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Сажетак
Ру ше ње јед но пар тиј ског си сте ма и рас пад бив ше Ју го сла ви-

је 90-тих го ди на 20. ве ка уве ло је пар тиј ски плу ра ли зам у по ли ти ку 
свих но во на ста лих др жа ва. Са уво ђе њем ви ше пар ти зма уве де на је 
и ре ли ги ја на по ли тич ку сце ну. У свим но во на ста лим др жа ва ма 
осе тио се ути цај ре ли ги је на по ли ти ку. Не ке од по ли тич ких пар-
ти ја су фор ми ра не као при мар но ре ли ги о зне пар ти је и са мим тим 
уве ле ре ли ги ју као при мар ну по ли тич ку чи ње ни цу. Дру ге пар ти је 
су, ма да фор ми ра не као се ку лар не, по ка за ле да сво ју ја сну ин спи-
ра ци ју на ла зе у ре ли ги ји или тра ди ци ји ве за ној за ре ли ги ју. Ути цај 
ових пар ти ја на по ли тич ки жи вот и про кла мо ва ну де мо кра ти за ци-
ју ка ко јој све ове др жа ве де кла ра тив но те же ви ше је не го ја сан. 

У овом тек сту ће се при ка за ти ка ко те по ли тич ке пар ти је де-
лу ју у  но во на ста лим др жа ва ма и ка ко сво јим ра дом до при но се де-
мо кра ти за ци ји. По се бан ак це нат ће се ста ви ти на ана ли зу раз ли ка 
по ли тич ких про гра ма и по ли тич ке прак се ко је ће на нај бо љи на чин 
по ка за ти ко ли ко по ме ну те пар ти је за и ста ути чу на де мо кра ти за ци-
ју по ли тич ких си сте ма но во на ста лих др жа ва. На осно ву то га сте ћи 
ће се ствар на сли ка ко ја ће по ка за ти ко ли ко по ли тич ке пар ти је ин-
спи ри са не ре ли ги јом мо гу да до при не су евро-атлант ским ин те гра-
ци ја ма ко јој све де кла ра тив но те же.
Kључне ре чи: по ли тич ке пар ти је, ре ли ги ја, ути цај, де мо кра ти за ци ја, по-

ли ти ко ло ги ја ре ли ги је.

* Овај  рад ра ђен је у  окви ру про је ка та 179008 Ми ни стар ства про све те, на у ке и техно-
лошког развоја Републике Ср би је
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По сле ру ше ња ко му ни стич ког си сте ма на про сто ри ма За пад-
ног Бал ка на ус по ста вио се плу ра ли стич ки по ли тич ки по ре дак. Као 
јед на од но ви на на по љу по ли тич ког ор га ни зо ва ња по ја ви ле су се 
ре ли ги о зно ори јен ти са не пар ти је. При то ме се под ре ли гиј ски ори-
јен ти са ним пар ти ја ма под ра зу ме ва ју пар ти је ко је сво јим име ном 
по ка зу ју ве зу са ре ли ги јом, али исто та ко и оне дру ге ко је про гра-
ми ма или ак тив но сти ма на те ре ну по ка зу ју да им је оства ри ва ње 
ре ли ги о зних ци ље ва ве о ма ва жан део иде о ло ги је и прак се. 

Ова по след ња ин фор ма ци ја је по себ но ва жна, јер не ке од 
нај ка рак те ри стич ни јих ре ли гиј ских по ли тич ких пар ти ја на За пад-
ном Бал ка ну ни ка да у свом на зи ву ни су има ле ре ли гиј ске еле мен-
те. Чак им се и про грам ве о ма ма ло по зи вао на ре ли ги ју и ре ли гиј-
ске вред но сти. А све то се де ша ва ло због спе ци фич них од но са ко ји 
је ро ђен по сле ру ше ња јед но пар тиј ског си сте ма. 

Ово ис тра жи ва ње ће мо ра ди ти по ла зе ћи од ци ље ва и ме то-
до ло ги је По ли ти ко ло ги је ре ли ги је, као јед не од нај мла ђих ди сци-
пли на по ли ти ко ло ги је, ко ја по ста је све зна чај ни ја у све ту по ли тич-
ких на у ка.1) 

Ре ли гиј ске по ли тич ке пар ти је на про сто ри ма За пад ног Бал-
ка на су ло гич на по сле ди ца це ло куп ног по ли тич ког и ду хов ног по-
рет ка ко ји ту по сто ји. Глав не по ли тич ке на ци је са овог под руч ја: 
срп ска, хр ват ска, бо шњач ка и цр но гор ска су фор ми ра не из иден-
тич не ет нич ке осно ве. Дакленесличненегоидентичнеоснове, и 
њи хо ва нај ва жни ја раз ли ка је при пад ност раз ли чи тим ре ли ги ја ма 
и те жњи да се раз ли чи та ре ли ги ја пред ста ви као ва жна од ред ни ца 
на ци је. Спе ци фи чан је слу чај са цр но гор ском на ци јом. Она не ма 
по себ ну ве ро и спо вест у од но су на Ср бе, али по ку ша ва да ства-
ра њем ауто ке фал не цр кве утвр ди сво ју по себ ност. Не ма ни ка кве 
двој бе да не ма ет нич ке на ци је ко ја не ма свој је зик. А ов де се ра ди 
упра во о то ме да све че ти ри по ме ну те на ци је го во ре иден ти чан је-
зик, и да су сто га јед на ет нич ка, али раз ли чи те по ли тич ке на ци је. 
Нор мал но, мо же се го во ри ти о то ме да мо жда у вре ме пр вих по-
ме на Хр ва та и Ср ба ме ђу њи ма по сто је је зич ке раз ли ке. Али да на-
шњи Хр ва ти су као свој књи жев ни је зик иза бра ли исти онај је зик 
ко јим го во ре и Ср би. За то што је ет нич ка ма са од ко је се фор ми ра-
ла са вре ме на хр ват ска по ли тич ка на ци ја у вре ме ства ра ња го во ри-
ла исти је зик као и Ср би, а то је што кав ско на реч је срп ског је зи ка. 
Та ко да су се они Хр ва ти, ко ји ни су го во ри ли што кав ским ка да су 
при хва ти ли што кав ски за књи жев ни, уто пи ли у ону ет нич ку ма су 
ко ја го во ри је зик ко ји го во ре сви Ср би. Нор мал но и ова чи ње ни ца 

1) Mi ro ljub Jev tic, “Po li ti cal Sci en ce and Re li gion”, Политикологијарелигије, Бе о град, бр. 
1/2007, год. 1.
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има сво је ни јан се. Хр ват ска по ли тич ка на ци ја је ве о ма ду га исто-
риј ска чи ње ни ца и она ву че сво је ко ре не од сред њег ве ка ка да је 
на по ре до са срп ским др жа ва ма фор ми ра на и хр ват ска као по се-
бан по ли тич ки ен ти тет. Са Бо сном је си ту а ци ја друк чи ја. Бо сна је 
пре ма Кон стан ти ну Пор фи ро ге ни ту, уче ном ви зан тиј ском ца ру и 
пи сцу (913-959.), као ста нов ни ке има ла Ср бе и Хр ва те, да кле не ма 
ни ка квих по себ них Бо са на ца или Бо шња ка. Ни ти као пле мен ске ни 
као ет нич ке гру пе.2) Ка сни је до ла зи до фор ми ра ња сред ње ве ков не 
бо сан ске др жа ве. Она та да фор ми ра по се бан по ли тич ки иден ти тет. 
Ка ко су по сле рас па да Ју го сла ви је фор ми ра не др жа ве ко је сво је 
иден ти те те те ме ље на на ци о нал ном прин ци пу, а ка ко су све на ци је 
За пад ног Бал ка на вер ски уте ме ље не, све се то од ра зи ло и на по-
ли тич ки жи вот. Нор мал но, има ју ћи у ви ду до ми нант ну се ку лар ну 
ре то ри ку нај ве ћи број по ли тич ких пар ти ја на стао на овим про сто-
ри ма има фор мал ну се ку лар ну струк ту ру, са мим тим су фор мал но 
слич не или исто вет не са исто вре ме ним по ли тич ким пар ти ја ма у 
За пад ној Евро пи.3) Али ре ли гиј ске прет по став ке по ли тич ких на ци-
ја ни су мо гле да се не од ра зе и на по ли тич ко ор га ни зо ва ње.4) Та ко 
до ла зи до фор ми ра ња вер ских по ли тич ких пар ти ја. Ка ко су ре пу-
блич ке про тив реч но сти, за сно ва не на иде ји по ли тич ких на ци ја би-
ле глав ни узрок рас па да, то су нај зна чај ни ји по ли тич ки по кре ти и 
пар ти је у ве ћи ни ре пу бли ка од по чет ка има ле на ци о нал ни при звук. 
Иза ко га с об зи ром на прет ход но ре че но сто је вер ске раз ли ке. 

