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Весна Ђукић�

Факултет драмских уметности, Београд
Данијела Вићентијевић2

Министарство трговине, туризма и телекомуникација РС

ВЕРА ЗА ВЕЧЕРУ:  
ПРАВОСЛАВНА КУЛТУРА  

И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ СРБИЈЕ�

Апстракт
Полазећи од претпоставке да политика заштите културног наслеђа 
кореспондира с политиком идентитета, циљ овог рада је да проучи 
утицај јавних практичних политика на оне елементе православне 
културе који су допринели (де)конструкцији националног идентите-
та Србије од средњовековне Немањинe државе до данас. Емпиријско 
истраживање обухвата два кључна идентификатора националног 
идентитета: ћирилично писмо и националну монету „динар“ од 
којих је један био, а други ће бити предмет наднационалних јавних 
практичних политика. Питање односа (дис)континуитета према 
ћирилици и динару постаје нарочито актуелно у контексту теорија 
и пракси савременог друштва: теорије одрживог развоја – с једне, и 
праксе европских интеграција – с друге. 

Кључне речи
Ћирилица, Динар, културно наслеђе, културна политика, политика 
идентитета, (дис)континуитет, Србија

1 djukic.vesna@gmail.com
2 danijelavicentijevic9@gmail.com
3 Рад је написан на основу истраживања спроведених у оквиру међународних и нацио-

налних научних пројеката: Investigating Cultural Sustainability Универзитета уметности 
у Београду у оквиру COST Akcija IS1007 (European Cooperation in the Field of Scientific 
and Technical Research) и Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмс-
ких уметности и медија (Србија 1989-2014) бр. 178012 Факултета драмских уметности 
(Универзитет уметности у Београду), који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србијe.
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Увод

Ако пођемо од дефиниције политике идентитета као промишљене, тј. 
планиране активности културне политике усмерене на обликовање, раз-
вој и учвршћивање колективних идентитета која као инструмент опера-
ционализације користи три идентификатора: језик, националну и/или 
етничку и религиозну припадност (Драгићевић-Шешић, Стојковић, 
2011: 287), видећемо да су сва три кључна елемента савремене политике 
идентитета већинског српског народа у Србији успостављена у средњо-
вековној Србији којом је владала династија Немањића. Од тада до данас, 
ти кључни елементи колективног идентитета већинског српског народа 
на територији Србије (према критеријуму етничке припадности) оста-
ли су непромењени. Срби су хришћански народ претежно православ-
не вероисповести (према критеријуму религиозне припадности) који у 
јавној комуникацији користе српски језик и ћирилично писмо (према 
критеријуму језика и писма). У том смислу је критеријум религиозне 
припадности потврђен и у међународним размерама чињеницом да се 
на различитим УНЕСКО листама материјалне и нематеријалне светске 
културне баштине на територији Србије налази искључиво православ-
но културно наслеђе. Оно обухвата: просторну културно-историјску 
целину „Стари Рас и Сопоћани“4 са манастирима „Ђурђеви ступови“ и 
„Сопоћани“, и црквом „Светих апостола Петра и Павла“ (уписано 1979); 
манастире „Студеница“ (1986), „Високи Дечани“ (2004) и „Грачаница“, 
као и цркве: „Пећка патријаршија“ и „Богородица Љевишка“ (сви упи-
сани 2006) као заштићено материјално наслеђе, затим, најстарији српс-
ки богослужбени рукопис „Мирослављево јеванђеље“ из 12. века писан 
ћириличним писмом као документациона баштина (уписано 2005) и, 
коначно, крсне славе као јединствено нематеријално културно наслеђе 
српског народа (уписано 2014). Поред тога, пет православних манасти-

