila među prve
žene filozofe u Srba.
Njen ugled je bio toliki, da je uživala poštovanje i divljenje patrijarha srpskog Gavrila Dožića. Posle njenog upokojenja prijatelji i poštovaoci
osnovali su u Cirihu Srpsku čitaonicu i knjižnicu Katarina Jovanović, koja
je vremenom postala četvrta po značaju biblioteka srpske dijaspore. Ta biblioteka, nažalost, danas više ne postoji.2
Govori li išta bolje o Katarini Jovanović, od činjenice da i uprkos
tome što se nikad nije udavala i dece nije imala, među Srbima koji su je
poznavali je nosila nadimak Mamica? Može li se zaborav jedne takve žene
ičim opravdati!?

2
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Biblioteka tragično prestala da postoji 2015. godine. Jedan broj knjiga nalazi se
danas u Univerzitetskoj biblioteci Cirih. A preko 20 000 knjiga i časopisa uništeno.

Sećanje na Sinišu Jakonića

Vladimir Marković
novinar i publicista, Beograd

SEĆANJE NA SINIŠU JAKONIĆA
Siniša Jakonić (1961–2011), rođen je 1961. godine u Kikindi, gde je
završio osnovnu i srednju školu. Odmah potom odslužio je vojni rok. Godine 1981. upisao je Pravni fakultet u Novom Sadu, na kojem diplomirao
1985. Iste godine zaposlio se kao inspektor Službe državne bezbednosti
(današnja BIA) u Novom Sadu. U početku je izgledalo da će imati uspešnu profesionalnu karijeru i postepeno napredovanje u službi. Međutim,
nakon septembra 1987, čuvene Osme sednice CK Saveza komunista Srbije i učvršćivanja vlasti Slobodana Miloševića, Jakonić je zauzeo kritički
stav prema „događanju naroda“ i politici nacional-populizma nove vlasti.
Sve češće je dolazio u sukob sa svojim pretpostavljenima u Službi. Zbog
toga je, krajem 1987. dao otkaz na poslu. Ubrzo posle toga, istupio je i iz
Saveza komunista Jugoslavije.
Sve ovo njemu nije bilo zaboravljeno. U godinama koje su dolazile
on je bio kao nepodoban marginalizovan i odbačen. To ga je pratilo i nakon
tzv. demokratskih promena koje su došle posle 5. oktobra 2000. godine.
Štaviše, do kraja svog života, Siniša Jakonić nije uspeo da se zaposli u redovnom radnom odnosu. Ostavši bez zaposlenja, Jakonić se morao vratiti
u Kikindu. Tamo je preživljavao radeći povremene i privremene poslove;
uglavnom fizičke, sezonske u poljoprivredi i slično. Brinuo se o teško bolesnoj majci – dijabetičarki. Otac mu je umro još ranije, a njegova sestra
je sa svojom porodicom živela u inostranstvu.
Siniša Jakonić je novinarstvom počeo da se bavi u krajem 1989. i početkom 1990. godine, kada su se u Srbiji pojavile prve nezavisne i opozicione novine, časopisi i elektronski mediji. On je u njima objavljivao kao
izrazito opoziciono-građanski liberalno orijentisan autor, isključivo u svojstvu honorarnog saradnika i dopisnika.
Krajem decembra 1989. godine, u susednoj Rumuniji, odigrala se,
kao što je poznato, šestodnevna, „narodna revolucija“ kojom je svrgnut
s vlasti i ubijen komunistički diktator Čaušesku. O tim dramatičnim događajima Jakonić je izveštavao sa „lica mesta“ i „epicentra zbivanja“ prvo Temišvara, a potom Bukurešta. Uspevao je da dođe do važnih informacija i da
prenese atmosferu i raspoloženje građana, jer je razumeo rumunski jezik.
Kada su sredinom 1991. započeli sukobi u Sloveniji, a potom i u Hrvatskoj, Jakonić je od početka javno istupao i pisao u raznim medijima Kikinde i Severnog Banata sa antiratnih pozicija. Sa tih pozicija je učestvovao
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na mitinzima, javnim tribinama i konferencijama. Na njima je oštro kritikovao „propagandno“ i „ratnohuškačko“ novinarstvo i dosledno se zalagao
protiv rata između jugoslovenskih naroda, smatrajući da su ti ratni sukobi
besmisleni, štetni i kontraproduktivni.
Ubrzo po pokretanju beogradskog dnevnog lista Danas, Siniša Jakonić je postao njegov dopisnik za severnobanatski region. Pored toga,
sarađivao je povremeno i sa lokalnim medijima u Kikindi (RTV VK Kikinda, Kikindske novine) i Zrenjaninu. U svojim člancima, izveštajima, reportažama on je kritikovao razne kriminalne, nezakonite i druge negativne
društvene pojave, navodeći po pravilu imena i funkcije njihovih aktera
i nosilaca. Zbog toga je često bio izložen napadima i osveti prozvanih i njihovih zaštitnika. To je bio razlog što je sve teže uspevao da objavi svoje