Нај ка рак те ри стич ни ји при мер у том сми слу је стран ка му-
сли ма на СДА, ко ја се за че ла у Бо сни. Бо сан ска по ли тич ка за јед-
ни ца је нај ти пич ни ји при мер ути ца ја ре ли ги је на по ли ти ку. Та мо 
је у ко му ни зму по сто ја ла на ци ја ко ја се зва ла му сли ман ска. Она је 
би ла про дукт ко му ни стич ке вла сти.5) Да кле, на ци ја ко ја је тре ба ло 
да бу де ла ич ка ка те го ри ја је има ла вер ско име. А то и ни је мо гло да 
бу де друк чи је јер се ра ди ло о на ци ји ко ја је до де ље на му сли ма ни ма 
би ло да су би ли вер ни ци у пра вом сми слу те ре чи или су при па да-
ли му сли ман ском кул тур ном кру гу. Та чи ње ни ца је ва жна због то-
га што је ве ћи на ста нов ни ка БиХ хри шћан ске вер ске при пад но сти 
или при па да ју хри шћан ској тра ди ци ји. А они се на ци о нал но де фи-
ни шу као Ср би и Хр ва ти. Са мим тим му сли ма ни као тре ћи вер ски 

2) Гри го ри је Остро гор ски, ИстпоријаВизантије, Про све та, Бе о град, без год.

3) John Rex, “Se cu lar Sub sti tu tes for Re li gion in the Mo dern World”,Политикологијарелиги-
је, Бе о град,бр. 1/2007, год. 1.

4) Дра ган Но ва ко вић, «Став на пред њач ке стран ке пре ма срп ској пра во слав ној цр кви», По-
литикологијарелигије, Бе о град,бр. 2/2007, год. 1.

5) Ми ро љуб Јев тић, ОдИсламскедекларациједоверскогратауБиХ, Фи лип Ви шњић, 
Бе о град, 1993.
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фак тор у БиХ су ма њи на у од но су на хри шћа не. Са дру ге стра не 
ка ко по сто је Ср би ја и Хр ват ска, Ср би и Хр ва ти из БиХ ви ше во ле 
ове две ре пу бли ке не го са му БиХ, ко ју до жи вља ва ју као свој род ни 
крај али не и као отаџ би ну. При том су они аутох то но ста нов ни штво 
те зе мље исто ко ли ко и му сли ма ни. Чак и ви ше, јер су Ср би и Хр-
ва ти у Бо сни од ка да се о њој го во ри као о сло вен ској зе мљи. А му-
сли ма ни на ста ју мно го ве ко ва ка сни је. Што је нај ва жни је му сли ма-
ни су при хва та њем исла ма за вре ме османскe оку па ци је прак тич но 
из гу би ли сва ку ве зу са Бо сном као ен ти те том ко ји би тре ба ло да 
има сво је по себ но по сто ја ње. И сво ју су бу дућ ност ве зи ва ли за 
осман ско цар ство. Они су од ба ци ли БиХ као мо гу ћу по себ ну др-
жа ву, јер им то ислам за бра њу је. О то ме ис так ну ти БиХ по ли ти чар 
му сли ман ске ве ре Адил Зул фи кар па шић ве ли: „По зна то је да је на 
овим про сто ри ма до Бал кан ских ра то ва би ла Тур ска др жа ва... То 
је би ла на ша др жа ва. Др жа ва ко ја је ис пу ња ва ла на ше ин те ре се... 
Да кле ми смо сво ју еман ци па ци ју, свој про спе ри тет, сво ју бу дућ-
ност ве зи ва ли за ту тур ску др жа ву и на сто ја ли да је оја ча мо... Ка да 
се Тур ска им пе ри ја по ву кла... Ср би су у ду би ни ду ше оста ли на ши 
про тив ни ци, ру ши те љи на ше зе мље...“.6) Ка да је осман ско цар ство 
пре ста ло да по сто ји, бо сан ски му сли ма ни су се си лом при ли ка на-
шли у др жа ва ма ко је ни су во ле ли-Аустро у гар ској и Ју го сла ви ји. 
И та ко не мо гав ши да се по но во при бли же Тур ској чи је се цар ство 
пре тво ри ло у се ку лар ну-др жа ву, по че ли су да раз ви ја ју бо сан ски 
па три о ти зам, до ко га им као му сли ма ни ма уства ри ни је ста ло, ако 
он про тив ре чи за јед нич кој ислам ској др жа ви. Али то је био је ди ни 
на чин да се очу ва ју као му сли ма ни. У том сми слу Бо сна им је би ла 
из ван ре дан оквир. 

Ме ђу тим, иде ја по нов ног ује ди ње ња са оста лим му сли ма-
ни ма ни ка да ни је на пу шта ла ни ко га из Ислам ске вер ске за јед ни-
це ни ти би ло ког од Бо са на ца ко ји је ислам ски ми слио. За то кад 
се по ста ви ло пи та ње ви ше стра нач ког ор га ни зо ва ња нај по пу лар-
ни ја иде ја ко ја се ме ђу њи ма про ши ри ла би ла је иде ја ства ра ња 
ислам ске по ли тич ке пар ти је чи ји би циљ био по нов но ује ди ње ње 
са ислам ским све том од но сно пре ста нак по сто ја ња БиХ као по себ-
не др жа ве. Ини ци ја тор ове по ли тич ке ор га ни за ци је по стао је Али-
ја Изет бе го вић, му сли ман ски ин те лек ту а лац из БиХ и по ли тич ки 
де лат ник. За основ сво је де лат но сти Али ја Изет бе го вић и ње го ви 
исто ми шље ни ци узе ли су ње го ву књи гу„Исламскадекларација“. 
Основ не иде је овог по ли тич ко-вер ског спи са су сле де ће: „У јед ној 
од те за за ислам ски по ре дак да на шњи це на ве ли смо да је при род на 
функ ци ја ислам ског по рет ка те жња за оку пља њем свих му сли ма на 

6) Став, Но ви Сад, 21.2.1992, стр. 21.
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и му сли ман ских за јед ни ца у сви је ту. У да на шњим при ли ка ма ова 
те жња зна чи бор бу за ства ра њем ве ли ке ислам ске фе де ра ци је од 
Ма ро ка до Ин до не зи је, од троп ске Афри ке до цен трал не Ази је“.7) 
Да кле, ви ди мо да се ов де Изет бе го вић за ла же за ује ди ње ње свих 
му сли ма на. Са мим тим за пре ста нак по сто ја ња по себ них ислам-
ских др жа ва, па та ко и БиХ. Има ју ћи у ви ду ова кво уче ње, љу ди 
оку пље ни око Изет бе го ви ћа же ле ли су да ство ре по ли тич ку пар-
ти ју ко ја би се зва ла „Ју го сло вен ска му сли ман ска стран ка“.8) Та 
се ини ци ја ти ва су да ри ла са та да вла да ју ћим по ли тич ким ста вом 
у БиХ да је фор ми ра ње по ли тич ких стра на ка са вер ским пред зна-
ком не до пу сти во. Су о чив ши се са тим, ини ци ја то ри су од лу чи ли да 
стран ци про ме не име та ко је ство ре на „Стран ка де мо крат ске ак ци-
је“, скра ће но СДА.9) То је по себ но раз ја шње но са оп ште њем за јав-
ност сле де ће са др жи не: „По чет на за ми сао ини ци ја то ра, од но сно 
ве ћи не њих, би ла је да по кре ну фор ми ра ње стран ке под на зи вом 
„Ју го сло вен ска му сли ман ска стран ка“. У ме ђу вре ме ну је до не сен 
за кон о удру жи ва њу ко ји је... за бра нио ства ра ње удру же ња на на-
ци о нал ној и вер ској осно ви...“10). Због то га је од лу че но да се бу ду-
ћој стран ци да име ко је ће омо гу ћи ти ре ги стра ци ју. Та ко је до не та 
од лу ка да се стран ка на зо ве „Стран ка де мо крат ске ак ци је“, скра ће-
но СДА. Стран ка је фор ми ра на 26. ма ја 1990. го ди не. Из Про грам-
ске де кла ра ци је ви ди се од мах да се ра ди о вер ској стран ци. Члан 
1. о то ме ка же: „Стран ка де мо крат ске ак ци је је по ли тич ки са вез 
гра ђа на Ју го сла ви је ко ји при па да ју му сли ман ском кул тур но-по вје-
сном кру гу, као и свих дру гих гра ђа на Ју го сла ви је ко ји при хва та ју 
про грам и ци ље ве стран ке“.11) Нај ва жни је од све га је сте чи ње ни ца 
да је стран ка од по чет ка би ла фор ми ра на као па ни слам ска што се 
из по ме ну тог чла на 1. ви ди. За то што тај члан ве ли да стран ка тре-
ба да оку пи све му сли ма не Ју го сла ви је, а они ни су са мо срп ско-го-
во ре ћи му сли ма ни из БиХ, већ и Ал бан ци и Тур ци али и Ци га ни 
од но сно Ро ми јер је и део њих му сли ман ске ве ре. Да кле му сли ма не 
из Бо сне, Ср би је и Ма ке до ни је, од но сно це ле он да шње Ју го сла-
ви је. Го во ре ћи о ка рак те ру те стран ке њен пр ви пред сед ник Али-
ја Изет бе го вић је ре као: „... Ово је му сли ман ска пар ти ја ко ја ја ко 
ли чи на свој на род... То је вјер нич ки на род. На ње го вој ље стви ци 

7) Изет бе го вић, исто, стр. 46.