4 На Листу светске културне и природне баштине ова целина је уписана 1979. године, 
под називом „Стари Рас са Сопоћанима”, на основу два критеријума: 1. да представља 
ремек дело људског креативног генија и 2. јединствен или изузетан доказ о културној 
традицији или цивилизацији која живи или која је нестала. Налазила се у групи првих 
споменика који су уписани на Унескову листу, само пет година после усвајања КОН-
ВЕНЦИЈЕ о заштити светске културне и природне баштине, 1972. Основни критеријум 
споменичке валоризације на основу којег је подручје стављено под заштиту јесте ње-
гов значај као управног средишта средњовековне Србије о чему сведочи концентрација 
изузетно значајних споменика културе који су међу собом просторно и функционално 
повезани. Најзначајнији међу њима који су и издвојени у тексту номинације су: Црква 
Светог Петра, тврђава Градина са трговиштем, манастир Ђурђеви Ступови и манастир 
Сопоћани као споменик од посебне важности због јединственог фреско-сликарства из 
13. века.
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ра из Србије је 2007. укључено у транснационалну културну руту Са-
вета Европе „Трансроманика“ која спајa и промовише средњовековно 
еврoпскo културно наслеђе са елементима романичког наслеђа. Обух-
ватајући културно историјске спoменике Аустрије, Француске, Немач-
ке, Италије, Португала, Румуније и Шпаније, ова рута укључује и манас-
тире у Србији: Жича, Студеница, Градац, Ђурђеви ступови и Сопоћани, 
као и цркву Св. Петра и Павла (као саставног дела просторне културно 
историјске целине „Стари Рас и Сопоћани“).

Стога се може уочити да политика заштите сакралне материјалне кул-
турне баштине српског народа, од 1979. – када је историјски комплекс 
„Стари рас“ први уписан у УНЕСКО листу светског културног наслеђа, 
све до данас, у значајној мери кореспондира с наднационалном полити-
ком идентитета бивше Југославије. Обе јавне практичне политике биле 
су засноване на негацији националног идентитета српског народа која 
се огледа у настојању да се рестриктивном и репресивном културном 
политиком умањи генерички потенцијал Православља. У том смислу 
су све световне државе Југославије, почев од Краљевине СХС до СФРЈ, 
позивајући се на секуларизацију државе као глобални политички фено-
мен развијен након Француске револуције, православну културу трети-
рале као наслеђе које нема употребну функцију у свакодневном животу 
те се као „старина“ излаже у музејима. Такво занемаривање делотворне 
функције хришћанства, које већ 20 векова од настанка активно генери-
ше нове културне вредности, омогућено је политичким одлукама. Оне 
су биле опредмећене уставима, законима и подзаконским документима 
као правно-политичким инструментима јавних практичних политика, 
а нарочито културних и просветних политика. Какве су биле последице 
такве рестриктивне политике државе према Српској православној цр-
кви и њеним вишевековним тековинама које имају немерљив утицај на 
културу и идентитет српског народа, нарочито илуструје чињеница да 
је политика заштите материјалне културне баштине коју је водио Репуб-
лички завод за заштиту споменика културе у Србији током друге поло-
вине 20. века многе манастире претворила у музеје. Такав однос не само 
што сведочи о неслободи српског народа да исповеда своју хришћанску 
православну веру у секуларно уређеној држави Југославији, већ и о од-
лучујућем утицају политичког естаблишмента и комунистичке идеоло-
гије на музеологију и херитологију, музејску етику и друга стручна пи-
тања заштите православног наслеђа. Он се огледа у томе што музејска 
заједница није поставила питање: да ли је етички исправно претвори-
ти манастире у музеје? (Едсон, 2003: 35). Ово нарочито имајући у виду 
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личну и професионалну етику које често могу бити супротстављене ако 
је доносилац одлуке под политичким притиском. Примењено на пи-
тање односа према наслеђу, професионална етика налаже да се успоста-
ве посебни критеријуми заштите наслеђа које је трајно изгубило своју 
првобитну функцију (археолошки локалитети, одбрамбена утврђења, 
етнолошки, индустријски и други предмети који су услед развоја но-
вих технологија изгубили своју практичну примену и сл.) и сакралног 
православног наслеђа које активно учествује у свакодневном животу 
друштва преносећи православну културу с генерације на генерацију. 

Будући да у погледу односа према материјалном православном култур-
ном наслеђу српског народа у бившој Југославији није било разлика 
између политике заштите наслеђа и политике идентитета, у овом раду 
ћемо покушати да проучимо однос политике идентитета према језику 
и писму као нематеријалној баштини и средству савремене јавне кому-
никације. Иако је Уставом Републике Србије (2006) РС дефинисана као 
„држава српског народа и свих грађана који у њој живе“ ( чл.1) у којој су 
у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо (чл. 10), овде на-
илазимо на бројне препреке у разумевању односа политике идентитета 
према језику и писму. Оне настају услед тога што је Србија током 20. 
века била федерална јединица различитих федералних држава: Краље-
вине Срба, Хрвата и Словенаца (1918), Краљевине Југославије (1929), 
Федеративне Народне Републике Југославије (1945), Социјалистичке 
федеративне Републике Југославије (1963), Савезне Републике Југосла-
вије (1992) и Државне заједнице Србије и Црне Горе (2003). Тај прав-
но-политички и административни дисконтинуитет државног уређења, 
у значајној мери је утицао и на промену односа према српском језику и 
ћириличном писму стварањем „српскохрватског језика“ који се подјед-
нако користио латиничним и ћириличним писмом. Стога је, и у овом 
случају, културна политика у делу који се односио на очување српског 
језика и ћириличног писма као средства јавне комуникације, кореспон-
дирала са политиком идентитета федералних држава створених током 
20 века.