tekstove i rukopise pripremljenih knjiga.
Ipak, 2002. godine Jakonić je uspeo da objavi svoju prvu dokumentarno-proznu knjigu pod indikativnim naslovom: Zločini Miloševićeve tajne policije. Ova vredna, vrlo interesantna i solidno dokumentovana knjiga
rezultat je višegodišnjeg temeljnog autorovog istraživačkog rada. Jakonić
je svoj literarni prvenac štampao kao svoje privatno izdanje 2002. godine,
obima 221. str. u tiražu od 300 primeraka. U knjizi on iznosi brojne nove,
značajne, intrigantne i do tada nepoznate, ili slabo znane, podatke. Koristio je u izvesnoj meri i građu do koje je došao kao inspektor SDB tokom
1985–1987. godine. Učinio je napor da nam dočara atmosferu i odnose
koji su postojali u SDB-u i time se dodatno zamerio njenim moćnicima.
Knjiga sadrži brojna tajna i javna dokumenta koji govore o podmuklom delovanju pojedinih centara moći u tadašnjoj Srbiji i Jugoslaviji. Autor se posebno trudio da prikaže organizaciju i metode tada Službe državne bezbednosti, posebno njenih rukovodilaca i agenata, kao i zločina koji
su činjeni u ime viših ciljeva i interesa.
Jakonić je pokušao da osvetli i neke događaje iz Titove epohe. Posebno su podrobno i dokumentovano obrađeni događaji vezani za aktivnost poznatog kikindskog komuniste i revolucionara, potonjeg ambasadora
i Titovog miljenika – Tome Granfila. Na osnovu bogate dokumentacione
građe lokalnog istoričara Luke Nadlačkog, Jakonić je nastojao da osnaži
tezu po kojoj je Granfil bio nemački špijun koji se infiltrirao u Komunističku partiju, a po završetku rata postao potpredsednik vlade i ambasador SFRJ u Vašingtonu. Pored toga, podrobno je obrađena tragična sudbina banatskih Nemaca odmah posle ulaska sovjetskih i partizanskih trupa
u Banat. Bez obzira na subjetivizam autora i slabosti ove knjige, ona sadrži obilje dokumenata koji mogu korisno poslužiti za dalje izučavanje naše
nedavne prošlosti.
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Druga Jakonićeva knjiga Dopisnice za sve adrese objavljena je 2004.
godine, takođe kao privatno izdanje. Po sadržini ova knjiga je heterogena.
Najveći deo su putopisni zapisi autora u širokom luku od Banata do Norveške. Većinu tih zapisa on je objavio listu Danas u rubrici „Dopisnice“.
Pored toga, ova knjiga sadrži i autorove zapis o mitskim bićima i mitovima koji su se održali u usmenoj tradiciji Banata i o pojedinim ličnostima
iz ove sredine koje su postale legende.
Treća, nažalost, poslednja Jakonićeva knjiga Anarhist objavljena je
2006. godine, obima 330 str. u skromnom tiražu od 300 primeraka. Tematski i sadržajno ona je umnogome nastavak i dopuna njegove prve knjige.
Knjigu je štampao zrenjaninski „Art-Projekt“, a izdavanje je, finansijski
potpomogao i zrenjaninski časopis za književnost i umetnost „NaTron“
(u kojem je on, povremeno objavljivao).
Na žalost, niko od Jakonićevih kolega novinara i publicista nije napisao nijedan prikaz o njegovim knjigama, tako da su ostale nezapažene.
Ubrzo po izlasku iz štampe prve Jakonićeve knjige Zločini Miloševićeve tajne
policije, ja sam o njoj napisao i objavio afirmativan prikaz, na engleskom
jeziku, u eminentnom britansko-londonskom časopisu The South Slav Journal (2003). U to vreme, jedino je u listu Republika, objavljen kratak osvrt
na Jakonićevu knjigu pod naslovom „Zločini u ime naroda“ (Republika, br.
306–307, 1–30. april 2003, str. 28).
Siniša Jakonić je živeo u rodnom gradu, krajnje skromno i povučeno. Posle smrti majke 2006. godine ostao je sam. Njegovo zdravlje se naglo pogoršavala i sredinom 2010. godine dijagnostifikovan mu je karcinom
pluća. Preminuo je 8. decembra 2011. godine. Njegova smrt je prošla nezapaženo. Nažalost, tu vest nisu preneli ni brojni listovi i mediji sa kojima
je godinama sarađivao. Izuzetak je nekoliko njegovih kikindskih saradnika
i prijatelja: Dijana Subotički, Marija Srdić, Radovan Vlahović, Ljiljana Grošin, Gorana Perunović Fiat, Zoran Kosić, Željko Bodrožić i Marija Tanackov. Oni su objavili knjigu Sećanje na Sinišu Jakonića, u izdanju Banatskog
kulturnog centra i Postpesimista, Kikinda, 2012. godine.
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Sivo skladište, ulje-akrilik na platnu, 43x70, 1970.
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