8) Борба, 29. III 1990, Бе о град.

9) Исто

10) Саопћењезајавност, пу бли ка ци ја Ини ци ја тив ног од бо ра СДА, Са ра је во, март 1990.

11) Програмскадекларација, из да вач СДА, Ини ци ја тив ни од бор, Са ра је во, мај 1990.
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ври јед но сти вје ра пред ста вља сам врх“.12) Зна чај ове по ли тич ке 
пар ти је за по ли тич ки жи вот БиХ и бив ше Ју го сла ви је нај бо ље се 
ви ди из по да тка да је она оку пи ла сво ста нов ни штво му сли ман ске 
ве ре у БиХ, Ра шкој обла сти Ср би је, ко ју му сли ма ни ра ди је на зи ва-
ју Сан џа ком и у ве ли ком де лу Цр не Го ре. 

Ова по ли тич ка стран ка је од та да па до да нас глав ни по ли-
тич ки пред став ник му сли ма на из БиХ, а исто вре ме но пре ко стра-
на ка ко је су из ње про и за шле во ди ве ли ки део му сли ман ске по пу-
ла ци је у Ср би ји и Цр ној Го ри. Она је ка ко ви ди мо фор ми ра на 1990. 
го ди не, а да нас по сле 22 го ди не њен пред став ник и син осни ва ча 
Али је Изет бе го ви ћа, Ба кир је сте пред став ник СДА у тро чла ном 
Пред сед ни штву БиХ13), Пред сед ни штву ко је има ста тус ко лек тив-
ног ше фа др жа ве. Све то по ка зу је сна гу те по ли тич ке пар ти је и 
ње но ме сто у по ли тич ком жи во ту БиХ. А са мим тим се ви ди  да је 
то нај ва жни ја му сли ман ска пар ти ја, и исто вре ме но до каз ко ли ко 
су вер ске по ли тич ке пар ти је зна чај не за по ли тич ки жи вот БиХ, а 
са мим тим и За пад ног Бал ка на. 

Ве о ма је ва жно ис та ћи да је са вре ме ном услед по ли тич ких 
при ли ка део СДА ко ји де лу ју у Ср би ји про ме нио свој по ли тич ки 
про грам и оде лио се од СДА из Са ра је ва. Као ре зул тат то га осно-
ва на је но ва по ли тич ка пар ти ја му сли ма на из Ра шке обла сти или 
Сан џа ка, под име ном „Бо шњач ка де мо крат ска за јед ни ца“. За што је 
та по ли тич ка пар ти ја ство ре на ви ди се из сле де ћег ста ва: „На кон 
што је Стран ка де мо крат ске ак ци је (СДА) из да ла бо шњач ке на ци-
о нал не ин те ре се и до ве ла бо шњач ки на род до те шке де зор јен ти ра-
но сти и без на ђа, бо шњач ке па три о те Сан џа ка се ни су да ле де мо-
ра ли зи ра ти, већ су смо гле сна гу да на ста ве бор бу за сло бо ду сво га 
на ро да. Мла ди, хра бри и по но сни Бо шња ци Сан џа ка, на че лу са 
муф ти јом Му а ме ром Зу кор ли ћем, сту пи ли су на по ли тич ку сце ну, 
пре у зи ма ју ћи бри гу и од го вор ност за свој на род. На те ме љи ма тог 
бо шњач ког осло бо ди лач ког по кре та осно ва на је по ли тич ка пар ти ја 
– Бо шњач ка де мо крат ска за јед ни ца (БДЗ) ко ја је, ра ди сво је без ре-
зер вне бор бе за пра ва Бо шња ка, по ста ла до ми нан тан по ли тич ки 
фак тор у Сан џа ку“.14) Ка ко ви ди мо вр ло ди рект но се ова по ли тич ка 
пар ти ја, ко ја у сво ме на зи ву не ма ислам, пред ста вља као по ли тич-
ка стран ка ко ју пред во ди вер ски по гла вар ве ли ког де ла му сли ма-
на Сан џа ка са ти ту лом муф ти је. И ње на се бор ба сво ди на бор бу 

12) Гра ђан ска ре пу бли ка или гра ђан ски рат, Ослобођење,Са ра је во, 28.9.1990, стр. 3.

13)  http://www.pred sjed ni stvo bih.ba/bi o gr/?cid=8148,2,1  

14) http://www.islam ska za jed ni ca.org/in dex.php?op tion=com_ezi ne&task=read&pa ge=2&ca te-
gory=13&ar tic le=6311 
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за вер ска пра ва му сли ма на. Да кле то је ти пич но вер ска по ли тич-
ка пар ти ја ин спи ри са на де ло ва њем вер ског по гла ва ра. Ме ђу тим, 
муф ти ја ни је на ње ном че лу, већ ту ду жност оба вља ла ик. Али је 
за то муф ти ја уче ство вао на пред сед нич ким из бо ри ма 6. ма ја 2012. 
у Ср би ји и то баш као вер ски по гла вар са свим обе леж ји ма вер ског 
функ ци о не ра. И на тим из бо ри ма је осво јио 1,1% гла со ва.15) Док је 
стран ка осво ји ла је дан ман дат у пар ла мен ту Ср би је, али у ко а ли-
ци ји са дру гим ма њин ским стран ка ма.16) Да би се ви де ло ко ли ка 
је ње на ре ал на сна га ва ља ис та ћи да су две су прот ста вље не ли сте 
у Но вом Па за ру, гра ду где је се ди ште ор га ни за ци је и нај ве ћа кон-
цен тра ци ја му сли ма на, БДЗ осво ји ла тре ће ме сто, иза две дру ге 
кон ку рент ске му сли ман ске стран ке. Нај ви ше гла со ва осво ји ла је 
ли ста Ра си ма Ља ји ћа: 14190, за тим Су леј ма на Угља ни на: 11.430, 
БДЗ: 8638.17) 

Дру га ва жна ет нич ка гру па ци ја За пад ног Балкaна у ко јој до-
ми ни ра ислам је су Ал бан ци, ко ји на се ља ва ју Ко со во и Ме то хи ју. 
Ал бан ци Ко со ва и Ме то хи је су пре те жно му сли ма ни по ве ро и спо-
ве сти, али ме ђу њи ма по сто ји ма ла ри мо ка то лич ка ма њи на. Пре ма 
по след њим про це на ма на Ко со ву жи ви 1.836.529 ста нов ни ка. Пре-
те жна ве ћи на ста нов ни ка су му сли ма ни.18) Ме ђу по ли тич ким пар-
ти ја ма ко је де лу ју на Ко со ву де лу је ма ла по ли тич ка пар ти ја ко ја се 
зо ве „Пар ти ја прав де“. Она се де фи ни ше као пар ти ја ко ја за иде о-
ло ги ју има ре ли ги о зни кон зер ва ти ви зам. Њен пред сед ник је Фе рид 
Ага ни. Пар ти ја се бо ри за ин те ре се му сли ма на.19) Из ме ђу оста лог 
сна жно по др жа ва ак ци ју из град ње цен трал не при штин ске џа ми је 
за све ве ћи број му сли ма на ко ји прак ти ку ју сво ју ве ру. Ова пар ти ја 
се за ла же за омо гу ћа ва ње де вој ка ма да у шко ла ма на гла ва ма но се 
ма ра ме и за уво ђе ње вер ске на ста ве у школ ски про грам.20) На из бо-
ри ма 2004. го ди не пар ти ја је осво ји ла 1 по сла нич ко ме сто од 120, а 
на из бо ри ма 2010. осво ји ла је 3 од 120 по сла нич ких ме ста.21) 

15) http://www.ce sid.org 

16) http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Po li ti ka/Iz bo ri-Sr bi ja-od ziv.lt.html  

17) http://www.po li ti ka.rs/ve sti/naj no vi je-ve sti/U-No vom-Pa za ru-naj vi se-gla so va-osvo ji la-li sta-
Ra si ma-Lja ji ca.sr.html  

18) https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/kv.html  

19) Дра ган Но ва ко вић, «Ислам ска за јед ни ца у функ ци ји оства ри ва ња ал бан ских на ци о нал-
них ин те ре са», Политикологијарелигије, Бе о град, бр. 1/2007, год. 1.