С друге стране, за разлику од дисконтинуитета очувања језика и писма, 
континуитет политике идентитета огледа се у чињеници да је „динар“ 
био јединствена новчана јединица којом су различите федералне држа-
ве, и поред разноликости државног уређења, истицале своју монетарну 
независност и суверенитет, а тиме и национални културни идентитет. 
Проблем је, међутим, у томе што се након дисконтинуитета коришћења 
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манастира и ћириличног писма у свакодневном животу већинског ср-
пског народа у Србији, у процесу европских интеграција може пред-
видети престанак коришћења динара. Ово тим пре што, за разлику од 
културне политике која није у надлежности ЕУ већ земаља чланица, 
монетарна политика јесте, а то подразумева коришћење заједничке ва-
луте „евро“ (члан 6 Уговора о функционисању Европске Уније)5, осим у 
изузетним случајевима (нпр. британска фунта). 

У том смислу, овај рад проблематизује питање односа наднационал-
не политике која смешта у музеје оне елементе културне баштине који 
чине основу националног идентитета. Таква политика доприноси да се 
музеји у Србији још увек сматрају „световним (секуларним) катедрала-
ма“ модерног научног друштва, „чуварима историје“ или „депоима на-
ционалног блага“ (Мартиновић, 2014). Када се „благо” стави у музејске 
витрине, то са становишта класичне музеологије значи да оно више не 
представља вредносну орјентацију савремених пракси и стилова жи-
вота, те да не генерише вредносне обрасце који помажу припадницима 
већинске групе једне националне заједнице да се снађу у савременом 
друштву. Такав приступ донекле ублажава УНЕСКО Конвенција о за-
штити и очувању нематеријалног наслеђа, указујући на значај тради-
ционалних пракси, приказа, израза, знања, вештина, инструмената, 
предмета, артефакта и културних простора с њима повезаним, који за-
једнице, групе и појединци препознају као део свог културног наслеђа и 
преносе с генерације на генерацију, а чиме се оно изнова ствара. Ипак, 
чињеница је да се процес преношења и поновног стварања наслеђа од-
вија зависно од окружења и његове интеракције с природом – с једне, 
и историјом, с друге стране. У том смислу, ћирилично писмо и нацио-
нална монета „динар”, могу и не морају да пружају осећај идентитета 
и континуитета, зависно од степена „очувања“ нематеријалне баштине 
српског народа. Будући да он зависи од мера које настоје да обезбеде 
употребљивост овог наслеђа, што укључује идентификацију, докумен-
тацију, истраживање, очување, заштиту, промоцију, вредновање, пре-
ношење кроз формално и неформално образовање и ревитализацију 
различитих аспеката таквог наслеђа, поставља се питање очувања ћи-
рилице и динара као основних елемената српског националног иденти-
тета у контексту теорија и пракси савременог друштва: теорије одржи-
вог развоја – с једне стране, и праксе европских интеграција – с друге. 

5 http://www.azzk.me/1/doc/Ugovor_o_funkcionisanju_EU.pdf
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Ћирилица у Уставу 

У извештају Министарства културе Републике Србије о резултатима 
јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о кул-
тури6 наводи се да „Није прихваћен предлог Културно-просветне зајед-
нице да се у оквиру општег интереса посебно наведе и заштита српског 
језика и ћириличног писма, јер је то материја која се регулише други-
ма актима“. У том смислу, поставља се питање шта је предмет општег 
интереса који регулише „Закон о култури“ ако није ћирилично писмо 
као идентификатор политике идентитета, Уставом РС дефинисано као 
службено писмо? Тачније, питање је која „друга акта“ могу да регулишу 
употребу језика и писма као основног идентификатора политике иден-
титета, ако Закон о култури“ не препознаје значај језика и писма? Про-
блем се боље може разумети ако се има у виду чињеница да је у јавној 
комуникацији током претходних деценија латинично писмо потиснуло 
ћирилично, иако то није било прописано уставима и законима надна-
ционалних држава у чијем саставу се налазила Србија. Следствено томе, 
ако постоји заборав језичке баштине, ако се она не преноси с генерације 
на генерацију и не користи у савременој јавној комуникацији, ћирилица 
може заувек бити изгубљена, а тиме и значајан део националног иден-
титета српског народа (Ђукић, 2014: 192).