20)  Gre gory R. Co pley, “Me e ting the Bur den of Sta te hood: Is Ko so vo Ready?”, Политикологија
религије, Бе о град, бр. 1/2007, год. 1.

21)  http://www.eno tes.com/to pic/Ju sti ce_Party_%28Ko so vo%29  
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Го ре смо спо ме ну ли да има не што ри мо ка то ли ка на Ко со-
ву. Нај пре ци зниј ни по да так о то ме дао је по кој ни ко сов ски би скуп 
ри мо ка то лич ке цр кве Марк Со пи, ко ји је нај бо ље знао ко ли ко има  
вер ни ка. Он је ка зао да на Ко со ву жи ви око 20.000 ри мо ка то ли ка.22) 
Ла ко је из ра чу на ти да је то око је дан по сто укуп ног ста нов ни штва. 
Али они су по ет нич кој при пад но сти не са мо Ал бан ци не го и Хр-
ва ти, што зна чи да је број Ал ба на ца ри мо ка то ли ка ис под је дан по-
сто.А то је за не мар љи ва ци фра. Ове по дат ке да је мо сто га што је 
на Ко со ву и Ме то хи ји фор ми ра на и де мо хри шћан ска пар ти ја ко ја 
би тре ба ло да оку пља те Ал бан це. Пар ти ја се зо ве „Ал бан ска хри-
шћан ско-де мо крат ска пар ти ја“ (Al ba nian Chri stian De moc ra tic Party 
of Ko so vo).23)Већ са ма чи ње ни ца да ри мо ка то ли ка Ал ба на ца ско ро 
да и не ма на ме ће пи та ње за што је та пар ти ја фор ми ра на? Раз лог 
за то је јед но ста ван. Aлбанско ста нов ни штво на Ко со ву ско ро је 
сво му сли ман ско. Код Ал ба на ца по сто ји страх да их не по ве жу са 
ислам ским екс тре ми змом па да због то га не из гу бе по др шку За па-
да. Упра во за то што је у по след ње вре ме не ко ли ко Ал ба на ца из вр-
ши ло те ро ри стич ке ак те про тив ин те ре са САД и За пад них зе ма ља. 
А све то у име исла ма.24) Из то га раз ло га је на ини ци ја ти ву му сли-
ман ских Ал ба на ца, пре све га по кој ног во ђе ал бан ског по кре та на 
Ко сме ту му сли ма на Ибра хи ма Ру го ве фор ми ра на ова по ли тич ка 
пар ти ја. Ка ко ни је има ла до вољ но чла но ва ри мо ка то ли ка у њу су 
се укљу чи ли и му сли ма ни.25) Све то са ци љем да се по ка же ка ко 
су Ал бан ци му сли ма ни, са мо по вр шно исла ми зо ва ни и да те же 
европ ским и хри шћан ским вред но сти ма. У про гра му пар ти је ја-
сно сто ји да се она за ла же за де мо хри шћан ске вред но сти. Та ко да 
је на из бо ри ма 2004. го ди не ова пар ти ја осво ји ла 1,8%  гла со ва и 
два по сла нич ка ман да та у скуп ши ни КиМ. Да кле, осво ји ла је ви ше 
гла со ва не го што има ри мо ка то ли ка.26) У ин фор ма ци ја ма ко је се о 
пар ти ји да ју ја сно се ис ти че да је пар ти ја „бли зак са ве зник Де мо-
крат ског са ве за Ко со ва“.27) А то је би ла нај ја ча ал бан ска по ли тич-
ка пар ти ја кроз чи та ву по ли тич ку ак тив ност у по след њој де це ни ји 
20-тог ве ка. 

22)  “Gu er re et nic he: una fa ta li ta? Un esem pio il Ko so vo”, Caritas, 2001, Ви ћен ца, Ита ли ја.

23)  http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Al ba nian_De moc hri stian_Party_of_Ko so vo 

24) Та ко је Ал ба нац Арид Ука на Франк фур ском аеро дро му убио два аме рич ка вој ни ка уз 
му сли ман ске по ви ке „Ала ху ек бер“. http://www.na ti o nal re vi ew.com/cor ner/261217/arid-
uka-isla mic-ter ro rist-was-so-hard-say-da niel-fo ster# 

25) http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Al ba nian_De moc hri stian_Party_of_Ko so vo  

26) Zo ran Ma tev ski, “Re li gi o us Di a lo gue and To le ran ce - The o re ti cal and Prac ti cal Ex pe ri en ces 
of Dif fe ren ces and Si mi la ri ti es”,Полииткологијарелигије, Бе о град, бр. 1/2007, год. 1.

27)  http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Al ba nian_De moc hri stian_Party_of_Ko so vo  
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Ка да се го во ри о Ал бан ци ма он да се ни ка ко не сме за не ма-
ри ти да у ре пу бли ци Ма ке до ни ји жи ви 25.2% Ал ба на ца. Што чи ни 
око 500.000 ста нов ни ка. Они су прак тич но сви му сли ман ске ве ро-
и спо ве сти. И слич но Хр ва ти ма у БиХ, пре ма свим по да ци ма они су 
нај ре ли ги о зни је му сли ман ско ста нов ни штво у бив шој Ју го сла ви-
ји.28) Али ни јед на зна чај на по ли тич ка пар ти ја Ал ба на ца из ове др-
жа ве не ма у свом на зи ву не ку асо ци ја ци ју на ре ли ги ју.29) Од го вор 
на пи та ње за што је то та ко, сли чан је од го во ру за што на Ко со ву 
не ма ал бан ских ислам ских пар ти ја са ве ли ким ути ца јем на би рач-
ко те ло. Он се са сто ји у чи ње ни ци да су по сто је ће по ли тич ке пар-
ти је Ал ба на ца од по чет ка сво је ак тив но сти ислам утка ле у иде ју   
ал бан ског на ци о на ли зма. Та ко да је сва ко по зи ва ње на ал бан ски 
на ци о на ли зам уства ри по зи ва ње на ислам, ко ли ко год то де ло ва ло 
про тив реч но. Та кве по ли тич ке пар ти је су: „Де мо крат ска уни ја за 
ин те гра ци ју“ и „Де мо крат ска пар ти ја Ал ба на ца“.30) Али по ред Ал-
ба на ца у Ма ке до ни ји жи ве и дру ги му сли ма ни. Би ло да се ра ди о 
Ма ке дон ци ма или они ма по ре клом из Бо сне и Ра шке обла сти, или 
се ра ди о Тур ци ма и Ци га ни ма, од но сно Ро ми ма. Му сли ма ни ко-
ји се бе де кла ри шу као Бо шња ке су фор ми ра ли по ли тич ку пар ти ју 
СДА. Да кле пар ти ју ко ја је у не ку ру ку огра нак исто и ме не пар ти је 
из БиХ. Та пар ти ја има иден ти чан од нос пре ма исла му као и СДА 
у БиХ.31) 

Ме ђу пар ти ја ма ко је оку пља ју пра во слав не не ма пар ти ја са 
вер ским пред зна ком.32) Али их је би ло ра ни је. Оне су би ле не у спе-
шне у при ку пља њу чла но ва па су се уга си ле и ви ше не по сто је у 
по ли тич ком жи во ту ове др жа ве. Те пар ти је су би ле: „Де мо крат ска 
пар ти ја за пра во слав но је дин ство Ср ба и Ма ке до на ца“ и „Де мо-
хри шћан ска пар ти ја Ма ке до ни је“.33) 

За ни мљи во је ста ње у Цр ној Го ри. Та мо пре ма спи ску по ли-
тич ких пар ти ја та ко ђе не ма ни јед не стран ке ко ја у свом на зи ву има 

28)  Ми ро љуб Јев тић, Албанскопитањеирелигија, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску 
то ле ран ци ју, Бе о град, 2010.

29) http://mk.wi ki pe dia.org/wi ki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_
%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8
7%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%
B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0
%B8%D1%98%D0%B0 

30)  Исто.

31)  Исто.

32)  Dus hka  Ma tev ska, “The Re la ti on ship  Bet we en  the Po li ti cal and Re li gi o us Eli te in Con tem-
po rary Ma ce do nian So ci ety”, Политикологијарелигије, бр. 1/2011, год. 5.