Ради бољег разумевања проблема, потребно је да се вратимо у прошлост 
све до Устава СФРЈ (1963) којим је установљена равноправност језика 
народа Југославије и њихових писама, осим што се изузетно предвиђа 
да се у Југословенској народној армији командовање, војна обука и ад-
министрација врше на српскохрватском језику (члан 42)7. И поред тога 
што овим највишим државотворним актом срспскохрватски језик није 
успостављен као службени језик у јавној комуникацији осим за потребе 
командовања, на скупу познатом као „Новосадски договор” 8 донета је 
одлука да оба писма, латиница и ћирилица, буду равноправна те зато 
„треба настојати да и Срби и Хрвати подједнако науче оба писма”. Иако 
није имао законодавни и обавезујући карактер опредмећен правним 
инструментима, овај скуп је значајно допринео одумирању ћирилице. 
Тај став су угледни лингвисти –учесници округлог стола „Шездесет 

6 Расправе су одржане у Новом Саду, Крагујевцу и Београду у периоду од 24. новембра до 
15. децембра 2014. године

7 Мој устав (2013) Београд: YUCOM http://mojustav.rs/wp-content/uploads/2013/04/Ustav-
SFRJ-iz-1963.pdf

8 Скуп лингвиста, књижевника, културних и научних радника из Србије, Хрватске и Бос-
не и Херцеговине одржан 1954. у Новом Саду
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година након Новосадског договора: Српска језичка политика данас”, 
образложили у следећим закључцима скупа: „Прво, лингвистичка ср-
бистика је негирала кључне тачке Новосадског договора и истакла 
штетност њихове примене током протеклих шест деценија. Термин ср-
пскохрватски није лингвистички утемељен – он представља преимено-
вани српски језик и у србистици га треба задржати само у подсећању 
на време доминације политичких над лингвистичким критеријумима. 
Новосадски договор је погрешним схватањем равноправности писама 
суштински допринео одумирању српске ћирилице. Данас је и у српској 
филологији и у институционалној српској политици неопходно пош-
товати уставну одредбу (члан 10) о ћирилици као о једином српском 
службеном писму”.9

Дакле, иако је српскохрватски језик политичка творевина, он је, ушав-
ши у јавну употребу, у значајној мери потиснуо ћирилицу. Да је таква 
политичка одлука „стручњака” имала дугорочне деструктивне после-
дице показује статистичка анализа емпиријских података прикупљених 
у оквиру истраживачког пројекта „Преглед положаја српске ћирилице у 
култури и јавној комуникацији“10 Завода за проучавање културног раз-
витка спроведеног 2014. Она приказује значајно опадање броја књига 
и периодике штампаних на територији Србије употребом ћириличног 
писма (са АП Косово и Метохија) од 1900. до 2012. То јасно указује да 
издаваштво у Србији видно доприноси забораву ћириличног писма у 
континуитету, а нарочито у периоду од 1958. до 1988. када коришћење 
ћириличног писма у издаваштву достиже историјски минимум. Иако 
се истраживани период у највећој мери поклапа с животним циклусом 
Југославије, најпре као Краљевине СХС, затим Краљевине Југославије, 
а потом ФНРЈ и СФРЈ, јасно се може уочити да политичке одлуке „Но-
восадског договора“ одржаног 1954. претходе периоду у којем употреба 
српске ћирилице у јавној комуникацији достиже историјски минимум. 

Узрок таквог односа издавачке индустрије према ћирилици може се 
тражити још у одредбама Устава Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
донетог 1921. у којем је српско-хрватско-словеначки језик дефинисан 
као службени језик (члан 3) ове уставне, парламентарне и наследне мо-

9 Закључке са скупа пренео је дневни лист Политика у свом интернет ииздању на лока-
цији http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Kako-je-srpski-preimenovan-u-srpskohrvatski.
sr.html (приступљено 27. 12. 2014)

10 Резултати прве фазе реализације пројекта објављени су на интернет презентацији За-
вода на локацији http://www.zaprokul.org.rs/ArticleDetails.aspx?ID=365 (приступљено 12. 
12. 2014)
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нархије11. Али за разлику од „других устава само по имену“ које др Ча-
вошки назива семантичким уставима (Чавошки, 2011: 108), овај Устав 
је производио бројне практичне последице. Међу њима су најважније 
оне које се односе на језик и писмо српског народа који су као иденти-
фикатори националног идентитета успостављени још у средњовековној 
Србији. Ако је потребно објаснити зашто су језик и писмо, а у овом 
случају српски језик и ћирилица, важни за развој културе, онда ћемо се 
послужити ставом који о језику каже: „Главна разлика између културе 
и природне средине је у томе што је култура man-made environment” 
(Herskovits) у којем су се развијале нове људске способности као спо-
собност за перманентно учење и преношење путем језика нових искус-
тава у интерперсоналним и генерацијским комуникацијама (Голубо-
вић, Јарић, 2010: 12,13). Дакле, језик је средство које омогућава развој 
нових људских способности. А ако је потребно успоставити релацију 
између ћирилице као писма српског језика и православља, онда је она 
најнепосредније очигледна у деловању византијских мисионара Ћи-
рила и Методија који су у 9. веку, ширећи писменост и хришћанство 
међу Словенима12, конструисали ћирилицу као писмо словенског јези-
ка. Релација је најбоље видљива управо у „Мирослављевом јеванђељу“ 
– најстаријем српском богослужбеном рукопису који сведочи о томе да 
се српски језик још у 12. веку користио ћирилицом, те да то писмо не 
само што представља документациону баштину српског народа, већ и 
светску културну баштину. Међутим, ћирилица, као писмо српског је-
зика, губи своју употребљивост и коришћење од настанка Краљевине 
СХС и још увек није повратило свој генерички потенцијал, будући да 
према истраживању Завода за проучавање културног развитка, број 
књига и периодике штампаних ћириличним писмом, након кратког пе-
риода опоравка, поново опада од 1999-2013. и то највише од 2011-2013. 
Следствено томе, ако постоји „заборав” језичке баштине православног 
српског народа, она губи своју употребљивост и не користи се за развој 
нових људских способности савременог друштва у Србији. 

11 http://mojustav.rs/wp-content/uploads/2013/04/Ustav-iz-1921.-za-sajt.pdf (приступљено 15. 
12. 2014)

12 Константина филозофа познатијег као светог Ћирила канонизовале су обе хришћанске 
цркве али га празнују различитим датумима, православна 11. маја, а католичка 14. феб-
руара.
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Динар у економији

У оквиру „Дана отворених врата“ Народне банке Србије, у Центру за 
посетиоце отворена је тематска изложба „Динар наш новац“.13 Она 
указује на мало познату чињеницу да је новчана јединица „динар“ ус-
постављена у средњовековној Немањићевој Србији. Сведочанство о 
томе налази се у бројним писаним изворима српске православне кул-
туре. Међу њима је можда најпознатији Законик Цара Стефана Душа-
на (Атонски препис) у којем се помиње „динар“ (чланови 63. и 104). У 
члану 63. говори се о обавези грађанина да управитељу продаје жито, 
вино и месо „за динар колико другом за два“ (Српска академија наука 
и уметности, 1975: 179). У члану 103. истог преписа, говори се о обаве-
зи плаћања таксе судском или административном службенику који има 
одређена права и овлашћења у судском и извршном поступку за предају 
ствари, и то следећу таксу: „од кобиле 6 динара, од говечета 4 динара, 
од брава 2 динара“14. Потврда те чињенице представљена је и изложбом 
„Завети и поруке, Стефан Немања – девет векова”, којом је, истовреме-
но – након десет година, изложбени простор Народног музеја поново 
отворен за јавност.15 На њој је „динар” представљен као међународно 
призната валута династије Немањића. Међутим, међу новинским на-
словима било је и текстова који тврде да је динар уведен 1873. године16, 
те је неопходно утврдити шта одговара истини. Зато се морамо позвати 
на историју монетарне политике у Србији. Када је у Средњем веку до-
шло до формирања независних држава Европе, свака је држава своју 
политичку независност истицала и својом монетарном независношћу, 
ковањем свог сопственог новца. Средњовековна држава Србија је своју 
прву ковницу новца основала у тврђави-престоници Рас где је кован 
новац краља Стефана Радослава Немањића – најстаријег сина Стефана 
Првовенчаног који је релативно кратко владао (1228-1234). Коване су 
две номинале: електрон (сребрни трахеј), и билон (бакарни трахеј). Ра-
дослављеви наследници, Владислав и Урош, нису ковали новац, па је то 
учинио краљ Драгутин, који је од 1276. поново ковао „динар” и то пуне 
две деценије. Дакле, Краљ Драгутин из династије Немањића (син Краља 
Стефана Уроша I и Јелене Анжујске) је од 1276. ковао „динар“ и то пуне 