33)  Исто.
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ре ли гиј ске еле мен те.34) Али сва ко ко има ло зна си ту а ци ју у овој др-
жа ви упо знат је са чи ње ни цом да се глав на раз ли ка ме ђу при пад-
ни ци ма ве ћин ског пра во слав ног на ро да ко ји чи ни 74.2%35), сво ди 
на пи та ње да ли су Ср би или Цр но гор ци, од но сно да ли  при па да ју 
Срп ској пра во слав ној цр кви или од пра во слав ног све та не при зна тој 
Цр но гор ској пра во слав ној цр кви.36) За то у про гра ми ма ути цај них 
по ли тич ких пар ти ја има ин фор ма ци ја ко је го во ре о овом про бле му. 
Вла да ју ћа по ли тич ка пар ти ја је фор мал но ле ва гра ђан ска пар ти ја 
- Де мо крат ска пар ти ја со ци ја ли ста.37) Али то ни је сме та ло ње ном 
не спор ном во ђи Ми лу Ђу ка но ви ћу да у пар тиј ски про грам у тач-
ку 20 уба ци сле де ћи став: „Пар ти ја (је) по све ће на пре ва зи ла же њу 
свих по дје ла у Цр ној Го ри ко је мо гу угро зи ти ста бил ност, про спе-
ри тет и ме ђу на род ни углед Цр не Го ре. По што су пра во слав ни вјер-
ни ци у Цр ној Го ри по ди је ље ни, пре ва зи ла же њу ове по ди је ље но-
сти нај бо ље по го ду је је дин стве на и ор га ни за ци о на са мо стал ност 
пра во слав не вјер ске за јед ни це, уз пу но по што ва ње и афир ма ци ју 
цр но гор ског др жав ног, на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та и ме-
ђу на ци о нал ног скла да“.38) Ло гич но је сто га да су срп ске опо зи ци-
о не пар ти је у Цр ној Го ри сво јим про грам ским ак ти ма ис та кле ову 
чи ње ни цу. Али нор мал но по ла зе ћи од су прот них по зи ци ја. Ка ко 
ви ди мо Ђу ка но ви ће ва пар ти ја се за ла же за ује ди ње ње две цр кве у 
јед ну ко ја би има ла на зив цр но гор ска. Са свим друк чи је на ту чи ње-
ни цу гле да ју опо зи ци о не стран ке. Нај ве ћа опо зи ци о на стран ка је 
СНП - Со ци ја ли стич ка на род на пар ти ја, та ко ђе гра ђан ска стран ка. 
Али као стран ка ко ја оку пља пре све га Ср бе, о цр ква ма и вер ским 
за јед ни ца ма ка же сле де ће: „СНП ЦГ ду бо ко по шту је тра ди ци о нал-
не цр кве и вјер ске за јед ни це, Ми тро по ли ју цр но гор ско-при мор ску 
и оста ле ка нон ске пра во слав не епар хи је, Ри мо ка то лич ку цр кву и 
Ислам ску за јед ни цу“.39) Ка ко је ми тро по ли ја део срп ске цр кве ја-
сно је на чи јој је стра ни СНП. То исто вре ме но зна чи да не при зна је 
от це пље ну цр но гор ску пра во слав ну цр кву. Слич не ста во ве има мо 
и код дру гих срп ских стра на ка ка ква је „Но ва срп ска де мо кра ти ја – 

34) http://sr.wi ki pe dia.org/wi ki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%
D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%
D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83_
%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8  

35)  https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/mj.html  

36)  Ми ро љуб Јев тић, Политикологијарелигије, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску 
то ле ран ци ју Бе о град, 2009.

37)  http://www.dps.me/ima ges/sto ri es/Kon gres/VI_KON GRES_Pro gram.pdf  

38)  http://www.dps.me/ima ges/sto ri es/Kon gres/VI_KON GRES_Pro gram.pdf  

39)  http://www.snp.co.me/stra na.asp?kat=1&id=6150  
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НО ВА“ итд. Та ко НО ВА у свом про гра му ис ти че: „Срп ској пра во-
слав ној цр кви при па да зна чај но мје сто у на ци о нал ном вас пи та њу 
и ду хов ној об но ви на шег на ро да. НО ВА се бо ри за до сто јан ство 
и имо вин ско-прав ни ста тус Ми тро по ли је Цр но гор ско-при мор ске и 
епи ско пи ја Бу ди мљан ско-ник шић ке, За хум ско-хер це го вач ке и Ми-
ле шев ске. Исто вре ме но, обез би је ди ће мо до сто јан ство, за шти ту и 
со ци јал ну си гур ност за све ште ни ке Срп ске пра во слав не цр кве и 
пред став ни ке оста лих тра ди ци о нал них вје ро и спо ви је сти у Цр ној 
Го ри“.40) Из на ве де ног ви ди мо да се у Цр ној Го ри на ве о ма спе-
ци фи чан на чин цен трал ни про блем уну тра шње по ли ти ке вр ти око 
ре ли ги је. И да фор мал но гра ђан ске и не ре ли ги о зне пар ти је ве ли ки 
део сво је бор бе сво де на пи та ња ко ја су нео дво ји ва од ре ли ги је. 

Си ту а ци ја у дру гим др жа ва ма на ста лим на раз ва ли на ма Ју-
го сла ви је је та ко ђе ве о ма за ни мљи ва. У Ср би ји не ма сна жне по-
ли тич ке пар ти је ко ја би се отво ре но или су штин ски бо ри ла пр вен-
стве но за вер ске ци ље ве. Би ло је по ку ша ја да се фор ми ра ју, али су 
те пар ти је бр зо пре ста ле да функ ци о ни шу, јер ни су мо гле да оку пе 
члан ство. Је дан од по ку ша ја та квог ти па би ла је: „Срп ска Све то-
сав ска стран ка“. Она је фор ми ра на по сле уво ђе ња ви ше стра нач ја 
90-тих го ди на. На по чет ку про грам ских на че ла на ве де но је да је 
циљ стран ке „усме рен на ду хов ну (вер ску, мо рал ну и кул тур ну) об-
но ву срп ског на ро да...“.41) Све ти Са ва, као пр ви ар хи е пи скоп ауто-
ке фал не срп ске цр кве, је пре све га вер ска лич ност и сва ка ак тив-
ност ко ја има у ви ду ње го ву лич ност и ин спи ри ше се њи ме има у 
ви ду ње го ву де лат ност на вер ском по љу. Та ко је ја сно да ко год се 
бо ри за све то сав ске ци ље ве мо ра да се бо ри и за пра во слав не вред-
но сти. Али чи ње ни ца да је стран ка ство ре на у пост ко му ни стич ком 
дру штву у ко ме је ме ша ње ве ре и по ли ти ке би ло је рес на гна ло је 
осни ва че да ста ве у про грам ским на че ли ма огра ду и да ка жу да је 
стран ка „...гра ђан ска, а не вер ска“.42) Ко ли ко та огра да има сми сла 
ви ди се из прин ци па стран ке ко ји је сле де ћи: „у осно ви на шег про-
гра ма као трај но на дах ну ће ле жи жи во Све то са вље“. Те жња стран-
ке да оства ри ве зу са из вр шном вла шћу је ви дљи ва из про гра ма где 
сто ји да: „Пред сед ник др жа ве, вла де и ми ни стри по ла жу за кле тву 
пред срп ским па три јар хом“.43) Ова по ли тич ка пар ти ја ни је ни ка да 
ус пе ла да по ста не пар ла мен тар на и са вре ме ном се уга си ла. 

40)  http://www.no va.org.me/no de/20  

41)  ПрограмсканачелаСрпскесветосавскестранке, не да ти ра но и без ме ста из да ња.

42)  Исто.

43)  Исто.
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По ред ње би ло је још не ко ли ко по ку ша ја да се фор ми ра ју 
по ли тич ке пар ти је ко је би се за ла га ле за вер ске вред но сти. Али су 
оне не ста ле мно го ра ни је са срп ске по ли тич ке сце не не го ли „Срп-
ска Све то сав ска стран ка“. Та ква је би ла нпр. „Хри шћан ско-еко-
ло шка стран ка“. На осно ву шту рих ин фор ма ци ја ко је су се мо гле 
на ћи, она је ви ше не го прет ход на би ла окре ну та по ку ша ју да срп-
ски по ли тич ки жи вот по ве же са ве ром. Али од ње них на сто ја ња 
ни је би ло ни шта. Као ре зул тат ве ли ког сте пе на се ку ла ри зо ва но сти 
срп ског би рач ког те ла и са ме при ро де пра во слав не ва ри јан те хри-
шћан ства као до ми нант не ре ли ги је Ср ба, фор ми ра ње по ли тич ких 
пар ти ја на вер ским осно ва ма ни је да ло не ких  ве ли ких  ре зул та та. 
Нај ве ћи успех у то ме сми слу је сте фор ми ра ње Де мо хри шћан ске 
стан ке Ср би је-ДХСС. Ка да  се го во ри о ДХСС он да ва ља ис та ћи 
да то ни је кла сич на вер ска пар ти ја, од но сно да се ра ди о ти пич ној 
де мо хри шћан ској пар ти ји ка кву европ ска по ли тич ка тра ди ци ја и 
по ли тич ки жи вот ве о ма до бро по зна је. Пар ти ја је фор ми ра на 1997. 
го ди не. Би ла је део по ли тич ке ко а ли ци је ко ја је сру ши ла са вла сти 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа 2000. го ди не и има ла ми ни стра у вла ди 
Ср би је од 2000-2004. Пре ма про грам ским на че ли ма пар ти је ње на 
ве за са хри шћан ством се ви ди из по чет не од ред ни це: „Де мо хри-
шћан ска стран ка Ср би је при па да по ро ди ци пар ти ја европ ске хри-
шћан ске де мо кра ти је. Ње но основ но по ли тич ко уве ре ње по чи ва на 
два рав но прав на прин ци па: на прин ци пу јем ста ва по је ди нач них 
пра ва гра ђа на и при ват не ини ци ја ти ве и на прин ци пу дру штве не 
со ли дар но сти за сно ва не на хришћанском мо ра лу“.44) Ка ко ви ди мо 
ра ди се о типичнoј де мо хри шћан ској пар ти ји фо ми ра ној на тра ди-
ци ја ма европ ске хри шћан ске де мо кра ти је. Њен основ ни про блем у 
срп ском дру штву је сте то што су ова кве пар ти је про дукт ри мо ка то-
лич ке сре ди не. Та ко да се пра во слав на сре ди на Ср би је ни је мно го 
отво ри ла пре ма ова квој по ли тич кој ор га ни за ци ји. Ва жно је да оп-
ци ја ко ја оку пља ве ли ки број гра ђа на Ср би је око Бо ри са Та ди ћа и 
да ље са ра ђу је са Де мо хри шћан ском стран ком, и да је њен пред сед-
ник као кан ди дат на пар ла мен тар ним из бо ри ма ма ја 2012. го ди не 
до био по сла нич ки ман дат.45) 

По себ но ва жан фак тор на За пад ном Бал ка ну је сте ре пу бли-
ка Хр ват ска. Пре ма свим ана ли за ма ра ђе ним још у вре ме ко му ни-
стич ке Ју го сла ви је ста нов ни штво Хр ват ске по ка зи ва ло је знат но 
ве ћу ве за ност за ре ли ги ју не го жи те љи Ср би је. Ло гич но би сто га 

44) http://www.dhss.org.rs/in dex.php?op tion=com_con tent&vi ew=ar tic le&id=159&Ite-
mid=695&lang=cir  

45) http://www.dhss.org.rs/in dex.php?op tion=com_con tent&vi ew=ar tic le&id=161&Ite-
mid=697&lang=cir 
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би ло да је при су ство пар ти ја ко је се ин спи ри шу ре ли ги јом ве ће 
не го у Ср би ји. Сто га ће мо по гле да ти шта по ка зу је та мо шња ствар-
ност. 

Од по чет ка ви ше стра нач ја ви де ло се да ве за ност ста нов ни ка 
Хр ват ске за ре ли ги ју не мо же да се не од ра зи на по ли тич ко ор-
га ни зо ва ње.46) Од мах са ви ше стра нач јем до шло је до фор ми ра ња 
по ли тич ких пар ти ја ко је су свој про грам и иде о ло ги ју за сни ва ли 
на ве ри. Да нас у Хр ват ској пре ма ре ги стру по ли тич ких стра на ка 
по сто је сле де ће по ли тич ке пар ти је где у име ну до ми ни ра ју вер ски 
пој мо ви: „Хр ват ска де мо кр шћан ска стран ка“, „Хр ват ска кр шћан-
ска де мо крат ска уни ја“ и „Кр шћан ска со ци јал на уни ја“. Го во ре ћи о 
сво јој иде о ло ги ји „Хр ват ска де мо кр шћан ска стран ка“ ка же: „Свој 
по ли тич ки на ук она те ме љи на со ци јал ном на у ку ка то лич ке цр кве, 
те на син те зи бо га тих по ви је сних, кул тур них и по ли тич ких ис ку-
ста ва свих хр ват ских на ра шта ја. Та ис ку ства узи ма као осно ву за 
ра зу ми је ва ње дру штве них про це са, ра зу ми је ва ње сво јих гра ђа на и 
њи хо вих по тре ба, те ра зу ми је ва ње ме ђу на род них су бје ка та ка да је 
у пи та њу њи хов од нос пре ма хр ват ској др жа ви, да ка ко, во де ћи ра-
чу на о су вре ме ним ме ђу на род ним по ли тич ким од но си ма, те со ци-
јал но–пси хо ло шко-го спо дар ским и по ли тич ким спе ци фич но сти ма 
су вре ме не Хр ват ске“.47) Ка ко ви ди мо ова по ли тич ка пар ти ја свој 
по ли тич ки про грам ба зи ра на дру штве ном уче њу ри мо ка то лич ке 
цр кве.48) Са мим тим се ја сно свр ста ва у по ли тич ке пар ти је ко је се 
ру ко во де де мо хри шћан ском иде о ло ги јом. 

„Хр ват ска кр шћан ска де мо крат ска уни ја“ у свом про гра му 
по ла зи од сле де ћих ста во ва ве за них за  де мо хри шћан ску иде о ло ги-
ју:  „Су дје лу ју ћи у вла сти за ла гат ће мо се, на де мо кр шћан ским на-
че ли ма, за до бро бит Хр ват ске, хр ват ског на ро да и оста лих гра ђа на, 
као и за рје ша ва ње про бле ма хр ват ског на ро да из ван Хр ват ске“.49) 
И за то до да ју: „Де мо кр шћан ство за де мо кр шћа не ни је пре жи вје ла 
док три на, не го ожи во тво ре ње дру штве ног на у ка Цр кве ко ји слу-
жи као кон крет ни про грам ра да“.50) Тре ћа по ли тич ка пар ти ја ин те-
ре сант на за овај рад је сте: „Кр шћан ска со ци јал на уни ја. У ње ним 
те мељ ним на че ли ма сто ји: „Про су ђу ју ћи дру штве ну ствар ност 
за кљу чу је мо да је она не при хва тљи ва из пер спек ти ве кр шћан ског 

46)  Bi lja na Ri bic, “Re la ti ons bet we en church and sta te in Re pu blic of Cro a tia”, Политикологија
религије, бр. 2/2009, год. 3.

47)  http://www.de mo kr sca nihds.hr/do bro-do sli/pro gram ska-na ce la 

48) Катекизамкатоличкецркве, Хр ват ска би скуп ска кон фе рен ци ја, За греб, 1994.

49)  http://www.hkdu.hr/pro gram/opre dje lje nja  

50)  Исто.



СПМброј3/2012,годинаXIX,свеска37 стр.261-280.

274

свје то на зо ра. Ми кр шћа ни не ма мо се пра во с ти ме по ми ри ти, сто-
га же ли мо да ти свој до при нос угра ђу ју ћи на ша на че ла у ства ра ње 
но вих дру штев них од но са. На ша на че ла те ме ље се на на шој вје ри 
из че га про из ла зи наш став о жи во ту и су ста ву ври јед но сти, при 
че му не пре тен ди ра мо на сту па ти у име сво је вјер ске за јед ни це, већ 
као гра ђа ни ко ји по сво јој кр шћан ској са вје сти тај су став угра ђу ју 
у те ме ље дру штве них од но са“.51) Нај ва жни је од све га је ис ти ца ње 
да се ова по ли тич ка пар ти ја не сла же са по сто је ћим по ли тич ким 
и дру штве ним по рет ком по ла зе ћи од уче ња ри мо ка то лич ке цр кве. 
Али је исто та ко ва жно ре ћи да пар ти ја не де лу је као вер ска за јед-
ни ца, ни ти у ње но име, већ се ру ко во ди уче њем цр кве у по ли тич-
ком жи во ту, без са мог ме ша ња цр кве у по ли ти ку. 