13 Blic onlajn, 4.4. 2015. http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/547836/Sutra-Dan-otvorenih-vra-
ta-u-Narodnoj-banci-Srbije

14 Законик Цара Стефана Душана (1975), Струшки и Атонски препис, Београд: Српска ака-
демија наука и уметности Одељење друштвених наука 

15 Изложба је отворена 8. октобра 2013.
16 Blic onlajn, 12. 12. 2014. http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518910/RODЈENDAN-DINA-

RA-A-hteli-su-da-ga-zovu-srbljak-stopar-petgrosic



ВЕ
РА

 З
А

 В
ЕЧ

ЕР
У:

  
П

РА
ВО

С
ЛА

ВН
А

 К
УЛ

ТУ
РА

  
И

 Н
А

Ц
И

О
Н

А
ЛН

И
 И

Д
ЕН

ТИ
ТЕ

Т 
СР

БИ
ЈЕ

310

две деценије.17 Динар краља Драгутина, познат је као први српски ди-
нар са ћириличним натписом. Динар је коришћен и у време владавине 
краља Милутина 1282-1321 (млађи брат краља Драгутина, отац краља 
Стефана Дечанског) када је Србија прерасла у најјачу силу на Балканс-
ком полуострву. 

Србија је, дакле, од саме појаве сопственог новца, имала монету која 
се увек и искључиво звала – ДИНАР. Пре цара Душана, српски новац 
углавном је кован по венецијанским узорима и ти први српски дина-
ри познати су по имену „матапани”. На једној страни српских динара 
(матапана) приказан је Христ на престолу, а на другој страни је српски 
краљ, што и поред венецијанског узора, сведочи о снажној синергији 
између српске самосталне цркве и државе. 

Потом је значајну новчану реформу извршио деспот Стефан Лазаревић 
1402. којом је тежина динара, односно његова вредност, била знатно по-
већана. Три деценије касније, новчани систем је поново реформисан, 
увођењем у оптицај нових динара, али је то кратко трајало. Надирањем 
Турака и губљењем територија, 1458. угасило се српско новчарство, 
које је представљало једно од најважнијих новчаних тржишта на про-
сторима Балкана. Бројне новчане врсте које су обележиле овај развој, 
сведоче и о политичкој моћи и о привредној снази српских краљева, 
царева, властеле, градова, и деспота. Иза њих је остао новац, често као 
једини материјални извор проучавања културног и националног иден-
титета средњовековне државе Србије. Од тада до данашњих дана, динар 
је конституитивни елемент српског националног идентитета и упркос 
великим изазовима с којима се суочавала српска нација током свог ис-
торијског развоја.

Можда се најзначајнији међу њима догодио 1873. године када је при-
ступањем Србије међународној „Новчаној конвенцији” динар уведен у 
међународне новчане токове као новчана jединица која је вредела тада-
шњих 100 пореских пара. Иако је у првом нацрту закона било предлога 
да се новчана јединица зове „србљак“ „стопарац”, „стопар”, „пет-гро-
шић”, „франак” и слично, на крају је прихваћено како је Скупштини и 
предложено у Пројекту закона, да српска новчана јединица добије већ 

17 В. Иванишевић, Новчарство средњовековне Србије, Стубови културе, Београд 2001.
 http://www.knjizara.com/Novcarstvo-srednjovekovne-Srbije-Vujadin-Ivanisevic-14744
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израније познато име „динар”18. У том смислу је недвосмислено да је 
на основу истог назива номинала (динар) успостављен континуитет 
у коришћењу динара као националне монете почев од средњовеков-
не Немањине Србије па све до данас. Проблем, међутим, представља 
чињеница да сва истраживања подручја Старог Раса као средњовековне 
престонице Србије после 2000. потпуно престају, чиме држава показује 
незаинтересованост за право већинског српског народа на националну 
културу као једно од основних људских права које културна политика 
треба да заштити. 