За по ли тич ки жи вот Хр ват ске ве о ма је ва жно ис та ћи да је 
пре ма мно гим из во ри ма и јед на од најутицајниjих по ли тич ких пар-
ти ја у Хр ват ској „Хр ват ска де мо крат ска за јед ни ца“ ХДЗ, пар ти ја 
ко ја је ду го во ди ла Хр ват ску, до жи ве ла зна чај не про ме не у сми слу 
пре тва ра ња у де мо хри шћан ску пар ти ју.52) То ни је са мо прак са ХДЗ, 
већ је ушло и у пар тиј ски про грам. Та ко у про гра му по сто ји по себ-
но по гла вље ко је је на сло вље но са: „Др жа ва со ци јал не прав де и кр-
шћан ских ври јед но сти“.53) По след ња ин фор ма ци ја по ка зу је ко ли ко 
је ва жно во ди ти ра чу на о ути ца ју ре ли ги је на по ли ти ку у слу ча ју 
те ва жне др жа ве на За пад ном Бал ка ну. За то што се ра ди, ка ко смо 
ре кли, о стран ци ко ја је ду го вре ме на во ди ла Хр ват ску и да нас је 
нај ја ча опо зи ци о на пар ти ја. 

На осно ву то га мо же мо за кљу чи ти да је по ли тич ки жи вот 
Хр ват ске у ве о ма ве ли кој ме ри од ре ђен по ли тич ким де ло ва њем ко-
је се ин спи ри ше ри мо ка то лич ким со ци јал ним уче њем. И да је за 
сво вре ме вла сти ХДЗ ри мо ка то лич ка дру штве на и по ли тич ка док-
три на би ла по диг ну та у ранг др жав не по ли ти ке. 

Ка да ана ли зи ра мо хр ват ски по ли тич ки кор пус без об зи ра на 
др жав не гра ни це ви де ће мо да су од ре ђе ни об ли ци по ли тич ког ор-
га ни зо ва ња ко ји се ба зи ра ју на ре ли ги ји при сут ни и код Хр ва та у 
су сед ној БиХ. Пре ма ста рим ана ли за ма ре ли ги о зно сти зна мо да 
су Хр ва ти у БиХ ре ли ги о зни ји део хр ват ског на ро да. Али ако по-
гле да мо спи сак по ли тич ких стра на ка у БиХ ви де ће мо да та мо по-
сто ји ве ли ки број пар ти ја ко је има ју хр ват ски по јам у име ну, али 
да су са мо две ре ги стро ва не са пој мом ри мо ка то ли ци зма у на зи ву. 

51) http://free-st.htnet.hr/KSU/te melj na na ce la.htm  

52) Борба, Бе о град, 15.10.1993, стр.8.

53) http://www.hdz.hr/pro gram/dr za va-so ci jal ne-prav de-i-kr scan skih-vri jed no sti-so ci jal no-od-
go vor na-hr vat ska 
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То су: „Хр ват ски де мо кр шћа ни“ и „Хр ват ска кр шћан ско де мо крат-
ска уни ја БиХ“.54) За пр ву сто ји да је про ме ни ла име у „Хр ват ско 
за јед ни штво Бо сне и Хер це го ви не (ХЗХ-Б)“ по сле спа ја ња са де-
лом дру ге.55) „Хр ват ско за јед ни штво БиХ“ се де фи ни ше као де мо-
хри шћан ска стран ка. Да кле у осно ви ње ног по ли тич ког про гра ма 
су дру штве не и мо рал не вред но сти ри мо ка то лич ке цр кве. Стран ка 
је ство ре на 2008. го ди не. Пар ти ја се те ме љи на „кр шћан ској сли-
ци чо вје ка и сло бо дар ској др жа во твор ној ми сли и прак си“.56) Али 
оно што је ва жно је сте да се ова стран ка са још три дру ге стран ке 
ује ди ни ла 2010. го ди не и од та да на сту па под име ном „Хр ват ске 
стран ке пра ва (ХСПБиХ, ХНЗ, ХЗХ-Б)“. Та ко да се име де мо хри-
шћа ни гу би из на зи ва. Ва жно је ис та ћи да у пар ла мен ту БиХ во де-
ћу сна гу ме ђу Хр ва ти ма ипак има ју стран ке ко је се у свом на зи ву 
не по зи ва ју на хри шћан ске вред но сти не го пре све га на на ци о нал-
ну од ред ни цу - Хр ва ти.57) 

Ка да се то упо ре ди са из не тим по дат ком да су Хр ва ти у БиХ 
у прин ци пу ве за ни ји за ри мо ка то лич ку цр кву не го Хр ва ти у Хр-
ват ској, по ста вља се пи та ње, от ку да он да у пар ла мен ту ма ње по-
сла ни ка из пар ти ја ко је су де кла ри са не као де мо хри шћан ске не го 
оних ко је су на ци о нал но од ре ђе не. Од го вор на то пи та ње је сте у 
то ме што су у БиХ и Хр ва ти исто, као и оста ла два кон сти ту тив на 
на ро да кон фе си о нал но ин те гри са ли у на ци о нал но. Сто га се не мо-
же на чи ни ти ја сна раз ли ка из ме ђу ова два по ла. То се нај бо ље мо-
же при ме ти ти ако се ана ли зи ра ју оста ле хр ват ске стран ке у БиХ, 
на ро чи то оне ко је су нај ја че. Та ква је нпр. „Хр ват ска де мо крат ска 
за јед ни ца Бо сне и Хер це го ви не“. То је стран ка ко ја се од по чет-
ка ви ше стра нач ја на мет ну ла као во де ћа хр ват ска стран ка у БиХ. 
На пр вим ви ше стра нач ким из бо ри ма за па ра ла мент БиХ 1990. го-
ди не осво ји ла је огром ну ве ћи ну хр ват ских гла со ва и за јед но са 
СДС, стран ком Ср ба и СДА фор ми ра ла власт на ни воу Ре пу бли ке. 
Ако са да по гле да мо иде о ло ги ју те стран ке ви де ће мо да се стран ка 
иде о ло шки про фи ли ше као де мо хри шћан ска.58) У свом про гра му 
она ка же „Хрват скa де мо крат ска за јед ни ца БиХ је на род на-пуч ка 
стран ка ко ја оку пља све сло је ве хр ват ско га на ро да и дру гих гра-

54) http://hr.wi ki pe dia.org/wi ki/Po pis_po li ti%C4%8Dkih_stra na ka_u_BiH  

55) http://hr.wi ki pe dia.org/wi ki/Hr vat ski_de mo kr%C5%A1%C4%87ani_%28Bo sna_i_Her ce go-
vi na%29  

56) http://hr.wi ki pe dia.org/wi ki/Hr vat ski_de mo kr%C5%A1%C4%87ani_%28Bo sna_i_Her ce go-
vi na%29  

57) https://www.par la ment.ba/sa dr zaj/abo ut/ge ne ral_in fo/de fa ult.aspx?id=20339&lang Tag=bs-
BA&pril=b  

58)  http://hr.wi ki pe dia.org/wi ki/Hr vat ska_de mo krat ska_za jed ni ca_Bo sne_i_Her ce go vi ne  
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ђа на Бо сне и Хер це го ви не, на на че ли ма де мо кра ци је и кр шћан ске 
ци ви ли за ци је и отво ре на је за при пад ни ке свих кон сти ту тив них 
на ро да и на ци о нал них ма њи на ко ји при хва ћа ју ње зин Про грам 
и Ста тут. Хр ват ска де мо крат ска за јед ни ца (ХДЗ) БиХ је де мо кр-
шћан ска и со ци јал на стран ка“.59) Ко ли ка  је спре га вер ског и на ци-
о нал ног код ста нов ни ка Бо сне ви ди се из при ме ра јед ног од пр вих 
пред сед ни ка ове стран ке, Да во ра Пе ри но ви ћа. Пе ри но вић је пр ви 
пред сед ник ХДЗ и осни вач пар ти је. А то је био са мо за то што га је 
мај ка Хр ва ти ца и ри мо ка тол ки ња вас пи та ла да ви ше во ли Хр ва те, 
не го Ср бе, а отац му је Ср бин. Што је по себ но ва жно Пе ри но вић је 
кр штен у пра во слав ној цр кви.60) 

Из ове пар ти је се због не сла га ња из дво ји ла „Хр ват ска де мо-
крат ска за јед ни ца 1990“. И она је као сво ју иде о ло ги ју узе ла де мо-
хри шћан ство.61) У про грам ској де кла ра ци ји сто ји у чла ну 1: „ХДЗ 
1990 је на род на, со ци јал на и де мо кр шћан ска стран ка“.62) 

Ако по гле да мо су сед ну Хр ват ској ре пу бли ку Сло ве ни ју, нај-
ра зви је ни ју зе мљу на ста лу на За пад ном Бал ка ну по сле рас па да 
Ју го сла ви је ви де ће мо сле де ћу си ту а ци ју. Сло ве ни ја је за са да је-
ди на др жа ва За пад ног Бал ка на чла ни ца ЕУ, са мим тим ње не пар-
ти је ути чу на кре и ра ње по ли ти ке ЕУ. Пре ма са да ви дљи вом ста њу, 
у пар ла мен ту Сло ве ни је се на ла зе две по ли тич ке пар ти је ко је као 
сво ју иде о ло ги ју узи ма ју хри шћан ску де мо кра ти ју. То су: „Сло ве-
нач ка на род на пар ти ја“ и „Но ва Сло ве ни ја-Хри шћан ска на род на 
пар ти ја“. Ове две пар ти је у са да шњем пар ла мен ту Сло ве ни је има ју 
10 на род них по сла ни ка. 

Члан 1.2 про гра ма „Сло ве нач ке на род не пар ти је“ је на сло-
вљен са „На ша по ли ти ка је за сно ва на на од го вор но сти и хри шћан-
ско-де мо крат ским вред но сти ма“.63) У про гра му сто ји: „Сло ве нач ка 
на род на стран ка по шту је те мељ на на че ла хри шћан ске кул ту ре... 
Сло ве нач ка на род на стран ка је део хри шћан ско–со ци јал не европ-
ске тра ди ци је и чла ни ца Европ ске на род не стран ке“.64) 

Дру га ва жна стран ка Сло ве ни је ко ја се за ла же за хри шћан ске 
вред но сти у по ли ти ци је сте „Но ва Сло ве ни ја-Хри шћан ска на род на 
пар ти ја“. Она за сту па сна жну кон зер ва тив ну хри шћан ску по зи ци-

59)  http://www.hdzbih.org/e-do ku men ti/hdz-bih.html  

60)  http://www.bhda ni.com/ar hi va/141/t418a.htm 

61)  http://hr.wi ki pe dia.org/wi ki/Hr vat ska_de mo krat ska_za jed ni ca_1990 

62)  http://www.hdz1990.org/ca te gory/hdz1990/pro gram ska-de kla ra ci ja 

63)  http://www.sls.si/bin?bin.svc=obj&bin.id=F6ADED3C-1912-A13B-76AA-3B868A6F226F  

64)  Исто.
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ју. „За ла же се за тра ди ци о нал не дру штве не вред но сти и за сту па 
по зи ци ју ка то лич ке цр кве у мо рал ним пи та њи ма“.65) 

Ка ко ви ди мо обе по ли тич ке пар ти је се у сво јој по ли ти ци 
опре де љу ју за при ме ну хри шћан ских вред но сти у по ли ти ци и што 
је по себ но ва жно за ла жу се за мо рал не вред но сти ко је за сту па ри-
мо ка то лич ка цр ква. Исто вре ме но су и за европ ске ин те гра ци је.66) 
А по зна ти су нам ста во ви ри мо ка то лич ке цр кве по мно гим 
пи та њи ма за ко је се бо ри ве ћи на у ЕУ. Ту пре све га ми сли мо 
на пи та ње сек су ал них ма њи на итд. Пи та њи ма по ко ји ма ри-
мо ка то лич ка цр ква има друк чи ји став не го ве ћи на у ЕУ. А то 
се ви ди по усво је ним за ко ни ма, про тив ко јих је ри мо ка то лич-
ка цр ква у прин ци пу. 

За сам крај тек ста ре ћи ће мо сле де ће: де мо кра ти за ци ја ко ја 
је за хва ти ла За пад ни Бал кан по сле сло ма јед но пар тиј ског си сте ма 
из ро ди ла је ви ше стра нач је. Као по сле ди ца сло бо де пар тиј ског ор-
га ни зо ва ња до шло је до ства ра ња ре ли ги о зних пар ти ја или пар ти ја 
ко је, ма да гра ђан ске, ве ли ки део сво је ак тив но сти сво де на бор бу 
за ин те ре се ко ји су ди рект но по ве за ни са ве ром и вер ским за јед ни-
ца ма. Сто га је овај про блем  ве о ма ин те ре сан тан за по ли ти ко ло ги ју 
ре ли ги је, ко ја то ме фе но ме ну мо ра да по све ти да ле ко ве ћу па жњу.

MiroljubJevtic

RELIGIOUSLYORIENTED
PARTIESАТWESTERNBALKANS

Summary
De mo li tion of sin gle-party system and the dis in te gra tion of for-

mer Yugo sla via du ring 1990-ies in tro du ced a po licy of po li ti cal plu-
ra lism in all newly esta blis hed co un tri es. With the in tro duc tion of the 
mul ti party system, re li gion was in tro du ced to the po li ti cal sce ne. In all 
newly esta blis hed co un tri es, the im pact of re li gion on to po li tics was 
felt. So me of the po li ti cal par ti es we re for med as the pri mary re li gi o us 
par ti es and thus they in tro du ced re li gion as the pri mary po li ti cal fact. 
Ot her par ti es alt ho ugh for med as se cu lar ones they in di ca ted that the ir 
in spi ra tion co mes from re li gion or tra di tion re la ted to re li gion. The in-
flu en ce of the se par ti es in po li ti cal li fe and proc la i med de moc ra ti za tion, 
that all of the se co un ti es aspi re to it is mo re than cle ar. 

65)  http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/New_Slo ve nia  

66)  Исто.
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This pa per will show how the se po li ti cal par ti es that ope ra tes in 
newly for med co un tri es and how the ir work con tri bu tes to de moc ra ti-
za tion. Spe cial emp ha sis will be put on the analysis of po li ti cal dif fe-
ren ces and po li ti cal prac ti ces that will show us in the best way that the 
afo re men ti o ned par ti es in deed in flu en ce the de moc ra ti za tion of po li-
ti cal systems in tho se newly for med co un tri es. Ba sed on that the real 
pic tu re gain will be ac qu i red sho wing how po li ti cal par ti es in spi red by 
re li gion can con tri bu te to Euro-Atlan tic in te gra tion to which all of them 
dec la ra ti vely tend to.
Keywords: Po li ti cal par ti es, Re li gion, In flu en ce, De moc ra ti za tion, Po li to logy 

of re li gion.
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Resume
New po li ti cal re a lity was ma de in We stern Bal kans af ter the col-

lap se of sin gle-party system. One of the main cha rac te ri stics of this new 
re a lity was in cor po ra tion of mul ti-party system, espe ci ally po li ti cal par-
ti es which ha ve ba sed the ir po li ti cal pro gram on re li gion. We sho uld 
po int out the fact that for mer Yugo sla via was ba sed on the gro unds of 
Mar xists ide o logy, which is do mi nantly ma te ri a li stic and at he i stic. It 
me ans that this ide o logy did its best to era se pe o ple’s re li gi o us con sci-
en ces and pos si bi lity that re li gion can be a po li ti cal su bject and fac tor. 
Ho we ver, af ter the col lap se of this system, the pos si bi lity that re li gion 
can in flu en ce po li tics was cre a ted. Re li gi o us par ti es even be co me do-
mi nant among the ma jo rity of for mer Yugo sla via’s po pu la tion. But this 
si tu a tion co uld be pre sup po sed, for exam ple the pe o ple with Serb’s et-
hni cal bac kgro und but be lon ging to Mu slim’s re li gion in Bo snia and 
Her ze go vi na cre a tes Mu slim’s na tion. From this fact the con nec tion 
bet we en re li gion and po li tics can be easily seen. The re fo re, it is cle ar 
that the na tion na med Mu slim’s can not be se pa ra ted from Islam, even 
tho ugh the re are so me so ur ces cla i ming the op po si te. Due to that do mi-
nant po li ti cal party in BH be ca me De moc ra tic Ac tion Party which was 
Mu slim’s po li ti cal party. On the first mul ti-party and this fact shows us 
how re li gion is im por tant for po li ti cal be ha vi or of this po pu la tion. Si-
mi lar si tu a tion was both in Cro a tia and among BH’s Cro ats. On the first 
Cro a tia’s mul ti-party elec ti ons the Cro ats De moc ra tic Union won ma-
jo rity of Cro ats vo tes. This party is re fer red as De mo-Chri stian party. 
De mo-Chri stian par ti es we re ma de in Slo ve nia too. Among ort ho dox 
Serbs and Ma ce do ni ans the si tu a tion was a lit tle bit dif fe rent. The re 
we re so me ide as abo ut cre a tion of re li gi o us par ti es but with no big suc-
cess. Re li gi o us par ti es lost the ir sup por ters in a short ti me. Due to that 
to day we ha ve only Ser bi ans De mo-Chri stian party, but only as a co-
a li tion part ner of De moc ra tic Party. It me ans that wit ho ut De moc ra tic 
Party this party co uld not ha ve any im por tant in flu en ce. 
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