– Археолози су ми причали да им је из врха власти незванично пору-
чено да је „доста србовања“. Пре око две године држава је схватила 
да мора да направи план и формира тим за управљање и презента-
цију Старог Раса, јер је то обавеза државе по правилима Унеска. И 
тај посао је пропао. Представник градске управе Новог Пазара на 
састанку је рекао да пројекат не може да се зове „Стари Рас” „јер 
бошњачки народ то не воли“ – каже Драгица Премовић, која је као 
археолог прокрстарила више од �.500 локалитета Старог Раса.�9

Такав однос политике заштите културне баштине и политике иден-
титета сведоче о о односу републичке државне управе Србије према 
вредностима које представљају идентификаторе националног иденти-
тета већинског српског народа. Практична политика „доста србовања” 
говори о чињеници да се културна и идентитетска политика у Србији 
као већинској заједници српског народа и након демократских избора 
2000. заснива на идеологији наднационалне државе Југославије, те да 
се политика идентитета примарно заснива на политици заштите права 
националних мањина, а запоставља права већинске националне зајед-
нице која мањинама гарантује њихова права. Имајући у виду да је имп-
лицитни циљ новоуспостављеног демократског режима у Србији било 
поновно успостављање међународних односа након међународне изо-
лације, с разлогом се може претпоставити да су јавне практичне поли-
тике заштите културне баштине и политике идентитета биле усмерене 
ка том стратешком циљу. Он је остварен 2003. када је Србија примљена 
у Савет Европе.

18 Ову међународну новчану конвенцију су у Паризу 1865. потписале Француска, Белгија, 
Италија и Швајцарска; Blic onlajn 12.12. 2014. http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518910/
RODjENDAN-DINARA-A-hteli-su-da-ga-zovu-srbljak-stopar-petgrosic

19 Ризница старе Србије, Вечерње новости online, Борис Субашић, 21. 12. 2014., http://www.
novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:525332-Riznica-stare-Srbije
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Дискусија

Правно-политички инструменти јавних практичних политика често 
креирају дихотомију између моралне и етичке коректности, те доноси-
оце одлука стављају у ситуацију да правилним поступањем у складу с 
идеологијом и правним оквиром занемаре исправно поступање на осно-
ву етичких норми и принципа. Тежећи успостављању наднационалног 
идентитета секуларне државе Југославије, национална политика зашти-
те православног културног наслеђа у Србији је током друге половине 
20. века музејску заједницу лишила свести о етичкој одговорности у тој 
мери да су доносиоци одлука, иако свесни питања етичког стандарда, 
вољно занемаривали етику под утицајем идеологије и активне манас-
тире претварали у музеје. Исто се може закључити за језичку политику 
која је књижевну и издавачку заједницу у Србији лишила свести о од-
говорности за очување ћириличног писма у корист српско-хрватског 
језика и латинице. Стога се може очекивати да ће монетарна полити-
ка Србије у процесу придруживања Европској унији током прве поло-
вине 21. века следити пређашњу праксу. Ово нарочито имајући у виду 
чињеницу да је успостављање заједничке монете „евро” уређено прав-
но-политичким инструментима наднационалне заједнице којој овога 
пута приступа, те се идеја моралне коректности садржана у правилном 
поступању може учинити надмоћном у односу на етичку коректност 
фокусирану на исправно поступање. 

Закључак

Иако се културна и монетарна политика посматрају као међусобно ис-
кључиве дихотомије будући да је култура усмерена на нематеријалне 
вредности, а новац на материјалне, једну нацију, поред заједничке тери-
торије, митова и историјских сећања, карактеришу и заједничка култу-
ра и економија. Према Драгићевић и Стојковић, који истичу да је право 
на националну културу једно од основних људских права, национална 
култура обухвата језик, традицију, културно наслеђе и осећај национал-
не припадности. У том смислу „динар“ као заједничка новчана једини-
ца, већ девет векова подједнако одређује национални идентитет Србије 
као и ћирилично писмо. С друге стране, наднационалне јавне политике 
Југославије и Европске Уније, тежећи конструкцији наднационалног 
идентитета, у одређеним областима од стратешког значаја за развој, 
воде политику дисконтинуитета деконструишући национални иденти-
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тет земаља чланица. Међутим, са становишта теорије и праксе одржи-
вог развоја, успостављање наднационалне језичке политике у бившој 
Југославији, као и наднационалне монетарне политике Европске Уније, 
иако задовољава потребе савременог друштва, доводи у питање спо-
собност будућих генерација да задовољавају своје право на националну 
културу као основно људско право. Оне се односе на питање идентите-
та и самосвести о сопственим вредностима које су у Србији настале за-
хваљујући генеричком потенцијалу православне културе. У том смислу 
је поново актуелна народна изрека „вера за вечеру” која упозорава на 
пролазност јавних практичних политика и идеолошких конструката. 
Чак бисмо могли закључити, позивајући се на Хајдегера који критикује 
идеју културне политике, да означавањем нечега „вредношћу“, оно, као 
такво вредновано, бива ускраћено за своје достојанство. Једина разлика 
је у томе што је Хајдегер о културној политици говорио као о „привид-
ним покушајима спаса западњачке културе“, па се лако може разумети 
зашто оно што „западњачка“ културна политика означи „вредношћу“ 
бива ускраћено за своје достојанство. Важи, вероватно, и супротно: оно 
што не прогласи вредношћу, неће бити ускраћено за своје достојанс-
тво. Аутор књиге Геополитика емоција, Доминик Мојси то повезује са 
самопоуздањем. Према њему, страх који влада Западом представља не-
достатак самопоуздања, док осећање да је „Други“ ушао у ваш живот и 
учинио вас зависним доминира Блиским Истоком стварајући културу 
„понижења“. Будући је Србија геополитички увек била између Истока и 
Запада (Исток Западу и Запад Истоку), тако, заправо – наднационална 
политика „одозго“ креирана на Западу делимично доприноси очувању 
културе Истока која долази „одоздо“. Истовремено, и научна критика 
идеје културне политике Запада (Копривица и други) доприноси томе 
да наука о културној политици Истока сачува своје достојанство. Стога 
се, потпуно супротно очају до којег, према Мојсију, води понижење без 
наде, с лакоћом може предвидети да православна култура Истока која је 
генерисала највеће културне вредности српског народа, поново може да 
окрене и други образ уз образложење: „ако смо дали ћирилицу, даћемо 
и динар, важно је да те (не)вредности сачувају достојанство“. Вера се 
не даје за вечеру. Вредност се не размењује за признање. Што важи за 
културу, важи и за науку, само не важи за јавну практичну политику. 
Било да је у питању језичка или монетарна политика, свако наметање 
културе је насртај на дух, а како је културни антрополог Едвард Сапир 
рекао, када се још не поткрепљује добром вољом већ вољном бездуш-
ношћу, такав покушај је највећи могући злочин против људског духа 
– наиме, он је тада само порицање културе. Међутим, за разлику од дру-
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гих земаља чланица Европске Уније које су се одрекле своје националне 
монете, у случају Србије то је поновно порицање православне културе 
утемељене у средњовековној Србији. Разлика је само у томе што овога 
пута тим процесом не управља културна политика бивше Југославије 
већ монетарна политика веће и моћније наднационалне заједнице којој 
Србија жели да приступи. 
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FAITH FOR DINNER: CHRISTIAN ORTHODOX CULTURE  
AND NATIONAL IDENTITy OF SERBIA

summary
Starting from the assumption that the policy of protection of cultural heritage 
corresponds to the identity politicy of national and supranational states alike, 
the aim of this paper is to examine the impact of public policy on those ele-
ments of orthodox culture that contributed to (de)construction of a national 
identity ranging from the medieval Serbian state founded by the nemanjić 
dynasty. empirical research includes two key identifiers of national identity: 
the Cyrillic alphabet and the national currency “dinar” – one of which was, 
and the second will be, the subject of transnational public policy issues. The 
question of the relationship (dis)continuity to the „Cyrillic“ and the „Dinar“ 
becomes particularly topical in the context of the theory and practice of mod-
ern society: the theory of sustainable development – on the one hand, and the 
practice of european integration – on the other. Results of empirical research 
indicated that “Dinar” as a common monetary unit for nine centuries equal-
ly determined Serbian national identity as well as the Cyrillic alphabet. on 
the other hand, transnational public policy of Yugoslavia and the european 
union, aiming at the construction of a supranational identity, in certain ar-
eas of strategic importance for the development of water policy discontinuity 
deconstructing the national identity of the member countries. However, from 
the standpoint of the theory and practice of sustainable development, the 
establishment of a supranational language policy in the former Yugoslavia, 
as well as supranational monetary policy of the european union, although 
satisfied needs of contemporary society, questions the ability of future gen-
erations to meet their own right to the national culture. They relate to the 
question of identity and self-awareness of national values   that have emerged 
in Serbia thanks to the generic potential of orthodox culture. In this sense, it 
is once again becoming popular saying “faith for dinner” which warns of the 
transience of public policymakers and ideological constructs.

Key words
Cyrillic alphabet, Dinar, cultural heritage, cultural policy, policy of identity, 
(dis)continuity, Serbia


